
 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 1 

 

 

 

Reflexões sobre as interações na fila do Anime Friends12 

 
Pedro Henrique Conceição dos SANTOS3 

Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ 

 

 

Resumo 

 

Este trabalho é uma análise baseada nas interações ocorridas na fila entre os participantes 

do Anime Friends, evento de animê realizado em São Paulo. Parto da ideia de que as 

relações que acontecem nos momentos que antecedem a abertura dos portões do festival 

são importantes para a reafirmação das identidades dos fãs de cultura pop japonesa. Meu 

objetivo é ver como é a identidade desse tipo de fã, analisando suas formas de consumo 

e suas experiências, bem como a estranheza de quem é alheio a este grupo. 

 

Palavras-chave: fila; cultura pop japonesa; consumos; experiência; identidade. 

 

Introdução 

Quando eu era uma criança, assisti a uma animação japonesa chamada Sailor Moon em 

uma rede de televisão aberta. Contava a história de uma guerreira mágica que usava seu 

uniforme de marinheiro para defender a Terra do mal. Fiquei vislumbrado com aquele 

mundo de fantasia. Com o passar do tempo, foi acompanhando outras séries. Vivi a febre 

do Pokémon e do Digimon, vi Naruto e tantos outros animês4 que fizeram – e fazem – 

parte da minha vida. 

Acho importante começar este artigo falando sobre minhas influências pois elas 

fizeram quem sou hoje e me motivaram a pesquisar sobre este universo. Minha decisão 

de ter como objeto de estudo os fãs da cultura pop japonesa – geralmente chamados de 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Culturas Urbanas do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 

Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Trabalho final da disciplina “Comunicação, Cultura e Sociedade”, oferecida pelo Programa de Pós-Graduação em 

Comunicação da Universidade Federal Fluminense e ministrada pela Prof. Dra. Carla Barros. 

 
3 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal Fluminense, e-mail: 

pedrohenriqueconceicaodossantos@id.uff.br. 

 
4 Animê é o nome dado às animações japonesas. Entre suas características estão os olhos grandes e desproporcionais 

de seus personagens, o uso de efeitos tecnológicos mais recentes, corpos alongados, entre outros. 

 

mailto:pedrohenriqueconceicaodossantos@id.uff.br
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otakus5 – aconteceu no ano de 2015, quando eu participei do principal evento de animê6 

no Brasil: o Anime Friends. 

O Anime Friends é realizado anualmente em São Paulo (SP) e é um dos principais 

eventos no calendário da cidade. Costuma ocorrer no Campo de Marte no período de 

férias escolares (entre os meses de junho e agosto) durante três dias em dois finais de 

semana (sexta-feira, sábado e domingo)7. Reúne pessoas de diversos cantos do país, como 

eu pude perceber através das pessoas com quem mantive contato quando fui à campo, no 

dia 8 de julho de 20168. 

Neste trabalho, meu foco será uma análise baseada nas interações ocorridas na fila 

entre os participantes do Anime Friends. Parto da ideia de que as relações que acontecem 

nos momentos que antecedem a abertura dos portões do festival são importantes para a 

reafirmação das identidades dos fãs de cultura pop japonesa. Meu objetivo é ver como é 

a identidade desse tipo de fã, analisando suas formas de consumo e suas experiências, 

bem como a estranheza de quem é alheio a este grupo. 

 

Metodologia 

Antes de adentrar na minha pesquisa, gostaria de falar um pouco mais sobre o método de 

pesquisa utilizado. Trata-se de uma análise qualitativa de dados obtidos em campo por 

meio de uma inspiração na etnografia. Analiso um grupo – os fãs da cultura pop japonesa 

– em um dos seus ambientes onde existem diversos tipos de relações sociais – os eventos 

de animê. Tento acompanhar e observar o cotidiano deles, bem como feito no trabalho de 

Carla Barros (2007). Especificamente, minha investigação aborda como é o 

comportamento de consumo destes fãs, ou seja, uma forma de pesquisa que se adequa aos 

meus objetivos, como apontam Richard Elliott e Nick Jenkel-Elliot (2003) sobre a 

importância desse tipo de estudo. 

