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Resumo 
 
Este artigo tem como objetivo fazer um resgate da memória recente da presença pop 
midiática dos países do Extremo Oriente no Brasil, a partir do transito dos produtos da 
Japão - Mania e da Onda Coreana em nosso país. Para isso apresentamos um breve 
histórico da presença pop midiática japonesa e sul-coreana em nosso país, relacionando-
as primeiramente ao contexto das antigas e novas mídias à sua ambiência e 
consolidação posterior nos espaços urbanos e virtuais. Mais do que discorrer sobre a 
presença pop midiática do Japão e da Coréia do Sul na paisagem das mídias e nos 
espaços urbanos em nosso país, ensejamos atualizar o olhar em torno das práticas e 
negociações que estão em constante mutação e deram forma a um circuito fortemente 
produtivo que veio se formando nos três últimos decênios em torno das imagens, 
sonoridades e musicalidades do pop oriental no Brasil. 
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Introdução 

 

Nunca se sabe ao certo quando e como se começa uma viagem. Algumas vezes, 

as mudanças são visíveis, mas também existem as viagens íntimas, que acontecem sem 

que ninguém saia do lugar. A presença da cultura japonesa e sul-coreana no Brasil 

passou por essas duas fases. Pode ser descrita a partir do momento que seus primeiros 

imigrantes desembarcaram em terras brasileiras (em 1908 e 1963, respectivamente), 

bem como a partir do transito de imagens e sonoridades japonesas e coreanas que 

envolvem desde formas culturais tradicionais – artes marciais, religião, culinária, 

hanboks e kimonos - a quadros de modernidade – representados aqui, pela face pop 
                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Culturas Urbanas, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em 
Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutoranda em Comunicação pela Universidade Federal Fluminense (PGGCOM | UFF), na linha de pesquisa 
Mídia, Cultura e Produção de Sentidos. Coordenadora Adjunta do Asian Club – Grupo de pesquisa dedicado a 
Cultura Pop produzida no contexto dos países do Extremo Oriente e vinculado à Graduação de Estudos de Mídia 
(IACS-UFF). Email: krystal.cortez@gmail.com  
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midiática advinda dos dois países – animes, mangás, games, música pop e dramas de 

TV. Em ambos os casos, os fluxos migratórios e midiáticos, juntamente com o 

desenvolvimento tecnológico e a popularização de novas ferramentas de produção e 

compartilhamento de conteúdo foram fundamentais no processo de constituição de uma 

paisagem sonora e imagética oriental no Brasil, na qual os produtos pop midiáticos da 

Japão-Mania e da Onda Coreana3 apresentam, atualmente, sua face mais aparente no 

Brasil. 

Este artigo tem como objetivo fazer um resgate da memória recente da presença 

pop midiática dos países do Extremo Oriente no Brasil, a partir do transito dos produtos 

da Japão-Mania e da Onda Coreana em nosso país. Para isso apresentamos um breve 

histórico da presença pop midiática japonesa e sul-coreana no Brasil, relacionando-as 

primeiramente ao contexto das antigas e novas mídias à sua ambiência e consolidação 

posterior nos espaços urbanos e virtuais. Mais do que discorrer sobre a presença pop 

midiática do Japão e da Coréia do Sul na paisagem sonora e imagética das mídias e nos 

espaços urbanos em nosso país, ensejamos atualizar o olhar em torno das práticas e 

negociações que estão em constante mutação e deram forma a um circuito fortemente 

produtivo que veio se formando nos três últimos decênios em torno das imagens, 

sonoridades e musicalidades do pop oriental no Brasil.  

 

Da Japão-Mania à Onda Coreana no Brasil (1990-2017) 

 

A presença pop-midiática do Extremo Oriente no Brasil, representadas aqui pela 

Japão Mania e, mais recentemente, pela Onda Coreana, pode ser mais melhor 

introduzida à discussão quando relacionada ao contexto de popularização dos animes 

japoneses via TV brasileira na década de 1990 e, a sua posterior transposição para as 

novas mídias nos anos 2000. Embora o final da década de 1980 seja considerado a “Era 

de Ouro” dos animes e tokusatsus na TV brasileira, com as exibições na TV Manchete e 

em outras emissoras, é só na década de 1990, com a televisão já consolidada como 

principal meio de comunicação de massa no país, juntamente com a expansão da TV a 

