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RESUMO 

O Turismo Otaku é uma segmentação emergente no Japão, em que os otakus se 
deslocam a fim de terem contato com o patrimônio japonês veiculado nas animações 

japonesas. Embora não sejam veiculadas imagens do Brasil nos animês, 
identificamos que o grupo otaku pode realizar turismo para terem contato com seus 

pares e com produtos do pop japonês, sendo a mais comum a participação em 
eventos animês. Propondo o bairro da Liberdade, em São Paulo, como um espaço de 
socialização para o grupo e diversificação de pesquisas na área do turismo, este 

trabalho consiste em um estudo exploratório de natureza quantitativa e qualitativa que 
procura responder à seguinte questão problema: “de que forma os sujeitos que 

compõem o grupo otaku residentes fora da cidade de São Paulo escolhem o bairro da 
Liberdade como principal motivação da viagem?”. Para tal, traçamos como objetivo 
geral desenvolver um estudo acerca do turismo no bairro da Liberdade, em São Paulo, 

tendo em vista o grupo otaku e sua interação com a cultura pop japonesa. O processo 
metodológico de coletas de dados a fim de responder a questão problema consistiu 

na observação direta em campo e em dois questionários aplicados em meio virtual no 
qual identificamos, no primeiro, turista em potencial, e, no segundo, turistas efetivos. 
Os resultados revelam o bairro da Liberdade como um pedaço otaku, que devido a 

seus elementos culturais que remetem ao oriente motivam os otakus a visitarem o 
bairro interagindo com os produtos do pop japonês e com a gastronomia. 

Palavras-Chave: Turismo. Turismo Otaku. Cultura pop japonesa. Bairro da Liberdade. 

São Paulo.  

  



 
 

ABSTRACT 

Otaku Tourism is an emerging market segmentation in Japan, in which otakus move 
in order to have contact with Japanese heritage shown in Japanese animations. 

Although we do not display Brazilian images in anime, we have identified that the otaku 
group can carry out tourism to have contact with their peers and Japanese pop 

products, being the most common participation in anime events. Proposing the district 
of Liberdade, in São Paulo, as a socialization space for the group and diversification 
of research in the area of tourism, this work consists of an exploratory study of a 

quantitative and qualitative nature that seeks to answer the following problem question: 
"How does subjects that compose the otaku group living outside the city of São Paulo 

choose the Liberdade neighborhood as the main motivation of the trip?” To do this, we 
have as a general objective, a study on tourism in the district of Liberdade, in São 
Paulo, focusing on the group and its interaction with a Japanese pop culture. The 

methodological process of data collection in order to answer the problem question 
consisted of field observation and two virtual questionnaires in which we first identified 

the potential tourist and the second effective tourist. The results reveal the Liberdade 
district as an otaku piece, which due to its cultural elements that make mention of the 
East, motivates the otakus to visit Liberdade interacting with Japanese pop products 

and gastronomy. 

Keywords: Tourism. Otaku Tourism. Japanese pop culture. District of Liberdade. São 

Paulo. 
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INTRODUÇÃO 

Em 2009, foi identificado por Okamoto (2009), no Japão, o movimento de 

pessoas a lugares que apareciam em animações japonesas. Essas pessoas, fãs da 

cultura pop japonesa, deslocavam-se a fim de concretizar o imaginário que tinham dos 

locais por meio de fotografias. Na literatura, este deslocamento é conhecido como 

Turismo Otaku ou Anime Turismo, no Brasil, e Anime Pilgrimage na produção 

acadêmica internacional. 

No Brasil, os fãs da cultura pop japonesa são chamados de otakus, jovens 

aficionados pelos produtos da cultura pop japonesa. Vergueiro (2005) aponta que 

durante muito tempo as pesquisas sobre histórias em quadrinhos estiveram fora do 

âmbito acadêmico por não serem dignos de atenção, foi com o movimento da pop art 

que os quadrinhos passaram a ter outro olhar das Universidades e de estudos 

científicos. O primeiro trabalho na área do turismo a identificar o potencial das 

animações e quadrinhos japoneses foi em 2011, elaborado por Priscila Simon. Desde 

então, houve pouca ampliação de pesquisas nesta temática. Sendo apenas duas 

pesquisadoras a darem conta de ligar a cultura pop japonesa com o turismo, Simon 

(2011; 2012; 2014a, 2014b; 2015; 2016) e Fernandes (2013), ambas as 

pesquisadoras concentraram suas pesquisas no evento Anime Friends1, em São 

Paulo. 

Embora a maior expressividade deste grupo, no setor de viagens, seja o seu 

deslocamento para participar desse tipo de evento – estes eventos ocorrem em todo 

o Brasil, sendo mais de 200 eventos relacionados ao universo do pop japonês, 10 

destes eventos ocorrem só na cidade de São Paulo (SIMON; DROPA; BAHL, 2014). 

Esta monografia tem como local de estudo o bairro da Liberdade, em São Paulo.  

Este bairro é um dos locais onde há presença expressiva dos otakus por conta 

dos equipamentos com características do oriente, resultado da ocupação japonesa na 

década de 1912, produtos e eventos que são realizados no bairro. Por serem do 

“pedaço” 2, os otakus podem ser identificados por seus adereços que fazem menções 

aos personagens de animação e por, frequentemente, estarem participando de algum 

evento no bairro ou próximo a ele. Além disso, a escolha do lugar também se justifica 

                                                                 
1 Maior evento desse segmento, levando em 2013, mais de 200 mil participantes.  
2 Uma das categorias de Magnani (2002) na qual identifica formas de apropriação do espaço. O pedaço 

é um ponto de referência para determinado grupo distinguindo-os dos demais. 
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pelo bairro da Liberdade carregar imagens e imaginários relacionados com o “Mundo 

Oriental”, dado que o Estado e a Cidade de São Paulo é onde há a maior presença 

de descendentes japoneses no mundo, contribuindo para a manutenção e formação 

da identidade oriental no bairro da Liberdade3. 

Dessa forma, levantamos como questão norteadora: “de que forma os sujeitos 

que compõe o grupo otaku residentes fora da cidade de São Paulo escolhem o bairro 

da Liberdade como principal motivação da viagem?” 

A fim de responder à questão problema do trabalho, o objetivo geral desta 

monografia é desenvolver um estudo sobre turismo cultural no bairro da Liberdade, 

em São Paulo, tendo em vista o grupo otaku e sua interação com a cultura pop 

japonesa. Para sermos capazes de delimitar e alcançar a referida finalidade, os 

seguintes objetivos específicos serão trabalhados: compreender o turismo, com 

enfoque conceitual para as mudanças ocorridas nas sociedades e no turismo; realizar 

um levantamento de publicações acerca do turismo otaku, tendo em vista a relação 

da cultura pop japonesa e o turismo; contextualizar a cultura pop japonesa a fim de 

apresentar características do grupo otaku e; investigar por meio de pesquisa de virtual 

e de campo a relação dos turistas com o bairro da Liberdade. 

Seguindo a proposta, esta monografia está estruturada em quatro capítulos. No 

primeiro traz a discussão teórica acerca da modernidade e pós-modernidade e a 

identificação pós-moderna para podermos apontar o pós-turismo e o turismo na pós-

modernidade. Este capítulo nos dá subsidio para podermos entender os novos 

segmentos turísticos a partir da identificação dos sujeitos. Com isso, no segundo 

capítulo, é apresentado o Estado da Arte acerca das publicações sobre o turismo 

otaku, com a finalidade de conhecermos como está o segmento. 

No terceiro capítulo, buscamos explicar a cultura pop japonesa, com foco para 

o mangá, animê e cosplay mostrando o processo de territorialização no Brasil e na 

última parte do capítulo apresentamos o otaku brasileiro. No último capítulo, será 

trabalhado as informações obtidas nas pesquisas virtuais e de campo no que 

concerne a predileção dos visitantes em escolher o bairro da Liberdade. 

O presente estudo constitui-se de cunho exploratório, com abordagem 

quantitativa de base etnográfica e qualitativa, desenvolvida mediante levantamento 

                                                                 
3 Dados do Centro de Estudos Nipo-Brasileiros (1988). Cerca de 70% (887.000) do número total de 
descentes presentes no Brasil estão no Estado de São Paulo. Na cidade de São Paulo há a presença 

de mais de 325.000. 
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bibliográfico, investigação empírica por meio de pesquisa de campo, no Bairro da 

Liberdade e duas pesquisas on-line. Nesse sentindo, o estudo teórico nos deu maior 

familiaridade com o fenômeno estudado nos auxiliando na produção do referencial 

teórico. Como técnica de coleta de dados optamos pela observação direta, realizadas 

no ano de 2016 e 2017, e na aplicação de dois questionários em meio virtuais 

utilizando o aplicativo de formulário do Google. 

Ressaltamos que usamos o Método Hepburn, que é o sistema de romanização 

usado internacionalmente adotado no ensino de japonês. Tal método é baseado na 

língua inglesa e, portanto, haverá momentos em que nos depararemos com palavras 

com a letra n antes de consoante ou vogais longas indicadas por macrons, por 

exemplo. Para evitar confusão de leitura ou compreensão, algumas palavras surgirão 

acentuadas, como o caso do mangá (para evitar confusão com manga de roupa ou a 

fruta) e animê (que é a pronúncia correta). No Japão, o nome das pessoas é escrito e 

falado com o sobrenome antecedendo o nome, neste estudo utilizaremos o modo 

ocidental, dessa maneira será colocado o nome e sobrenome (exemplo: Osamu 

Tezuka). Além disso, expressões que já estão consagradas e presentes nos principais 

dicionários da língua portuguesa aparecerão aportuguesadas, como, por exemplo, 

xógum, quimono e saquê (SATO, 2007; LOURENÇO, 2009; FERNANDES, 2013).  
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1 TUDO PARECE SE TRANSFORMAR 

 Utilizando o trecho da letra de abertura do animê Inuyasha: “[...] tudo parece se 

transformar, a água, o fogo, a terra e o ar, a vida ganha um novo sentido, uma nova 

emoção, um novo colorido”4, pretendemos expor neste capítulo as transformações 

ocorridas nas sociedades ocidentais, na construção da identificação do sujeito 

contemporâneo assim como as que ocorrem no turismo contemporâneo. 

 Para tal, estruturamos este capítulo em três partes. Na primeira parte 

apresentaremos as principais transformações das sociedades ocidentais desde o 

período Moderno até Pós-Moderno. No contexto contemporâneo, o sujeito depara-se 

diante de uma sociedade consumista, na qual encontra no mercado inúmeras 

possibilidades de construção de identidade, este aspecto será analisado na segunda 

parte do capítulo a fim de termos maior compreensão desse novo modo estar no 

mundo pós-moderno. Dessa forma, compreendemos como o pós-turismo e o turismo 

na pós-modernidade estão estruturados na última parte. 

Cabe evidenciar que apesar de utilizarmos o prefixo “pós” não significa que 

entendemos o período como um súbito término da Modernidade, como a semântica 

indica. Entendemos que a Modernidade continua a exercer influência histórica, 

entretanto, as transformações ocorridas na contemporaneidade mostram seu 

enfraquecimento.  

1.1 AS SOCIEDADES 

A sociedade contemporânea configurou-se após diversas transformações ao 

longo de sua trajetória histórica, por isso precisamos dialogar com o período que serve 

de arcabouço para a sua formação, a Modernidade. 

  Este termo foi cunhado na Idade Média cristã para indicar um novo mundo 

guiado por Cristo, em contraposição ao mundo pagão da Antiguidade. A partir do 

Cristianismo, o mundo ocidental foi dividido em antes e depois de Cristo, essa 

concepção era orientada para o futuro de forma linear e irreversível, movendo-se em 

                                                                 
4 Trecho da música de abertura da primeira saga de Inuyasha (01 – 34) interpretada por Frank Henrique.  

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=RE8LlNWYKxQ. Acesso em 20 fev. 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=RE8LlNWYKxQ
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volta de um ponto fixo, a eternidade. Entretanto na Renascença, pela primeira vez, o 

ocidente foi separado historicamente em três momentos: a Antiga, Medieval e 

Moderna (KUMAR, 1997). 

 Apesar disso, não podemos indicar a origem da era Moderna na Renascença. 

Como afirma Kumar (1997), o período da Renascença foi o momento de recuperação 

do pensamento, formas e costumes do período Clássico, da Idade de Ouro. Ela não 

recuperou algo novo, inédito, mas um renascimento do clássico. Contudo a 

renascença foi capaz de formular novos padrões críticos guiados pela racionalidade 

“[...] que poderiam ser usados contra todas as formas de autoridade intelectual – a 

dos antigos incluída” (KUMAR, 1997, p. 87). 

 O início da modernidade data do século XVII até o início do século XX. Nesse 

período o homem passou a ser o centro do conhecimento, passa-se a valorizar a razão 

em detrimento do pensamento pautado na fé, em que Deus seria o centro de todo o 

universo. O sujeito moderno dependia apenas de si mesmo para descobrir as formas 

de pensar e agir. Obras importantes foram divulgadas nesse período que ressaltavam 

o valor do homem em conhecer o mundo por meio da razão humana, como a 

Declaração de Independência do Homem de Descartes. 

 Segundo Kumar (1997), a Revolução Francesa marca o nascimento da 

Modernidade sendo a principal responsável por propagar os ideais modernos, 

transformando o conceito de revolução. A Revolução anunciou o objetivo do período, 

a libertação por meio da razão. Se a Revolução Francesa foi responsável por propagar 

a ideia do período modernista, a Revolução Industrial foi encarregada de sua 

materialidade.  

Kumar (1997) aponta que industrialização e modernidade estavam intimamente 

ligadas, pois “[...] ser uma sociedade moderna era ser uma sociedade industrial. 

Modernizar era industrializar – isto é, tornar-se igual ao ocidente” (KUMAR, 1988 apud 

KUMAR, 1997, p. 95). A partir da revolução industrial foi possível ver o plano da 

modernidade em curso, a utilização da máquina estabeleceu um novo paradigma para 

a sociedade moderna. As distâncias vão se encurtar, mudando a relação do homem 

com o tempo. Se antes a noção era cíclica, agora é cronológica. A modernidade passa 

a olhar para o futuro e não mais para o passado, para a tradição. Em alguns momentos 

isso será confundido com ocidentalização. A modernidade é a “tradição do novo” 

(KUMAR, 1997, p. 111). 
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 As transformações da era Moderna foram tão profundas que evoluíram a ponto 

de reorganizar as sociedades contemporâneas. Desse modo, passamos a falar de 

uma época que traz consigo as mudanças da modernidade, mas que já se distingue 

da sua formação original, tornando insuficiente ainda tratarmos a contemporaneidade 

como Moderna. Este novo período é conhecido como Pós-Modernidade. 

 A Pós-Modernidade diferentemente da Modernidade não sustenta a separação 

de seu uso político ou ideológico do seu uso cultural e estético. A pós-modernidade é 

justamente o contrário disso, “[...] ela apaga as linhas divisórias entre os diferentes 

reinos da sociedade – político, econômico, social e cultural” (KUMAR, 1997, p. 113). 

Enquanto a Modernidade envolve um processo de diferenciação, a pós-modernidade 

envolve a desdiferenciação (URRY, 2001). 

 Apresentando os principais traços do período pós-moderno, Featherstone 

(1997) o caracteriza como um movimento que deixa de ser aplicado à totalidade, ao 

sistema para dar voz ao conhecimento local, fragmentação, sincretismo, diferença e 

alteridade. Desse modo, há uma mudança nos julgamentos canônicos de gosto e valor 

sofrendo uma dissolução simbólica para dar lugar ao colapso da distinção entre alta 

cultura e cultura popular. Urry (2001, p. 117-118) aponta que: 

[...] a pós-modernidade envolve a dissolução das fronteiras, não apenas entre 
a alta e a baixa culturas, mas também entre diferentes formas culturais, tais 
como o turismo, a arte, a educação a fotografia, a televisão, a música, o 

esporte, as compras e arquitetura. 

 Em vez de um gosto monolítico, a pós-modernidade procura apagar as marcas 

modernistas em busca de uma pluralidade de gostos, entendendo que as mesmas 

pessoas podem querer coisas diferentes em diferentes ocasiões. O dualismo moderno 

é problematizado na medida que é questionada a essência de um conceito totalizante. 

A pós-modernidade é guiada pela lógica de e/e, não mais pelo ou/ou, passa-se a olhar 

as outras verdades (GASTAL, 2006).  

 A vida sofre uma estetização diluindo as fronteiras da vida e da arte, provocada 

por movimentos artísticos (a arte pop, por exemplo), indo “[...] em direção a uma 

cultura de consumo simuladora, na qual o véu das imagens, reduplicado de maneira 

alucinatória e interminável, apaga a distinção entre a aparência e a realidade” 

(FEATHERSTONE, 1997, p. 69). Sobre isso, Urry (2001) afirma que a pós-

modernidade diz respeito a um período que é caracterizado por um sistema de signos 

e símbolos específicos no tempo e espaço no qual objetos são produzidos, 
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transmitidos e recebidos. Objetos esses que envolve “[...] um determinado conjunto 

de relações entre o significante, o significado e o referente” (URRY, 2001, p. 119).  

 O estudo dos signos, na contemporaneidade, passa a aparecer, de forma 

explícita ou implícita, na teorização de diversas áreas. No momento atual defende-se 

que há “[...] um deslocamento, no que se refere ao signo, da ênfase no significado 

para a ênfase no significante” (GASTAL, 2006, p. 44). 

 Contrariando os estruturalistas que defendem que o significado é inerente ao 

objeto ou estruturas, os pós-modernos – ou pós-estruturalistas – consideram essa 

posição rígida, propõem a nos atentarmos a ela em movimento, entendendo que o 

signo faz parte de uma cadeia mais ampla em que o sujeito e objeto ganham espaço 

e força (GASTAL, 2006). Na contemporaneidade, o significado rompe a noção de 

signo para dar lugar ao significante. A noção do objeto é criada, então, a partir do 

ponto de vista do observador. Gastal (2006, p. 50) completa afirmando que: 

O signo deixar de ser visto como uma unidade inteira e autônoma – como 

manifesto na obra – para submeter-se a uma relação interna mais conflituosa 
entre significado e significante e a uma interdependência com o referente e o 
leitor no texto (grifos do autor). 

 A significação no pós-modernismo é cada vez mais figurativa ou visual, fazendo 

com que a representação tenha uma íntima relação com a realidade, o que não 

acontece com tanta facilidade por meio da música e das palavras. Dado isso, 

passamos a consumir cada vez mais signos ou representações (URRY, 2001). O 

excesso de signos e imagens fragmentadas produzidas corrói o sentido de 

continuidade histórica do indivíduo e a crença teleológica que a vida é um projeto com 

significado, causando uma ruptura na identidade do indivíduo (FEATHERSTONE, 

1997).  

Essa ruptura vai ao encontro de outro elemento da pós-modernidade, a 

identidade, que será descrita na parte seguinte. 

1.2 A IDENTIDADE 

Na contemporaneidade, o sujeito sofre com a descentralização de identidade, 

dando espaço ao sujeito fragmentado. Stuart Hall (2015) em seu livro A identidade 

cultural na pós-modernidade faz uma análise sobre as diferentes identidades culturais 
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do sujeito que foram surgindo ao longo da história indo desde o sujeito do iluminismo, 

passando pelo sociológico até, na contemporaneidade, o sujeito pós-moderno. 

 O sujeito do iluminismo, para Hall (2015), era um indivíduo dotado da 

capacidade de razão, centrado, unificado e autônomo. Esse sujeito emergia em seu 

nascimento e ao desenvolver da vida continuaria essencialmente o mesmo até o dia 

de sua morte, por isto é considerado o individualista. Ao passo que o mundo moderno 

se tornava mais complexo e “[...] a consciência de que o núcleo interior do sujeito não 

era autônomo e autossuficiente” (HALL, 2015, p. 11), emerge uma nova concepção 

de sujeito, o sociológico. Este, por sua vez, tinha sua identidade composta pelas 

relações externas a ele. O sujeito permanece com um “eu real”, entretanto, esse “eu” 

passa a ser dialógico com os mundos culturais e as identidades possíveis , 

preenchendo o espaço entre o mundo pessoal e exterior. 

 A identidade cultural na pós-modernidade se torna fragmentada, sendo 

composta de não uma, mas várias identidades que, em alguns momentos, podem ser 

contraditórias ou não resolvidas. A identidade passa a ser histórica e não biológica, 

variando conforme cada contexto. Ao analisar que a identidade é algo formado a partir 

de processos inconscientes no decorrer do tempo, Hall (2015) propõe que seja 

utilizado o termo “identificação” ao invés de identidade, pois assim conseguimos 

enxergar como um processo em andamento e não como algo estático, acabado, 

sólido. Hall (2015, p. 24) afirma que: 

A identidade surge não tanto da plenitude da identidade que já está dentro de 

nós como indivíduos, mas de uma falta de inteireza que é “preenchida” a partir 
de nosso exterior, pelas formas através das quais nós imaginamos ser vistos  
por outros (grifos do autor). 

 O indivíduo, então, assume uma posição dialógica com a sociedade em busca 

da construção de sua identidade. É por ela transformada, assim como a transforma. 

Esse sujeito, agora “liberto” e cheios de possibilidades, encontra na sociedade 

contemporânea o consumo, não apenas de produtos e serviços, mas de signos e 

imagens para construir a sua identificação. 

 Essa “liberdade” está associada à capacidade do indivíduo em se tornar 

qualquer um, ainda que não seja plena. Segundo Bauman (2001), para que essa 

possibilidade exista é necessário que elas não se tornem petrificadas, mas fluidas e 

líquidas e com data de validade. Entretanto, essa condição de estar inacabado traz 

consigo um estado cheio de riscos e ansiedade, ainda que o contrário não traga um 
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estado de prazer completo, pois “[...] a infelicidade dos consumidores deriva do 

excesso e não da falta de escolha” (BAUMAN, 2001, p. 75). 

 A pós-modernidade transforma os indivíduos em consumidores, dando início a 

sociedade de consumo. Por isso, a liberdade é tratada entre aspas, uma vez que ela 

é ilusória, “[...] compartilhar a dependência de consumidor – a dependência universal 

das compras – é a condição sine qua non de toda liberdade individual, acima de tudo 

na liberdade de ser diferente, de “ter identidade” (BAUMAN, 2001, p. 98). 

Utilizando a metáfora da corrida, Bauman (2001, p. 86) aponta que “[...] na 

corrida dos consumidores, a linha de chegada sempre se move mais veloz que o mais 

veloz dos corredores”. Se manter na corrida, continuar comprando, é mais atraente 

do que parar e fazemos isso em todas as esferas de nossa vida, seja acordado ou em 

sonhos, pois nos expressamos por meio de nossas posses. 

 Para Bauman (2001, p. 97), a identidade é uma obra de arte moldada “[...] a 

partir do estofo quebradiço da vida”, elas só aparentam ser fixas e sólidas se vistas 

de longe, entretanto enquanto uma obra biográfica ela está mais próxima da 

fragilidade e vulnerabilidade, cada vez mais exposta a forças que expõe sua fluidez e 

por ameaças que a colocam em pedaços e desmancham qualquer solidificação que 

possa ter adquirido.  

Dentro dessa perspectiva, a identidade vivida só consegue se manter unida se 

for por meio do adesivo da fantasia, que quando defrontada com a experiência 

biográfica se mostra inviável. Portanto, a moda, o efêmero, se ajustam tão bem as 

identidades, pois oferece meios de explorar as possibilidades sem sofrer com as suas 

consequências. 

Identificando a mudança na experiência de vida dos sujeitos pós-modernos, 

Bauman (1998) emprega outras duas metáforas que estão diretamente relacionadas 

a nova compreensão de tempo no espaço social: turistas e vagabundos. 

Considerando a instabilidade e a rapidez das mudanças no mundo 

contemporâneo, Bauman (1998, p. 114) afirma que os turistas são os “[...] mestres 

supremos da arte de misturar os sólidos e desprender o fixo [...] de não pertencer ao 

lugar que está visitando”. No jogo da mobilidade presente nas estratégias da vida e 

na identidade, o turista é o melhor jogador, adapta-se com velocidade e não se 

compromete com o futuro, nem o passado. Assim que as necessidades e os sonhos 

necessitam de mudança, este sujeito está pronto para mudar. 
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Nesse mundo de mudanças, o turista é atrelado a imagem de herói, pois é 

capaz de refazer o mundo à sua própria imagem, com o sentimento de “estar sob 

controle” (BAUMAN, 1998, p. 115). Ainda que isso não passe de uma crença, pois 

assim como os modernos almejavam uma “segurança” em seu projeto de vida, os 

turistas estão constantemente em mudança, não mantendo solidez por muito tempo. 

Se para os turistas, ser livre é poder mover-se. Para os vagabundos, a liberdade 

é justamente “[...] não ter de viajar de um lado para o outro. Ter um lar e ser permitido 

ficar dentro dele” (BAUMAN, 1998, p. 117) (grifos do autor). Os vagabundos não têm 

outra escolha a não ser mover-se, podemos dizer, inclusive, que são turistas 

involuntários (BAUMAN, 1998). 

Cabe evidenciar que o vagabundo é o alter ego dos turistas no sentido de ser 

o depósito daquilo que não é mostrado pelo turista, “[...] são o fundo de cena escuro  

contra o qual o sol do turista brilha tão reluzentemente que os projetores mal se vêem” 

(BAUMAN, 1998, p. 119). 

Diante dos levantamentos feitos nestas duas primeiras seções, podemos 

avançar sob o entendimento e discussão acerca do Pós-Turismo e Turismo na Pós-

Modernidade. 

1.3 O TURISMO 

Apesar do homem se deslocar desde os primórdios da humanidade, Molina 

(2003) afirma que o conceito de Turismo se desenvolve a partir do Grand Tour. 

Segundo Rodrigues (2001), o Grand Tour consistiu em viagens pela Europa realizada 

por aristocratas, estudantes e membros de famílias ricas, que viviam na ociosidade, 

com o objetivo de aprender línguas, costumes e hábitos de outros povos para 

completar sua educação. A aquisição de monumentos históricos e aquisição de obras 

de arte eram comuns nessas viagens. 

Urry (2001) divide o Grand Tour em dois momentos: clássico e romântico. No 

primeiro era enfatizado o caráter educacional, baseado nos registros e observações 

de galerias, museus e objetos culturais. O segundo era orientado para uma 

experiência mais particular, voltado para a apreciação de paisagens, para a beleza e 

para o sublime. 
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 Percebemos que o encontro com outras culturas é uma das motivações mais 

antigas do Turismo. Richards (2009) corrobora com esse pensamento ao nos afirmar 

que um dos segmentos mais antigos do setor é o Turismo Cultural, considerado, nos 

últimos anos, o segmento que mais cresce em escala global servindo como alternativa 

para os destinos que buscam diversificação no mercado. 

 Ainda que a produção do saber no turismo esteja bastante relacionada ao 

caráter econômico do setor, uma vez que o aspecto econômico sempre foi privilegiado 

nas pesquisas, chamamos a atenção para o entendimento do turismo como produto 

da cultura. Pereiro Pérez (2009) afirma que o “[...] turismo instrumentaliza a cultura 

como um recurso que posteriormente converte num produto mercantil e esta 

mercantilização da cultura pelo turismo pode ter impactos positivos ou negativos ” 

(PEREIRO PÉREZ, 2009, p. 111). 

 Dado isso, entendemos a cultura como matéria-prima do turismo. É por meio 

da cultura que os indivíduos se sentem motivados a se deslocar gerando os fluxos e 

interesses para a atividade turística. Assim, quaisquer explicações de caráter 

econômico servem para conhecer comportamento e consumo do público aqui 

estudado. 

 Ao passo que as mudanças provenientes da Revolução Industrial mudam a 

compreensão de tempo e espaço instaura-se o turismo industrial (MOLINA, 2003). O 

desenvolvimento dos transportes propiciou as viagens de massa feitas por trem, o que 

representou a democratização das viagens em que o status da viagem deixava de ser 

indicada socialmente para ser dada entre classes de viajantes (URRY, 2001), pois a 

comercialização em massa propiciada nesse período fez com que os pacotes 

turísticos fossem mais acessíveis economicamente. 

 Assim, essa configuração do turismo fez com que os serviços turísticos fossem 

reproduzidos em série, fazendo com que os trabalhadores do setor se comportassem 

tal como os operários do sistema fordista de produção, ou seja, voltados para a criação 

de um produto em larga escala. Em seus últimos suspiros, o turismo industrial se vê 

redirecionando o seu foco de competição de mercado, se antes o foco era no 

“produto”, agora a qualidade no serviço é item obrigatório de todas as organizações. 

 A mudança ocorrida no setor dos transportes e informática propiciou o 

surgimento de um turista marcado pelo olhar. Este novo turista já não sente mais o 

sol, o vento na pele, como faziam os viajantes que utilizavam tração animal, agora 

dentro dos trens e até mesmo dos automóveis, tudo é marcado pelo olhar como se 
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fosse um grande borrão impressionista (figura 1). A pós-modernidade irá aprofundar 

drasticamente essa hegemonia do olhar em detrimento aos outros sentidos (GASTAL, 

2005). 

Figura 1: Obra The Boulevard Montmartre at Night (1897) de Camille Pissarro. 

 
Fonte: The National Gallery, Londres. 

O pós-turismo inaugura a terceira e atual etapa de desenvolvimento do turismo, 

resultando em novos paradigmas para o fenômeno. Molina (2003) aponta como 

fatores do desenvolvimento do pós-turismo as altas tecnologias de informação e os 

eventos socioculturais ocorridos na década de 1990. 

Nessa última etapa do desenvolvimento turístico, a experiência do turista passa 

a ser o fator mais importante. É entendido que a partir das experiências positivas, o 

turista comente com as outras pessoas e retorne, o inverso também é verdadeiro. 

Assim, a experiência no pós-turismo está ligada à vivência e todas as possibilidades 

em termos emocionais, sentimentais e sensoriais de modo a se criar um produto 

singular, uma lembrança ímpar, para cada turista. 

 Urry (2001) argumenta que somente por meio da análise das transformações 

culturais poderemos entender o que se passa com o turismo em seu estágio atual, 

pois “[...] todo tipo de lugar se tornou o centro do espetáculo e da exibição e a 

nostálgica atração exercida pela “tradição” podem ser vistos como elemento da pós-
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modernidade” (URRY, 2001, p. 131). A espetacularização dos lugares e a 

democratização do olhar são bases para as novas sociedades. 

 Na medida que essa sociedade de consumo é espetacularizada, assume-se 

uma dimensão estética, dando início a sociedade do espetáculo. Termo cunhado por 

Debord em 1967, em sua obra A Sociedade do Espetáculo. 

 Para Debord (1997, p. 14), o espetáculo é “[...] uma relação social entre 

pessoas mediadas por imagens”. Para o autor, não é possível fazer uma separação 

abstrata do espetáculo e a atividade social, “[...] a realidade surge no espetáculo, e o 

espetáculo é real. Essa alienação recíproca é a essência e a base da sociedade 

existente” (DEBORD, 1997, p. 15). O espetáculo se forma com a multiplicação de 

símbolos e imagens difundidos pelos meios de comunicação de massa que 

proporcionam uma fuga da realidade. 

 Ao contrário do que afirma Debord (1997), o espetáculo não é alienado, uma 

vez que já se entende que o sujeito pode ser um agente ativo capaz de filtrar os 

conteúdos oriundos da comunicação de massa. No turismo, este espetáculo está 

ligado ao divertimento e ao preenchimento do imaginário, uma vez que não tem como 

objetivo de mascarar ou enganar. 

O pós-turista sabe que é um turista e que tudo não passa de inúmeras 

reinterpretações de texto e não de uma experiência singular, por mais que seja o 

objetivo dos prestadores de serviço no turismo criar uma experiência mais próxima do 

singular (URRY, 2001). Ele sabe que enfrentará filas, dificuldades no câmbio de 

moedas, que o folheto é um recorte do que é mais popular na localidade e que aquela 

comunidade supostamente tradicional e pitoresca não poderia sobreviver sem a renda 

obtida por meio do turismo (FEIFER, 1985 apud URRY, 2001). É nesse sentido que 

se coloca que o pós-turismo é um jogo. 

 Por meio de novos recursos tecnológicos, é possível explorar esses jogos 

turísticos a fim de criar realidades alternativas ou reconfiguração das existentes para 

uma experiência turística singular. Molina (2003, p. 72) afirma que: 

[...] recorrendo à tecnologia da realidade virtual, configurar experiências  
sofisticadas relacionadas com a exploração de mundos fantásticos, mas 

possíveis, ou ainda de cenários reais, com o valor agregado que se 
estabelece ao interconectar várias pessoas simultaneamente, em uma 
experiência de realidade virtual, que provavelmente seria difícil encontrar na 
realidade ‘real’. 
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O turismo na contemporaneidade é acima de tudo ilusório na medida que agora 

estamos tratando de signos e imaginários. Não adquirimos os produtos turísticos por 

necessidade propriamente dita, mas por pensarmos que nossos desejos são 

necessidades. Como afirma Gastal (2005), os produtos pós-modernos precisam 

agregar imaginários, pois eles já não se vendem mais sozinhos. Pois, é o imaginário 

que será capaz de atrair o olhar do turista. 

 Pensar, então, em um público de turistas pautado ortodoxamente em nível 

socioeconômico, idade e outras variáveis se torna pouco eficiente frente à 

complexidade que o turismo atual apresenta. Instigando-nos para pensar novos 

modos de segmentação turística, as provocações de Molina (2003) nos estimulam a 

pensar sobre o turismo otaku. 
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2 ESTADO DA ARTE SOBRE TURISMO OTAKU 

 A fim de nos embasar para uma primeira consideração a respeito do turismo 

otaku, elaboramos o presente estado da arte. Pelo tema ainda ser pouco estudado na 

área, a tarefa de levantar as produções científicas nos exigiu uma pesquisa minuciosa 

levando-nos a buscar em banco de dados de monografias, dissertações, teses, 

periódicos, nacionais e internacionais, e anais de eventos. 

 O levantamento bibliográfico começou de forma tímida no segundo semestre 

de 2015, no entanto, apenas no segundo semestre do ano seguinte que fizemos um 

levantamento mais sistematizado do tema. Nossa pesquisa está baseada no estudo 

do Estado da Arte feito por Fonseca Filho (2013) em sua tese de doutorado na qual 

buscou apresentar as produções brasileiras sobre o tema da educação turística no 

âmbito da escola básica.  

A pesquisa está dividida em sete etapas. A primeira consistiu no levantamento, 

estudo e delimitação do tema turismo otaku, a partir de leituras de livros, artigos, 

monografias, dissertações e teses que versassem sobre a Cultura Pop Japonesa. 

Com isso, foi possível delimitar nossos descritores de modo que consigamos 

encontrar o estado da arte das publicações da área do turismo. Assim, os descritores 

elencados para a pesquisa foram: Cultura pop Japonesa; Animê; Mangá; Cosplay; 

Turismo Otaku. O recorte temporal da nossa busca foi do ano de 2000 a 2016. 

 A segunda etapa correspondeu ao levantamento dos bancos de dados virtuais 

das universidades públicas, federais e estaduais, e da rede privada que possuíssem 

curso de Turismo, em busca de trabalhos de conclusão de curso (monografias) por 

entendermos que este é um dos principais trabalhos da vida acadêmica do aluno que 

abre campo para continuar sua jornada acadêmica.  

Fizemos também o levantamento dos cursos de mestrado e doutorado 

utilizando a ferramenta do Ministério da Educação (MEC) chamada Sucupira5 que nos 

fornece os cursos recomendados/reconhecidos pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Conselho Nacional de 

Educação (CNE/MEC), na modalidade acadêmico e profissional. Para complementar 

                                                                 
5 Disponível em: 
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/listaPrograma.jsf. Acesso em: 

14 dez. 2016. 
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fizemos também uma busca na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

a fim de tentar mapear outros programas que tenham tido trabalhos sobre a temática.  

Para elencarmos as revistas científicas utilizamos o levantamento feito pelo 

Grupo de Pesquisa em Turismo e Cinema (CineTur) da Faculdade de Turismo e 

Hotelaria, coordenado pelo Professor Dr. Ari da Silva Fonseca Filho. O levantamento 

foi feito por meio da Plataforma Sucupira, no periódico Qualis6, para identificar as 

revistas científicas de turismo e hospitalidade em funcionamento até 2015. Com os 

dados disponibilizados pela plataforma conseguimos montar o quadro classificatório 

em que apontamos o título do periódico, seu estrato (de A1 a C) e a periodicidade. Até 

este momento definimos a pesquisa com apenas periódicos nacionais, desse modo 

selecionamos as seguintes revistas: Caderno Virtual de Turismo (UFRJ); Revista 

Brasileira de Pesquisa em Turismo (ANPTUR); Revista Turismo em Análise (USP); 

Turismo: Visão e Ação (UNIVALI); Revista Hospitalidade (UAM); Revista Brasileira de 

Ecoturismo (SBEcotur); Revista Eletrônica de Administração e Turismo (UFPel); Rosa 

dos Ventos (UCS); Revista Turismo & Desenvolvimento (Editora Átomo); Cultur: 

Revista de Cultura e Turismo (UESC); Revista de Turismo Contemporâneo (UFRN); 

Revista Iberoamericana de Turismo (UFAL); Revista Turismo Estudos e Práticas 

(UERN); Arquiteturismo (Romano Guerra Editora); Revista Acadêmica Observatório 

de Inovação do Turismo (FGV); Turismo e Sociedade (UFPR); Pesquisas em Turismo 

e Paisagens Cársticas (Sociedade Brasileira de Espeleologia); Caderno de Estudos e 

Pesquisa do Turismo (PUC-PR). Para completar as buscas utilizamos também o site 

Publicações em Turismo7 que, apesar de nos mostrar somente as publicações 

anteriores ao ano de 2015, nos permite uma nova procura aos periódicos 

mencionados em caso de algum desencontro, e, também, uma busca em novos 

periódicos que não tinham sido levantados anteriormente, são eles: Revista Cenário 

(UNB); Anais Brasileiros de Estudos Turísticos (UFJF) e; Itinerarium (UNIRIO)8. 

A partir do levantamento dos bancos de dados e das revistas pudemos dar 

início a terceira etapa, a pesquisa. Utilizando os descritores supramencionados, 

pesquisamos diretamente nos sites utilizando seu sistema de busca interno. O 

                                                                 
6 Disponível em:  

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaG
eralPeriodicos.jsf. Acesso em: 03 jan. 2017. 
7 Disponível em: http://www.publicacoesdeturismo.com.br/periodicos.php. Acesso em: 03 jan. 2017. 
8 Última atualização da revista foi em 2008.  
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próximo passo foi fazer a leitura dos títulos, resumos e palavras-chave das 

monografias, dissertações e artigos.  

Na quinta etapa, realizamos uma busca nos anais de dois principais eventos 

de Pesquisa e de Pós-Graduação em Turismo realizados no Brasil: o Seminário de 

Pesquisa em Turismo do Mercosul (SEMINTUR) e o Seminário da Associação 

Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Turismo (ANPTUR) para o levantamento 

de artigos científicos sobre o presente objeto de estudo. 

Para o panorama internacional, a sexta etapa, compreende a busca na 

plataforma Scopus. O passo final foi a realização da última parte deste capítulo 

contendo as nossas considerações sobre do turismo otaku. Cabe ressaltar que para 

a relatoria desta parte do capítulo fizemos a leitura na íntegra de todos os trabalhos 

encontrados na área do Turismo que abordasse a temática do turismo otaku. 

2.1 LEVANTAMENTO DE MONOGRAFIAS PRODUZIDAS ENSINO SUPERIOR NA 

REDE PÚBLICA E PRIVADA NO BRASIL 

 Utilizando a ferramenta do Ministério da Educação (MEC) chamado E-Mec9, 

delimitamos o universo de cursos de turismo a serem pesquisados. Para tal, 

restringimos nossa busca para curso de graduação em turismo, na modalidade 

presencial, gratuito, no grau de bacharelado e em atividade, o resultado foi de 54 

registros. O próximo passo foi excluir os registros repetidos10, Instituições Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia, Centros Universitários e Faculdades. Com isso, 

encontramos 47 registros de cursos de Turismo, Turismo e Lazer, Turismo e Hotelaria 

e Turismo e Meio Ambiente, em 35 universidades, das quais 21 federais e 14 

estaduais11.  

 Na busca por banco de dados nas universidades federais, duas não 

apresentaram banco de dados, fazendo com que nossa pesquisa focasse nos 19 

bancos de dados restantes. Das 19, apenas oito apresentaram repositório com 

                                                                 
9 Disponível em: http://emec.mec.gov.br/. Acesso em: 14 dez. 2016.  
10 Como foi o caso da Universidade Federal Fluminense que mostra 2 registros do curso de turismo, 
mas que atualmente só existe um curso em funcionamento. 
11 Separamos a busca de acordo com a esfera mantenedora por percebermos que os bancos de dados 

são organizados dessa forma. 
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monografias; nas universidades estaduais, apenas uma apresentou banco de dados 

para monografia (quadro 1). 

Quadro 1: Universidades Federais e Estaduais que possuem banco de dados virtuais 

para monografias no Brasil. 

LISTA DE UNIVERSIDADE FEDERAIS E ESTADUAIS 
Nome Estado Região 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) SP Sudeste 

Universidade Federal do Maranhão (UFMA) MA Nordeste 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) MG Sudeste 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) MG Sudeste 

Universidade Federal Fluminense (UFF) RJ Sudeste 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) RN Nordeste 

Universidade Federal do Piauí (UFPI) PI Nordeste 

Universidade Federal do Paraná (UFPR) PR Sul 

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 

Filho (UNESP) 

SP Sudeste 

Fonte: Elaboração Própria (2016). 

 Após a nossa pesquisa, encontramos apenas um trabalho que apresentasse 

algum dos descritores. O trabalho é da Universidade Federal Fluminense (UFF) da 

autora Luiza Fiedler Fernandes (2013) que defendeu o trabalho intitulado Movimentos 

Turísticos na Pós-Modernidade: Uma Análise do Anime Friends12. O seu tema versa 

sobre o evento destinado aos admiradores da Cultura Pop Japonesa, chamado Anime 

Friends. Em sua análise, Fernandes (2013) olha para esse evento como um local de 

imaginário e fantasia capaz de criar sentimentos e emoções a ser consumido pelo 

pós-turista.  

 Para as instituições estaduais, apenas a UNESP13 apresentou banco de dados 

para monografia, entretanto, não foi encontrado nenhum trabalho acadêmico que 

apresentasse algum dos descritores utilizados. Ainda que não disponibilizasse os 

trabalhos de conclusão de curso na íntegra, o blog do curso de Turismo da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa14 disponibiliza o título, ano, nome do 

professor(a) orientador(a), resumos e palavras-chave das monografias defendidas. 

Neste blog, encontramos o trabalho de Priscila Simon (2011). 

 O trabalho intitulado Animeventos e a possibilidade de turismo na comunidade 

Otaku15, tem como objetivo analisar o evento e seu potencial turístico, para isso a 

                                                                 
12 Disponível em: http://www.repositorio.uff.br/jspui/handle/1/1117. Acesso em 14 dez. 2016.  
13 Disponível em: http://repositorio.unesp.br/. Acesso em: 02 jan. 2017. 
14 Disponível em: http://turismouepg.blogspot.com.br/. Acesso em: 02 jan. 2017.  
15 Disponível em: http://turismouepg.blogspot.com.br/2012/05/animeventos-e-possibilidade-de-

turismo.html. Acesso em: 14 dez. 2016. 
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autora participou de três edições do Anime Friends (2009, 2010 e 2011), concluída 

sua análise do evento, Simon (2011) se dedicou a pesquisar o perfil do público do 

evento. Com a amostra de 150 participantes, a autora conseguiu identificar o contexto 

social e econômico, assim como sua motivação e o comportamento otaku. 

 Para fazer o levantamento das instituições privadas utilizamos os mesmos 

critérios e obtivemos o resultado de 23 cursos de Turismo, Turismo e Hotelaria ou 

Turismo e Lazer. Destas instituições, apenas a Universidade de Caxias do Sul (UCS) 

apresenta banco de dados público para monografia16, no entanto, não possui 

trabalhos que abordem a temática que procuramos. 

2.2 LEVANTAMENTO DE DISSERTAÇÕES E TESES PRODUZIDAS NA REDE 

PÚBLICA E PRIVADA NO BRASIL 

Para o levantamento dos programas de mestrado e doutorado, utilizamos a 

ferramenta do MEC chamado Sucupira17, na qual é possível se obter dados referentes 

aos cursos recomendados/reconhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Conselho Nacional de Educação (CNE/MEC), 

na modalidade acadêmico e profissional. Fizemos duas buscas na plataforma 

Sucupira, na primeira introduzindo a palavra Turismo na caixa “Área Básica” e, na 

segunda na caixa “Programa”, o resultado obtido foram 14 programas. Dos Programas 

encontrados, apenas 12 estão em funcionamento, sendo que 10 se encaixam nos 

critérios adotados nas outras seções (quadro 2). 

Quadro 2: Programas de Mestrado e Doutorado que possuem banco de dados para 
dissertações e teses. 

LISTA DE PROGRAMAS DE MESTRADO E DOUTORADO 

Programa Instituição De Ensino Área Básica Modalidade 

Cultura & 
Turismo 
(UESC – 

UFBA) 

Universidade Estadual De 
Santa Cruz 

Sociais e 
Humanidades 

Acadêmico 

Hospitalidade Universidade Anhembi 
Morumbi 

Turismo Acadêmico 

                                                                 
16 As Universidade São Judas Tadeu e Nove de Julho apresentaram banco de dados apenas para 

alunos, por esse motivo não tivemos acesso. 
17 Disponível em: 
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/listaPrograma.jsf.  Acesso em: 

14 dez. 2016. 
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Turismo Universidade Federal Do Rio 
Grande Do Norte 

Turismo Acadêmico 

Turismo Universidade Federal 
Fluminense18 

Turismo Acadêmico 

Turismo e 
Hotelaria 

Universidade Do Vale Do 
Itajaí 

Turismo Acadêmico 

Turismo Universidade De São Paulo Turismo Acadêmico 

Turismo Universidade Federal Do 
Paraná 

Turismo Acadêmico 

Turismo e 
Hospitalidade 

Universidade De Caxias Do 
Sul 

Turismo Acadêmico 

Gestão de 

Negócios 
Turísticos 

Universidade Estadual Do 

Ceará 

Turismo Profissional 

Gestão em 

Alimentos e 
Bebidas 

Universidade Anhembi 

Morumbi 

Turismo Profissional 

Turismo Universidade De Brasília Turismo Profissional 

Ecoturismo e 

Conservação 

Universidade Federal do 

Estado Do Rio De Janeiro 

Ciências 

Ambientais 

Profissional 

Fonte: Elaboração Própria (2016). 

 No âmbito da pós-graduação encontramos apenas um trabalho, trata-se da 

dissertação de mestrado defendida por Priscila Simon (2015), na Universidade 

Federal do Paraná. O trabalho se chama Anime Friends e turismo: universo otaku e 

motivação da demanda19, aprofundando seu tema da graduação, Simon (2015) traçou 

como objetivo analisar a motivação dos participantes do Anime Friends a fim de 

compreender o que os atrai a esses eventos a ponto de viajarem para participar. A 

sua metodologia consistiu em observação, complementando aquela que já vinha 

fazendo desde 2009 para seu trabalho de conclusão de curso da graduação, e 

entrevistas semiestruturadas. Os resultados de Simon (2015), vão ao encontro de 

Fernandes (2013), as singularidades do evento formam uma espécie de “universo 

próprio” que é capaz de atrair a demanda turística. 

 Com a intenção de ampliar as buscas por trabalhos na pós-graduação, tendo 

em vista a pouca quantidade encontrada, fizemos uma pesquisa complementar na 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações20, entretanto, só foi reencontrado 

a dissertação de Simon (2015). 

                                                                 
18 Ainda não possui turma formada. 
19 Disponível em: http://acervodigital.ufpr.br/handle/1884/40131. Acesso 14 dez. 2016.  
20 Disponível em: http://bdtd.ibict.br/vufind/. Acesso em 03 jan. 2017.  
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2.3 LEVANTAMENTO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS PRODUZIDOS NO BRASIL 

 A lista de periódicos pesquisados foi elaborada pelo grupo de pesquisa em 

Turismo e Cinema (Cinetur/UFF) em que manteve os critérios utilizados por Fonseca 

Filho (2013) em sua tese de doutorado. Com isso, queremos dizer que: 

O critério de escolha dos artigos científicos para elaboração do estado da arte 

[...] foi estabelecido a partir do levantamento dos períodos reconhecidos pela 

CAPES que, anualmente, realiza avaliação por área e atualiza a base de 

dados disponibilizada no site para acesso público (FONSECA FILHO, 2013,  

p. 73). 

 Portanto, o quadro 3 mostra os periódicos nacionais levantados no portal da 

CAPES da última atualização da classificação Qualis da CAPES (2015). Todos os 

estratos foram indicados de acordo com a base da área de avaliação: Administração, 

Ciências Contábeis e Turismo (quadro 3).  

Quadro 3: Lista de Revistas Científicas de Turismo nacionais classificadas pela 
WebQualis. 

 LISTA DE REVISTAS CIENTÍFICAS DA ÁREA DE TURISMO E 

HOSPITALIDADE NO ÂMBITO NACIONAL 

Periódico Estrato Publicação 

Caderno Virtual de Turismo B1 Quadrimestral 

Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo B1 Quadrimestral 

Revista Turismo em Análise B1 Quadrimestral 

Turismo: Visão e Ação B1 Quadrimestral 

Revista Acadêmica Observatório de Inovação do 
Turismo 

B2 Semestral 

Revista Hospitalidade B2 Anual 

Revista Brasileira de Ecoturismo B3 Trimestral 

Revista Eletrônica de Administração e Turismo B3 Semestral 

Rosa dos Ventos B3 Trimestral 

Revista Iberoamericana de Turismo B3 Semestral 

Arquiteturismo B4 Mensal 

Cultur: Revista de Cultura e Turismo B4 Quadrimestral 

Revista de Turismo Contemporâneo B4 Semestral 

Revista Turismo & Desenvolvimento B4 Semestral 

Revista Turismo Estudos e Práticas B4 Semestral 

Turismo e Sociedade B4 Semestral 

Caderno de Estudos e Pesquisa do Turismo B5 Semestral 

Pesquisas em Turismo e Paisagens Cársticas B5 Anual 
Fonte: Grupo de Pesquisa em Turismo e Cinema da Faculdade de Turismo e Hotelaria (CINETUR/UFF, 
2017). 
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 Ao final da busca nos 18 periódicos encontramos apenas um trabalho na 

Revista Rosa dos Ventos. Trata-se do estudo de caso de autoria de Priscila Simon, 

Miguel Bahl e Márcia Maria Dropa (2016) intitulado Estudo de Caso Animeventos: A 

Demanda do Anime Friends. O caso é outra análise do maior evento destinado aos 

fãs da cultura pop japonesa no Brasil, o Anime Friends. No estudo os autores 

apresentam resultados inéditos de sua pesquisa realizada com os otakus que 

participam do evento. 

 No ano de 2016, a cultura pop japonesa teve uma nova exposição midiática 

internacional devido ao lançamento do jogo Pokémon Go para smartphones, com isso 

a Revista Hospitalidade lançou uma edição especial, com nove artigos destinados ao 

uso da tecnologia de realidade aumentada presente no jogo. Apesar de nenhum dos 

trabalhos publicados na revista apresentar os descritores, pensamos que seja 

necessária uma análise dos artigos, tendo em vista que o jogo é produto da cultura 

pop japonesa, além de seu caráter inédito. 

 O primeiro artigo é de autoria de Elizabeth Wada e Luiz Octávio de Lima 

Camargo (2016), intitulado A febre do Pokémon Go na perspectiva da hospitalidade 

humana21. O trabalho de teor ensaístico aborda ideias e teorias de dados secundários 

relacionando-os com as dimensões possíveis da hospitalidade: como prática turística, 

como atividade de lazer e como atividade que interfere nos processos de 

hospitalidade. 

 O segundo artigo Realidade Assombrada: Aplicativos de realidade aumentada 

e o Dark Tourism22 de Cánepa et al. (2016) propõe uma reflexão acerca do uso dos 

aplicativos de realidade aumentada e o Dark Tourism de modo que contribuía para a 

sua promoção e intensificação das experiências. 

 Uvinha et al (2016) com o artigo de título Lazer, Virtualidade e Hospitalidade: A 

prática do Pokémon Go entre estudantes universitários23 por meio de um estudo 

qualitativo, utiliza pesquisa bibliográfica e de campo, abordando o jogo como forma 

de lazer virtual, tendo em vista a influência que o jogo possui na vida dos estudantes 

da Universidade de São Paulo. 

                                                                 
21 Disponível em: https://www.revhosp.org/hospitalidade/article/view/687/732. Acesso em: 03 jan. 2017.  
22 Disponível em: https://www.revhosp.org/hospitalidade/article/view/683/742. Acesso em: 03 jan. 2017.  
23 Disponível em: https://www.revhosp.org/hospitalidade/article/view/685/741. Acesso em: 03 jan. 2017.  
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 O artigo O Jogo Pokémon Go e as Características que o Tornam um Potencial 

Promotor de Vendas em Negócios De Turismo E Alimentos E Bebidas24 de Carvalho; 

Guimarães (2016) tem como objetivo avaliar a potencialidade do jogo na promoção 

de vendas no setor de alimentos e bebidas. De caráter exploratória e qualitativa, os 

autores apontam que os comerciantes têm percebido aumento em seus negócios em 

decorrência do jogo. 

  O quinto artigo é de Carli; Gastal; Gomes (2016) com o título Pokémon Go, 

Realidade Aumentada e Georeferenciamento: A gamificação nas suas possibilidades 

para o Turismo25. Trata-se de um artigo qualitativo baseado em pesquisa bibliográfica 

sobre os principais assuntos abordados no artigo: a realidade aumentada, 

georreferenciamento, jogos e gamificação. Como resultado os autores encontraram 

poucos jogos direcionados ao turismo utilizando as possibilidades dos jogos digitais e 

da realidade aumentada para a divulgação dos produtos e da experiência turística. 

 O outro trabalho publicado na Revista Hospitalidade é de autoria de Andrade e 

Souza; Horodyski; Medeiros (2016) sob o título de Realidade Aumentada no Turismo: 

Estudo do jogo Pokemón Go26. Por meio de entrevista com os jogadores do Pokémon 

Go, os autores objetivavam analisar a interação do jogador com os espaços urbanos 

para ao final apontar possibilidades de uso para o Turismo. 

 Gosciola; Rodrigues; Parollo Júnior (2016) com o artigo Narrativa transmídia: o 

game e o espaço público no limiar da hospitalidade27 se debruçaram sobre Pokémon 

Go e sua relação com os espaços públicos. O artigo se propõe a identificar 

possibilidades, tanto em questões de ampliação, quanto de revisão, das estratégias 

de turismo e lazer que os jogos de realidade aumentada promovem, pautada na 

narrativa transmídia. 

 O oitavo artigo é de Gomes (2016) com o título de A Ludicidade Assentida — 

Algumas Reflexões Sobre a Importância Do Brinco, Logo Existo, Na Vida Escolar. O 

artigo discute a ludicidade como um fenômeno da corporeidade ou como uma 

linguagem. O resultado foi uma ludicidade amparada ao trabalho escolar.  

 O último artigo da revista é de seu editor, Luiz Octávio Camargo (2016), 

intitulado POKEMON-GO: a Ludicidade Humana em Mudança28. A finalidade do artigo 

                                                                 
24 Disponível em: https://www.revhosp.org/hospitalidade/article/view/680/724. Acesso em: 03 jan. 2017.  
25 Disponível em: https://www.revhosp.org/hospitalidade/article/view/682/731. Acesso em: 03 jan. 2017.  
26 Disponível em: https://www.revhosp.org/hospitalidade/article/view/681/736. Acesso em: 03 jan. 2017.  
27 Disponível em: https://www.revhosp.org/hospitalidade/article/view/678/740. Acesso em: 03 jan. 2017.  
28 Disponível em: https://www.revhosp.org/hospitalidade/article/view/690/733. Acesso em: 03 jan. 2017.  
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é refletir sobre Pokémon Go a partir do domínio do lúdico e do ponto de vista 

civilizatório.  

 Na tentativa de ampliarmos os resultados, utilizamos o site Publicações de 

Turismo com os nossos descritores, mas nada foi encontrado.  

Para complementar a pesquisa em busca de artigos científicos sobre o estado 

da arte do tema turismo otaku, consultamos os anais do Seminário da Associação 

Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Turismo (ANPTUR) e o Seminário de 

Pesquisa em Turismo do Mercosul (SeminTUR) da Universidade de Caxias do Sul. 

Utilizando o site da ANPTUR29 tivemos acesso a onze dos treze Anais dos 

Seminários no período de 2005-2010 e 2012-201630. Na nossa busca apenas um 

trabalho foi encontrado. 

 O trabalho foi publicado nos anais de 2014, no XI Seminário, sob o título de 

Uso das mídias Anime e Mangá para a Promoção do Turismo31, sendo de autoria de 

Bahl e Simon (2014). O artigo propõe analisar como as mídias mais influentes da 

cultura pop japonesa, o animê e mangá, são utilizadas na divulgação turística do 

Japão a fim de utilizar sua história e personagens no Brasil. Mesmo não existindo os 

locais retratados nos animês e mangás no Brasil, os autores apontam que é possível 

a promoção do turismo a partir dos eventos criados para o público dessas mídias. 

 Nossa busca nos Anais do SEMINTUR32 consultou os 8 anais dos Seminários 

que ocorreram de 2003 a 2015, organizados pela Universidade de Caxias do Sul e 

não tivemos nenhum registro de artigo científico que abordasse o tema ou os 

descritores. 

2.4 LEVANTAMENTO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS PRODUZIDOS FORA DO 

BRASIL: PLATAFORMA SCOPUS 

Para ampliar nossas buscas no âmbito mundial utilizamos a plataforma Scopus 

em busca de artigos científicos em inglês. A plataforma foi produzida pela edi tora 

                                                                 
29 Disponível em: http://www.anptur.org.br/novo_portal/portal_anpur/index.php?get_menu_portal_id= 7.  

Acesso em: 08 abr. 2017. 
30 O ano de 2004, não se encontrava disponível para consulta e o conteúdo do ano de 2011 é restrito 
aos assinantes. 
31 Disponível em: http://www.anptur.org.br/anptur/anais/v.10/Anais/DPG4/101.pdf. Acesso em: 08 abr. 
2017. 
32 Disponível em: http://www.ucs.br/site/pos-graduacao/formacao-stricto-sensu/turismo-e-

hospitalidade/eventos-e-anais/: Acesso em 08 abr. 2017. 
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Elsevier e se caracteriza por ser uma base de dados que reúne trabalhos acadêmicos 

revisados por pares. Segundo a Elsevier (2017, [s.p.])33: 

Scopus é o maior banco de dados de citações e resumo de literatura revisada 
por pares: revistas científicas, livros e conferências. A Scopus oferece 
ferramentas inteligentes para rastrear, analisar e visualizar a pesquisa,  

fornecendo uma visão abrangente da produção mundial de pesquisa nas 
áreas de ciência, tecnologia, medicina, ciências sociais e artes e 
humanidades. 

Nesta busca utilizamos os seguintes descritores: Otaku Tourism; Anime 

Tourism e; Anime Pilgrimage34. Cabe ressaltar que fizemos as buscas colocando 

aspas entorno das expressões, desse modo só é pesquisado trabalhos que tivesse a 

expressão. O resultado da nossa busca, então, foi: Anime Pilgrimage (1); Otaku 

Tourism (1) e; Anime Tourism (2), sendo que o mesmo trabalho continha os dois 

primeiros descritores.  

 O primeiro trabalho é de autoria de Takeshi Okamoto (2014) intitulado Otaku 

tourism and the anime pilgrimage phenomenon in Japan35. O trabalho analisa o 

deslocamento dos otakus a seus “lugares sagrados”, os locais que aparecem no 

animê. O trabalho conclui explicando como o turismo otaku e a peregrinação animê 

geram formas diferenciadas de comunicação entre os fãs e os que experimentam os 

fluxos dos turistas de animê. 

 O segundo trabalho contém o descritor Anime Tourism em seu resumo. É de 

autoria de Tzung-De Lin (2015) sob o título: Recreating the place: Video-sharing 

websites and the promotion of domestic tourism in the concurrent trend of popular 

media-induced tourism and local mascots in Japan36. O artigo analisa um caso de 

promoção turística proporcionado por sites de compartilhamento de vídeos. O autor 

ressalta que essa estratégia de promoção foi procedida por outras duas estratégias 

de promoção que foi a utilizada para o Turismo Animê e as mascotes locais. 

O último trabalho é de autoria de Rayna Denison com o título: Anime tourism: 

discursive construction and reception of the Studio Ghibli Art Museum37. Em seu 

                                                                 
33 Disponível em: https://www.elsevier.com/solutions/scopus. Acesso em: 04 jan. 2017.  
34 Na primeira etapa identificamos alguns trabalhos utilizam os termos: Anime Pilgrimage e Anime 
Tourism. 
35 Disponível em: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09555803.2014.962565.  Acesso em 04 

jan. 2017. 
36 Disponível em: http://www.igi-global.com/gateway/chapter/133039. Acesso em 16 jan. 2017.  
37 Disponível em: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09555803.2010.533475. Acesso em 16 

jan. 2017. 
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resumo, o autor afirma que o Turismo Animê foi um importante fenômeno na cultura 

japonesa na última década, sinais disso é o número crescente de museus e parques 

temáticos dedicados à cultura animê. O trabalho argumenta que o StudioGhibli  

ArtMuseum se propõe a mostrar seus filmes de sucesso a partir da ótica estética, 

artística, no entanto o público internacional do museu tende a realizar um olhar 

resistente e consumista dentro do espaço museal. O autor completa afirmando que o 

artigo é uma tentativa de entender a complexa relação entre os produtores de animê 

e os consumidores globais, vendo o museu como o terreno que coloca à prova os 

significados culturais do animê. 

2.5 CONSIDERAÇÕES SOBRE O TURISMO OTAKU38 

 Em nossa busca por artigos científicos publicados em periódicos científicos e 

anais de eventos encontramos doze (12) trabalhos que nos mostram que apesar do 

setor de eventos ser uma área de concentração de publicação, é possível outras 

vertentes de estudo. A edição especial da Revista Hospitalidade nos mostrou que o 

Pokémon Go, ainda que seja um sucesso que consideramos efêmero, conseguiu abrir 

os olhos para a utilização de novas tecnologias da informação no uso turístico e refletir 

a acerca do tempo de lazer dos usuários. Por meio da ludicidade, promovida pelo jogo 

que tem como premissa o uso da realidade virtual aumentada, os jogadores são 

colocados para caminhar e interagir com espaços, sendo estes turísticos ou não, para 

cumprir as tarefas do jogo.  

 As publicações estrangeiras se debruçam na temática do turismo otaku 

estudando o movimento de pessoas que se deslocam com a finalidade de estar em 

um local que foi cenário em alguma animação ou quadrinhos japoneses. Ainda que 

não tenhamos cenas que mostrem o Brasil com frequência, notamos que elas não são 

inexistentes, uma vez que é possível vê-las, pelo menos os pontos turísticos mais 

famosos do país, em certos desenhos39. Isto acontece não só com o Brasil, mas 

                                                                 
38 Essa seção traz contribuições dos artigos: “Turismo Otaku: Cultura Mundializada e Motivações” 

(BRAZO; FONSECA FILHO, 2016a) apresentado no Semintur Jr. na Universidade de Caxias do Sul e 
do artigo “Turismo, Imaginário e Animê” (BRAZO; FONSECA FILHO, 2016b) apresentado no XXII I 
Seminário Paranaense de Turismo realizado pela Universidade Federal do Paraná. Ambos os trabalhos 

estão em processo de publicação nos anais dos eventos.  
39 Essas cenas aparecem normalmente quando algum personagem viaja para outro lugar ou de apoio 
para contextualizar a história, há ainda aqueles animês que por meio dos personagens brasileiros  

fazem menção ao país. 
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também com outros países. Estas publicações nos auxiliaram a pensar sobre o 

turismo otaku em territórios de socialização dos otakus, ajudando-nos a pensar a 

respeito de símbolos de identificação do grupo, que contribuem para estudos e 

pesquisas a respeito do perfil desses turistas e desse novo tipo de turismo.  

De modo geral, os trabalhos de conclusão de curso não utilizam turismo otaku 

como descritor do tema do trabalho, os autores optaram por fazer uso de descritores 

mais focalizados nos produtos da cultura pop japonesa, quando o fazem. Notamos, 

ao ler os trabalhos na íntegra, que há um certo receio em utilizar o termo turismo otaku 

e o utilizam apenas quando se referem ao movimento turístico no Japão. Entendemos 

que apesar das especificidades de cada país, é possível utilizar a nomenclatura no 

Brasil e a partir disso desenvolver o segmento. Com isso, desenvolvemos algumas 

considerações acerca do turismo otaku. 

Pensar nesta segmentação na contemporaneidade nos faz refletir para além 

das relações dialéticas, tendo em vista que ao mesmo tempo podemos ter relações 

entendidas como turismo cultural, de negócios e de eventos. Não pretendemos 

superar e nem apagar tais contradições, mas entendemos que todas fazem parte do 

turismo otaku e que as reconhecendo dialogicamente podemos aumentar o 

conhecimento acerca desse segmento. 

Adotando a postura dialógica de Morin (1999) para compreendermos melhor 

este segmento, o autor esclarece que esse modo de pensar é capaz de contextualizar 

o todo, mas também reconhecendo o singular buscando substituir o esquema ou/ou 

por e/e. Logo, essa forma de pensar corrobora para tentar “[...] conceber a articulação, 

a identidade e a diferença de todos esses aspectos, enquanto o pensamento 

simplificante separa esses diferentes aspectos, ou unifica-os por uma redução 

mutilante” (MORIN, 1999, p. 176). O trabalho da complexidade é de articular as partes 

despedaçadas pelos recortes entre os mais variados tipos de conhecimento, nesse 

sentido ela surge como incerteza e não como resposta. 

O turismo otaku foi inicialmente percebido no Japão, sobre isso Okamoto 

(2009) em sua publicação A Study on Impact of Anime on Tourism in Japan: A Case 

of “Anime Pilgrimage” aponta que no país os fãs de animê têm feito o Anime 

Pilgrimage40 por pontos considerados as Mecca for Anime Fans41. Com o 

                                                                 
40 Em tradução literal: peregrinação animê. 
41 Em tradução contextual seriam os lugares considerados sagrados para os fãs de animês. Estes 

lugares são aqueles retratados nos animês. 
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conhecimento prévio dessas locações, o visitante é permeado pelo imaginário que 

parece se efetivar na fotografia, pois como afirma Okamoto (2009) a fotografia é uma 

das principais intenções de visitação. Sendo assim, os visitantes podem reproduzir 

poses e, de certa forma, encontram no mundo real a sua referência do virtual, ainda 

que esses locais não sejam especificados nos animês. 

 Um exemplo destas locações é a TV Fuji (Figura 2). Localizada na ilha artificial 

de Odaiba, fica cerca de 6 quilômetros de distância de Tóquio, no Japão. O prédio 

ganha destaque nas histórias por ser sede de um dos principais canais que passam 

animês, suas atrações incluem Astro Boy, Speed Racer, Dragon Ball, Digimon e tantos 

outros. Este último inclusive mostra algumas vezes o prédio, utilizando-o como cena 

central em uma das lutas. 

Figura 2: Mosaico de fotos de fãs na TV Fuji. 

 
Fonte: Google Imagens. 

Brazo e Fonseca Filho (2016b) apontam que para os fãs do animê Digimon, o 

lugar ganha destaque devido a luta que ocorre na TV Fuji, no episódio 37 - A Super 

Digitransformação de Tailmon42. 

                                                                 
42 O trecho pode ser visto aqui: https://www.youtube.com/watch?v=-Qxq_O8dqF0. Acesso em 23 jan. 

2017. 
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Após a Kari43 se mostrar como a oitava digiescolhida44, Myotismon45 a ataca, 

Wizardmon46 entra na sua frente recebendo o ataque do vilão, com sua morte 
os sentimentos de Kari afloram fazendo com que seu digivice47 responda.  
Picodevimon48 não consegue segurá-lo, deixa cair e o irmão de Kari, Tai,  

pega e o joga para Kari. A parceira Digimon de Kari, Tailmon, enfim consegue 
digievoluir49 para Angewomon50. Ela utiliza a força de seus companheiros de 
luta para criar a “flecha celestial” para derrotar Myotismon (BRAZO; 

FONSECA FILHO, 2016b, p. 7-8). 

 Pela carga sentimental e emocional que o episódio transmite, o local foi eleito 

como uma Meca. Tal posto foi reforçado com a criação do Japan Anime Map51, 

lançado no ano de 2011, pela Japan National Tourism Organization (JNTO) órgão 

governamental japonês que visa promover o turismo do Japão. O seu público é 

composto pelos otakus estrangeiros, sendo o material todo confeccionado na língua 

inglesa. 

 Okamoto (2009) aponta que o surgimento dessa demanda é resultado do 

constante aparecimento desses locais nos animês e mangás. Yamamura (2009) 

afirma que as comunidades locais não esperavam inicialmente que fãs de animê 

visitassem seus espaços e que não tem a intenção de promover esse tipo de turismo. 

O autor continua afirmando que os visitantes gradualmente formaram um apego 

sentimental especial aos lugares se tornando árduos apoiadores daquele local. 

 Outra possibilidade de turismo apontado no Japan Anime Map são os eventos. 

O mapa destaca o maior evento do mundo nesse segmento, o Comiket (ou Comic 

Market), que ocorre desde 21 de dezembro de 1975, e atualmente acontece em duas 

edições por ano na Tokyo Big Sight (figura 3). Em cada uma das suas últimas 19 

edições recebeu mais de meio milhão de participantes52. 

 

 

 

                                                                 
43 Uma das personagens principais da animação. 
44 Neologismo criado a partir das palavras: Digimon e escolhida. É a pessoa escolhida por algum 
Digimon. 
45 Vilão principal da saga Myotismon que compreende do capítulo 22 ao 39.   
46 Um tipo de Digimon bruxo que mantém amizade com a Tailmon desde quando ela foi encontrada em 
sua forma bebê por Myotismon.   
47 Dispositivo utilizado pelos digiescolhidos para fazer seus Digimons evoluírem para um nível mais 

forte.   
48 É uma espécie de Digimon morcego ajudante de Myotismon.   
49 Neologismo das palavras Digimon e evolução. 
50 Um tipo de Digimon anjo.   
51 Disponível em: http://www.jnto.go.jp/eng/animemap/index.html. Acesso em 23 jan. 2017. 
52 Dados obtidos no site oficial: http://www.comiket.co.jp/archives/Chronology.html. Acesso em 23 jan. 

2017. 

http://www.jnto.go.jp/eng/animemap/index.html
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Figura 3: O evento Comic Market, ao fundo o Tokyo Big Sight. 

 
Fonte: Japan Anime Map. 

 Salvo as proporções, no Brasil, o maior evento destinado a essa demanda é o 

Anime Friends (AF), organizado pela Yamato Corporation, empresa japonesa que 

atua no ramo há mais de 15 anos na produção e assessoria de eventos. O evento 

ocorre na cidade de São Paulo, durante dois finais de semana no mês de julho. No 

ano de 2010, 200 mil pessoas participaram do evento sendo esse o maior público 

alcançado na história do evento. Ainda que os quatro anos seguintes mostrem uma 

irregularidade no fluxo de público, é considerado o maior evento no Brasil. 

Considerado a importância do evento para a cidade, em 2011, o AF tornou-se 

Festival Anime Friends a partir da Lei 15.417/11. Com a promulgação da lei firmou-se 

o compromisso de apoio ao evento do poder executivo municipal, garantindo, assim, 

que o evento estabeleça a cidade como referência de destino turístico cultural.  

Fernandes (2013) nos alerta para o fato de o evento não reunir apenas fãs da 

cultura oriental. Segundo a autora, o Anime Friends é uma “[...] miscelânea do pop de 

diversas partes do mundo, fazendo do mesmo espaço um lugar para fãs dos 

quadrinhos ocidentais e mangás orientais” (2013, p. 37). Mas apesar de existirem 

outros diversos eventos dessa temática, o AF, constitui-se em um signo pessoal 

surpreendendo o tamanho e a posição que ele é capaz de tomar no imaginário otaku 

(FERNANDES, 2013). 
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 É comum que nesses eventos tenham concursos de cosplay53. Na última 

edição da Comic Con Experience (dez/2016), evento destinado a cultura pop realizado 

em São Paulo, o vencedor do concurso ganhou um carro, entretanto, identificamos 

que alguns cosplayers e, principalmente cosmakers54, vivam com a renda desses 

concursos, fazendo desses eventos o seu negócio, como Enako55. Em uma entrevista, 

revelou que ganhou cerca de 10 milhões de iens (algo em tono de 280 mil reais hoje) 

por dois dias no Comiket de 2016, afirmando que sua fonte de renda se deriva do 

cosplay. 

 A partir de tudo o que já foi exposto até este ponto podemos entender o turismo 

otaku como um segmento turístico pautado na identificação de sujeitos que compõe o 

grupo otaku, no qual se deslocam motivadas pela cultura pop japonesa, em especial 

o mangá, animê e cosplay. Embora não fiquem restritos a cultura pop, os turistas 

otakus buscam, além de interagir com as vertentes e produtos desta cultura, conhecer 

e vivenciar o patrimônio cultural japonês.  

Estes deslocamentos podem vir exclusivamente do âmbito cultural, mas não 

fecha possibilidades para que os sujeitos atuem dentro da perspectiva de negócios ou 

de eventos, certamente que as particularidades de cada área são necessárias.  

Precisamos abarcar o segmento de forma complexa nos desfazendo do pensamento 

reducionista, mas também não podemos nos deixar levar pela lógica holística para 

entendermos o todo enquanto negligenciamos as partes. Isso significa que a 

complexidade em que nos deparamos nos pede um tipo de explicação circular, “[...] 

onde vamos das partes para o todo, do todo para as partes para tentar compreender 

um fenômeno” (MORIN, 1999, p. 182). Entendendo este tipo de turista em sua 

totalidade, tendo em vista o objetivo e motivação de sua viagem. 

                                                                 
53 Cosplay é a junção de duas palavras oriundas da língua inglesa: Costume (fantasiar) e Play (brincar,  

interpretar). A prática consiste em se fantasiar a interpretar personagens fictícios.  
54 Profissional que confecciona a vestimenta dos personagens. 
55 Cosplayer profissional. Disponível em: http://www.otakupt.com/cosplay/quanto-ganha-uma-

cosplayer-profissional-nos-eventos-japoneses/. Acesso em 24 jan. 2017. 
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3 ESSE MEU JEITO DE VIVER, QUEM NUNCA FOI IGUAL? 

O título desse terceiro capítulo é oriundo da trilha de abertura do animê 

Pokémon56. Fazendo uma analogia ao animê, podemos dizer que, assim como o 

Ash57, os otakus realizam “jornadas” em que encontram outras pessoas que 

compartilham os mesmos gostos, neste caso a cultura pop japonesa. Dessa forma, 

na primeira seção faremos a contextualização histórica da cultura pop japonesa, 

focando as duas mídias de maior sucesso, o mangá e animê, responsáveis por 

propagar a cultura pop no ocidente, e apesar de não ser oriunda do pop japonês, 

consideramos importante também abordar o cosplay devido ao seu destaque e 

relevância entre os otakus. 

Na seção seguinte, destacaremos o processo de desterritorialização desta 

cultura, apontando eventos e fatores responsáveis por sua mundialização, assim 

podemos entender como aconteceu a reterritorialização no Brasil. De forma breve, na 

última parte deste capítulo, buscamos apresentar os otakus e as principais diferenças 

entre os brasileiros e japoneses. 

 Reconhecemos que não foi uma tarefa fácil resumir os movimentos culturais e 

políticos que formaram a cultura pop japonesa e as condições que a fizeram se tornar 

uma cultura mundializada, capaz de influenciar a identidade de jovens brasileiros, 

mas, mesmo assim, acreditamos que o caminho percorrido foi o suficiente para que 

possamos compreender o grupo no Brasil. 

3.1 CULTURA POP JAPONESA 

Na história do Japão, utilizando a metáfora da ilha em que se constituiria de um 

espaço físico e simbólico do qual resultaria uma cultura singular contribui para uma  

narrativa míope da qual o país estaria salvo das influências de outros países. A 

distância do continente e as más condições de navegação contribuíram no passado 

apenas para minimizar o contato com os outros países, inclusive os vizinhos (ORTIZ, 

2000).  

                                                                 
56 A abertura da primeira temporada (Liga Índigo), compreendida do episódio 1 ao 83. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=-PlAg8R9TG4. Acesso em 28 de mar. 2017. 
57 Personagem principal de Pokémon.  
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Até a Revolução Meiji o Japão manteve pouco contato com outros países, 

foram, principalmente, os orientais, que o influenciou cultural e tecnologicamente. O 

contato mais próximo com o ocidente, veio no período pós-guerra. Devido a esse 

isolamento, crenças e hábitos se transformaram em manifestações muito específicas 

(SATO, 2005). Porém, como veremos mais adiante, é enganoso pensarmos que o 

Japão sempre “[...] soube “resistir” aos impactos vindo de fora” (ORTIZ, 2000, p. 43).  

 Esta narrativa da ilha contribuiu para que o país seja associado a dois cenários: 

o exótico (ou tradicionalista) e ao futurista (ou moderno). No primeiro cenário nos é 

remetido um Japão distante, lar de gueixas e samurais, em que as tradições estão 

preservadas até os dias atuais. No segundo temos um Japão pós-guerra 

ocidentalizado dominado por robôs e altas tecnologias (LOURENÇO, 2009). A cultura 

pop se alimentará destes dois imaginários, incorporando os aspectos tradicionais à 

medida que importa a produção midiática ocidental.  

 Relacionando estes dois cenários, por vezes conflitantes, permitiu ao Japão 

tornar-se um dos principais exportadores da indústria cultural mundial. A manifestação 

da cultura pop japonesa fez uma reelaboração das manifestações ocidentais de modo 

com que parecessem autenticamente japonesas, fazendo do ocidente o seu maior 

mercado. Por séculos o país modifica a influência cultural que recebe atrelando à sua 

tradição e o devolve. 

A indústria cultural japonesa se forma e consolida a partir da Revolução 

Industrial, com a expansão do novo liberalismo econômico que cria um ambiente 

propicio para o surgimento da sociedade de consumo. Apesar das críticas acerca da 

indústria cultural, não podemos negar a sua existência e a importância dos produtos 

por ela produzida. 

De certo, a indústria nos bombardeia com valores ligados ao consumo “[...] 

enfatizando a necessidade de consumo crescente e contínuo que, se não for 

satisfeita, implicará em frustração pessoal e exclusão social” (LOURENÇO, 2009, p. 

30). Entretanto, não acreditamos em um sujeito inteiramente passivo quando 

percebemos a relação dos otakus com as editoras e produtoras, na verdade há uma 

troca de interesses. Os otakus querem um enredo que atenda suas expectativas e as 

editoras um produto com boa aceitação no mercado. Portanto, nesse jogo de 

interesse, não necessariamente há perda da qualidade artística do produto, uma vez 

que “[...] há espaço para experimentações, para desenvolvimento de obras que não 
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se destinam ao entretenimento fácil; material direcionado para um público mais seleto” 

(LOURENÇO, 2009, p. 30). 

A cultura pop ganha importância com o movimento da pop arte surgido no 

século XX, trazendo a ideia que a arte também pode ser influenciada pelos meios de 

comunicação e publicidade. A cultura pop é um fenômeno fruto da sociedade moderna 

que muitas vezes se confunde com a cultura popular. Ela está ligada com a produção 

em massa e à sociedade de consumo, estas influenciadas pelos meios de 

comunicação e pela moda, que por sua vez estão ligadas com a cultura popular do 

país de origem. Segundo Sato (2007, p. 12) a cultura pop “[...] trata-se do impacto da 

industrialização e da massificação na geração de referências que se tornam comuns 

a um povo. No caso do Brasil, o pop se revela principalmente nas telenovelas e na 

propaganda comercial”. 

Segundo uma das perspectivas históricas apontadas sobre o Japão, a China e 

o Ocidente são os centros de influência que teriam marcado a cultura japonesa. Dessa 

forma, os elementos exógenos teriam se adaptado as condições existentes no Japão, 

dessa forma “[...] o ideograma chinês, budismo, cerimônia do chá, forma de governo, 

ciência, tecnologia, trabalho seriam traços socioculturais nativizados, 

ressemantizados em solo japonês” (ORTIZ, 2000, p. 41). 

Estas influências vão formar o universo do pop japonês. Precisamos deixar bem 

claro que esse universo é vasto e complexo, abarcando entre eles os videogames, 

karaokês, filmes, doramas58, J-Pop59, anime songs60 e outros, no entanto, o mangá e 

o animê são consideradas os elementos mais importantes que auxiliam na 

propagação e promoção da cultura nipônica em todo o mundo. 

A palavra mangá é composta por dois ideogramas chineses: -Man que significa 

involuntário ou irresponsável e -ga significa desenho ou imagem, juntos equivale a 

“desenhos irresponsáveis”. Katsushita Hokusai é considerado o criador do termo 

(SATO, 2007; LUYTEN, 2014), famoso por seus ukiyo-e61 (figura 4), usou a palavra 

para designar seus livros de rascunhos excêntricos, em 1814. 

 

                                                                 
58 Novelas orientais. 
59 Música japonesa do gênero pop. 
60 Músicas de animê. 
61 “Gravuras multicoloridas impressas a partir de blocos de madeira finamente entalhados a mão com 
desenhos estilizados, que na época eram consideradas arte e apreciadas do modo que apreciamos 

pôsteres decorativos modernos” (SATO, 2007, p. 58). 
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Figura 4: Obra A Grande Onda de Kanagawa (1830-33) de Katsushika Hokusai62. 

 
Fonte: Google Imagens. 

Hokusai influenciou e foi influenciado por diversos artistas europeus, como 

Monet, Toulouse-Lautrec e Van Gogh (figura 5). Na época a arte paisagista holandesa 

estava em alta graças a artistas como Rembrandt, entretanto, no final de 1700, as 

pinturas holandesas se tornaram comuns e as gravuras acabaram sendo utilizadas 

como ilustrações dos papéis que serviam de proteção para as mercadorias 

contrabandeadas pelos holandeses, mercadorias essas que tinham como destino final 

o Japão. A partir dessas trocas de gravuras, Hokusai aprendeu as técnicas de 

sombreamento e perspectiva e as aplicou em paisagens japonesas (LUYTEN, 2014). 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

                                                                 
62 “Se examinarmos de perto a obra emblemática de Hokusai, A Grande Onda ela é uma pintura  
Ocidental vista através de olhos japoneses. [...] O efeito do ukiyo-ê sobre a arte no Japão foi semelhante 

ao efeito da descoberta da imprensa na literatura na Europa (LUYTEN, 2014, p.2). 
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Figura 5: Obra Le Père Tanguy (1887) de Vincent Vang Gogh. 

 
Fonte: Musée Rodin.63 

 Após estudos sobre movimentos e expressões, no período entre 1814 e 1849, 

produziu uma série de 15 volumes de desenhos cômicos, que o fez ficar conhecido 

como Hokusai Mangá. Sobre os temas abordados em suas gravuras, Luyten (2014, 

p. 2) nos aponta que:  

Entre os temas preferidos de Hokusai Manga, destacavam-se: a vida urbana,  
as classes sociais, a natureza fantástica e a personificação dos animais. Tudo 
isso acompanhado de desenhos de forma caricatural. Ele tinha preferênc ia 

por pessoas muito gordas ou muito magras, narizes longos e fantasmas. Seu 
maior legado foi um manual de instrução da arte de desenhar. (grifos do autor) 

Evidenciamos que nessa época as histórias não tinham diálogos, por isso os 

cartunistas lançavam mão de artifícios visuais, tais como as emoções marcadas pelas 

expressões dos personagens resultando em gestos exagerados presentes até hoje 

nas histórias em quadrinhos (SATO, 2007). 

O termo para os japoneses designa todo e qualquer tipo de histórias em 

quadrinhos, entretanto, fora do país ocasionou-se chamar de mangá todo quadrinho 

                                                                 
63 Disponível em: http://www.musee-rodin.fr/fr/collections/peintures/le-pere-tanguy. Acesso em 25 jan. 

2017. 
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produzido no Japão ou que estivesse dentro da estética japonesa, por isso que desse 

modo podemos falar em mangás brasileiros.  

 Com a abertura dos portos durante a Revolução Meiji (1868), momento em que 

o Shogunato perde o poder e ele volta ao Imperador, não se tratava apenas de uma 

Revolução Industrial. Meiji traz outra dinâmica ao Japão. A Revolução significa 

modernidade e unidade nacional conseguida por meio de uma integração econômica, 

territorial e linguística rearticulando os elementos da sociedade japonesa (ORTIZ, 

2000).  

Dentre as novidades trazidas com a abertura dos portos estão as histórias em 

quadrinhos em formato europeu. Esses quadrinhos foram introduzidos por Charles 

Wirgman e George Bigot, o primeiro havia trabalhado na Punch, revista britânica que 

fazia humor e sátiras políticas. Por volta de 1868, criam a Japan Punch fazendo as 

charges em formato ocidental sobre a política nipônica. Esse novo formato de 

produção de quadrinhos gerou um certo fascínio aos japoneses, ocasionando um 

novo impacto na indústria de quadrinhos (SATO, 2005). 

Desde a queda do Shogunato duas forças políticas emergiram no Japão, uma 

delas era a favor de mais uma vez o país se isolar e a outra corrente era a favor do 

aprendizado das técnicas ocidentais a fim de se tornar mais competitivo 

mundialmente, no entanto, sem rejeitar os ensinamentos japoneses. Foi abandonada 

a ideia de isolamento e expulsão dos estrangeiros, uma vez que eles eram superiores 

na arte da guerra, abriram-se novamente para o ocidente com o objetivo de aprender 

sobre a economia e política, assim como “[...] incorporar novas tecnologias, 

desenvolver intercâmbio comercial e cultural” (SAKURAI, 2013, p. 132).  

 Foram realizadas Missões com a finalidade de aprender as técnicas ocidentais, 

uma em especial nos chama atenção, a Missão Iwakura. Com o objetivo de renegociar 

os tratados desiguais feitos com a Europa e os Estados Unidos, Iwakura Totomi, 

Ministro da Direita na época, não consegue revisar tais tratados, porém é bem-

sucedido no seu objetivo secundário.  

[...] a missão diplomática Iwakura (1871-1873) cujo objetivo, ao percorrer 
diversos países (Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha etc.), era 

colher informações detalhadas sobre assuntos variados: exército, polícia,  
transportes, ciência, educação, correio etc. A intenção era trazer para o Japão 
elementos que pudessem ser úteis na elaboração de uma política de 

modernização. (ORTIZ, 2000, p. 28). 
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 No âmbito cultural, as mudanças também foram significativas. A adoção de 

formas de construção, roupas e, em especial, a introdução dos livros traduzidos 

passaram a fazer parte da sociedade japonesa. A importação de livros trouxe consigo 

valores como igualitarismo e direitos individuais. Visto que a população japonesa é 

uma das mais alfabetizadas do mundo seria fácil a dispersão dessas ideias entre os 

japoneses.  

 Ortiz (2000) nos fala que o movimento romântico na década de 1930, buscava 

restaurar a confiança na cultura nacional ameaçada pela Modernidade. Em outras 

palavras o movimento nacionalista procurava uma maneira de se opor à 

ocidentalização. Diante disso, surge o movimento de japonização. Esse movimento 

não se trata de eliminar os elementos exteriores e retomar à tradição, mas “[...] 

selecionar e adaptar as influências ocidentais; [...] escolher e direcionar parte da 

tradição na construção da modernidade (ORTIZ, 2000, p. 57). 

A Modernidade do Japão não vai ser caracterizada apenas pela revolução 

industrial e importação de qualquer elemento ocidental, mas também pela 

rearticulação dos elementos internos da sociedade promovendo sua integração. A 

construção do Japão será direcionada pela ocidentalização na forma, mas nipônico 

no conteúdo (SATO, 2007; GRAVETT, 2006). 

 Após sucessivos conflitos com outros países, o Japão finalmente se mostra em 

pé de igualdade aos outros, mas não desfrutava do prestígio desejado. Era alvo de 

desconfiança e preconceito racial de outros países que ocasiona uma série de 

retaliações e censura. Desde 1926, o Japão passava por uma crise político-econômica 

interna, causada pela disputa de poder entre membros do próprio governo, esse 

panorama piora devido à Crise de 1929 e prejuízo sofrido no campo.  

Sendo um dos primeiros países a se recuperar da Crise de 1929, o Japão via 

sua economia e demografia aumentar progressivamente. Para controlar esse 

aumento três alternativas estavam em alta na época: a emigração, a penetração nos 

mercados mundiais e a expansão territorial. É nesse momento, durante a década de 

1930, que temos a maior entrada de imigrantes japoneses em São Paulo, apesar de 

começarmos a recebê-los desde 190864. Outros países, no entanto, dificultavam a 

entrada desses emigrantes e praticavam o protecionismo alfandegário. Para 

solucionar o problema, a saída foi também a busca por espaço.  

                                                                 
64 Fonte: Boletim do Departamento de Imigração e Colonização apud Kaori Kodama (2007). 
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No período em que o fascismo ascendia no país, o governo autoritário e menos 

democrático iniciou o período militarista que viria a terminar apenas no final da 

Segunda Guerra Mundial. Esse período é caracterizado por forte censura da produção 

artística e cultural, os desenhos vindos dos Estados Unidos que antes eram populares 

no país, tais como Betty Boop e Mickey, foram proibidos, pois significavam símbolos 

do inimigo (SATO, 2007).  

Com o objetivo de propagação dos ideários militares, o governo passa a 

produzir animês que funcionavam como propaganda pró-guerra, resultando no 

momento em que teremos um importante desenvolvimento técnico das animações e 

investimento na área. Foi o Ministério da Marinha que planejou e criou o primeiro 

animê dividido em capítulos (Momotaro, o Valente Marinheiro) que apesar de sua 

mensagem militarista atraiu grande público arrecadando nove milhões de dólares na 

época (SATO, 2007). 

Somente no período pós-guerra que a utilização do termo “animê” foi adotado 

no país, antes disso era chamada de dõga (imagem ou desenho que se move) ou 

mangá eiga (filme de quadrinhos). O animê é um dos principais ramos da indústria do 

entretenimento nipônico, utilizado principalmente como veículo de divulgação da 

cultura pop no mundo. A palavra significa “animação” e vem do inglês animation da 

qual é influenciada pelo sotaque nipônico “animeeshon” (SATO, 2007). 

Derrotado na Segunda Guerra Mundial e com o país devastado pela explosão 

de Hiroshima e Nagasaki, a sociedade japonesa passava por um profundo sentimento 

de desilusão e a baixa autoestima fez com que os japoneses focassem na 

reconstrução do país. Com o objetivo de evitar a introdução do socialismo no país por 

parte da União Soviética durante a Guerra Fria, os Estados Unidos não só ocuparam 

a cidade de Tóquio, como investiram em sua recuperação aos moldes do capitalismo 

americano, o conhecido american way of life. 

De repente, tudo o que havia sido proibido ao público japonês, ou desprezado 
pelos japoneses durante a guerra por serem considerados ”símbolos do 

inimigo”, invadia as rádios, os cinemas, os jornais e as revistas, como as 
músicas das big bands, as produções de Hollywood e os comics. Coisas 
antes inaceitáveis, como expressões em inglês no vocabulário diário e Coca-

Cola fazendo parte do cardápio de bares e restaurantes, tornaram-se 
corriqueiras (SATO, 2007, p. 14). 

 A ocupação americana trouxe profundas mudanças culturais, com a saída das 

tropas americanas do país a indústria cultural teve um notável crescimento, passando 
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a fazer parte do cotidiano dos japoneses. Sato (2005) associa esse crescimento 

devido ao cansaço causado pela guerra. Segundo a autora a população queria se 

divertir e renovar as esperanças para os próximos anos, dessa forma emergiu um 

ambiente propicio para formas populares de entretenimento, criando um ávido 

mercado principalmente para o cinema na década de 1950.  

 Nesse momento temos uma mudança nos padrões de consumo japonês. Ortiz 

(2000) aponta que tal mudança foi propiciada em virtude da expansão de uma nova 

classe média, pela melhoria de vida e da melhor distribuição de renda ocasionada 

pelo crescimento econômico. 

A indústria cultural foi o instrumento principal utilizado para formar uma nova 

identidade do povo japonês, uma identidade renovada e liberal que abandona os 

valores nacional-militarista (SATO, 2007). A partir da década de 1980, houve um 

impressionante desenvolvimento tecnológico que posicionou o Japão como segunda 

maior economia mundial, chamando a atenção do mundo. 

 O ocidente via a cultura pop japonesa com um aspecto exótico, uma vez que 

a tradicionalidade posta nos quadrinhos e, principalmente nas animações eram tão 

diferentes das encontradas no ocidente. As animações ganharam cada vez mais 

espaço por ser vista como uma alternativa ao pop americano. Com a chegada dos 

anos 90, foi impossível de conter o processo de mundialização da cultura pop, que 

transformou o animê e o mangá nos produtos mais consumidos pelo ocidente. 

3.2 O DISTANTE TORNA-SE PRÓXIMO 

 A emergência do Japão como uma potência mundial vai colocá-lo em pé de 

igualdade com os outros países do ocidente. Segundo Ortiz (2000, p. 65), “[...] o 

sucesso econômico, a presença nos países asiáticos, agora parte integrante de seus 

interesses econômicos e estratégicos, tornam o Japão um polo regional e mundial 

importante”. 

Nesse momento temos a ascensão de um mangaká65 que revolucionou a 

narrativa e a linguagem visual do mangá e animê. Osamu Tezuka se destacou por 

experimentar em suas obras técnicas trazidas do cinema americano. Passou a dividir 

                                                                 
65 Desenhista/escritor de mangás. 
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em vários quadrinhos o que normalmente era retratado em apenas um – uma espécie 

de frame – fazendo uso de diagramação dinâmica e linhas de ação, ele revolucionou 

a forma de ler mangás (NAGADO, 2007). 

O “Deus do Mangá”, como ficou conhecido, também foi responsável de 

introduzir as figuras de olhos grandes e brilhantes (figura 6) que ajudam a passar 

emoções e que se tornou uma característica típica dos personagens, inspirados na 

obra de Walt Disney, Bambi e na maquiagem do teatro Takarazuka. 

Figura 6: Criações de Osamu Tezuka. 

 
 

Fonte: Google Imagens. 

Gravett (2006) afirma que é difícil imaginarmos a indústria do mangá e da 

animação com a proporção e diversidade atuais sem o exemplo e pioneirismo de 

Osamu. Gravett (2006, p. 28), ainda afirma que “[...] Tezuka escreveu e desenhou um 

recorde de 150 mil páginas de quadrinhos, distribuídos entre 600 títulos de mangá e 

60 trabalhos de animação”.  

Diagnosticado como workholic desde a juventude, Osamu virava noites 

trabalhando, fazia refeições rápidas enquanto trabalhava e abraçava todas as 

oportunidades de publicação que apareciam. Para conseguir dar conta, contratou 

assistentes e implantou métodos de produção de massa, fazendo com que esses 

desenhistas iniciantes focassem mais na produção de fundos, acabamentos e 

atividades mais mecânicas (SATO, 2007). 

Todo o dinheiro advindo desses trabalhos tinha um objetivo muito claro para 

Tezuka, realizar seu sonho de “[...] produzir desenhos animados com a qualidade dos 

longas-metragens Disney” (SATO, 2007, p. 129).  
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Passando pela segunda onda consumista, as famílias japonesas irão se 

dedicar em adquirir os três tesouros do momento (referência aos tesouros sagrados 

do xintoísmo). Na década de 1950, seriam o ventilador, máquina de lavar e panela 

elétrica de arroz; na década de 1960, carro, ar condicionado e televisão em cores e; 

nos anos 1970, os objetos seriam as joias, viagem e a casa própria. O momento não 

seria mais oportuno para Osamu Tezuka investir nas animações (SATO, 2007). 

O ano de 1961 marca não só o início das atividades da Mushi Productions, 

como também o início dos animês para a televisão. Por quatro anos seguidos, Tezuka 

conseguiu levar semanalmente seus personagens já consagrados no mangá para a 

casa da população japonesa. No auge de sua popularidade, o Tetsuwan Atomu (Astro 

Boy) alcança audiência recorde na casa dos 40%. Com sua forma de produção tão 

bem-sucedida, outras produtoras logo o copiaram, o que propiciou uma grande 

quantidade de desenhos na televisão, tornando esse estilo de animação popular no 

país. Foi também o primeiro produtor a exportar uma série de animação (SATO, 2007). 

Tezuka marca a desterritorialização do animê. Ortiz (2006) aponta que as 

transnacionais cooperam para a criação do fenômeno de desterritorialização, uma vez 

que seus produtos não são mais ligados a um único território, mas em diversos. O 

processo de mundialização percorre dois caminhos complementares, a 

desterritorialização e a reterritorialização:  

O primeiro é o da desterritorialização, constituindo um tipo de espaço 
abstrato, racional, des-localizado. Porém, enquanto pura abstração, o 
espaço, categoria social por excelência, não pode existir. Para isso ele deve 

se “localizar”, preenchendo o vazio de sua existência com a presença de 
objetos mundializados. O mundo, na sua abstração, torna-se assim 
reconhecível (ORTIZ, 2006, p. 106-107). 

Na medida em que o mercado se torna mais globalizado é necessário introduzir 

técnicas que sejam aceitas, com isso os traços marcadamente territoriais se mostram 

indesejáveis (ORTIZ, 2000). Essas características nacionais não permitem ou 

dificultam o processo de padronização, ainda que tenha produtos típicos famosos no 

mercado mundial, são raras as exceções e acabam se concentrando em um público 

muito específico, principalmente na internet.  
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Segundo Ortiz (2006), a Toei (Animation ou Company, maior estúdio de animês 

do mundo66) para se tornar atraente à audiência global, os produtores precisam 

eliminar os traços demasiadamente orientais. É preciso uma reinterpretação dos 

códigos estéticos, da linguagem do vídeo que se torne comum aos consumidores do 

mercado internacional, pois o modo de produção industrial de cultura e produtos 

marcadamente nacionais não sustentam a mundialização. Com isso, ao se apropriar 

da tradição japonesa dos mangás, a Toei os transforma em desenhos animados 

mundializados (ORTIZ, 2000). 

Osamu desenhou a fórmula para o sucesso de seus produtos. Ao relacionar as 

duas mídias, Gravett (2006, p. 34) afirma que “[...] Seu sucesso nacional e 

internacional estabeleceu o relacionamento quase simbiótico entre mangá e animê 

que tem sustentado as duas indústrias desde então”. É comum que só se produzam 

animês quando os mangás se tornam um sucesso, garantindo assim seu retorno 

financeiro e midiático.  

Explosão animê. É assim que Nagado (2005) caracteriza o período da década 

de 1970, no Japão, em que as animações ganharam destaque massivo entre o público 

adulto graças ao lançamento da segunda parte do longa metragem Patrulha Estelar, 

em 1978. Conquistando grande fanatismo, outros desenhos com tema espacial foram 

produzidos.  

Apesar da supremacia que o mangá possui no Japão, é o animê que vai se 

tornar o grande veículo de divulgação da cultura pop japonesa no exterior. Nas 

décadas de 1960 e 70, as animações japonesas já fazia parte da programação das 

emissoras ocidentais.  

Na década de 1980, teremos um fator que irá contribuir muito para a 

territorialização dos animês em solo brasileiro: a criação da extinta Rede Manchete de 

Televisão (1983). Foi o primeiro grande espaço que os animês tiveram na 

programação brasileira, o que posteriormente acabou vinculando a imagem da 

emissora com as animações japonesas (LOURENÇO, 2000). 

A segunda etapa da mundialização da cultura consiste na reterritorialização, ou 

seja, ela precisa se localizar e enraizar nas práticas sociais dos homens, porque são 

dessas práticas que a cultura mundializada se alimenta, o que também contraria o 

discurso de uma cultura homogeneizada (ORTIZ, 2006). 

                                                                 
66 Informações obtidas no site da Toei Animation. Disponível em: http://corp.toei-anim.co.jp/en/. Acesso 

em: 18 out. 2016. 
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A afirmação de Ortiz (2006) vai ao encontro de Hall (2015) quando é apontado 

às contra tendências da homogeneização cultural. Utilizando os argumentos de Kevin 

Robins, Hall aponta que “[...] ao lado da tendência em direção à homogeneização 

global, há também uma fascinação com a diferença e com a mercantilização da etnia 

e da ‘alteridade’” (2015, p. 45). 

Featherstone (1997) completa o argumento dos autores afirmando que “[...] os 

processos de globalização e localização estão inextricavelmente ligados na atual fase” 

(FEATHERSTONE, 1997, p. 144). Portanto, não deveríamos considerar a dicotomia 

global/local separadas no tempo e espaço, uma vez que a cultura local é sempre vista 

como oposta a cultura global (FEATHERSTONE, 1997), devemos relacioná-las de 

forma dialógicas e não dicotômicas. 

Por isso, Hall (2015) afirma que o discurso da homogeneização da cultura é 

“[...] o grito angustiado daqueles que estão convencidos de que a globalização 

ameaça solapar as identidades e a ‘unidade’ das culturas nacionais” (2015, p. 45).  

Entretanto, não seriamos ingênuos em apontar que esse novo fascínio pelo local não 

está diretamente ligado com o capitalismo em sua atual fase. Elevando características 

mundializavéis (se assim podemos dizer) e apropriando-se de características locais, 

faz ao mesmo tempo que o produto reforce sua origem, mas que se torne algo 

identificável aos consumidores locais. Isso permite que, por mais que seja o mesmo 

desenho, tenha uma visualidade e, por vezes, uma narrativa um pouco diferente de 

país para país. 

“Por Atena!”. No segundo semestre de 1994, a série Cavaleiros do Zodíaco 

(CDZ) “[...] iniciaria a maior explosão do animê no Brasil, de maneira devastadora e 

definitiva” (NAGADO, 2007, p. 73). Há uma década nenhum animê recente era 

passado nas emissoras brasileiras, a TV Manchete que já estava enfrentando 

problemas financeiros, viu sua audiência pular de 7 para 13 pontos no pico de 

popularidade da série (SATO, 2007) 

Parte deste grande sucesso de público e venda se deve a forte campanha de 

marketing. Inúmeros produtos chegaram ao Brasil, licenciados pela produtora e 

detentora dos direitos de animação, a Bandai. Com a implementação do Plano Real, 

o momento em que o Brasil estava passando foi propício para a importação de 

diversos produtos. A Samtoy, empresa responsável pela distribuição dos bonecos da 

série, na época arrecadou a soma de 100 milhões de reais em vendas (SATO, 2007).  
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“Pikachu, escolho você!”. O sucesso de Pokémon vai mudar a lógica dos 

produtos da cultura pop, até então pautada em criar animês de mangás de sucesso. 

Lançado em 1996, o Tamagochi pela Bandai, se tornou febre mundial, vendendo 

apenas no Japão mais de 10 milhões de unidades. Em abril de 1997, a animação dos 

Pocket Monsters (Monstros de Bolso) era lançada. Em junho de 2000, já tinham sido 

vendidos mais de 28 milhões de unidades do jogo no exterior, 1 bilhão e 850 mil 

unidades de cartas no Japão e 2 bilhões e 400 mil no exterior em várias línguas, 

inclusive o português. A série estava no ar em mais de 51 países e seu primeiro longa-

metragem foi exibido em 31 países arrecadando 85 milhões de dólares nos Estados 

Unidos e 91 milhões no resto do mundo (SATO, 2007).  

Ainda hoje, o Pokémon continua fazendo sucesso, em sua décima oitava 

temporada, lançou recentemente o Pokémon Go, jogo para smartphones de realidade 

aumentada. Se tornou o mais bem-sucedido jogo de todos os tempos com mais de 21 

milhões de jogadores.  

Outros animês como Dragon Ball (1996, SBT), Samurai X (1999, Rede Globo), 

Sakura Cardcaptors (2000, Cartoon Network), Digimon Adventure (2000, Fox Kids), 

Sailor Moon (1996, Rede Manchete) e Yu Yu Hakusho (1997, Rede Manchete) 

ajudaram na manutenção da popularidade das animações japonesas no Brasil e em 

outros países do ocidente. Muitas dessas animações continuam no ar, como 

Pokémon, e outras como CDZ recebem edições especiais em OVAs67, e algumas 

estão com previsão de lançamento de uma nova temporada. Isso se deve ao fato de 

os personagens e as histórias serem de propriedade de seus criadores, ou divididos 

entre seu criador e a editora, com isso o mangaká tem a liberdade de estender um 

pouco mais a história (GRAVETT, 2006). 

Ortiz (2000) aponta que apesar de uma atividade coletiva, em que os 

assistentes são essenciais na realização do trabalho, todos atuam segundo a lógica 

do criador da história, por isso que os mangakás são conhecidos enquanto 

individualidades e possuem a autoria dos textos. 

                                                                 
67 “Original Video Animations, uma animação que é lançada diretamente no mercado doméstico, sem 
passar pelos cinemas ou televisão. É uma mídia muito popular no Japão, por não ter tanta diferença 
de preço para o consumidor final, mas tendo uma maior liberdade artística e financ eira para os 

produtores” (COSTA, 2012, p. 25) 
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Ainda no ano de 1996, temos a chegada do cosplay no Brasil, durante o evento 

Mangacon68. Barboza e Silva (2013) apontam que a história do cosplay começou nas 

convenções de ficção científica nos Estados Unidos, em 1939, no I World Science 

Fiction Convention (Worldcon) quando o casal de amigos, Forrest J. Ackeman e Mytle 

R. Douglas, foram os únicos a participarem do evento fantasiados (figura 7). 

Figura 7: Primeiro cosplay da história. 

 
Fonte: Site Sintonia Geek Magazine69. 

Somente em meados da década de 1980, a prática ficou conhecida no Japão 

por intermédio do jornalista Nobuyuki Takahashi que publicou sobre o hobby 

americano em sua revista incentivando a prática entre os japoneses. 

Fernandes (2013) aponta que a mais importante competição de cosplay ocorre 

no Japão, a World Cosplay Summit (WCS). A competição reúne competidores de 

diversos países do oriente e ocidente em busca do título de melhor cosplay do mundo . 

O Brasil é tricampeão mundial (FERNANDES, 2013). 

Com a explosão animê, o cosplay foi reapresentado aos EUA e apresentado 

ao mundo. É interessante observarmos como o processo de mundialização é capaz 

de apagar as marcas de origens de uma prática quando é apresentada a um novo 

                                                                 
68 Primeira convenção de mangás e animês, realizada em São Paulo, pela ABRADEMI – Associação 
Brasileira de Desenhistas de Mangá e Ilustrações. O evento é creditado como difusor do cosplay no 
Brasil. 
69 Disponível em: http://sintoniageek.com.br/historia-do-cosplay/. Acesso em 03 de abril. 2017. 
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local em que a aderência é maior. Não é difícil encontrar pessoas que acreditem que 

a prática de cosplay é originalmente japonesa, isso pode levar a definições 

equivocadas sobre o que é o cosplay.  

A prática do cosplay é mais complexa do que somente a interpretação de 

personagens japoneses, ela pode englobar personagens da cultura pop de todos os 

países, pois esse é o processo de reterritorialização. Há aqueles que criam seus 

próprios trajes gastando uma quantia considerável em sua confecção70 e se 

preocupam em ser uma cópia fiel do personagem imitando voz, postura, falas e outras 

características e aqueles que, movidos pelo teor lúdico, não se importam com a 

profissionalização de sua interpretação (MACHADO, 2009; BARBOZA; SILVA, 2013). 

Em meio a toda manifestação midiática em torno da cultura pop, a Associação 

Brasileira de Desenhistas de Mangá e Ilustrações (ABRADEMI), iniciam em 1996, um 

movimento no bairro da Liberdade, em São Paulo, que teve como um dos resultados 

a Mangacon, o evento tinha como objetivo a interação dos fãs em torno da cultura pop 

e sua divulgação. Apesar do evento não ter tido continuidade, esse primeiro 

movimento da ABRADEMI contribuiu para a socialização dos primeiros otakus. 

3.3 OTAKUS 

 Antes de falar sobre os otakus, evidenciamos que esta palavra para a 

identificação do grupo no Brasil assumiu um sentido diferente da japonesa (ISSA, 

2013). O termo otaku não possui tradução para nossa língua, mas a partir de seus 

primeiros significados conseguimos dar algum sentido à palavra. O termo possui dois 

significados que já existiam antes de ser empregado a esse fenômeno que crescia 

cada vez mais na década de 1980, no Japão. Barral (2000, p. 25) afirma que:  

O primeiro significado corresponde à leitura de um dos caracteres japoneses 

utilizados para designar a habitação, o lugar onde se vive. O segundo 
significado da palavra é uma extensão do primeiro sentido: é um tratamento 
impessoal de distanciamento que os japoneses utilizam quando precisam 

dirigir-se a alguém sem, contudo, desejar aprofundar a relação. É uma forma 
de tratamento de vizinhança, como na França se dirige a um açougueiro ou 
a policial. Otaku é ‘em sua casa’, como quando dizemos: “Dê lembranças em 

casa!” ou: “Em casa vai tudo bem? 

                                                                 
70 Para uma elaboração mais detalhada é possível contratar um profissional que confecciona o 

vestuário do personagem, este profissional é chamado de cosmaker. 
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 O termo, portanto, expõe duas características principais dos otakus japoneses 

que são a aversão aprofundar relações pessoais e a preferência em ficar em seus 

quartos, geralmente com sua coleção de garage kit71, com jogos de realidade virtual, 

com tudo que os satisfaçam e os afastem da sociabilidade, mesmo que não negue a 

sociedade72. 

A popularização do termo se deve em grande parte ao ensaísta Nakamori Akio, 

sendo o primeiro a empregar a palavra para designar esse fenômeno em um artigo 

publicado na revista de histórias em quadrinhos para adultos, Burrico. O termo ganhou 

visibilidade em julho de 1989 quando Miyazaki Tsutomu (M.), um jovem de 27 anos 

foi preso por assassinar quatro meninas que estavam desaparecidas desde o ano 

anterior. Após confessar os assassinatos, M. foi mantido em segredo durante algum 

tempo até que foi liberado à imprensa. Com a exposição midiática, o assunto 

percorreu todo o Japão, principalmente pelo fato de encontrarem em seu quarto cerca 

de seis mil fitas de vídeo e mangás revelando o gosto sexual de Miyazaki, com a ajuda 

da imprensa e das redes de televisão foi apresentado ao país o chamado “otaku típico” 

(BARRAL, 2000). 

 Com isso, o termo otaku configurou-se como algo pejorativo73, não era bom ser 

otaku. Contudo, é o termo que melhor designa esses jovens. Nenhum outro termo 

criado conseguiu de fato substituí-lo. Uma estratégica utilizada para desvincular a 

conotação negativa foi aplicá-la a todos que tem uma mania/coleção, sem distinção, 

daí surge os: otakus da saúde, otakus dos postais etc. 

 Como afirma Costa (2014), uma das teorias aceitas de como o termo chegou 

ao ocidente deriva do lançamento de Otaku no Video, do estúdio Gainax, lançado nos 

Estados Unidos, foi uma das primeiras animações japonesas importadas pela impresa 

americana, AnimEigo, “[...] especializada em licenciamento e legendagem de animês” 

(COSTA, 2014, p. 50). Na década de 1990, já era possível encontrar nos Estados 

                                                                 
71 Produções amadoras de pequenas esculturas. 
72 A diferença entre o otakus e o hik ikomori (ou NEET – Not currently engaged in Employment,  
Education or Training – que significa “atualmente sem emprego, educação - não é estudante - e 

formação profissional – estágio”) são que enquanto o primeiro se distancia da sociedade, ainda mantém 
algum tipo de relação com ela, já o hik ikomori apresenta graves níveis de isolamento, normalmente são 
jovens entre 13 e 39 anos. Para saber mais, acesse a entrevista de Tamaki Saito, criador e pesquisador 

do fenômeno, concedida à BBC no seguinte link:  
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/07/130705_japao_enfurnados_bg  
73 Outras palavras passaram a ser utilizadas como forma de afastar a carga negativa, mas não se 

tornaram tão popular, algumas delas são otakky e hobby-ist. 
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Unidos e no Brasil pessoas utilizando o termo otaku (LOURENÇO, 2009; COSTA, 

2014).  

 Issa (2013) aponta que a principal característica do otaku brasileiro é a 

aproximação com a cultura pop japonesa, em especial os mangás e animês, sendo 

estes que, muitas vezes, vão despertar o interesse pelos outros produtos do pop 

japonês. Os otakus buscam símbolos e elementos na cultura pop japonesa que 

permita construir a sua identificação (ISSA, 2015). 

Nagado (2005) ao descrever o público otaku brasileiro afirma é formado por 

muitas garotas e casais, o que seria contraditório no Japão. O público brasileiro é mais 

solto e barulhento que os nipônicos. Fazem de tudo para conseguir um autógrafo de 

seu dublador favorito e se comportam como se estivessem em show de rock ouvindo 

os anime songs. 

Percebendo que as pessoas que tem contato com a cultura pop japonesa há 

mais tempo conhecem o teor pejorativo, Lourenço (2009) prefere se referir aos otakus 

como aficionados – inclusive em detrimento da categoria fãs, uma vez que sua origem 

remete a fanático, aplicando-se apenas a uma parcela do grupo. Entretanto, o autor 

percebe uma ressignificação do termo no Brasil “[...] sendo apenas uma forma de 

denominação para os aficionados brasileiros por cultura pop nipônica” (LOURENÇO, 

2009, p. 55). 

De um modo geral, pode-se dizer que o termo otaku, no Brasil, refere-se a 
pessoas que constroem uma forte relação com o universo da ficção e este 
vínculo as levam a criar uma relação entre si. Elas se comunicam e atuam 

com base em um repertório simbólico, oriundo do mundo dos mangás e 
animes, que adquire um novo significado a partir desta interação e do  
contexto sociocultural no qual se encontram (ISSA, 2013, p. 151). 

 Esse repertório simbólico passa a ser nível de classificação dentro do grupo 

segundo a escala de interesse de cada otaku (LOURENÇO, 2009). Como os otakus 

clássicos são raros de encontrar, o termo passa a ser aplicado aos que tem maior 

comprometimento com os animê e mangá, mesmo que haja controvérsias sobre o uso 

ou não do termo (NAGADO, 2005). 

 Apesar dos canais abertos e, posteriormente os canais pagos, terem aberto 

espaço para o consumo do animê, a internet se torna o principal meio de consumo do 

animê e mangá. O advento da internet permitiu a proliferação dos elementos da cultura 

pop, assim como sites de fóruns e downloads de animês e mangás proporcionou aos 
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otakus compartilhar seus interesses com outros iguais (FERNANDES, 2013; COSTA, 

2014). 

Essas páginas da web disponibilizam desde músicas a episódios legendados 

pelos próprios moderadores das páginas. Fernandes (2013) indica que devido a essa 

forma de divulgação, o anime Naruto (2002) foi o primeiro desenho a conquistar uma 

fama única. O desenho foi disponibilizado inicialmente em redes de troca de arquivo 

(P2P) e indo para televisão somente cinco anos depois, em 2007. 

 Com o lançamento, em 2012, da plataforma Crunchyroll, os usuários puderam 

ter acesso ilimitado e gratuito a diversos animês (SIMON, 2015). Com isso, é possível 

assistirem ao animê na íntegra, sem censura e na hora de seu lançamento. Os 

japoneses entendem os animês e mangás como uma forma de cinema e, por isso, 

existe uma separação por faixa etária. Entretanto, o pensamento ocidental que todo 

desenho é destinado a criança faz com que eles precisem ser editados para se 

enquadrar ao público infantil (FERNANDES, 2013). No começo da imigração japonesa 

no Brasil, os mangás eram importados diretamente do Japão para as colônias, hoje 

em dia, ainda que tenhamos o maior número de descendentes no mundo, essas 

mídias são importadas dos Estados Unidos. Dessa forma, tendo o país como 

intermediário, seguimos o padrão deles do que pode ser visto ou não. 

 Por associar os desenhos e histórias em quadrinhos japonesas a coisas de 

criança, os otakus são discriminados. Issa (2013), aponta que o bairro da Liberdade, 

em São Paulo, é um território em que os otakus se sentem livres e confortáveis para 

viver seus gostos pessoais, falar e se expor, pois no bairro reúnem-se com outros 

iguais, diminuindo o desconforto em agir como otakus. 

 Neste sentido propomos o bairro da Liberdade como local de nossa pesquisa, 

sendo um espaço com significado para o grupo. Esse capítulo buscou responder o 

segundo objetivo específico que, ao contextualizar a cultura pop japonesa, mostramos 

seu processo de mundialização e também tornar conhecido o que entendemos com 

otaku. Ainda que não tenhamos mostrado com mais detalhes o processo de 

mundialização, entendemos que o nosso recorte foi pertinente para o que nos 

propomos a apresentar.
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4 CORRE-CORRE NA CIDADE GRANDE: BAIRRO DA LIBERDADE 

O Bairro da Liberdade está localizado na zona central da cidade de São Paulo. 

A sua construção estética oriental data o ano de 1969, quando Randolto Marques 

Lobato, jornalista e presidente da comissão de chineses, coreanos, japoneses e 

vietnamitas radicados ou estabelecidos no bairro da Liberdade, propõe o plano de 

orientalização do bairro da Liberdade. O objetivo era tornar o bairro uma espécie de 

China Town, para consolidar o local como um núcleo tipicamente oriental, além de um 

atrativo turístico nacional e internacional (GUIMARÃES, 1979). 

Os primeiros moradores do bairro foram os espanhóis, italianos e portugueses 

(FANTIN, 2015), mas com processo de ocupação dos imigrantes japoneses no início 

do século XX, o bairro se tornou majoritariamente japonês74. Dos imigrantes que 

chegaram em 1908, dez se instalaram na Hospedaria dos Imigrantes75 e foram 

cruciais para o adensamento nipônico no bairro da Liberdade. Eles foram os primeiros 

a residir nos porões da rua Conde Sarzedas e a se empregar e aos seus próximos, 

fundando os primeiros restaurantes e pensões japonesas (HANDA, 1987 apud 

FANTIN, 2013). 

De 1912 a 1942, os japoneses se concentravam predominantemente nessa 

rua, por conta da proximidade do centro e dos aluguéis mais baixos. Em 1915, foi 

fundada na rua Conde Sarzedas a Escola Primária Taisho (Taisho Shogakko), sendo 

a primeira instituição de ensino japonês no Brasil e responsável pela educação de 

cerca de 300 filhos de imigrantes (GOÉS, 2012), após quatro anos ela é reconhecida 

pelo Estado de São Paulo como uma instituição de ensino particular. No ano de 1920, 

dos 966 japoneses residentes da capital, 300 se encontravam nessa rua.  

Como o objetivo dos imigrantes era de conseguir melhores condições para 

poder voltar ao seu país de origem, era necessário, então, educar os filhos de acordo 

com os padrões japoneses, para isso era seguindo a linha oficial do material didático 

usado nas escolas no Japão. Essa inciativa auxiliou para o fortalecimento das 

comunidades nipônicas. 

                                                                 
74 O bairro também tem forte presença de chineses e coreanos, por isso falar em bairro oriental ao 

invés de bairro japonês é melhor aceito, apesar dos japoneses terem uma grande representatividade.  
75 Segundo Goés (2012), os imigrantes ficavam nessa hospedaria para assinar os contratos de trabalho,  
receber orientação para posteriormente serem enviados às fazendas. Além disso eram vacinados e 

tinham suas bagagens vistoriadas. 
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Outras instituições importantes vão sendo fundadas no bairro. Dentre elas a 

Nippon Club (1914) e Mikado Sport Club (1920) (instalado nas dependências da 

escola Taisho) que foram responsáveis por reunir os membros das colônias para a 

realização de atividades voltadas para o lazer e recreação, além de ajudar na 

organização das colônias (FANTIN, 2013). Ainda em 1914, foi fundado o Hotel Ueji, a 

primeira pensão japonesa de São Paulo, na rua Mituto Mizumoto (FANTIN, 2013; 

GOÉS, 2012). 

Também havia a circulação de alguns jornais japoneses como o Nambei e o 

Nippak Shinbum, criados em 1916, e o Brasil Jihô, surgido um ano mais tarde,  
além de revistas e outros periódicos. No ano de 1923, a empresa Nôgio no 

Tomo começou a veicular uma revista mimeografada de mesmo nome 
(ACAL, 1996). Essas publicações sugerem uma comunidade ativa e 
consciente da importância da sua articulação (FANTIN, 2013, p.80) 

 Dentre essas publicações, destacamos o mangá. No Brasil, ele foi surgindo aos 

poucos devido à presença japonesa no país, mais especificamente no bairro da 

Liberdade como aponta Vasconcellos (2006). As histórias em quadrinhos eram 

importadas e distribuídas por sebos e distribuidoras especializadas no bairro, estas 

distribuidoras também enviavam os mangás para o interior do Estado de São Paulo e 

para o Paraná (LOURENÇO, 2009). A Livraria Sol fundada em 1947, ainda presente 

na Praça da Liberdade, assume um papel importante na importação de livros dos 

Estados Unidos (GOÉS, 2012) (figura 8). 

Figura 8: Livraria Sol. 

 
Fonte: Acervo pessoal (2016). 
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Da década de 1930 até o final da Segunda Guerra Mundial, as colônias 

japonesas sofreram duras repressões, motivadas por questões racistas, nacionalistas 

e políticas, uma vez que o Japão se aliou com os países do Eixo. Em 1942, os 

japoneses (isseis) foram expulsos da rua Conde de Sarzedas e arredores, o que 

resultou na dispersão da população por outras ruas e bairros, essa ordem de despejo 

foi repetida em 6 de setembro do mesmo ano. Apenas os nisseis permaneceram no 

bairro que só voltou ao normal no final de 1945. Além disso, a venda e compra de 

propriedade, e a nacionalização das empresas estrangeiras dificultaram a ascensão 

social do grupo (GOÉS, 2012; FANTIN, 2013). 

Em 23 de julho de 1953, na rua Galvão Bueno, o Cine Niterói (Niterói é a junção 

de Nitto que significa Japão e a palavra Herói) “[...] é considerado a primeira sala de 

cinema voltada exclusivamente para à exibição de filmes japoneses” (KISHIMOTO, 

2009 p. 20). Uma década depois, passa a exibir filmes da Toei focando sua 

programação nos gêneros de aventura e samurai. 

Kishimoto (2009) aponta a importância do Cine Niterói na revalorização do 

bairro para os comerciantes. A inauguração do prédio foi importante na formação e 

consolidação do comércio em torno das ruas Galvão Bueno e da Praça da Liberdade, 

o deslocamento das famílias da rua Conde para os arredores da Praça da Liberdade 

contribuiu para o processo de expansão e recuperação do bairro no período pós-

guerra (NEGAWA, 2000 apud KISHIMOTO, 2009). Kishimoto (2009) aponta, além do 

Cine Niterói, outros dois eventos determinantes para o desenvolvimento do bairro 

como japonês: a criação do Bunkyo (Associação Cultural Japonesa de São Paulo, 

criada em 1964) e a abertura da estação Liberdade do metrô (1975). 

A presença dos imigrantes e dos nikkeis76 foram de extrema importância para 

a consolidação da cultura pop japonesa no Brasil. Devido à presença dos nikkeis no 

Brasil, em especial em São Paulo, o processo de expansão do otakismo foi mais 

favorável que nos Estados Unidos, pois eram encontrados animês e mangás sem 

tradução com menos dificuldade desde a década de 1950 (COSTA, 2012). Além disso, 

a abertura das salas de cinema significou a importação de produção cinematográficas 

de sucesso do Japão, principalmente as tokusatsu77.  

                                                                 
76 A palavra refere-se aos descendentes de japoneses nascidos fora do Japão ou para japoneses que 
vivem regularmente no exterior. 
77 Termo se refere aos efeitos especiais. Compreende os filmes em live-action (com atores) de monstros 

e heróis, como Jaspion, Godzila, Ultraman e outros (NAGADO, 2007) 
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O primeiro tokusatsu exibido no Brasil foi o National Kid, em 1960. Seu sucesso 

foi responsável por trazer outras produções famosas como “[...] família Ultra na 

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

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

séries até hoje” (FERNANDES, 2012, p. 26).  Apesar do sucesso, os produtos 

midiáticos não faziam sucesso fora das comunidades nikkeis (COSTA, 2012), por 

essa razão quando ocorreram as explosões animês todos foram pegos de surpresa. 

Em 1964, se iniciam as obras do primeiro artista em quadrinhos que mantinha 

o estilo oriental no Brasil. Minami Keizi, descendente de japoneses nascido no Brasil, 

foi precursor da estética oriental no país, desenvolvendo trabalhos para a Editora Pan 

Juvenil e para o jornal Diário Popular. Influenciado pelo Deus do mangá, Keizi cria o 

Tupãzinho, o Guri Atômico, que é considerado o primeiro personagem de mangá 

brasileiro (LOURENÇO, 2009). 

Após Minami, vários artistas começaram a desenvolver trabalhos no estilo 

mangá. Cláudio Seto foi o artista considerado o maior produtor de mangás brasileiro 

com seu quadrinho O Samurai.  O Brasil criou seu próprio formato de quadrinho que 

dura até hoje, contribuindo para que em 2008, os Estúdio Maurício de Sousa e Panini 

lançasse a Turma da Monica Jovem (LOURENÇO, 2009).  

 Em 1968, com a construção da Radial Leste-Oeste fez com que o Cine Niterói 

se mudasse para a esquina da Avenida Liberdade com a Rua Barão de Iguape para 

dar espaço ao viaduto Osaka (GOÉS, 2012). Na ocasião o prefeito, Paulo Maluf, 

deixou claro sua vontade de tornar o bairro da Liberdade uma referência oriental 

(FANTIN, 2013).  

Com o apoio da Secretaria de Turismo e uma vez terminada as obras do metrô 

da Liberdade, as lanternas a vapor de mercúrio sairiam para dar espaço às lanternas 

de estilo oriental, as tiotin, colocadas na rua Galvão Bueno (figura 9). Foi o primeiro 

passo para a orientalização estética do bairro, seguiu-se então com a substituição do 

calçamento por azulejos decorados com motivos chineses e japoneses, as fachadas 

dos prédios foram reformadas e pintadas de acordo com o padrão dos edifícios 

orientais, ao mesmo tempo que as fachadas viriam escritas na língua de origem e com 

a sua tradução ao lado (GUIMARÃES, 1979). 
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Figura 9: Tiotin no começo da rua Galvão Bueno, na Liberdade. 

 
Fonte: Acervo pessoal (2017). 

 Mas foi em 9 de novembro de 1974, com a construção dos arcos do Torii que 

marcou a data oficial do nascimento do bairro oriental (FANTIN, 2013). Os torii seriam 

postos nas três entradas principais do bairro juntamente com pequenos jardins para 

os guardas de trânsito em semelhança as existentes em Tóquio. Segundo o plano de 

Lobato os guardas a serviço no bairro da Liberdade deveriam ser bilíngues ou 

poliglotas (GUIMARÃES, 1979). 

Figura 10: Torii na rua Galvão Bueno, na Liberdade. 

 
Fonte: Acervo pessoal (2017). 

 Desde então o bairro conta com eventos e atividades, sua maioria na Praça da 

Liberdade. Em 1975, teve o início Feira Oriental com comidas típicas e artesanato que 

acontece aos domingos; 1978, em comemoração aos 70 anos de imigração japonesa 

no Brasil, teve o início da prática de Rádio Taissô. Ao longo dos anos 1980/90 as 

casas noturnas foram aos poucos dando espaço aos karaokês (GOÉS, 2012). 
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 Dos principais eventos que ocorrem na Praça podemos destacar: o ano novo 

chinês que ocorre entre os meses de janeiro e março; o Hanamatsuri, o festival das 

flores que homenageia o nascimento de Buda e ocorre no sábado anterior à primeira 

lua cheia de abril; Campeonato de Sumô que seleciona os melhores atletas nacionais 

para representar o país no Campeonato Mundial de Sumô; em julho, acontece o 

festival das Estrelas, a rua Galvão Bueno e a Praça são enfeitadas com bambu e 

enfeites de papel e os visitantes prendem cartões com pedidos nos bambus. Além 

disso tem o Festival Oriental em dezembro, assim como o Festival de Final do Ano78. 

 O bairro da Liberdade foi se transformando ao longo dos anos até formar a sua 

identidade oriental. Devido a estas transformações, hoje o bairro é um forte atrativo 

turístico. Sendo assim, nossa pesquisa buscou-se compreender de que forma os 

otakus residentes fora da cidade de São Paulo escolhem o bairro da Liberdade como 

principal motivação da viagem.  

4.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DE COLETA DE DADOS 

Como técnica de coleta de dados optamos pela pesquisa de base etnográfica 

utilizando a observação direta no bairro da Liberdade e na aplicação de dois 

questionários em meio virtual utilizando o aplicativo de formulário do Google, 

divulgamos os dois questionários em redes sociais para pessoas que tivessem algum 

contato com a cultura pop japonesa. 

Para a investigação empírica optamos pela observação direta. Baseamo-nos 

em ensinamentos de Beaud e Weber (2007) a fim de utilizar as categorias propostas 

por Magnani (1996; 2002; 2009). 

Para uma observação consistente o pesquisador tem que ser capaz de 

perceber, memorizar e anotar (BEAUD; WEBER, 2007). Para uma percepção 

aguçada, Beaud e Weber (2007), assim como DaMatta, indicam tornar familiar aquilo 

que é estranho e estranho aquilo que é familiar, causado pelo excesso de familiaridade 

ou de estranheza. A memorização está relacionada em tomar notas enquanto 

pesquisador, pois quando se está imerso ao universo estudado estaríamos fadados a 

tomar notas como participante. 

                                                                 
78 Informações retiradas do site: http://www.guiadasemana.com.br/turismo/noticia/festas -anuais-na-

liberdade. Acesso em: 28 ago. 2016. 
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No entanto, não procuramos nos manter neutros ao campo, pois a nossa 

própria existência o altera, sendo assim nunca teríamos uma incursão neutra. Sobre 

isso, Silva (2009, p. 179-180) afirma que: 

[...] reconhecer que na experiência etnográfica estamos a observar  

idiossincraticamente uma cena da qual fazemos parte. O que envolve, além 
da relatividade que a subjetividade impõe à percepção, a capacidade de se 
incluir como peça exterior cuja presença altera a cena. 

 O etnógrafo, como coloca Silva (2009), só pode estar presente em uma cena 

que foi alterada pela sua presença. É preciso aceitarmos o caráter subjetivo da 

observação, mas sobretudo termos uma noção objetiva de nossa própria presença. 

Corroborando com Silva (2009), Beaud e Weber (2007) apontam que a neutralidade 

deve existir nas análises feitas do campo fora do campo e que não devemos nos 

censurar na hora de tomar notas, mas, sim, quando produzirmos o relatório da 

pesquisa.  

 A anotação implica na organização dos fatos observados. Ainda que possa 

implicar numa desorganização da matéria textual, o texto revela uma constante 

reorganização que revê e é revisto (SILVA, 2009). A escrita tenta dar conta da visão, 

audição, olfato, tato, mas também das sensações que são encontradas no campo. 

Para a primeira pesquisa em meio virtual, de viés quantitativo, tem o objetivo 

de identificar turistas otakus em potencial. Dessa forma, dividimos o questionário em 

três blocos: o primeiro consiste no perfil do respondente; a segunda diz respeito a 

relação com a cultura pop japonesa e; a terceira, em caso de já ter ido no bairro da 

Liberdade, aborda a motivação e representação do bairro para os otakus. 

Realizamos a primeira divulgação do questionário entre os dias 18 a 31 de 

outubro de 2016, obtendo 117 respostas, e a segunda entre os dias 29 de maio a 04 

de junho de 2017, obtendo 188 respostas. Para a divulgação da segunda edição da 

pesquisa fizemos alguns ajustes que acreditamos ter sido necessário, por exemplo, 

em 2016, possuíam 26 perguntas, das quais 6 não-obrigatórias e 2 condicionadas e 

duas partes e em 2017, mudamos a ordem de algumas perguntas e adicionamos uma 

nova pergunta obrigatória que perguntávamos se o respondente se considerava otaku 

ou não. 

A segunda pesquisa também em meio virtual, porém de viés qualitativo, tem 

como objetivo identificar os turistas otakus, assim como seu envolvimento com o bairro 

durante a sua viagem. Para isso, por meio de redes sociais utilizando hashtags 
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relacionadas com o bairro da Liberdade, enviamos pelo chat o convite e o link para a 

pesquisa.  

A divulgação das duas edições da pesquisa foi realizada por meio de redes 

sociais, tendo como início a indicação para contatos pessoais dos pesquisadores, 

tendo em vista os simpatizantes ou que se identificassem com a cultura otaku. Foi 

solicitado também a cada um dos respondentes que eles indicassem a pesquisa para 

conhecidos com perfil semelhante ou simpatizante à referida cultura, formando a 

técnica de bola de neve (snowball sampling), sendo esta amostragem não 

probabilística por conveniência, adotada pelos indivíduos serem de difícil acesso 

(BIERNACKI; WALDORF, 1981).  

4.2 BAIRRO DA LIBERDADE: O PEDAÇO DOS OTAKUS  

Em nosso primeiro contato com o campo, por mais que nosso olhar estivesse 

previamente domesticado pela literatura (OLIVEIRA, 2000), deixamo-nos “[...] 

impregnar pelos estímulos sensoriais durante o percurso” (MAGNANI, 1996, p. 16).  

Visitamos o bairro nos dias 15 e 16 de julho de 2016. Cada dia de visita 

chegamos de um modo diferente ao bairro, no primeiro dia a pé, após a atividade de 

walking tour feito pelo professor Dr. Renato Medeiros79, atividade que estava 

programada para a turma do quarto período do curso de Turismo da Universidade 

Federal Fluminense, a qual acolheu o pesquisador na viagem a São Paulo. No 

segundo dia, sozinho de metrô. Voltamos ao bairro no ano seguinte, no mês de junho 

nos dias 3 e 4. 

Magnani (2002) ao propor uma etnografia no contexto urbano aponta para um 

olhar de perto e de dentro no qual procura identificar regularidades e padrões no 

comportamento dos atores sociais identificando características que se aproximam ou 

distanciam uma região da outra. Com esse distanciamento é possível delimitar 

cenários, para Magnani (1996) cenários não são palcos em que os atores sociais 

desempenham seus papéis, nem elementos físicos. 

Delimitar o cenário significa identificar marcos, reconhecer divisas, anotar 
pontos de intersecção - a partir não apenas da presença ou ausência de 

                                                                 
79 Professor do departamento de Turismo da Faculdade de Turismo e Hotelaria da Universidade 

Federal Fluminense.  
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equipamentos e estruturas físicas, mas desses elementos em relação com a 

prática cotidiana daqueles que de uma forma ou outra usam o espaço: os 
atores (MAGNANI, 1996, p. 17). 

Identificando os cenários em que os otakus se relacionam, é possível utilizar as 

categorias propostas pelo autor na qual “[...] descrevem diferentes formas de uso e 

apropriação do espaço, constituem chaves para leitura, entendimento e orientação na 

cidade” (MAGNANI, 1996, p. 23).  

Victor Eiji Issa (2013) em seu artigo “Curtindo a Liberdade: os otakus e sua 

relação com o bairro oriental”, utilizando tais categorias, propôs que olhássemos para 

o bairro como uma “mancha oriental” na qual é o “pedaço dos otakus”. Seguindo esta 

proposta apresentaremos a nossa visão do bairro da Liberdade, na busca de 

identificar outros elementos que não descritos na pesquisa de Issa (2013). 

Magnani (1996) aponta que a primeira barreira que se coloca à pesquisa 

antropológica é delimitar as “unidades de significação”, uma vez que as práticas dos 

atores sociais se desempenham em múltiplos espaços, é necessário nos atentarmos 

as descontinuidades produzidas no tecido urbano, pois são elas que vão nos 

apresentar a forma de apropriação e uso do espaço que precisamos identificar e 

analisar. Diante disso, o autor apresenta sua família de categorias: mancha, pedaço, 

trajeto, pórtico e circuito. Das quais analisaremos as duas primeiras.  

Sobre a categoria mancha Magnani (2002), escreve que: 

Existe uma forma de apropriação quando se trata de lugares que funcionam 
como ponto de referência para um número mais diversificado de 
freqüentadores. Sua base física é mais ampla, permitindo a circulação de 

gente oriunda de várias procedências e sem o estabelecimento de laços mais 
estreitos entre eles. São as manchas, áreas contíguas do espaço urbano 
dotadas de equipamentos que marcam seus limites e viabilizam – cada qual 

com sua especificidade, competindo ou complementando – uma atividade ou 
prática predominante (MAGNANI, 2002, p. 22). 

 Podem existir manchas de qualquer tipo, de saúde, lazer, esotérico etc. Issa 

(2013) indica que a macha oriental, por sua vez, sustenta-se por “[...] grande parte dos 

equipamentos existentes na região procuram incorporar – na aparência e/ou no 

serviço oferecido – elementos que remetam ao Oriente” (ISSA, 2013, p. 154). Em 

nossa ida à campo verificamos a existência destes equipamentos e percebemos como 

a sua presença modifica e diferencia o bairro, dentro do contexto da cidade. Segue 

parte do caderno de campo. 
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Cheguei à Praça da Liberdade (figura 11) por volta de meio-dia seguindo o 

sentido crescente dos números da avenida da Liberdade. No começo da 

avenida não vemos muitos símbolos que remetam a alguma orientalidade ,  

exceto pelo banco Itaú com ideogramas escritos na fachada. O aspecto muda 

quando chegamos à praça da Liberdade e sou recebido por postes 

característicos do bairro, árvore de cerejeira e algumas barracas vendendo 

Yakissoba. Destaque especial para a rua Galvão Bueno que estava sendo 

enfeitada para o Festival das Estrelas que aconteceria no dia seguinte.  

 

Figura 11: Praça da Liberdade. 

 
Fonte: Acervo pessoal (2016). 

Ao olhar para a esquerda vi o banco Bradesco com sua fachada que faz  
referência ao oriente; ao lado, a Livraria Sol que vende diversas revistas  
escritas em ideogramas, na parte dos mangás existem títulos escritos dessa 

forma e uma parte para os escritos em português (figura 12). No mercado,  
todas as embalagens dos produtos estavam escritas em ideogramas,  
consegui identificar alguns produtos pelo nome utilizado nas placas que ficam 

os preços. 

 Este relato da primeira impressão do campo evidencia uma certa mudança na 

harmonia da cidade que estamos acostumados. Explicando um pouco melhor 

queremos dizer que ao andar em direção à Praça da Liberdade outros códigos 

estéticos vão sendo revelados a quem se aproxima. Pensamos que esta mudança 

nos códigos da cidade consista em um estranhamento para um público mais geral, 

mas para o otaku talvez consista em uma aproximação, uma vez que já conhece 

alguns códigos por meio das publicações japonesas. 

 



71 
 

 

 

Figura 12: Mangás em japonês e em português. 

 
Fonte: Acervo pessoal (2016). 

 

Durante a nossa caminha por algumas ruas do bairro, identificamos a Praça da 

Liberdade como um espaço para o lazer e socialização dos otakus com grupos de 

pessoas conversando e comendo. Encontramos também alguns cosplayers e otakus 

utilizando acessórios do pop japonês na rua Galvão Bueno, um pouco antes do 

Shopping Sogo. O magnetismo dessas pessoas é interessante de se observar, a todo 

momento alguém pedia para tirar fotos com eles. Segue parte do caderno de campo 

do segundo dia: 

Além de cosplayers (figura 13), também tinha gente usando touca com o rosto 
de personagens de animê, como Charmander. Por meio dos adereços, fui 
capaz de identificar as pessoas que eram fãs da cultura pop japonesa por 

seus adereços, seu comportamento em frente as lojas e suas conversas 
também me chamaram bastante a atenção (não poucas as vezes, me deparei 
com pessoas perguntando sobre animês que não passam regularmente na 

televisão). 

 Este comportamento revelado acima, converge com a pesquisa de Issa (2013) 

no momento em que o autor indica que as pessoas se sentem mais confortáveis para 

expressar a sua identidade otaku no bairro. No entanto, verificamos que tal prática é 

mais comum durante a realização de algum evento como foi o caso descrito acima em 

que estava sendo realizado o Festival das Estrelas (2016). 
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Figura 13: Cosplay na Liberdade. 

 
Fonte: Acervo pessoal (2016). 

O consumo de produtos da cultura pop japonesa estava majoritariamente 

centrado no Shopping Sogo. Com quatro andares e corredores estreitos, o shopping 

possui diversas lojas destinadas aos personagens da cultura pop oriental, indo de 

lojas especializadas em bottons personalizados, camisas, action figures, cartas de 

duelo do Pokémon e Yu-Gi-Oh! e até loja de confecciona roupa para cosplayers.  
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Figura 14: Alguns produtos vendidos em uma loja no Shopping Sogo. 

 
Fonte: Acervo pessoal (2017). 

Embora em menor quantidade, foi possível identificar otakus no Museu da 

Imigração. Segue trecho do caderno de campo: 

O museu é composto por três andares expositivos: no primeiro tem a 

bilheteria; o segundo o guarda volumes e o último a loja do museu. Cada 

andar conta uma etapa da imigração japonesa no Brasil. No último andar da 

área expositiva do museu tem uma loja que vende livros. Lá dou de cara com 

o livro de Sato – Japop – e então pergunto se eles vendem outras publicações 

sobre o universo do mundo pop japonês. O senhor muito simpático me 

responde que não, mas que poderia ver em um livro do tipo dicionário, falo 

que não precisa, mas tão gentil abriu um livro enorme cheio de termos que 

eu nunca tinha ouvido falar, procurei e não achei nada. Dei continuidade à 

minha visita naquele andar. Terminada a visita vejo um casal – menino e 

menina – olhando os livros e falando de uns animês, paro perto e finjo olhar 

os livros também.  

Em um momento me intrometo na conversa deles – estavam falando sobre o 

livro da Sato e também queriam outros livros – me apresento e digo que 

também gosto e estudo a cultura pop japonesa e indico uns outros livros que 

eles poderiam ler além da Sato. Conversei um pouco com eles. Eles vieram 

de Brasília e estavam participando do Anime Friends, vieram de caravana, na 

compra em grupo que fizeram não estava incluso a visita ao Museu então 

preferiram ir sozinhos. Falaram que visitar o bairro era como se fosse a 

materialização do que viam no animê e no mangá, o menino acredita que as 

pessoas visitem o bairro para conhecer a cultura japonesa para além do pop.  

A menina completa dizendo “e a comida”. 

Não é necessário descrever nos mínimos detalhes do bairro para percebemos 

que os otakus fizeram da Liberdade – destacando a Praça da Liberdade, Shopping 

Sogo e, em menor grau, o Museu da Imigração Japonesa – seu pedaço. Magnani 



74 
 

(2002, p. 21) afirma que o pedaço é quando um espaço “[...] torna-se ponto de 

referência para distinguir determinado grupo de frequentadores como pertencentes a 

uma rede de relações”. São espaços em que os otakus encontram outros iguais para 

exercitar o mesmo código e apreciar símbolos que são comuns a eles e que marcam 

a sua diferença como grupo.  

No pedaço, os frequentadores não se conhecem, mas são capazes de se 

reconhecer, pois compartilham de um repertório simbólico comum. Este é o lugar dos 

colegas, nem tanta intimidade como em “casa”, mas nem tanta estranheza como na 

“rua” (MAGNANI, 2002). 

Delimitar os cenários em que os otakus desenvolvem suas práticas nos permitiu 

a familiarização com o grupo, de modo a entender como é usado e de que forma 

apropriam os espaços da mancha oriental. Desse modo, podemos inferir que devido 

às particularidades descritas nesta seção, o bairro forma um espaço de sociabi lidade 

especial para os otakus. 

4.3 TURISTA EM POTENCIAL 

 Em nossa pesquisa observamos a predominância de respondentes do gênero 

masculino (55%) em 2016, e feminino (54%) em 2017, oriundos do Estado do Rio de 

Janeiro (76% e 82%), seguido por São Paulo (6% e 7%) nos anos de 2016 e 2017, 

respectivamente. Curiosamente houve uma maior presença do Estado de Minas 

Gerais no ano de 2017, saltando de 1% para 7%. A presença dos jovens é bastante 

expressiva. Em 2016, 77% dos respondentes compreendiam a faixa etária dos 19 a 

26 anos, em 2017, 75% dos respondentes também estão nessa faixa etária. A renda 

mensal familiar está predominantemente entre 1 e 3 salários mínimos sendo 37% em 

2016, e 31% em 2017. 

 Entrando nas questões a respeito da cultura pop japonesa, verificamos que o 

animê é o mais expressivo dos produtos. Cerca de 62% em 2016, e 63% em 2017, 

responderam que o animê é o produto que mais tem contato. Em segundo lugar no 

ano de 2016, era o mangá (21%), entretanto, em 2017, perdeu o posto para os 

videogames (19%) (figura 15). 
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Figura 15: Qual produto da cultura pop tem mais contato. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Boa parte dos respondentes consomem o animê e mangá pela internet80. Em 

2016, 42% e 26% utilizam a internet para assistir animê e ler mangá, respectivamente. 

Tal dado se manteve em 2017, com 46% e 23%. Após responder essa questão, 

poderiam justificar sua resposta e os relatos vão ao encontro do que foi discutido no 

terceiro capítulo. A falta de programação na televisão, em especial da televisão aberta, 

para esse público faz com que cada vez mais aumente a procura via internet, fazendo 

com que dificulte a renovação do público, não somente o infantil, já que existem 

animês para todas as idades, mas principalmente o adulto que cresceu durante o 

boom animê, uma época em que ter animês passando na televisão era comum. Sobre 

isso, eles relatam:  

Acho que eu assistiria animes pela tv se algum canal televisionassem os mais 

famosos, legendados ou dublados. (RESPONDENTE 7). 

É muito difícil encontrar tradução para as produções. Quem nasceu nos anos 
90 e cresceu com a Manchete se sente órfão hoje em dia. (RESPONDENTE 

8). 

Na infância eu assistia animes pela televisão, mesmo sem saber que o termo 
"anime" existia (Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball Z, Pokémon, Digimon...).  

Quando descobri o que era um anime, continuei fazendo isso e aos poucos o 
meu interesse pela cultura nipônica aumentou. Fui apresentada aos mangás,  
comecei a procurar sobre eles na internet, vi a possibilidade de assistir 

animes diferentes pela internet e eventualmente comecei a comprar meus 
próprios mangás, de títulos que já conhecia e já tinha lido um pouco na 
internet. Hoje em dia não assisto mais animes pela televisão por falta de 

tempo (os horários são bem incompatíveis) e também pela censura: cenas 
mais violentas ou sexualizadas costumam ser cortadas para que os animes 

                                                                 
80 Poderia marcar mais de uma opção nesta questão. 
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sejam exibidos na televisão para um público mais novo (em média de 10 a 14 

anos, assim). (RESPONDENTE 32) (grifos nosso). 

Podemos relacionar essa resposta com a trajetória individual da qual Costa 

(2014) aponta em seu artigo “O being e o becoming otaku: trajetórias e carreiras de 

fãs de animê e de mangá”. O autor elenca quatro acontecimentos típicos dos otakus, 

que apesar de seguirem uma ordem cronológica sequencial, não são fixos. São eles:  

A exposição a material audiovisual japonês veiculado no Brasil (etapa que 

denomino “familiarização”); A leitura de quadrinhos japoneses publicados no 
Brasil (“iniciação”); A apreciação de material audiovisual japonês por meios 
alternativos (“conversão”); E a leitura de quadrinhos japoneses por meios  

alternativos (“legitimação”) (COSTA, 2014, p. 5). 

 Seguindo o proposto por Costa (2014) nossos respondentes estariam na fase 

de conversão e legitimação. Este esquema segue a lógica do mais acessível ao 

menos acessível, de modo que se dê o afunilamento até o otaku “propriamente dito” 

(COSTA, 2014, p. 6).  

Como já afirmamos e o respondente 8 sugere, a Rede Manchete foi importante 

na formação do público brasileiro para o mangá e animê. Em nossa pesquisa, em 

2016, 33% dos respondentes tinham contato com esses produtos de 16 a 20 anos, 

pegando justamente o momento de extinção da emissora. Em 2017, o cenário mudou, 

cerca de 29% tem contato com o mangá e animê entre 6 e 10 anos (figura 16). 

A relação dos animês e a Rede Manchete começou na tentativa de competir 

com a Rede Globo pela audiência. Com o custo elevado das produções de novela, a 

estratégia adotada pela Manchete foi de comprar séries e filmes – o que não era 

prioridade para a Globo. Dessa forma, o material nipônico passou a fazer parte da 

Manchete, uma vez que as produtoras davam séries e desenhos japoneses como 

bônus pelas compras. De forma não intencional o canal acabou vinculando a sua 

imagem a animações japonesas no Brasil (LOURENÇO, 2009). 
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Figura 16: Há quanto tempo tem contato com os mangás e animês. 

 

Fonte: Elaboração própria 

Observamos também a frequência com que esse público interage com o mangá 

e animê. Cerca de 79% e 66%, assistiu a um animê em 2016 e 2017, respectivamente, 

nos últimos três meses. Um dado curioso é que no ano de 2016 ninguém marcou a 

opção “nunca vi um animê” ao contrário do que aconteceu em 2017, que cerca de 

10% nunca assistiu (figura 17).  

Figura 17: Última vez que assistiu animê. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

51% dos respondentes em 2016, e 38% em 2017, leram algum mangá nos 

últimos três meses. Tendo em vista que a televisão possui um alcance maior e que os 

mangás estão cada vez mais difíceis de serem encontrados e com o preço mais 
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elevado, 4% dos respondentes em 2016, nunca haviam lido mangá, o dado subiu em 

2017, para 23% (figura 18). 

Figura 18: Última vez que leu mangá. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Na pergunta se gostariam de conhecer as locações japonesas que são 

retratadas nos animês, cerca de 95% e 81% responderam positivamente em 2016 e 

2017, respectivamente. Dentre os motivos que levaram os respondentes a querer 

conhecer essas locações estão: conhecer a cultura local; entender o universo de 

criação do animê; sentir-se dentro de um animê e; viajar para o Japão. 

 Como já podemos discutir no segundo capítulo, de forma geral os animês não 

retratam o Brasil e, raramente retratam algum país que não seja o Japão, assim para 

suprir as necessidades dos otakus podemos pensar nos eventos animê. Cerca de 

79% em 2016, e 47% em 2017, já foram e gostariam de ir novamente a esses eventos. 

Em 2017, um percentual maior assinalou que não tinha ido em nenhum evento, mas 

que gostaria de ir (34%), em comparação ao ano de 2016 (12%) (figura 19).  

Há ainda que se considerar um percentual menor, porém, relevante para 

pensarmos nos eventos animê como espaço de socialização dos otakus. Em 2016, 

9% afirmaram já ter ido, mas que não gostariam de ir novamente e, em 2017, 9% dos 

respondentes também já foram e não tem vontade de ir de novo e 10% não foram e 

não tem vontade de participar. Os motivos apontados pelos respondentes versam 

acerca da qualidade dos eventos que caiu com o passar dos anos, assim como a falta 
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de novidades e a descaracterização do evento no qual agora participam youtubers e 

que o foco deixou de ser a cultura pop japonesa para abranger o pop mundial. 

Figura 19: Participação em evento animê. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Sobre já ter ido ao bairro da Liberdade, em 2016, 38% apontaram nunca terem 

ido. Dos 62% que já foram ao bairro, 88% afirmaram que o bairro é um espaço 

representativo para os otakus. Em 2017, 60% afirmaram não terem ido ao bairro da 

Liberdade. Dos 40% que afirmaram positivamente, 73% apontaram que o bairro é um 

espaço de representação para os otakus. 

 Essa representação para os otakus está relacionada a identidade cultural do 

bairro, pois para os respondentes o bairro consegue reunir elementos da cultura 

asiática, o que o torna também atrativo para os que não estão imersos na cultura pop. 

Com isso, os otakus se sentem mais próximos do Japão, pois, além de ser encontrado 

diversos produtos pop, são realizados shows e festivais na Praça da Liberdade, 

marcando o lugar como um ponto de troca e experiências para os otakus. 

 A principal motivação para visitar o bairro em 2016, foi adquirir produtos (51%), 

seguido por participar de eventos (40%). Em 2017, notamos que as respostas 

mudaram, acreditamos que tenha sido em virtude de termos colocado mais uma 

opção nesta pergunta, sendo esta a que mais foi mais respondida. Com 42% conhecer 

a cultura local foi a principal motivação para conhecer o bairro, seguido por adquirir 

produtos (33%). Na opção “outros”, nos dois anos, foi apontado, principalmente, a 

gastronomia local (figura 20). 
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Figura 20: Principal motivação para visitar o bairro da Liberdade. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 Na última pergunta do questionário, em 2017, perguntamos se os respondentes 

se consideravam otakus, 68% afirmaram que não, contra 32% que se consideravam 

otakus. Analisando as justificativas dos que assinalaram negativamente, observamos 

que os respondentes entendem que ser otaku é mais do que apenas gostar dos 

elementos da cultura pop japonesa, ser otaku está relacionado com estar imerso a 

essa cultura, caracterizando um certo tipo de vício, focando principalmente nos 

mangás e animês. 

 Buscando responder à questão norteadora desta monografia, identificamos que 

na medida em que seja valorizado a cultura local e a diversificação dos produtos da 

cultura pop oriental, na qual a japonesa está inclusa, assim como incentivar eventos 

voltados para esta cultura no bairro da Liberdade, seja de pequena escala como 

torneio de cartas, por exemplo, ou de grande porte como os eventos animê, poderá 

servir como mais um fator determinante na qual fará o turista em potencial queira 

conhece o bairro. Uma vez que ele já possui um prestígio entre os otakus como lugar 

de socialização. Implementar mais ações que proporcionem a troca de experiências 

não seria difícil, além de intensificar o comércio local. 
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4.4 SOBRE O TURISMO NO BAIRRO DA LIBERDADE 

O segundo questionário foi enviado majoritariamente para pessoas que 

praticassem cosplay, no entanto, não vetamos e nem excluímos as respostas de 

outros participantes da cultura pop. Destacamos a nossa dificuldade em se acessar o 

turista otaku, desse modo a presença dos cosplayers na nossa pesquisa se deve a 

uma estratégia de aproximação do nosso público, pois tendo em vista a sua atuação 

enquanto cosplay a sua identificação fica mais evidente possibilitando a abordagem. 

O questionário é constituído por onze perguntas abertas, além das três 

perguntas iniciais de identificação: nome (poderia responder apenas com a inicial do 

primeiro nome), a cidade e o Estado (para este questionário consideramos turista 

todos os que não residem na cidade de São Paulo, por isto esta pergunta funcionou 

como um filtro, ainda que não tenhamos tido nenhum respondente residente) e a 

idade. 

As perguntas foram divididas em dois blocos temáticos. O primeiro consiste em 

saber questões específicas do bairro e o segundo está relacionado com a cultura pop 

japonesa. Para a análise das 15 respostas obtidas, foram criadas quatro categorias 

que serão descritas a seguir. 

A primeira categoria da pesquisa está relacionada com as razões para visitar o 

bairro da Liberdade. A causa que fará um turista visitar uma determinada localidade 

está no plano da subjetividade, mas também é possível encontrar razões objetivas 

que façam o turista a visitar, tais como a infraestrutura do local. Desse modo, Barretto 

(1997, p. 69) afirma que: “As motivações pertencem à esfera do afetivo e os fatores 

determinantes ao racional”. 

Os respondentes da nossa pesquisa apontaram que a razão de terem ido ao 

bairro foi por causa da cultura asiática, tanto em sua representação material quanto 

imaterial.  

Adoro os costumes japoneses então gosto de visitar um lugar onde eu 

encontre coisas do Japão, como comidas e mercadorias (M, 22). 
Amo a cultura oriental e em especial o artesanato e a culinária (E, 31).  
Porque o local é encantador, além de ser o local em que a cultura japonesa 

se torna presente em todo o seu fervor, somado ao fazer compras (M, 22).  



82 
 

 Diante desses relatos, percebemos a valorização imaterial da cultura 

representada por meio dos costumes, gastronomia e artesanato. O turismo enquanto 

atividade que proporciona o intercâmbio cultural entre diferentes atores sociais 

servindo para diminuir as diferenças sociais. 

Evidenciamos também que a gastronomia enquanto atrativo turístico revela os 

hábitos alimentares de um povo expressando a identidade da comunidade (ERIG, 

2015). Erig (2015) afirma que por meio da gastronomia local é possível conhecer a 

comunidade, pois ela perpetua o hábito e modos de preparo garantindo a continuação 

da tradição e sua história. A gastronomia é, então, uma forma das formas de valorizar 

a cultura de um povo. 

Diante dessas respostas também, constatamos que podemos classificar o 

turismo otaku dentro da tipologia de turismo cultural, uma vez que a principal razão 

dos otakus em visitar o bairro tenha sido a cultura asiática em sua totalidade. Para o 

Ministério do Turismo:  

Turismo Cultual compreende as atividades turísticas relacionadas à vivênc ia 

do conjunto de elementos significativos do patrimônio histórico e cultural e 

dos eventos culturais, valorizando e promovendo os bens materiais e 

imateriais da cultura. (BRASIL, 2006). 

 Podemos inferir, portanto, que por meio dos produtos do pop japonês, há a 

valorização da cultura asiática em sua amplitude, lembrando que os animês e mangás 

veiculam os elementos da cultura japonesa, o que de certa forma os fazem concretizar 

o imaginário no bairro. Esta relação da cultura e os produtos consumidos se aprofunda 

na categoria seguinte. 

 Os produtos consumidos é a segunda categoria destacada. Como apontado na 

categoria anterior e reforçado pelos respondentes, os produtos mais consumidos são 

provenientes do pop japonês, a gastronomia e, em menor destaque, lembranças e 

decoração. Constatamos uma predileção dos turistas em se alimentar comprando 

comida nas barraquinhas que ficam na Praça da Liberdade e nos mercados, em 

detrimento dos restaurantes. Este dado corrobora com a preferência dos turistas em 

visitarem o bairro aos finais de semana que é quando essas barraquinhas estão 

montadas na Praça da Liberdade, junto com outras de artesanato. 

 Cabe ressaltar um questionamento que nos surgiu que, embora não tenhamos 

identificado muitos orientais, seja pelas falas ou fenótipo, preparando as comidas 
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nestas barraquinhas, os turistas otakus procuram estas barraquinhas. Isto nos faz 

reafirmar a contribuição do Urry (2001) que o pós-turista sabe que muita coisa durante 

a sua viagem não é real, mas que mesmo assim é encantado por todo o jogo turístico. 

 Esse jogo turístico é alimentado pelo imaginário que os turistas otakus tem 

sobre o bairro. Gastal (2005) afirma que as viagens e imaginários sempre andaram 

juntos, pois as pessoas alimentadas por redes de informações despertam sentimentos 

pelo destino, por isso é tão importante para o turismo. O imaginário tem o poder de 

aproximar ou afastar o turista do local que ele deseja ir.  

Embora esse questionamento tenha surgido, observamos que nossos 

respondentes não se sentiram afetados por isto. Afirmaram que se sentiram satisfeitos 

com a visita ao bairro, encontrando tudo o que procuravam, consideramos, então, que 

a imagem, seja simbólica ou real, que o lugar passa para o turista é essencial para o 

turismo, convergindo a entrega dos produtos com a ambientação de um reduto 

asiático para uma melhor experiência turística. 

 Portanto, na pós-modernidade, o consumo se estabelece de forma simbólica, 

ou seja, a partir de signos-mercadorias. Podemos inferir também que os produtos do 

pop japonês estabelecem uma relação de semelhança na qual faz o turista lembrar 

de algum fato, uma vez que o signo se faz presente para conotar uma outra coisa que 

está ausente, concreta ou abstrata.  

Desse modo, estes produtos vão funcionar como elementos constitutivos do 

reservatório motor, que é construindo, geralmente, desde a infância até a vida adulta. 

Para Silva (2003 apud GASTAL, 2005, p. 74) este reservatório compõe: 

[...] imagens, sentimentos, lembranças, experiências, visões do real que 
realizam o imaginado, leituras de vida e, através de um mecanismo 
individual/grupal, sedimenta um modo de ver, de ser, de agir, de sentir e 

aspirar ao estar no mundo. 

O imaginário, então, produz o sonho e para que se torne realidade recorre-se 

a produtos e/ou serviços no qual o turismo está inserido.  

A terceira categoria é a dos locais visitados. Os locais apontados pelos 

respondentes abrangem desde os comerciais até os que exercem uma atração para 

visitação. 

Um fato curioso que identificamos na pesquisa é que embora o motivo principal 

destes turistas tenha sido conhecer a cultura asiática, curiosamente poucos indicaram 
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terem ido ao Museu da Imigração Japonesa. Dentre os motivos de não terem ido 

estão: falta de tempo, não lembrar e não saber da existência. Percebemos que não 

há qualquer tipo de menção ou divulgação no bairro da Liberdade sobre o Museu e 

sendo de localização afastada da Praça da Liberdade, local que há a maior 

concentração de pessoas, torna-se um local de difícil acesso a este tipo de turista. 

Os respondentes que afirmaram terem ido ao Museu deram as seguintes 

declarações:  

Eu realmente admiro muito a cultura oriental e não poderia deixar de visitar o 
museu. Culturalmente rico e importante tanto para turistas quanto para a 
própria população que vive lá, pois ajuda a manter a cultura bem forte (E, 31).  

Para obter mais conhecimento sobre a história imigratória japonesa (M, 18).  

Com isso, consideramos que seria proveitoso aos fãs da cultura pop japonesa 

visitarem o Museu. É claro que para que haja a promoção do Museu da Imigração  

uma série de medidas teriam que ser tomadas, dentre elas saber se o museu quer 

essa abertura para o turismo, tendo em vista a especificidade do museu e do público  

otaku. 

 De acordo com os locais mais apontados pelos respondentes, identificamos 

também que houve uma tendência de o olhar do turista em procurar os locais que 

reforcem a orientalidade presente no bairro. Há comércios que não possuem 

características fortes ou relacionadas com o oriente no bairro, mas não foram tão 

mencionadas. Como o caso do Shopping Sogo que não tem a arquitetura oriental, no 

entanto, é o local em que vende os produtos do pop japonês, por isso foi reforçado 

nas declarações dos respondentes.  

O Jardim Oriental foi lembrado apenas por um respondente. Em nossa visita 

ao campo identificamos que o local apresentava um aspecto de abandono e por causa 

do espaço pequeno as pessoas não ficavam no espaço por mais de uma ou duas 

fotos. Ainda que tenhamos percebido bastante gente visitando o Jardim Oriental, ele 

não é capaz de manter o visitante. 

Outro aspecto interessante que observamos com a declaração de J (21) que 

indicou ter ido ao mercado é que a parte mais legal para ele foi tentar ler o rótulo das 

embalagens que estão escritos em ideograma. Com isso, consideramos que cada 

aspecto do bairro é capaz de produzir uma experiência singular. 
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 A quarta e última categoria está relacionada com a interação com a cultura pop 

japonesa.  Os respondentes afirmam estarem satisfeitos com os produtos encontrados 

e que foram surpreendidos com novos produtos. No entanto, indicaram a dificuldade 

de encontrar alguns títulos de mangá e DVDs. Também apareceu nas respostas, 

custo elevado dos produtos do pop japonês. Em nossa ida ao bairro, pudemos ouvir 

algumas pessoas reclamando do preço de um chaveiro pequeno do Mr. Satan81 que 

estava custando R$ 15. Além disso, há bonecos com o preço ainda mais elevado que 

são considerados de colecionador. 

Sobre o interesse de participar de eventos animê, apenas um respondente 

indicou não querer participar, pois não consome tanto a cultura pop atualmente, 

embora já tenha participado de eventos vestidos de cosplay e apontado que no geral 

eles são legais. Todos os outros respondentes apresentaram interesse em participar 

de eventos deste tipo, pois é possível conhecer outras pessoas com o mesmo gosto 

e elementos culturais diferentes do seu. Apenas três respondentes não participaram 

destes eventos como cosplayers.  

Evidenciamos ainda que alguns cosplayers indicaram a falta do entendimento 

da organização destes eventos a respeito da prática apontando a falta de camarins e 

espaços confortáveis. Tendo em vista a ausência de tais eventos na Liberdade, e há 

presença de cosplayers em dias festivos, consideramos que um evento voltado para 

este público seria mais um espaço para atração de turistas e moradores para o bairro. 

Aos cosplayers era perguntado ainda se já tinham viajado a trabalho, ou seja, 

como cosplayers profissionais. Nenhum deles apontou positivamente para esta 

questão, no entanto, um respondente afirmou ter sido convidado para participar de um 

evento em São Paulo. E outro aponta que a prática é vista como “coisa de 

desocupado”, desse modo não é visto como uma pratica profissional. 

A última pergunta é em relação se retornaria e se recomendaria o bairro para 

outras pessoas. Todos os respondentes apontaram que retornariam e recomendariam 

o bairro. Dentre os motivos, encontramos o espaço acolhedor, pela imagem 

relacionada ao oriente, o pop japonês, e a identidade histórica. Desse modo, 

verificamos o que é capaz de atrair e fidelizar o turista no bairro. 

Argumentamos, então, que na medida em que o bairro se mostra culturalmente 

atraente para não somente o olhar, mas para todos os sentidos do turista otaku, 

                                                                 
81 Personagem do animê Dragon Ball. 
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percebemos a predileção deste grupo em escolher o bairro. Nesse sentido, o consumo 

é o principal modo de interação com a cultura asiática, sendo feita especialmente 

pelos produtos do pop japonês e pela gastronomia, fazendo, inclusive, que queiram 

retornar e indicar o bairro para outras pessoas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho teve como finalidade desenvolver um estudo sobre o turismo no 

bairro da Liberdade, tendo em vista o grupo otaku e sua interação com a cultura pop 

japonesa. Esta finalidade foi alcançada com base em quatro objetivos específicos 

traçados.  

O primeiro objetivo desta monografia consistiu em compreender o turismo, com 

enfoque conceitual para as mudanças ocorridas nas sociedades e no turismo. Para 

tal foi elaborado o primeiro capítulo. Nele pudemos discutir a teoria sobre a Pós-

Modernidade e a sua relação no turismo. Identificamos que os sujeitos nesta nova 

ordem social inauguram um novo jeito de estar e sentir no mundo. Dessa forma, o 

pós-turismo é capaz de se adaptar aos diversos modos de identificação dos sujeitos 

pós-modernos. Ávidos para construir a sua identificação, os sujeitos recorrem aos 

signos-mercadorias, uma vez que o pós-turismo abarca esses signos, é possível 

construir uma nova segmentação para o turismo. 

O segundo objetivo alcançado no capítulo seguinte realizou um levantamento 

de publicações acerca do turismo otaku, tendo em vista a relação da cultura pop 

japonesa e o turismo. Podemos afirmar que os estudos sobre esse segmento ou tipo 

de turismo não se limitam ao estudo da oferta turística que se compõe, mas também 

busca compreender a demanda por meio do perfil, motivações e consumos desses 

sujeitos que se identificam com a cultura pop japonesa. Contudo, verificamos a tímida 

produção científica a respeito do turismo otaku, sendo encontrada apenas três 

trabalhos de conclusão de curso, dois da graduação e um de mestrado, e doze artigos 

científicos, dos quais três internacionais. 

Dando continuidade ao estudo da cultura pop japonesa, o terceiro capítulo 

destinava-se a contextualizar a cultura pop japonesa a fim de apresentar 

características do grupo otaku. Verificamos que o pop japonês como conhecemos hoje 

consolida-se no pós-guerra e que Osamu Tezuka foi o principal responsável por dar 

os primeiros passos para as animações e quadrinhos japoneses se mundializarem e 

chegarem no Brasil. Além disso, verificamos também o processo de mundialização da 

prática do cosplay que nasce nos Estados Unidos, mas que adaptado pelos fãs da 

cultura pop japonesa, hoje se encontra como parte indissociável deste grupo. No final 

do capítulo também foi possível discorrer sobre as diferenças do otaku japonês e 
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brasileiro, apresentando suas principais características. Desse modo, foi possível 

compreender que, embora a cultura pop seja japonesa, os brasileiros deram uma nova 

significação para ela no modo de consumir e interagir. 

Baseado na questão problema, no último capítulo, por meio da observação 

direta no campo e dois questionários aplicados em meio virtuais, um para turistas em 

potencial e outro para turistas efetivos, procuramos responder “de que forma os 

sujeitos que compõe o grupo otaku residentes fora da cidade de São Paulo escolhem 

o bairro da Liberdade como principal motivação da viagem?”. 

Identificamos o bairro da Liberdade como uma macha oriental na qual por conta 

da sua imagem e serviços que remetem o oriente foi apropriado pelos otakus como 

sendo seu pedaço. Cabe ressaltar que além dos signos presentes no bairro, a 

interação dos otakus também é importante motivadora para sustentar o bairro como 

pedaço otaku, pois os códigos e símbolos do grupo só podem fazer sentido, para o 

otaku brasileiro, se houve a sociabilização, a troca entre iguais. Diante dessa 

percepção, as pesquisas virtuais convergem no sentido de que os turistas em 

potencial e turistas efetivos procuram o bairro da Liberdade por conta de seus 

elementos culturais que remetem ao oriente. Identificamos também nas respostas dos 

respondentes turistas que, além da imagem oriental do bairro, o pop japonês e a 

gastronomia são elementos importantes para sua interação, fazendo com que eles 

indiquem o bairro para outras pessoas. 

Nesta monografia, pudemos compreender melhor acerca do turismo otaku, e 

que, por meio das descobertas do último capítulo, podem considerar essa forma de 

turismo dentro da tipologia de turismo cultural, visto a interação dos respondentes com 

a cultura tradicional e pop. No entanto, cabe ressaltar que, como visto, carece de 

publicações e que diante disso nos trouxe um grande desafio que foi aproximar as 

pesquisas sobre desenho animado e quadrinhos japonês e o turismo, por isso 

acreditamos que o estudo da temática precisa ser continuado.  

Diante do exposto, evidenciamos que este trabalho possui um valor sentimental 

e emocional para o pesquisador. A ideia de desenvolver um estudo acerca do pop 

japonês se deu a partir da proximidade do pesquisador com os desenhos animados 

japoneses fazendo com que as horas na elaboração do projeto, na orientação e nos 

momentos finais deste trabalho terem sido proveitosos. Nesse sentido, o pesquisador 

indica que pretende continuar as pesquisas acerca do tema e que devido a 
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apresentação de alguns trabalhos já começou a tecer uma rede de pares no qual 

acreditam neste tipo de pesquisa. 

Não podemos, no entanto, terminar este trabalho sem reconhecemos as 

limitações desta pesquisa. Acreditamos que a pesquisa em meio virtual seja uma 

maneira eficaz de se alcançar o grupo estudado. No entanto, não era nossa primeira 

opção metodológica de coleta de dados. Em um primeiro momento apostamos em 

entrevistas semiestruturadas, mas por condições inerentes ao campo não foi possível 

realiza-la. Contudo, isto nos trouxe reflexões acerca do grupo estudado entendendo 

que uma abordagem virtual seria mais adequada e que é com certa dificuldade que 

encontramos turistas otakus no bairro.  

Embora a literatura tenha nos ajudado a identificar o grupo no bairro da 

Liberdade por conta de seus símbolos e códigos próprios, a falta de abordagem no 

campo do turismo dificultou a nossa aproximação com o grupo. Uma vez que já exige 

um esforço para pesquisar turistas em seu tempo livre, pesquisar turistas que não são 

encontrados com tanta facilidade em dias comuns é mais desafiador. Nesse sentido, 

identificamos que seja mais propício encontrar turistas otakus em eventos e 

festividades do bairro, uma vez que ele possui uma agenda de eventos e não em 

qualquer final de semana. 

Concluímos, então, que o bairro tem elementos culturais capazes de atrair 

turistas, em especial o turista otaku, embora possa atrair turistas do pop asiático em 

geral como o k-pop, por exemplo. No entanto, um incentivo na produção de atrações 

para este público seriam também um diferencial e reforçaria o espaço como pedaço 

otaku. 
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