Apesar de não seguir todos os preceitos da observação participante 

(MALINOWSKI, 1997) – como a imersão dentro do local em que se encontra o grupo 

                                                 
5 Como já abordado em outros artigos, o termo não é uma unanimidade entre os fãs, sendo eu sentido disputado e 

sempre em conflito. 

 
6 Evento de animê é o nome dado aos festivais de cultura pop japonesa que reúnem diversas atrações e produtos da 

cultura nipônica, como estandes temáticos, lojas que vendem mangás e produtos relacionados aos seus personagens, 

etc. 
7 Isso mudou no ano de 2017, já que será realizado apenas em um final de semana e no Transamerica Expo Center. 

 
8 Trata-se uma pesquisa de inspiração etnográfica (ELLIOT; JANKEL-ELLIOT, 2003): eu não sigo todos os passos 

de uma etnografia tradicional, mas recorro a determinados aspectos para analisar o grupo que estudo. 
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estudado por um longo período – meu trabalho busca entender o comportamento humano 

como uma ação simbólica que gera sentido em que tento alargar o discurso apresentado 

dentro de seu contexto (GEERTZ, 2008, p. 20). Inspirado nas palavras de Clifford Geertz 

(2008), “a etnografia é uma descrição densa”9 (GEERTZ, 2008, p. 7). Neste artigo, trato 

de analisar um momento específico: quando estava na fila do Anime Friends e pude 

perceber diversos atos dos participantes. Esses atos caracterizam a construção de 

identidades, seja por meio do consumo e da experiência. Além disso, outras questões que 

foram levantadas naquele dia. 

Portanto, a discussão que segue neste texto não é definitiva. Trata-se um 

levantamento de informações pontual o qual pode ser contestado a qualquer hora. 

Inclusive, a teoria do que é ser um otaku foi sendo modificada com o contato que tive 

com os frequentadores do evento. Desta forma, ressalto a importância da seguinte frase: 

“a cultura não é um poder, é um contexto” (GEERTZ, 2008, p. 10) 

 

Indo ao Anime Friends 

Para participar do primeiro dia do Anime Friends de 2016, tive que pegar o ônibus de 

madrugada para chegar cedo em São Paulo. Como já havia participado como fã em 2015, 

sabia que as filas do evento costumam ser longas10. Peguei um ônibus de Niterói (RJ) e 

cheguei pela manhã fria na capital paulista. Na viagem não conheci ninguém que fosse 

participar do festival. 

Após tomar café e realizar uma higiene básica – já que iria enfrentar um dia todo 

de evento – guiei-me a pé por um aplicativo que oferece um serviço de localização e 

visualização de mapas por satélite para conseguir achar o local do festival11. Cheguei 

antes das nove horas no local do evento e já havia uma pequena fila sendo formada. 

Reconheci o espaço principalmente por conta de algumas pessoas que já estavam com 

seus cosplays12. 

                                                 
9 Como você poderá perceber, meu texto traz informações detalhadas sobre o dia. É papel do etnógrafo prestar 

atenção nos detalhes. Pelo mesmo motivo, apresento diversas notas de rodapé, pois trazem informações que 

enriquecem a visualização de determinados momentos ou oferecem dados que podem ajudar o leitor a compreender 

certas questões que possivelmente irão surgir com a leitura do trabalho. 

 
10 O evento tem mais de uma fila. São filas específicas para quem quer comprar o ingresso na hora, quem comprou 

pela internet ou quem está vindo com uma caravana. Em geral, as filas viram o quarteirão. 

 
11 Acho que vale a nota de que fui com uma caravana em 2015, então não conhecia muito bem a cidade de São Paulo 

como conheço agora. Foi minha primeira viagem sozinho e sem ter a noção de onde eu estava andando. 

 
12 Cosplay é o ato de fantasiar-se com seu personagem predileto, muito comum entre os fãs da cultura pop japonesa. 
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Aos poucos a fila foi crescendo, mas não consegui ainda me aproximar de nenhum 

dos participantes. Minha oportunidade foi quando o sol começou a ficar mais forte, pois 

havia um conjunto de pessoas que pareciam ser parentes ou amigos muito próximos. Entre 

eles, crianças estavam reclamando do calor. Inclusive, este fato é muito comum, já que, 

geralmente, a abertura dos portões é realizada por volta de meio dia. Todos ficam 

esperando do lado de fora, aguardando ansiosos para entrarem no evento. 

Só que antes de abordar os fãs, reparei na movimentação de vendedores 

ambulantes. Eles vendiam produtos que provavelmente seriam vendidos dentro do 

evento. Essa prática é bastante comum em eventos de animê de grande porte, como é o 

caso do Friends. Entre os produtos que são vendidos, posso citar: bótons com 

personagens, mangás, camisetas, colares, entre outros. Noto que muitos desses produtos 

têm um preço similar ou mais caros que dentro do próprio evento13. Talvez seja por isso 

que não tenha visto nenhuma compra sendo efetivada. 

 

Família e amigos 

Ao conseguir conversar com os frequentadores que estavam na minha frente da fila, soube 

que se tratavam de amigos e familiares. É muito comum ver a participação de famílias, 

pois veem o evento como uma oportunidade de sair com as crianças nas férias. Além 

disso, andar em grupo é uma forma de proteger os menores de perigos. Falo isso por conta 

de um fato que aconteceu na fila. Um senhor, visivelmente embriagado e provavelmente 

um morador de rua, abordou a fila pedindo dinheiro. 

Esse ocorrido me fez pensar nas respostas de um questionário que estava sendo 

realizado um pouco mais tarde com uma moça que ajudava sua amiga. Tratava-se de uma 

série de perguntas que seriam usadas para um trabalho de conclusão de curso de turismo. 

Apesar de não ter sido um dos entrevistados, percebi que eram questões que abordavam 

a infraestrutura do evento. Curiosamente, o ponto negativo era a segurança, pois não havia 

ninguém fiscalizando as filas. 

                                                 
13 Alguns destes itens também poderiam ser obtidos no bairro da Liberdade (SP), com um preço parecido. 

Muitos preferem ir ao bairro depois de participar do evento. Em 2015, quando fui como fã, alguns dos 

meus colegas de caravana deixaram de participar de um dia do Anime Friends para frequentar o bairro 

tradicionalmente oriental. Para mais informações, cf. ISSA, 2013. 
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Depois de apresentar-me como pesquisador14 e coletar as primeiras informações 

relevantes para minha pesquisa. Entre as perguntas que fiz para a Frequentadora A15, 

questionei se ela era uma otaku. Sua resposta foi negativa, apesar de depois mencionar 

que se interessa pela cultura japonesa, assiste animês e dramas japonesas, além de ler 

mangás, características que geralmente fazem parte de ser um otaku. Ela chamou a 

atenção que ela não se considera uma porque possui uma vida muito mais ativa e que não 

se dedicava exclusivamente para o consumo desse universo. Ela estava tentando passar 

no vestibular para medicina em uma universidade pública. 

No entanto, chamo a atenção para algo que foi relatos pelos familiares e amigos 

da Frequentadora A e por outros participantes que estavam atrás de nós. Muitos desses 

jovens falavam sobre problemas relacionados à escola e como não era um ambiente 

agradável. Além disso, houve um momento que o grupo de jovens falou sobre namoro e 

sobre relacionamentos em ambientes virtuais. Um dos rapazes, vou chamar de 

Frequentador B16, falou que se um deles conhecesse uma menina no League of Legends17, 

é para ficar com ela e desistir do jogo, pois ela vai te amar para sempre. 

Algo também muito frequente é a fila ser um ponto de encontro de amigos. Muitas 

pessoas acabam se encontrando tanto no caminho, ou vão juntas ao evento, como também 

guardam o lugar para seus outros amigos que estão a caminho. Inclusive, novos laços 

podem ser criados por meio dessas conversas sobre o cotidiano. Porém, como pude 

observar ao longo do evento, não vi mais ninguém da fila conversando, apenas os que já 

vieram juntos. Entretanto, por se tratar de um dos principais eventos de animê no Brasil, 

serve de local onde amigos que se conheceram virtualmente podem se encontrar18. 

                                                 
14 Vale lembrar que é durante todas as minhas conversas no evento, a primeira ação que fiz foi me 

apresentar como pesquisador, passo importante nas pesquisas de campo. 
15 Os nomes serão omitidos por ser uma opção metodológica mais viável para a coleta das informações 

dentro de campo. Ao saberem que suas identidades não seriam reveladas, os participantes se sentiram 

mais à vontade para compartilhar opiniões. 
16 Ele não fez parte das pessoas com quem efetivamente falei, mas fiquei atento às suas falas e comentários. 

 
17 League of Legends é um jogo on-line de estilo MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) produzido pela RIOT 

Games. Trata-se de um jogo em que dois times se enfrentam para conquistar um objetivo, geralmente a base 

adversária. Geralmente nesses jogos existem chats em que podem haver trocas de mensagens. Contextualizando a fala 

do rapaz, ele se baseia no fato de que seriam homens o maior público de jogos no Brasil, e sobre as dificuldades de 

encontrar uma menina que jogue. Ressalto que em pesquisa realizada no ano de 2016, 52,6% do público de games é 

composto por mulheres (cf. “Mulheres são 52,6% do público que joga games no Brasil, diz pesquisa”, site G1. 

Disponível em: <http://g1.globo.com/tecnologia/games/noticia/2016/03/mulheres-sao-526-do-publico-que-joga-

games-no-brasil-diz-pesquisa.html>, acesso 10 de mar. 2017)  

 
18 Falo isso por conta das minhas relações pessoais: no evento deste ano (2017) irei encontrar tanto amigos quanto 

entrevistados da minha pesquisa em andamento. 

http://g1.globo.com/tecnologia/games/noticia/2016/03/mulheres-sao-526-do-publico-que-joga-games-no-brasil-diz-pesquisa.html
http://g1.globo.com/tecnologia/games/noticia/2016/03/mulheres-sao-526-do-publico-que-joga-games-no-brasil-diz-pesquisa.html
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O universo particular dos fãs de cultura pop japonesa ficava claro no decorrer dos 

diálogos. Um outro rapaz, chamarei de Frequentador C, passou no “teste” realizado por 

outros participantes do evento quando perguntando sobre alguns nomes de animês. A 

seguir, ouvi algo sobre ser humano normal e chato, deixando claro que aquele estilo de 

vida era diferente dos demais. 

Voltando a Frequentadora A, enquanto conversávamos sobre a importância do 

evento, ela falou que no Friends você encontra uma identidade. Principalmente porque lá 

é possível comprar Mupy19, também pode visitar a Liberdade, ou seja, tratava-se de um 

espaço em que é possível consumir produtos que eram desejados pelos fãs. A moça 

também disse que muitas coisas são mais baratas, principalmente as importadas. Além 

disso, mencionou que cada vez mais o público mais jovem vem para conhecer 

Youtubers20, querendo conhecer culturas diferentes e também por conta do estande de K-

Pop21. 

  

Os olhares estranhos  

Ainda era por volta de dez ou onze horas da manhã e continuávamos na fila do evento. 

Ouvia algumas reclamações sobre o calor do local22. Enquanto isso, recebíamos ordens 

para organizar as filas, que já estavam crescendo. A organização do evento dividiu as filas 

entre os que já haviam comprado o ingresso on-line, os que haviam adquirido o ingresso 

“físico”, os que ainda iriam comprar e as caravanas. Também, haviam outros membros 

da organização do Friends que distribuíram papéis, mapa do evento, tíquetes de desconto 

no restaurante do evento, cupons de promoção, entre outros. Aliás, outros participantes 

também davam cartões com seus canais de YouTube ou sites, bem como outros 

vendedores ambulantes, vendendo mais produtos. 

                                                 
19 É produzida por uma empresa brasileira que vende produtos nipônicos. Trata-se de uma bebida com base de soja, 

com a adição de sabores. 

 
20 São as personalidades que se tornam famosas por meio da plataforma de vídeos YouTube. 

 
21 O K-Pop é um estilo musical que veio da Coreia do Sul e se mundializou nos anos 2000. Suas canções são muito 

populares entre jovens do mundo todo e são bastante similares ao pop norte-americano. Em geral, são conhecidas 

tanto por conta do seu ritmo, letra e também dança. 

 
22 Não havia venda de água ou qualquer outro tipo de bebida no local, pelo menos enquanto estava aguardando para 

entrar no evento. 
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Porém, algo chamou minha atenção. Enquanto estávamos naquela fila, que já 

estava imensa, pessoas olhavam para todos nós, dentro dos carros23. Acho que os 

principais focos eram os cosplayers. Não sei ao certo se as pessoas consideravam as 

fantasias extravagantes demais, mas era perceptível que haviam risos, com o intuito de 

achar aquilo ridículo. As crianças se divertiam, mas alguns jovens e adultos 

demonstravam um sorriso irônico. 

Esse estranhamento é comum na participação de eventos de animê. Lembro-me 

de uma vez que minha mãe havia comentado de um grupo de jovens que estava saindo 

das barcas do terminal Araribóia, situado em Niterói (RJ). Eles estavam trajando fantasias 

de diversos personagens, tanto de jogos quanto de animações japonesas. Talvez por 

desconhecimento dela, ela teve um sentimento de estranhamento daquela situação, algo 

similar ao que pode ter ocorrido com os indivíduos na fila do Anime Friends. 

Quando era mais ou menos meio-dia ou uma hora da tarde, os portões foram 

abertos e cada uma das filas foi entrando aos poucos para que todos pudessem participar 

do evento. A ordem havia sido mantida24 e cada um foi se direcionando para a colocação 

das pulseiras, para identificação e confirmação de quem comprou o ingresso. 

 

O indivíduo e a identidade contemporânea: o que é otaku? 

O que é possível perceber com esse relato de campo é como os fãs da cultura pop japonesa 

possuem um estilo de vida próprio que os caracteriza – ou pelo menos há a tentativa de – 

como únicos. Para explicar melhor essa ideia, vou recorrer à construção daquilo que 

conhecemos como individualismo moderno e sobre a identidade, para seguir discutindo 

a respeito dos otakus. 

Não se sabe ao certo em que momento histórico o individualismo se tornou esse 

estado de espírito presente na nossa contemporaneidade. A tese de Louis Dumont (1992) 

é de que “há qualquer coisa do individualismo moderno presente nos primeiros cristãos e 

no mundo que os rodeia, mas não se trata exatamente do individualismo que nos é 

familiar” (DUMONT, 1992, p. 34). Neste trabalho, Dumont mostra como a ascensão da 

Igreja Católica não somente como a detentora do poder religioso, como também político, 

                                                 
23 Para facilitar a visualização, a fila ficava na calçada do Campo de Marte, que é um terreno muito grande. De um 

lado, ficava o local do evento. Do outro, havia uma longa avenida em que passavam carros. Naquele dia havia uma 

grande movimentação, pois era uma sexta-feira. 
24 Ou seja, não vi ninguém “furando” fila. 
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provocou uma reação em determinados cristãos, que responderam com a Reforma 

Protestante. 

Enquanto isso, temos os trabalhos de Georg Simmel (1998) e Eduardo Viveiros 

de Castro e Ricardo Benzaquen de Araújo (1977) que apontam o Renascimento como o 

momento em que se formou a ideia de indivíduo. Segundo Viveiros de Castro e 

Benzaquen de Araújo (1977), Romeu e Julieta, obra de Shakespeare, revelam a um 

momento em que houve a divisão de dois “eu”: um social, que representava o nome da 

família (sociologia da aliança); e outro romântico, o qual lutou por um amor que era 

impossível (psicologia do amor) – sendo este segundo o “autêntico”. Já Simmel (1998) 

aponta que a vontade de ter prestígio e distinção em relação aos outros foram alguns dos 

motivos para que o individualismo se estabelecesse. Trata-se da busca pela 

singularidade25, em que o homem busca o seu próprio destino (SIMMEL, 1998). 

No entanto, Simmel (1998) aponta que no Romantismo do século XIX é quando 

o conceito de individualismo se torna presente: 

A alma romântica é perpassada por uma infinita cadeia de oposições, a qual cada 

indivíduo percebe, no instante da vivência, como algo absoluto, pronto e 

autossuficiente, apenas para, no instante seguinte, deixa-lo para trás e, na 

distinção de um momento em relação ao outro, retirar a satisfação da própria 

individualidade (SIMMEL, 1998) 
 

Contribuindo para a discussão, trago o trabalho de Colin Campbell (2001) por 

conta do seu estudo sobre o Romantismo. Ele contribui ao colocar que:  

O ideal romântico de caráter, juntamente com sua associada teoria da renovação 

moral por meio da arte, funcionou para estimular e legitimar [uma] (...) forma de 

hedonismo autônomo e auto-ilusivo subjacente ao comportamento do 

consumidor moderno (CAMPBELL, 2001, p. 281) 
 

Esse é o motivo pelo qual faço esse resgate histórico, pois para entender a 

composição da identidade é preciso compreender como é o movimento de concepção 

daquilo que chamamos de indivíduo, ainda mais quando falo sobre com o consumo é um 

fator importante neste processo. 

De acordo com Tomas Tadeu da Silva (2014), o processo de identidade passa, 

principalmente, pela diferença. Passamos por uma avaliação em que elencamos aquilo 

que somos e uma longa cadeia de negações. É o que aconteceu com a Frequentadora A: 

apesar de possuir determinados aspectos que poderiam caracterizá-la como uma otaku, 

                                                 
25 Simmel (1998) chama esse individualismo de qualitativo. 
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ela mesma não se identifica como tal, pois outras razões criam um afastamento com esse 

estilo de vida. 

Essa negação, inclusive, mostra como é complicado chamar todos os fãs de cultura 

pop japonesa de otakus. Segundo Étienne Barral, o termo surgiu na década em 1983, 

quando o jornalista Nakamori Akio publicou um artigo sobre os jovens que consumiam 

revistas em quadrinhos e que não tinham muito convívio social, viviam para si 

(BARRAL, 2000, p. 24-28). De mesmo modo, tinham problemas em relação ao ambiente 

escolar, por conta das posições hierárquicas e estratificadas das relações entre os 

estudantes (BARRAL, 2000, p. 163-165). Fica claro com a pesquisa de campo que a carga 

pejorativa da expressão afasta muitos dos frequentadores dessa denominação26. Essa 

classificação os coloca como impuros na sociedade em vigor, utilizando termos de 

Dumont (1992)27. 

 

O consumo e a experiência da fila 

Parece estranho pensar que na fila do Anime Friends tenham pessoas que trabalham como 

ambulantes vendendo produtos que poderiam ser obtidos dentro do evento. Penso que o 

público que participa desse evento vai para consumir. O consumo é uma parte importante 

da afirmação da identidade de fã de cultura pop japonesa. Como se trata de uma cultura 

que não é comum a todos e ser estrangeira, podemos considerar o quanto é importante 

para essas pessoas ir ao Friends e adquirir produtos os quais não são fáceis de adquirir no 

Brasil28. 

Vivemos em uma sociedade de consumo, termo que muitas vezes é controverso 

por conta do seu uso, já que o consumo “é uma atividade presente em toda e qualquer 

sociedade humana” (BARBOSA, 2004, p. 7). O que mais chama atenção é que: 

O consumo na sociedade contemporânea oferece o significado e a identidade que 

todos nós buscamos, e é justamente através desta atividade que descobrimos 

quem somos e conseguimos combater o nosso sentimento de insegurança 

ontológica (BARBOSA, 2004, p. 56) 
 

                                                 
26 Inclusive, aponto que, como é possível perceber por meio das colocações dos participantes do evento, existem 

dificuldades nas relações sociais no cotidiano deles, algo semelhante aos jovens da década de 1980. Porém, trata-se 

outro contexto e não há o mesmo processo de identificação com a expressão. 
27 Em seu trabalho sobre o sistema de castas na Índia, Louis Dumont (1992) nota a divisão entre os puros (brâmanes) 

e impuros (intocáveis). Cito o autor apenas como uma ilustração de como funciona esse sistema de classificação, que 

categoriza diferentes pessoas por seus aspectos. A realidade indiana é diferente da que apresento em minha pesquisa. 

Trata-se uma sociedade holista e não individualista. 

 
28 Por exemplo, a venda de mangás não é tão comum em diversos lugares, como onde vivo. Tenho que deslocar para 

áreas como shoppings para conseguir comprar estas mercadorias. 
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Inclusive, citando Campbell (2006), quando ele fala sobre a busca da segurança 

ontológica, “o consumo nos faz saber que somos seres humanos autênticos” 

(CAMPBELL, 2006). Nós somos impulsionados a viver diferentes tipos de experiência, 

como ocorre com a fila do Friends. Você precisa passar por ela para conseguir aproveitar 

o evento. Só que muitas das recordações dos usuários passam pela fila29. 

Então o consumo é uma ação que ajuda a forjar identidades, como é o caso das 

pessoas que vão aos eventos de animê. Afinal, as identidades estão sempre em 

desenvolvimento (CAMPBELL, 2006). Inclusive, o consumo assume diversas formas 

que às vezes não são notadas. Os cosplayers, por exemplo, tem que comprar material para 

fazer suas fantasias. Antes de fazer suas fantasias, eles assistem às animações japonesas, 

jogam ou leem mangás e conhecem personagens que os inspiram. Ou seja, é uma cadeia 

produtiva em que o ato de consumir pode auxiliar em um sentir-se parte do mundo, 

oferece um sentido à existência. Nas palavras de Campbell, “é através da intensidade do 

sentimento que os indivíduos adquirem a confiança de que necessitam para superar sua 

angústia existencial e se convencerem de que estão de fato “vivos” (CAMPBELL, 2006). 

Chamo a atenção na forma como Mike Featherstone (1995) fala sobre a 

estetização da vida cotidiana e como se aproxima do modo que os fãs da cultura pop 

nipônica vivem. O autor faz um resgate sobre as origens desse movimento e percebe que 

devemos encarar a sociedade de consumo além do materialismo, já que fantasiamos a 

realidade (FEATHERSTONE, 1995, p. 100). 

No entanto, não é só o caráter mágico que compõe esta realidade. Trata-se de um 

estilo de vida em que os consumidores buscam sua individualidade (FEATHERSTONE, 

1995). A expressão “estilo de vida” foi mencionada pela Frequentadora A quando 

perguntei sobre ser otaku. Como já comentei, ela não se identifica como tal porque ela 

considera que não adotou suas práticas como um modo de vida. Ela tem outros projetos 

que vão além do consumo de produtos midiáticos japoneses. 

Desse modo, a fila torna-se uma experiência dentro de contexto de consumo dos 

fãs que participam de eventos de animê. Aliás, noto como a fila no Brasil possui uma 

significação própria e diferenciada. Roberto Da Matta (1997) fala rapidamente sobre a 

                                                 
29 Em minhas entrevistas com pessoas que já foram ao Anime Friends em outras edições, a fila era um momento 

muito importante e sempre lembrado. Pode não ser como uma boa recordação, mas faz parte das falas dos 

entrevistados. Uma das histórias é sobre a venda de plaquinhas, que virou algo presente na maioria dos eventos desde 

então. Na primeira edição do Anime Friends, o dia estava chuvoso e demorou muito para que os participantes 

pudessem entrar no evento. Então, alguns deles começaram a escrever em plaquinhas e fazer brincadeiras uns com os 

outros. Hoje, esse tipo de placa é vendido em diversos estandes tanto do Friends quanto de outros eventos de animê. 
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experiência da fila no Brasil. É um lugar que geralmente existem quebras de hierarquia 

(DAMATTA, 1997, p. 198), em que se pega o lugar do outro, ou também se pode 

guardar30. Algo que o antropólogo brasileiro notou foi que os “VIPs”31 entram sem 

esperar filas (DAMATTA, 1997, p. 228). Isso ocorre com quem é da imprensa, ou os 

convidados especiais do evento, que entram antes e têm acesso aos bastidores e a 

determinadas regalias que quem comprou o ingresso não possui. Ou seja, em nossas 

relações sociais não somos identificados por indivíduos, mas pela ideia de pessoa 

(DAMATTA, 1997, p. 225) 

Mesmo assim, a experiência da fila é única e é lembrada. Essa ordem é subvertida 

de várias maneiras e existe o contato entre duas pessoas que até então não se conheciam. 

No caso da minha pesquisa, o encontro estabelecido naquele momento é usado para 

reforçar a ideia de quem eles são: pessoas que assistem a animês, leem mangás, possuem 

problemas comuns e estão lá para adquirir mais produtos os quais são aficionados. Na fila 

se compartilha os modos de ser e se reafirma a identidade, mesmo que não seja entendida 

por todos, mas seja compreendida por seus semelhantes. 

 

Conclusões 

É interessante notar como algo próximo a nós pode oferecer um amplo espectro de 

questões que são levantadas e passíveis de análise. Meu interesse em estudar a cultura 

japonesa veio ao perceber como a influência de uma cultura, diferente da que vivo no dia-

a-dia, faz parte da vida de tantas outras pessoas. 

Com este trabalho, pude verificar como a experiência da fila no Anime Friends 

pode ser um modo de alimentar diferentes modos de identificação, apesar de não serem 

conseguirem estabelecer relações mais fixas32. Na fila, você pode conhecer pessoas que 

possuem diversos gostos em comum. Como em sua volta os olhares são preconceituosos, 

ter com quem dividir o que acha sobre algum mangá ou personagem se torna um 

aconchego. Porém, esta troca se dá apenas se você tiver o conhecimento necessário. 

Também percebi como você ser fã de cultura pop japonesa não significa 

necessariamente ser um otaku. A palavra é carregada com conotações pejorativas, que 

                                                 
30 Como estava um dia muito quente, muitas vezes vi diversos participantes pedirem para guardar o lugar enquanto 

procuravam por alguma loja por perto que vendesse água ou alguma bebida. 

 
31 Sigla para “very importante people”, ou “pessoas muito importantes”. 

 
32 De acordo com Tomas Tadeu da Silva (2014), não é possível fixar uma identidade, já que estão sempre em 

conflito. 
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afastaram muitos desses fãs da nomenclatura. Ao mesmo tempo que não querem ser um 

“humano normal”, eles não desejam ser um “humano otaku”. Isso se dá por conta das 

relações de pertencimento no mundo que, muitas vezes, ocorre por meio do consumo, por 

meio da aquisição de mercadorias e do acúmulo de informações sobre produtos 

midiáticos. 

Entretanto, com este artigo não tentei encerrar qualquer tipo de discussão sobre o 

assunto. Como já falei anteriormente, trata-se de um recorte sobre a minha pesquisa em 

andamento. Todas as considerações finais estão relacionadas ao que foi investigado 

naquele dia até o momento de feitura deste artigo. 

Portanto, nesta conjuntura, a fila que poderia ser apenas uma ordenação de pessoas 

ganha uma outra forma: um lugar onde são produzidos novos sentidos. É, ao mesmo 

tempo, um ponto de encontro de amigos e familiares, um lugar que você conhece novas 

pessoas, onde você pode comprar novos artigos, ou apenas conversar sobre o tempo 

quente que estava incomodando a todos. É um espaço de interação. 
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