                                                 
3 O termo Japão-mania refere-se a popularidade dos animes e mangás nos países vizinhos e nos países ocidentais, 
como o Estados Unidos. Já a "onda coreana" refere-se à popularidade da cultura pop coreana em outros países 
asiáticos e, posteriormente, no mercado global.  Estudiosos sugerem que a Japão-Mania é impulsionada pelos 
consumidores dos países estrangeiros, enquanto que a Onda Coreana é facilitada pelo Estado coreano a fim de 
impulsionar sua indústria cultural (Huang, 2011; Siriyuvasak & Hyunjoon, 2007). 
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cabo4 é que se dá o grande boom dos animes na mídia brasileira com "Saint Seiya", 

"Dragon Ball" e "Pokémon", dentre outras produções que se tornaram “manias 

nacionais”. Com uma maior variedade de programas, especialmente estrangeiros, os 

canais a cabo permitiram ao público acessar novos conteúdos com diferentes formatos e 

idiomas. Até mesmo alguns canais surgiram especialmente para um público de nicho, 

como o caso da MTV Brasil, destinado aos jovens e a cultura pop, o GNT, visando o 

público feminino, entre outros.  

Contudo, se a chegada da TV por assinatura no Brasil pôs em circulação uma 

maior variedade de produções estrangeiras, sobretudo americanas, percebemos que, 

apesar da demanda crescente, a presença dos animes e demais produtos audiovisuais 

nipônicos diminuiu consideravelmente quando comparados à década anterior – tanto na 

TV paga como nos canais abertos – evidenciando assim os contornos de um mercado 

que parece não ter acompanhado o ritmo do interesse dos espectadores brasileiros por 

essas produções especificas (Albuquerque & Cortez, 2013). Fundamentalmente, 

compreendemos que a fim de satisfazer não só as normas e práticas de seleção de 

conteúdo, mas também de modo a conciliar os interesses do público-alvo, as emissoras 

de TV no Brasil primam por licenciar animes específicos, tendo em vista temáticas 

passíveis de serem consumidas por um público infantil e mais ocasional. Sendo assim, a 

distribuição de animes na grade de programação dos canais de TV depende, amiúde, de 

uma seleção que leva em conta a classificação etária infantil nas escolhas dos horários 

de veiculação dessas produções. Por isso, os canais pagos assim como os canais abertos 

geralmente optam pela edição (muitas vezes maciça) de cenas consideradas impróprias 

nos animes e a dublagem das falas dos personagens e versões em português das músicas 

de aberturas desse animes (chamadas de anime songs). Cabe ressaltar que esses modos 

de tratamento constituem-se até hoje num dos tópicos de longa discussão entre os fãs de 

animes. Por isso, em registro anterior (cf. Urbano, 2013) defendemos que certas 

demandas dos espectadores brasileiros, principalmente, aquelas concernentes a uma 

maior oferta, variedade de gêneros, formatos, mas também de originalidade no 

tratamento dessas produções para exibição foram historicamente negligenciadas pelos 

distribuidores locais 5 no Brasil. 

                                                 
4 A TV a cabo foi introduzida no final da década de 1980, mas expandiu-se apenas na próxima década. Com a 
chegada dos anos 2000 e o surgimento da Internet e das redes sociais, muitos canais procuraram apropriar as novas 
tecnologias e incluí-las para abordar ainda mais o seu público, reconfigurando a experiência de assistir televisão. 
5 Leia-se, televisão aberta e a cabo e empresas de home-video.  
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Neste sentido, o desenvolvimento das mídias eletrônicas e das tecnologias de 

produção e distribuição de conteúdos midiáticos na virada do milênio se impõe como 

dado importante para o surgimento de novos meios de circulação e, conseqüentemente, 

de experiência com o conteúdo pop midiático nipônico no Brasil, mas não restrito a ele. 

Em particular, a partir dos anos 2000 as redes digitais passaram a constituir o meio 

preferencial através do qual os espectadores brasileiros podiam ter acesso não só aos 

animes e tokusatsus, mas aos dramas de TV, videoclipes, filmes, games, música pop, até 

mesmo mangás, dentre outros produtos que compõem o escopo do pop midiático 

japonês. Uma simples busca no Google, por exemplo, revela diversos sites de 

compartilhamento de conteúdo que dispõem de uma vasta gama de produções de 

formatos, gêneros, idiomas e linguagem pouco conhecidas que não figuram no 

mainstream da mídia local. Práticas desenvolvidas por fãs brasileiros do pop japonês 

antes da internet como a prática  fansubber6 e o scalantion7 ( cf. Urbano, 2013) vão se 

expandir e ganhar elevada importância na constituição de um circuito fortemente 

produtivo e estruturado – administrado e mediado pelos fãs – localizado na internet, 

com uma gama considerável de comunidades e de fóruns de discussão virtuais, 

dedicados à(s) série(s) nipônica (s) e aos demais produtos da cultura pop japonesa (cf. 

Urbano, 2013). Através das redes digitais é possível participar desses fóruns de 

discussão, consumir os últimos lançamentos do mercado e, até mesmo se envolver de 

maneira mais comprometida com o pop japonês com a criação de pinturas (fanarts) 

inspiradas em personagens e cenários ficcionais dos animes e doramas à produção de 

ficções e poemas (fanfictions) músicas, vídeos e filmes (Anime Music Vídeo, fanfilms 

fandubs), periódicos e websites de vários teores. Esse cenário foi favorável à entrada 

posterior do pop midiático sul-coreano no Brasil - a partir da tradução e legendagem de 

k-dramas no ambiente digital quando a Hallyu Wave passou a focar nos públicos para 

além da Ásia, na segunda metade dos anos 2000. 

Aliás, sobre os dramas de TV8 – doramas e k-dramas - apenas quatro títulos 

foram veiculados na televisão aberta, e em situações e circunstâncias específicas e 

                                                 
6 Em poucas palavras, consiste na tradução e legendagem de conteúdo audiovisual asiático – geralmente animes e 
dramas de TV - para distribuição gratuita na rede. 
7 Em poucas palavras, consiste na tradução e legendagem de mangás para distribuição gratuita na rede. 
8 Drama de TV é um termo que designa as produções seriadas produzidas sob as normas da indústria televisiva do 
Extremo Oriente. O formato, que é um híbrido entre a telenovela e as séries televisivas , nasce no Japão na década de 
1960 a partir dos “doramas” (pronuncia para a palavra dramas), se expandindo e adquirindo novos contornos na 
década de 1990. Tal formato deu origem a várias emulações por parte dos países vizinhos, dentre as quais se destaca 
a Coréia do Sul, com os k-dramas.  
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ocasionais. No caso japonês, o primeiro deles – “Oshin” (1984) foi exibido ainda no 

programa “Imagens do Japão”, pela TV Gazeta e conta a história de uma mulher antes e 

pós 2ª Guerra Mundial no Japão, com todos os obstáculos e sofrimentos em sua vida. Já 

o drama “Haru e Natsu” (2005), por sua vez, foi produzido por conta de uma parceria 

nipo-brasileira pelo centenário da imigração japonesa no Brasil. A série foi transmitida 

pela Rede Bandeirantes. em 2008, narrando a saga de duas irmãs separadas ainda 

crianças, quando a família imigra para o Brasil. No caso coreano, a primeira exibição 

oficial só ocorreu em 2015, com "Iris" (2011), sendo exibido num canal fechado às 3 

horas da manhã, dificultando o acesso, uma vez que se configurava num canal a cabo, e 

com “Happy Ending” (2015), exibido na Rede Brasil no mesmo ano contando com um 

expressivo publico receptor (Vinco & Mazur, 2016). Embora haja demanda dessas 

produções nas mídias locais, foi no ambiente digital a partir do movimento dos fãs e em 

plataformas de streaming como a Netflix9, o Crunchyroll10, Drama Fever11 e Viki que os 

dramas de TV (doramas e k-dramas), juntamente com os animes e demais produções 

audiovisuais asiáticas encontraram seu local mais evidente e legítimo de ancoragem (cf. 

Urbano, 2013; Cortez; Vinco & Mazur, 2014). 

Por outro lado, o interesse nas produções pop japonesas, ainda na década de 

1990, resultou na tradição dos eventos e convenções de anime, que são espaços onde os 

fãs vão trocar informações e produtos sobre o Japão e sua cultura pop contemporânea. 

Devido a todos os percalços para ser ter acesso aos animes por vias oficiais, os fãs e 

consumidores do pop japonês da década de 1990 se organizavam em clubes e 

promoviam exibições dessas produções, tratava-se, portanto de espaços praticados que 

também serviam como meio para se conhecer outros fãs da cultura pop japonesa. Tais 

exibições deram origem aos eventos de animê, encontros que passaram a oferecer, além 

das sessões de desenhos animados japoneses e tokusatsus, outras atrações como 

“estandes” (na verdade, inicialmente, apenas mesas vendendo produtos) e shows de 

bandas tocando músicas de tokusatsu e anime songs. Mas desde o Mangácon de 1996, 

considerado o primeiro evento de animê “propriamente dito” do Brasil e não mais 

                                                 
9 A Netflix, que obtém cada vez mais adeptos, opera como plataforma de streaming de séries e filmes por meio de um 
sistema pago, disponibiliza vários doramas e k-dramas para atender a parcela de usuários aficcionados por esse 
produto (Cortez, Vinco & Mazur, 2014).. 
10 Crunchyroll, que disponibiliza animes e mangás, também conta com um catálogo de doramas japoneses para seus 
usuários.  
11 Dramafever que oferece diversos dramas asiáticos, entre eles produções sul-coreanas, japonesas, taiwanesas, 
chinesas e tailandesas, além de séries latinas, de modo a preencher a falta de canais oficiais voltadas para esse 
conteúdo.  
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apenas uma sessão de exibição de animê, houve mudanças não só quantitativas como 

também qualitativas nos eventos, as quais se relacionam aos modos de consumir animês 

e mangás, à sua popularização e status de mainstream, além de vários outros fatores que 

daí decorre (Fernandes & Travancas, 2017).  

Seguindo a fórmula que se consagrou e se espalhou pelo Brasil, os eventos de 

anime acontecem aos fins de semana, podendo durar os dois dias ou só o domingo, em 

espaços alugados como universidades, clubes ou centros de convenções. Costuma haver 

pelo menos um palco, onde se desenrolam as atrações com hora marcada, como 

concursos de cosplay12, palestras de dubladores ou youtubers13 e shows de música pop, 

freqüentemente, anime songs14. O restante do espaço divide-se em áreas que abrigam 

atividades diversas que costumam ficar disponíveis durante o evento todo, tais como 

jogos de videogame, RPGs e trading card games, combate medieval15 e animekê16 

(Fernandes & Travancas, 2017). Ao longo dos últimos dois decênios, esses eventos 

cresceram e se tornaram espaços de troca, não apenas conteúdo japonês, mas da cultura 

pop internacional em geral, conferindo espaço à aos produtos pop midiáticos que 

compõem a Hallyu Wave. Recentemente, em 2012, os covers brasileiros de grupos k-

pop surgiram como atração no Anime Friends17 e passaram a incorporar a paisagem 

sonora e imagética desse evento, a partir da competição denominada Kpop Cover 

Challenge18, concurso produzido pela Yamato Corporation voltado aos fãs da música 

pop coreana que produzem covers de seus grupos favoritos. Ademais, shows de artistas 

k-pop também passaram a compor a experiência do referido evento desde 2015, 

conforme veremos mais a frente, dando margem ao surgimento de eventos e shows 

próprios relativos à cultura coreana, que estão se expandindo nos espaços urbanos em 

nosso país, como demonstram cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. 

No que diz respeito à música pop, as animesongs, as trilhas sonoras dos 

desenhos animados japoneses, consistiram no meio principal pelo qual os idols da 

                                                 
12 Fantasia de personagem de animês, mangás, videogamesou de qualquer tipo de mídia de entretenimento. 
13 Uma das atrações mais crescente nos últimos anos são os youtubers. 
14 Geralmente cantores de anime songs, j-pop ou j-rock.  
15 Simulação de luta com armas de espuma. 
16 Karaokê com músicas de animê.  
17 O Anime Friends é um evento realizado desde 2003 na cidade de São Paulo, pela Yamato Corporation. Consiste no 
maior evento de cultura pop japonesa da América Latina atualmente..  
18 Disponível em:  http://www.kpopcoverchallenge.com.br/  

http://www.kpopcoverchallenge.com.br/
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música pop/rock japonesa e, posteriormente, da música pop sul-coreana tornar-se-iam 

conhecidos em terras tupiniquins. De fato, quando os artistas de k-pop entraram no 

mercado japonês no início dos anos 2000, eles também começaram a figurar nas trilhas 

sonoras de alguns animes, conforme discutimos no capítulo anterior. Um dos primeiros 

exemplos é o da cantora BoA, que, em 2002, cantou um dos encerramentos do anime 

InuYasha.19, que também teve relativo sucesso no Brasil. Por causa da presença de 

artistas coreanos nas animesongs, os fãs de música pop japonesa começaram a também 

a ouvir música pop coreana, sobretudo, nos ambiente digitais, a partir de plataformas 

musicais como o Youtube, Last FM e Spotify. Palamedi e Berti (2010, pg. 9-10), ao 

analisar a programação uma webrádio focada em conteúdo sobre animes e mangás, 

relataram que em 2004, quando a rádio foi formada dava prioridade as animesongs, j-

pop e j-rock em sua programação. Em 2005, a rádio havia adicionado mais conteúdos 

relacionados ao Japão, incluindo trilhas sonoras de jogos e, conseqüentemente, música 

pop coreana. 

Ademais, o interesse na música pop (e rock) japonesa, que foi historicamente 

negligenciado nas mídias tradicionais e pelo mercado musical local, quando introduzida 

a partir dos animes e tokusatsus na década de 1990, deu origem a diversos shows 

realizados por cantores e bandas japonesas de anime songs, j-pop e, principalmente, j-

rock em território brasileiro, dentro os quais se destacam aqueles produzidos pela 

Yamato Music20, braço musical da Yamato Corporation Company21, muitos deles em 

parceria com a extinta JAME. Esses shows ocorreram sistematicamente no Anime 

Friends desde sua primeira edição em 2003, mas não restrito a esse espaço e seus 

mediadores. Aliás, na maioria dos eventos de cultura pop nipônica podemos ver bandas 

brasileiras que se inspiraram ou fazem covers das bandas japonesas. Mas antes mesmo 

da primeira edição do Anime Friends, outra banda nipônica já havia pisado em território 

nacional. Foi o Guitar Wolf, que se apresentou na primeira e única edição do Yeah! 

Fest, um festival de música independente realizado em Campo Grande-MS no ano de 

2001. Em 2004, outra banda punk japonesa se apresentou no país: o Vivisick, com uma 

turnê brasileira juntamente com o Mukeka Di Rato (ES) e o Hellnation (USA). Já em 

                                                 
19 O Soompi recentemente fez uma lista com músicas de animes que foram cantadas por artistas coreanos. 
Disponível em:  https://www.soompi.com/2016/04/13/12-k-pop-artists-that-have-released-anime-theme-songs/  
20 Disponível em: http://yamatomusic.com.br/  
21 Disponível em: http://www.yamatocorp.com.br/  

https://www.soompi.com/2016/04/13/12-k-pop-artists-that-have-released-anime-theme-songs/
http://yamatomusic.com.br/
http://www.yamatocorp.com.br/
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2007, foi à vez do Robin (banda japonesa de psycho-punkabilly) passar pelo Brasil, 

marcando presença em pleno Carnaval no festival Psycho Carnival, em Curitiba.  

Em novembro de 2007, com um show em São Paulo e outro no Rio de Janeiro, 

veio o Charlotte, banda que iniciou o auge dos shows de j-rock no Brasil. Segundo 

números divulgados posteriormente, 1100 pessoas compareceram no primeiro show e 

600 no segundo. Para o público ocidental de rock, os números podem não dizer muita 

coisa (por parecer pouco para quem está acostumado com bandas que lotam estádios), 

mas na época, o Charlotte era uma banda praticamente desconhecida no circuito do pop 

japonês e muitos foram aos shows para prestigiar o que se acreditava ser o „primeiro‟ 

show de j-rock no país. O Charlotte ainda gravou um DVD em terras brasileiras, 

contando com duas versões: uma primeira que narrava os acontecimentos e pontos altos 

do show na cidade de São Paulo e outro, com os pontos altos da estadia no Rio de 

Janeiro, ambos contendo duas partes diferentes de uma pequena historinha atuada pela 

própria banda22.  

Já no ano de 2008, pela primeira vez uma atração famosa passou por aqui. 

Tratava-se do cantor Miyavi, que, inicialmente, faria uma única apresentação em solo 

brasileiro, porém os ingressos se esgotaram em apenas dois dias e assim, as empresas 

organizadoras Yamato e JaME conversaram com o cantor para que fosse realizada uma 

segunda apresentação. O evento que ocorreu em meio às comemorações do centenário 

da imigração japonesa foi coberto por grandes veículos da mídia nacional como Globo, 

Record, MTV Brasil e o jornal O Estado de São Paulo. Ainda em 2008, Yamato e JaME 

terminaram sua parceria e passaram a trazer as bandas separadamente. Em novembro, a 

Yamato trouxe o vocalista da banda X-Japan, Toshi, com sua nova banda, TOSHI with 

T-Earth (metade da banda formada pelos integrantes do Charlotte). E em dezembro, a 

Yamato anunciou parceria com uma das grandes gravadoras japonesas, a PS Company, 

e a JaME trouxe a dupla Monoral para uma turnê que passou por vários pontos do país. 

Em São Paulo, o show ocorreu na boate Inferno, na rua Augusta, o que conferiu um ar 

diferente ao evento. 

Começando o ano de 2009, em janeiro a JaME trouxe a famosa banda LM.C, em  

uma apresentação única em São Paulo, parte de sua turnê mundial, que resultou em 

DVD Documentário. Em abril do mesmo ano, tivemos o An Cafe, trazido pela empresa 

                                                 
22 Disponível em: http://www.jrockbrasil.com.br/  

http://www.jrockbrasil.com.br/
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Time4Fun, a mesma que trouxe Madonna na ultima vez em que esteve no país. O show 

juntou muitos fãs no CitiBank Hall, o show teve cobertura da MT V 23 e após entrevistas 

para diversas mídias, o An Cafe fez um show que emocionou a todos, tanto os fãs, como 

os membros. Em meados de maio, a pequena empresa J-Shock trouxe o vocalista da 

banda Gram∞Maria, Shi-no, para uma pequena turnê pelo país.  Já em julho, a banda 

Kagrra, que na época era parte da gravadora PS Company, veio ao país para se 

apresentar no AnimeFriends. Foi a primeira vez que uma banda vinda ao país fez uma 

seção de autógrafos, mais conhecida como Meet&Greet. Em setembro foi a vez da 

dupla de J-Rock Gótico Industrial GPKISM vir ao Brasil, como parte de sua turnê 

Latino-americana. A banda fez dois shows por aqui, em um pequeno evento de anime 

em Osasco, e outro em Fortaleza. Ainda em 2009, em outubro, o cantor Miyavi deu as 

caras mais uma vez em terras tupiniquins, com um show em São Paulo, promovido pela 

Time4Fun. E para terminar o ano com chave de ouro, foi a vez de uma das bandas mais 

inesperadas passarem por nosso país: Dir en Grey. A banda se apresentou no evento de 

música conhecido como Maquinaria, que ocorreu na Chácara do Jockey (campo).  

Em 2010 tivemos poucos shows de j-pop e j-rock no Brasil. Para começar, a 

banda Head Phones President se apresentou num pequeno evento de anime em São 

Paulo em abril. Em junho foi a vez da tão esperada banda Versailles com seu estilo 

“aristocrático”. Já em julho veio a dupla Aural Vampire, que também se apresentou no 

Anime Friends. Em julho de 2011, no Anime Friends tivemos dois shows de uma vez. 

Foram eles: Kaya e M.O.V.E., sendo que ambos foram muito esperados pelos fãs que já 

os conheciam. Kaya participou de uma seção de Meet & Greet, enquanto o M.O.V.E 

autografou os pôsters comprados após o show. Em setembro foi a vez do X-JAPAN se 

apresentar pela primeira vez para o público brasileiro. O show foi um sucesso total em 

quantidade de público, e apesar do grande atraso devido ao perfeccionismo dos 

integrantes, o show compensou toda a espera dos fãs que foram ao delírio ao som das 

músicas tão conhecidas e ainda prepararam surpresas aos próprios integrantes (campo). 

Nos últimos meses do ano, os fãs de J-Rock puderam contar ainda com mais 3 shows: 

Versailles, