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Resumo 

 

Este artigo é referente à análise da pesquisa monográfica “Juventude Otaku: redes sociais 

na formação da cultura pop japonesa em Fortaleza”, objetivando buscar a relação das 

redes sociais digitais na formação e no desenvolvimento da cultura pop japonesa e dos 

seus fãs, a juventude otaku, na cidade de Fortaleza. Com intuito de formar uma 

sistematização histórica dessa juventude, foi realizado um grupo focal. Concluiu-se que, 

apesar das redes sociais não terem sido responsáveis pela formação do grupo, elas tiveram 

o papel de enaltecer a cultura pop japonesa. Autores como Castells (2003), Martín-

Barbero (2008) e Marques (2010) foram utilizados como referência. 

 

Palavras-chave: juventude; comunicação; cultura pop japonesa; redes sociais; otaku. 

 

Introdução 

 Este artigo tem como objetivo apresentar a análise da pesquisa monográfica 

“Juventude Otaku: redes sociais na formação da cultura pop japonesa em Fortaleza”, a 

qual buscou analisar a relação das redes sociais digitais na formação e no 

desenvolvimento da cultura pop japonesa, assim como de seus respectivos fãs (chamados 

de otakus), na cidade de Fortaleza. 

  Para tanto, primeiramente será exposto um breve recorte de como os otakus de 

Fortaleza, nos anos de 1990, articularam-se para marcar encontros pela cidade, tendo 

como ponto principal de agrupamento a Praça Portugal, localizada no bairro Aldeota da 

cidade de Fortaleza. Esses encontros viriam a se tornar grandes eventos de cultura pop 

nipônica. Esse cenário é importante para analisar a forma como a cultura se desenvolveu 

no território. 

  Com o intuito de obter mais informações que auxiliariam a entender a relação das 

redes sociais na formação da juventude otaku fortalezense, foi realizado um grupo focal, 

                                                 
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática Comunicação, Espaço e Cidadania, da Intercom Júnior – XIII Jornada de 

Iniciação Científica em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação 
2 Recém-Graduado do Curso de Publicidade e Propaganda da UNIFOR, email: fillipiiago@gmail.com  
3 Orientadora do trabalho. Professora do Curso de Publicidade e Propaganda da UNIFOR, doutoranda do Programa 

em Educação da UFC, email: alessandraoliveira@unifor.br  
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que será apresentado e analisado neste artigo. Autores como Castells (2003), Martín-

Barbero (2008) e Marques (2010) foram utilizados como referência. 

 

Redes, Praça e Eventos 

  Para analisar o desenvolvimento da cultura pop japonesa em território fortalezense 

e a relação das redes sociais digitais nesse processo, primeiramente será exposto um breve 

recorte de como os otakus de Fortaleza, nos anos de 1990, articularam-se para marcar 

encontros pela cidade, tendo como ponto principal de agrupamento a Praça Portugal, 

localizada no bairro Aldeota da cidade de Fortaleza. 

  Siqueira (2009) comenta que foi por meio da televisão que o Brasil teve seu 

primeiro acesso às produções da cultura pop japonesa, principalmente através da Rede 

Manchete, a qual transmitiu diversos animês4 e tokusatsu5, tendo como exemplo os 

Cavaleiros do Zodíaco, Sailor Moon e Jaspion. Contudo, logo após à extinção da 

emissora, em 1999, os otakus fortalezenses da época buscaram modos de manter a cultura 

fortalecida e, a partir disso, foram marcados encontros na Praça Portugal, que é bastante 

conhecida na cidade de Fortaleza, com o intenção de trocar fitas com episódios gravados, 

ou simplesmente conversar sobre os seus gostos6. 

  A Praça Portugal se encontra no meio de uma rotatória em um ambiente muito 

movimentado da cidade, fato que dificulta o acesso à praça e, então, o seu uso. Além 

disso, próximo à praça localizam-se shoppings como Avenida, inaugurado em 1994, e 

Aldeota, inaugurado em 1998. Marques (2010, p.32) comenta que os jovens que 

frequentavam a praça, principalmente aos sábados, “transitavam intensamente entre a 

clareira da praça e os shopping centers ao redor, especialmente o Shopping Aldeota”. A 

autora ressalta que os shoppings foram importantes para o direcionamento dos jovens 

para a região da Praça Portugal. 

Contudo, os jovens frequentadores da praça não necessariamente moravam 

próximas a ela, na verdade, no decorrer dos dias da semana “os jovens frequentadores 

mantinham-se ligados e em interação ao fazerem uso da comunicação mediada por 

                                                 
4 Termo utilizado para se referenciar a animações de origem japonesa. 
5 Tokusatsu significa literalmente, de acordo a Nagado (2007), efeitos especiais. Contudo, passou a se referenciar a 

filmes ou os programas de TV live-action (com atores) que apresentam histórias de monstros ou de heróis japoneses. 
6 Disponível em: 

<http://www.opovo.com.br/app/opovo/vidaearte/2012/01/30/noticiasjornalvidaearte,2775474/paquera-e-super-herois-

dominam-festival-japones.shtml>. Acesso em: 21 out. 2016. 

http://www.opovo.com.br/app/opovo/vidaearte/2012/01/30/noticiasjornalvidaearte,2775474/paquera-e-super-herois-dominam-festival-japones.shtml
http://www.opovo.com.br/app/opovo/vidaearte/2012/01/30/noticiasjornalvidaearte,2775474/paquera-e-super-herois-dominam-festival-japones.shtml
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computador, especialmente em conversas via chats ou em sites de redes sociais como o 

orkut” (MARQUES, 2010, p.32). 

Os encontros presenciais eram marcados a partir das redes sociais digitais. Ao 

levar em consideração o marco do início da internet no Ceará, datado em maio de 19957, 

os eventos posteriores ao fim da Rede Manchete, 1999, são situados em período em que 

a internet, facilitadora da comunicação entre diversas pessoas e do acesso à informação, 

já havia surgido. Marques (2010) data os encontros na praça para o começo dos anos 

2000. 

Inicialmente os jovens transitavam dos shoppings para a Praça Portugal, porém, 

posteriormente, eles passaram a migrar para a praça, focando os encontros lá. Isso porque, 

de acordo com Marques (2010), os encontros incomodavam os comerciantes, pois os 

jovens ocupavam as mesas das praças de alimentação. Marques (2010) ainda acrescenta 

que a Praça Portugal foi escolhida por ser “um espaço de relativas liberdade e segurança” 

(p.32). Liberdade por causa de ser um ambiente que não é utilizado para passagem de 

pedestres e, por isso, ser mais distante de olhares de censura ou de reprovação de pessoas 

de fora. Segurança pelo fato da praça estar situada em um bairro considerado nobre em 

Fortaleza, que possui maior sensação de segurança, e por estar envolta de shoppings e sua 

devida infraestrutura. 

  Por isso, os frequentadores, juntamente das redes, foram se ampliando e se 

diversificando. Os pioneiros dessa ocupação são, de acordo com Marques (2010), os 

jogadores de RPG e os fãs da cultura pop japonesa, otakus, porém diversas juventudes 

passaram a se reunir na Praça Portugal. A partir dessa diversidade, as culturas juvenis 

encontradas na praça findaram mesclando estilos diversas vezes, ou seja, passaram por 

hibridizações. Assim como afirma Canclini (1997), a cultura não é estática ou fixa, mas 

sim híbrida e em mudança. 

  A partir desses encontros na praça, potencializados pelo meio on-line, surgiram 

os grandes eventos, como o Sana, maior evento de animês do Nordeste e o segundo maior 

do Brasil8. Haja vista o aumento desses encontros, onde os jovens otakus trocavam fitas 

de episódios de animês ou de tokusatsus ou, simplesmente, debatiam sobre os seus gostos, 

em dezembro de 2001, na biblioteca da Universidade de Fortaleza (Unifor), ocorreu um 

                                                 
7 Disponível em: <http://tribunadoceara.uol.com.br/diversao/comportamento/20-anos-de-web-cearense-exibe-carta-

da-embratel-que-marca-inicio-da-internet-no-brasil/> Acesso em: 12 jul. 2016. 
8 Disponível em: <http://www.cinemaemcena.com.br/Noticia/Ler/4308/sana-o-evento-de-cultura-pop-e-oriental-do-

nordeste-inicia-venda-de-ingressos-antecipados>. Acesso em: 11 jul. 2016. 

http://www.cinemaemcena.com.br/Noticia/Ler/4308/sana-o-evento-de-cultura-pop-e-oriental-do-nordeste-inicia-venda-de-ingressos-antecipados
http://www.cinemaemcena.com.br/Noticia/Ler/4308/sana-o-evento-de-cultura-pop-e-oriental-do-nordeste-inicia-venda-de-ingressos-antecipados
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encontro, o qual atraiu cerca de 400 pessoas. Esse encontro tinha o intuito de fazer uma 

mostra das produções da cultura pop japonesa, principalmente dos desenhos japoneses. 

Essa foi a primeira edição do Sana, que possuía o acrônimo de Super Amostra Nacional 

de Animês. Depois de alguns anos, o evento deixou de ter seu foco apenas na mostra de 

animações, tornando-se então um evento multitemático, cujo repertório envolve a cultura 

pop em geral, não só a japonesa. Por causa disso, o nome Sana perdeu o significado de 

seu antigo acrônimo. 

  O evento, em sua edição de 2015, aglomerou cerca de 70 mil visitantes em seus 3 

dias de evento9. O diretor geral do evento, o qual foi também participante dos encontros 

na Praça Portugal, Igor Lucena, comentou que o Sana se tornou um evento turístico 

devido ao fato de 30% do público vir de fora do Ceará10. Sendo que o Sana não é o único 

evento com a temática da cultura pop japonesa no Ceará. 

  Marques (2010) apresenta a Praça Portugal como um dos primeiros ambientes de 

encontro presencial, o qual proporcionou uma aglomeração e o fortalecimento do grupo. 

Contudo, os fatos antecessores a essa aglomeração na praça não foram apresentados. 

Como os otakus foram formados em Fortaleza? Qual a relação da internet e da Rede 

Manchete de televisão nessa formação? De que maneira as redes sociais digitais podem 

ter contribuído para a expansão do agrupamento em Fortaleza? Com o intuito de analisar 

a formação e o desenvolvimento da cultura pop japonesa, assim como dos seus fãs, foi 

necessário conversar com alguns dos otakus que participaram do processo de formação 

do grupo em Fortaleza. Para tanto, foi realizado um grupo focal, cuja análise será exposta 

e discutida nos tópicos seguintes. 

 

Preparação do grupo focal 

  Com o intuito de obter dados qualitativos, o método utilizado para a captação 

desses dados foi o Grupo Focal. Sobre essa técnica, Costa (2008, p.181) define: “Grupos 

Focais são um tipo de pesquisa qualitativa que tem como objetivo perceber os aspectos 

valorativos e normativos que são referências de um grupo em particular. São na verdade 

uma entrevista coletiva que busca identificar tendências”. O grupo analisado na pesquisa 

em questão é o otaku. 

                                                 
9 Disponível em: <http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/cidade/online/sana-reune-mais-de-35-mil-

pessoas-em-dois-dias-de-evento-1.1342509>. Acesso em: 4 jul. 2016. 
10 Disponível em: 

<http://www.opovo.com.br/app/opovo/vidaearte/2012/01/30/noticiasjornalvidaearte,2775474/paquera-e-super-herois-

dominam-festival-japones.shtml>. Acesso em 21 out. 2016 

http://www.opovo.com.br/app/opovo/vidaearte/2012/01/30/noticiasjornalvidaearte,2775474/paquera-e-super-herois-dominam-festival-japones.shtml
http://www.opovo.com.br/app/opovo/vidaearte/2012/01/30/noticiasjornalvidaearte,2775474/paquera-e-super-herois-dominam-festival-japones.shtml
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  Os participantes deveriam ser otakus da “velha guarda”, os quais participaram dos 

encontros na Praça Portugal e que produziram os primeiros eventos de animes11. Por isso, 

buscou-se por pessoas que compareceram aos encontros na praça ou participaram das 

primeiras edições do Sana, ou até mesmo eventos anteriores. Esses pré-requisitos foram 

adotados porque o objetivo do grupo focal era analisar o envolvimento das redes sociais 

e da internet no processo de formação e de desenvolvimento da cultura pop japonesa e 

seus respectivos fãs no território fortalezense. 

  O primeiro modo de alcançar as pessoas que estavam acordo com o que foi 

requisitado foi perguntando em grupos do Facebook em que os otakus reuniam-se, quem 

estaria disponível a participar. Esse modo foi o menos efetivo, pois apenas uma resposta 

foi obtida. O segundo modo utilizado foi encontrar as pessoas a partir do networking12 já 

estabelecido. Por conta de nossa proximidade prévia com o grupo de jovens otakus de 

Fortaleza, já conhecíamos algumas pessoas (mesmo que a maioria fosse da quinta 

geração, a mais recente) que, consequentemente, conheciam outras pessoas que poderiam 

participar. Grande parte dos fãs da “velha guarda” não estavam em Fortaleza, porém, 

apesar de algumas adversidades, um grupo de sete pessoas que estavam de acordo com 

os requisitos foi formado no Facebook. 

  O local escolhido para o grupo focal acontecer foi a sala de reuniões da 

coordenação do Centro de Comunicação e Gestão da Universidade de Fortaleza (Unifor), 

instituição na qual a pesquisa em questão foi desenvolvida. 

  O próximo passo foi decidir uma data para o acontecimento do grupo, o que foi 

complicado porque todos os participantes trabalhavam e cada um tinha a sua rotina 

diferenciada. Todavia, o dia e horário em que a maioria, cinco pessoas, podia participar 

era uma sexta-feira pelo período da manhã. Ao chegar o dia referido, dois dos 

participantes desmarcaram, os dois iriam juntos. Com pouco mais que uma hora de atraso, 

o grupo focal aconteceu, tendo apenas três participantes, os quais, mesmo que estivessem 

em pouca quantidade, desenvolveram um debate com falas extensas. Por isso, a partir do 

grupo, conseguimos reunir uma quantidade substancial de material para a análise. 

                                                 
11 Siqueira (2009) afirmou em sua pesquisa que percebeu uma divisão dos seriados e das produções japonesas, o que 

torna possível dividir as produções e suas respectivas transmissões em território brasileiro em cinco períodos, os quais 

proporcionam a divisão dos otakus em cinco gerações. As gerações de otakus buscadas para o grupo focal eram a 

terceira e a quarta, dos anos de 1980 e de 1990 respectivamente. 
12 Networking é uma palavra do vocabulário inglês que está relacionada a capacidade de estabelecer uma rede de 

contatos ou também uma conexão com algo ou com alguém. Disponível em: 

<https://www.significados.com.br/networking/> Acesso em: 4 de novembro de 2016. 

https://www.significados.com.br/networking/
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  Em uma grande mesa contida na sala do grupo focal, a conversa se desenvolveu. 

A conversa do grupo foi pautada a partir de um roteiro de perguntas semi estruturado, que 

teve como objetivo responder a seguinte pergunta geral: Qual a relação e envolvimento 

das redes sociais digitais e da internet no processo de desenvolvimento da cultura pop 

japonesa e de seus respectivos fãs em território fortalezense? 

  Os dados da conversa foram captados a partir de dois gravadores e um celular e, 

então, foram transcritos para um arquivo de texto digitalmente. A análise em questão foi 

desenvolvida a partir dessa transcrição e, ao final, foi possível subdividir seu conteúdo 

em três partes relacionadas a fases da cultura pop japonesa em Fortaleza: fase eletrônica, 

fase digital, fase expansiva. Os participantes do grupo focal serão referenciados por 

apelidos, escolhidos por eles mesmos, para que a identidade pessoal de cada um deles 

seja preservada. Os apelidos que foram escolhidos são relativos a nomes utilizados em 

jogos ou em séries de produção japonesa: Black Sun, Vortex e Ecchizen. Todos os três 

são do sexo masculino. No grupo de sete pessoas que inicialmente participariam do grupo, 

duas eram do sexo feminino13. 

 

Fase Eletrônica 

Os participantes do grupo tiveram o seu primeiro contato com a cultura pop 

japonesa por meio da Rede Manchete televisiva no final dos anos de 1980 e começo dos 

anos de 1990. Levando em consideração que nesse período a internet ainda não existia 

em território cearense, a televisão, como já apontado por Siqueira (2009), era o meio mais 

acessível que transmitia a produção cultural popular do Japão para a população brasileira. 

A partir da televisão, caso a pessoa tivesse o equipamento requerido, era possível copiar 

o material transmitido em fitas cassetes. 

 

Começou já no finalzinho da década de 80, em 88, com a vinda de 

Jaspion e Changeman na extinta e saudosa rede Manchete de televisão. 

(Black Sun, 35) 
 

 Quando questionados sobre amizades que partilhavam do mesmo gosto pela 

cultura pop japonesa na época de infância, dois dos participantes comentaram que o 

ambiente onde havia amigos que partilhavam do mesmo gosto era “na rua”. Era comum 

ir pra casa de um amigo vizinho para assistir televisão e, devido a uma programação 

                                                 
13 Foi mais difícil encontrar mulheres para participar do grupo. A presença e a representação feminina na juventude 

otaku é um elemento que deve ser analisado em pesquisas futuras. 
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infantil limitada na televisão aberta, a Rede Manchete era buscada com frequência, canal 

que transmitia animês e tokusatsus. 

 

Foi algo bem natural, porque como crianças oitentistas a gente brincava 

na rua, mas tinha o momento da televisão. E nesse momento da 

televisão, como não tinha tanto canal, a gente via a Manchete e acabou 

se deparando com essas séries japonesas e aí foi se identificando e 

conhecendo. (Black Sun, 35) 
 

 É notável que a Rede Manchete de televisão, por ser mencionada tanto por 

Siqueira (2009) como pelos participantes do grupo focal, foi importante para a difusão da 

cultura pop japonesa em seu estágio inicial. Pode-se inferir que o conteúdo também foi 

difundido a partir das conversas e das brincadeiras dos jovens em seus bairros após o 

contato com a produção pop do Japão. 

 Tendo como base o que foi comentado pelos participantes, apesar de partilharem 

o mesmo gosto e interesse, é possível afirmar que a juventude que se sentiu interessada 

pela cultura pop japonesa tinha o seu agrupamento reduzido somente à vizinhança ou às 

proximidades, chamado por Castells (2003) de agrupamento por proximidade, o qual era 

comum no período anterior às redes sociais digitais. Outro ambiente de interação que foi 

ressaltado e, até mesmo, comparado com os grandes eventos de cultura pop japonesa eram 

as locadoras de videogame. 

 

Acho que parte mais assim, perto de casa, na vizinhança, aquela coisa 

toda. No comecinho da, pelo menos no meu caso, foi o boom de 

locadora de videogame né? Que pra mim era o point, o ponto de 

encontro do bairro, né? Então assim, apesar de a gente estar num 

ambiente de videogame, era um canto onde tinha muitos jogos em 

japonês, era muitos jogos de fora com os traços parecidos com os dos 

desenhos, né? Então, desencadeando essa mesma conversa, passeando 

por esses universos culturais e então o assunto vinha quase que 

instantaneamente. (Vortex, 24) 
 

Podemos dizer que a locadora de videogame foi, nesse ponto de juntar 

gente sobre o mesmo gosto, que pudesse ligar com cultura japonesa, era 

como se fosse a convenção de hoje em dia, a convenção nerd. (Black 

Sun, 35) 

 
  A partir disso, pode ser analisado que antes mesmo dos grandes eventos de cultura 

pop japonesa existirem, os jovens otakus já se agrupavam. Araújo (2008) afirma que, 

apesar de plural e heterogênea, as juventudes têm uma características em comum: a 

necessidade de estar em algum agrupamento. 
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  Sato (2005) afirma que por causa de Osamu Tezuka, mangaká14, a relação entre 

animês e mangás se tornou mais próxima. Isso porque ele desenvolveu mangás15 

utilizando a linguagem audiovisual como base, o que fazia suas obras serem facilmente 

adaptadas para animações. Por isso, principalmente a partir de Tezuka, várias animações 

japonesas surgiram como adaptações do universos dos mangás, semelhante ao processo 

de adaptação de livros para o meio audiovisual. Black Sun apontou que o mesmo acontece 

com videogames. Algumas produções televisivas surgiram com base em jogos já 

existentes. 

  Contudo, no Brasil a ordenação dos fatos não se deu da mesma forma. Existiam 

jogos japoneses nas locadoras que eram buscados por possuírem os traços semelhantes 

aos que eram vistos na televisão. Assim como os mangás, que, de acordo com Nagado 

(2005), tiveram o seu mercado expandido e impulsionado devido aos animês vistos na 

televisão. Ou seja, é possível inferir que, se no Brasil o material transmitido na televisão 

surgiu primeiro, a televisão (animês e tokusatsus) impulsionou o mangá e o jogo digital 

no território brasileiro. 

 

Aquela coisa a gente já tinha aquele universo dentro da televisão, no 

papo com os amigos, mas no momento em que você vai andando por 

uma banca, sem compromisso, e vê aquele mangá: O que é aquilo? Olha 

o traço, igual o da televisão. E você se depara com o mesmo universo 

retratado numa mídia diferente, né? (Vortex, 24) 

 
 Na fase eletrônica, podemos notar que a televisão foi importante na difusão da 

cultura pop japonesa, com destaque na Rede Manchete, e o agrupamento dos jovens tinha 

a proximidade como característica. Todavia, a partir da internet, essa relação com a 

cultura e esse agrupamento passa por algumas mudanças. Dentre elas está uma maior 

acessibilidade às produções culturais japonesas e a possibilidade de conhecer mais 

pessoas com gostos semelhantes. 

 

Fase Digital 

  Haja vista a chegada da internet no Ceará, uma nova forma de agrupamento passa 

a se desenvolver, chamada por Castells (2003) de agrupamento por gosto. O autor 

comenta que, a partir do uso das redes sociais digitais, a forte vinculação de localidade 

física e sociabilidade dá espaço para novos padrões seletivos de relações sociais, em que 

                                                 
14 Significa autor de mangás. 
15 Termo referente às histórias em quadrinho japonesas. 
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se torna possível interagir com pessoas territorialmente distantes com maior facilidade. 

Nessa nova interação, se torna mais fácil, também, conhecer novas pessoas com gostos e 

interesses semelhantes. Para os participantes do grupo focal, todo esse cenário enalteceu 

a cultura pop japonesa e os seus fãs no Ceará, pois canais onde poderiam discutir sobre 

assuntos específicos com pessoas não necessariamente já conhecidas ou conhecer novas 

pessoas com gostos semelhantes surgiram (ICQ, mIRC16, MSN17). Os participantes do 

grupo focal também comentaram sobre amizades que foram iniciadas a partir da internet 

que foram importantes para a formação de grupos, que ainda perduram, e 

desenvolvimento de eventos. 

 
Salvo um ou outro amigo, assim, de infância e de colégio, a maioria dos 

amigos que eu tenho, que gostam do mesmo gosto, foi tudo on-line. Não 

teve jeito, foi tudo on-line, assim, desde a época do ICQ. ICQ, mIRC, 

MSN, Orkut e tão aí até hoje. (Ecchizen, 32) 

 

 Como já exposto, inicialmente a televisão era o meio mais acessível para a cultura 

pop japonesa, porém, com a chegada da internet, o acesso à cultura pop japonesa foi ainda 

mais facilitado. Não é mais necessário ver os episódios de uma série na ordem em que 

televisão transmite, ou esperar pela dublagem de uma nova série. A partir dos fansubbers, 

os fãs que legendam para outros fãs, as produções ficam disponibilizadas com legendas 

sem muita distância temporal da sua disponibilização original em território nipônico. 

Com o surgimento dos serviços de streaming18, surge o Crunchyroll19, onde as produções 

japonesas são disponibilizadas com legendas em português com apenas poucas horas 

depois de sua transmissão original no Japão. Os participantes comentam, unanimemente, 

que o acesso à essas produções culturais foi facilitado, o que, de fato, enalteceu a cultura 

japonesa no Brasil. 

                                                 
16 No mIRC, criado em 1995, o usuário escolhia um apelido e entrava em salas específicas, que podiam ser organizadas 

por temas. Já no ICQ, criado em 1996, cada usuário tinha um número de identificação, que era necessário saber para 

poder adicionar a pessoa. Disponível em: <http://www.ebc.com.br/tecnologia/2013/04/90s-os-chats-antes-do-msn-

windows-live-messenger>. Acesso em: 11 nov. 2016. 
17 Em 1999 foi criado o MSN Messenger, que é um serviço de mensagens instantâneas. O serviço não era novidade no 

mercado, pois tinha semelhanças com o ICQ, porém era bem mais leve. Disponível em: 

<http://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2011/05/msn-messenger-12-anos-de-historia.html>. Acesso em: 11 nov. 

2016. 
18 A tecnologia streaming é um meio de transmissão instantânea de dados de áudio e de vídeo via internet. Por meio 

desse serviço, é possível assistir a filmes ou escutar música sem a necessidade de baixar os conteúdos, o que torna mais 

rápido o acesso aos conteúdos on-line. Disponível em: <http://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2013/05/conheca-

o-streaming-tecnologia-que-se-popularizou-na-web.html>. Acesso em: 11 nov. 2016. 
19 A Crunchyroll é um site estadunidense e uma comunidade online internacional com foco na transmissão de conteúdo 

asiático (anime, mangá, dorama, música, jogo eletrônicos e automobilismo). Foi fundada em 2006 por um grupo de 

estudantes graduados da Universidade da Califórnia, Berkeley. Em 2012, a versão brasileira foi lançada. Disponível 

em: <http://icv2.com/articles/comics/view/13922/crunchyroll-ceo-making-online-anime-pay> e 

<http://www.crunchyroll.com/anime-news/2012/11/01-1/a-crunchyroll-chega-ao-brasil>. Acesso em: 24 out. 2016. 

http://www.ebc.com.br/tecnologia/2013/04/90s-os-chats-antes-do-msn-windows-live-messenger
http://www.ebc.com.br/tecnologia/2013/04/90s-os-chats-antes-do-msn-windows-live-messenger
http://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2011/05/msn-messenger-12-anos-de-historia.html
http://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2013/05/conheca-o-streaming-tecnologia-que-se-popularizou-na-web.html
http://www.techtudo.com.br/artigos/noticia/2013/05/conheca-o-streaming-tecnologia-que-se-popularizou-na-web.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Site
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anime
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mang%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dorama
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogo_eletr%C3%B4nico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Automobilismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_da_Calif%C3%B3rnia_em_Berkeley
http://icv2.com/articles/comics/view/13922/crunchyroll-ceo-making-online-anime-pay
http://www.crunchyroll.com/anime-news/2012/11/01-1/a-crunchyroll-chega-ao-brasil
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[...] os fansubs, eles vieram pra apresentar, deixar esse universo mais 

acessível pra gente, né? Porque, aquela coisa, olha tá passando aqui 

Dragon Ball, tem essa saga aqui, mas eu quero lembrar o que acontece 

lá na frente… Você vai esperar passar na televisão? Não vai. Até porque 

isso não é garantia de nada. Então, você vai ali na internet, alguns 

dedinhos ali de distância de você, você já consegue achar, assistir. [...] 

Mas ao mesmo tempo, você tem esse imediatismo que é a proposta do 

Crunchyroll, de tá ali, apto, a você assistir legendado ou uma hora 

depois do lançamento oficial no Japão, aquilo é magnífico. (Vortex, 24) 

 

  Tendo em vista o que foi exposto pelos participantes, após o surgimento da 

internet, o foco da transmissão de animês e tokusatsus saiu da televisão. Isso porque o 

acesso ao conteúdo era mais rápido e fácil para quem tem acesso à internet. Esse cenário 

de acessibilidade e de facilidade pode ser um dos fatores responsáveis pelo aumento do 

agrupamento otaku. 

  Os participantes também comentaram que o on-line prepara e antecipa o off-line. 

Por isso, era normal conhecer pessoas por alguma rede social digital e, depois, marcar um 

encontro off-line. Ou até mesmo marcar de se encontrar em algum evento. Nesse cenário, 

é apresentado que o uso da internet não isola os jovens ou substitui a interação off-line. 

Assim como expõe Martín-Barbero (2008, p.22-23): “[...]a juventude que usa 

frequentemente a Internet segue igualmente frequentando a rua, curtindo festas nos fins 

de semana e preferindo a companhia ao isolamento”. 

  Castells (2003) aponta que a sociedade caminha para uma comunicação híbrida, 

que interage pelos dois meios, o on-line e o off-line. Um meio não substitui o outro. Essa 

característica de interação com outros jovens é relacionável ao otaku brasileiro e é o 

grande diferencial dele em relação ao otaku em sua versão japonesa. Siqueira (2009) 

afirma que, no Japão, o termo é usado para representar uma juventude fanática e anti 

social que prefere manter relações com personagens fictícios à pessoas reais e que 

constroem qualquer relação social preferencialmente por meio de computadores, internet 

ou jogos digitais. Contudo, o otaku brasileiro não se esconde ou se afasta do off-line 

usando as tecnologias, mas amplia as suas interações com o mundo. 

 

[...] o on-line, ele preparava o terreno, você começava as primeiras 

conversas e quando chegava no dia do evento, você apenas levava 

aquilo que você tava teclando pro papo mesmo, pessoal. Os dois meios 

potencializaram, no meu ponto de vista, de uma forma igual. (Black 

Sun, 35) 
 

[...] você tava no Orkut, você via e lia os comentários, os tópicos, as 

coisas... você viu o nome daquela pessoa, viu a fotinha dela ali do lado 
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e, de repente, você tá andando no off-line e vê aquela pessoa da foto. 

“Foi tu que falou aquilo ali no grupo” “Foi”. De repente você já tem até 

uma amizade estabelecida, né, por causa do meio on-line. (Vortex, 24) 

 
  Ainda, um dos participantes ressaltou que o meio on-line é importante também 

para pessoas mais tímidas. Nesse meio, pelo distanciamento físico, alguém mais tímido 

pode se sentir mais à vontade para conversar com outras pessoas e fazer novas amizades.20 

 

Assim, no caso eu vou focar mais no on-line até porque, por mais que 

eu teja num evento assim, por exemplo, quando eu faço cosplay, né? 

Sempre vai ter aquela pessoa que quer chegar em você, mas tem 

vergonha. Aí vai esperar o evento acabar e aparecer uma foto pra poder 

tentar manter um contato. Aí por isso que eu foco mais no on-line. Dá 

pra conhecer mais gente aí do que no off-line. (Ecchizen, 32) 

 
  Haja vista esse cenário digital, a cultura pop japonesa passa por um processo de 

expansão no território cearense, principalmente a partir do surgimento dos grandes 

eventos de cultura nipônica. 

 

Fase Expansiva 

  Em consequência ao meio on-line, os agrupamentos dos otakus cearenses 

deixaram de ser apenas encontros de bairro, ou em locadora, e passaram a ser encontros 

maiores. Nesse cenário começaram as reuniões na Praça Portugal, que, como já 

comentado, tiveram as redes sociais digitais como um dos fatores que impulsionaram. A 

fase expansiva, que surge como consequência desse cenário, acontece 

concomitantemente à fase digital. 

  Em sequência, os eventos massivos foram criados. Os participantes do grupo focal 

citaram o meio on-line como responsáveis pela criação dos eventos como Pero e Sana. 

 

[...] se tu parar pra pensar o Pero e o Sana nasceram por causa do mIRC, 

eles nasceram no mIRC. (Ecchizen, 32) 

 

  A fase de expansão não está relacionada apenas aos eventos reunindo os otakus 

de Fortaleza, que estavam divididos, mas também aos eventos reunindo os otakus por 

todo o estado e, também, por todo o país. E isso é facilitado pela expansão dos contatos, 

como podemos ver nas seguintes falas: 

 

[...] no meu caso se expandiu até por outros estados. Porque, por 

exemplo, em São Paulo, eu nunca tinha ido pra São Paulo na vida, mas 

                                                 
20 Todavia, tendo em vista que nem todas as relações on-line passam para o off-line, entendemos que é necessário 

aprofundar a discussão sobre os impactos da internet nas formas de sociabilidade off-line em pesquisas futuras. 
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já conhecia tanta gente que gostava das mesmas coisas, que a primeira 

vez que fui pra lá, era como se eu já conhecesse todo mundo. (Ecchizen, 

32) 

 
  A partir dessas falas, podemos observar que a proximidade territorial não é mais 

tão importante para definir os encontros presenciais. Quando questionados sobre as 

amizades feitas digitalmente, os participantes as caracterizaram como não diferentes das 

feitas pelo off-line. 

 

E você às vezes nunca viu a pessoa na vida, mas, de repente, quando 

você se deparava com ela no evento, parecia que vocês eram amigos de 

décadas, né? (Vortex, 24) 

 

  Contudo, mesmo o on-line podendo formar laços, também é notável o desejo pelo 

encontro fora da internet, o qual podia ser saciado nos eventos. Por isso, assim como 

afirma Cavalcante (2008), muitos dos amigos criados via rede social digital tornam-se 

amigos no off-line também, o que foi importante para a criação dos grandes eventos de 

cultura pop japonesa. Castells (2003) também ressalta que os laços formados pelas redes 

sociais não são necessariamente menos intensos do que os formados face-a-face. 

  Na fase expansiva, outros modos de difusão da cultura pop japonesa podem ser 

identificados. Além da internet e dos eventos, também há palestras, workshops21, 

competições, AMVs22, fanfics23, entre outros. Os participantes do grupo focal também 

fazem parte desse tipo de difusão, pois os três transformaram o que era um hobby em algo 

profissional, seja a partir da produção de eventos ou a partir de palestras. 

 

[...] a gente pode ver nessas convenções, né, principalmente porque eu 

trabalho no Sana, eu sou um dos coordenadores de comunicação do 

evento, então a gente tem, assim, o que a gente fazia por diversão, 

dividindo os nossos gostos, de repente se passa até por uma perspectiva 

profissional de cada um que tá ali, trabalhando e querendo disseminar 

mais essa cultura, né? (Vortex, 24)  

 

                                                 
21 Um workshop pode ser definido como uma reunião de um grupo de pessoas interessadas em algum assunto, onde é 

possível discutir sobre o tema em termos teóricos e também demonstrar aplicações. O participante de um workshop 

pretende, muitas vezes, aprender sobre o assunto abordado em termos práticos. Diferente de uma palestra, em um 

workshop a plateia pode ser convocada a participar do evento ativamente, e não como meros espectadores. Disponível 

em: <https://www.significados.com.br/workshop/>. Acesso em: 20 nov. 2016. 
22 Acrônimo para Anime Music Video. São vídeos com música que se utilizam de imagens de animês. 
23 A fanfic, do termo fan fictions, significa ficções de fãs, são histórias sem fins lucrativos ou comerciais criadas a partir 

de uma história já publicada. Disponível em: <http://ligadosbetas.blogspot.com.br/2013/01/o-que-e-fanfic.html>. 

Acesso em: 4 de jul. 2016. 

https://www.significados.com.br/workshop/
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  É possível notar a intensidade da cultura pop japonesa e do seu agrupamento de 

fãs na vida dos participantes, os quais carregaram esse apreço pela cultura desde a infância 

até a fase adulta em que atualmente estão situados. 

  Mesmo sendo apresentado exemplos de pessoas que levaram o agrupamento 

juvenil, ao qual fizeram parte, para um patamar profissional, mantendo o gosto e o 

interesse no seu cotidiano, os participantes do grupo focal comentaram sobre amigos que 

perderam o interesse nas produções da cultura pop japonesa. 

  Martín-Barbero (2008, p.21) afirma que a identidade não é necessariamente algo 

fixo: “a identidade do sujeito que habita o nosso mundo ocidental é a de um indivíduo 

que sofre de uma constante instabilidade identitária e uma fragmentação da subjetividade 

cada dia maior”. Por isso, levando em consideração a identidade volátil, ao entrar em 

contato com outras formas de cultura, uma pessoa pode mudar o seu modo de pensar 

sobre si e sobre o mundo. 

Mas o que levaria uma pessoa a trocar um grupo por outro? Um dos participantes 

do grupo focal apontou que conhece pessoas que pretendem levar a cultura pop japonesa 

consigo pelo resto da vida, porém também conhece pessoas que trocaram o gosto pela 

cultura pop japonesa por outro, principalmente quando não encontram amigos no seu 

cotidiano para poder debater e discutir sobre as produções culturais em questão. Em 

relação a isso, é possível inferir que a interação pode fortalecer o contato com a produção 

cultural e, consequentemente, com o agrupamento, o que é um traço forte do otaku 

brasileiro: a interação social. 

 

Assim, você ainda tem aquele respeito pelo que você gostou no passado, 

pelo que você assistia, pelo que você gostava de debater. Mas, hoje em 

dia, você, às vezes, dá mais, digamos assim, suas prioridades são 

diferentes. Você prefere debater outra coisa, assistir outra coisa, mas 

você ainda tem um carinho especial, né? Pelo menos alguns dos meus 

amigos são assim. Outros não mudaram mesmo. (Vortex, 24) 

 
Quando você tem, quando você tá assistindo, você e o computador, é 

mais fácil de você trocar aquilo ali por outra cultura, entendeu? Mas 

quando você está assistindo no computador e tem um amigo pra 

conversar logo em seguida… Eu acho que aquilo ali é mais fácil de você 

manter o gosto. (Vortex, 24) 

 
   De acordo com Duarte (2006), o ser humano vive em grupos por um movimento 

instintivo e subjetivo. Ou seja, é algo da natureza da espécie. Por isso, se o grupo que 

alguém faz parte não está rendendo sociabilidade, ou se a pessoa se sente sozinha naquele 

grupo, ela, consequentemente, poderá ir mudar para outro. 
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  Duarte (2006) também fala que as cidades são como bolhas que intermedeiam a 

relação do homem com a natureza. Todavia, com o crescimento das cidades, os 

agrupamentos se tornam bolhas internas e, até que a pessoa se sinta protegida e 

confortável em sua bolha, ela irá procurar por um local onde pertence. A partir do que foi 

obtido no grupo focal, a interação é um importante ponto quando discutimos sobre 

agrupamentos, pois ela proporciona fortalecimento e a manutenção do grupo. 

 

Considerações 

  Ao levar em consideração tudo o que foi discutido, é possível concluir que a 

juventude otaku existia antes do surgimento da internet, sendo a televisão, em destaque a 

TV Manchete, a grande difusora das produções japonesas da época. Porém, essa 

juventude estava fragmentada em bairros. Ela podia ser encontrada em brincadeiras pelas 

ruas da vizinhança ou também em reunião na casa de algum amigo vizinho. O outro 

ambiente em que essa juventude se reunia era nas locadoras de videogame que existiam 

nas proximidades. 

  Apesar das redes sociais não terem sido responsáveis pela formação do grupo, é 

possível concluir que elas tiveram o papel de enaltecer essa juventude. Por exemplo, por 

meio das redes sociais digitais foi possível juntar os jovens otakus que estavam 

fragmentados pela cidade em pequenos grupos restritos à proximidade. Por meio das 

redes sociais, foi possível conhecer mais pessoas e, então, marcar encontros pela cidade, 

que viriam a se tornar encontros com grande concentração de jovens otakus em Fortaleza. 

É possível inferir que as redes sociais foram importantes e necessárias para a criação de 

eventos como o Sana. 

 Em adição a isso, as redes sociais, assim como outros pontos da internet, se 

tornaram ambientes onde se é possível para o usuário ser produtor de conteúdo. Por meio 

das redes sociais, os otakus podem compartilhar conteúdos autorais ou baseados nas 

produções da cultura pop nipônica. Ou seja, elas facilitaram o surgimento do otaku 

produtor. Em consequência disso, os jovens se tornam difusores da cultura otaku, seja 

através da produção de AMVs, de fanfics e, até mesmo, por meio de fansubs, o qual torna 

as produções culturais japonesas mais acessíveis para outros fãs. 

  Os eventos também são um tipo de produção advinda dos fãs, assim como diversas 

palestras e workshops. Tendo esse cenário em mente, é possível notar que há uma parcela 

de jovens que transformam o seu apreço pela cultura otaku em algo profissional. 
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  Para futuras pesquisas, objetivamos analisar aspectos mais recentes da cultura pop 

japonesa, o que pode ser desenvolvido a partir de uma análise focada na quinta geração 

(que surge a partir do surgimento da internet), ou até mesmo uma nova geração que não 

foi mencionada por Siqueira (2009), mas que possivelmente estamos passando por ela, 

onde se tem o serviço de streaming (Crunchyroll e Netflix) às suas mãos e novas 

ferramentas sociais via internet. Almejamos contribuir para novas visões e leituras desse 

novo cenário da juventude e, possivelmente, de outras juventudes. 
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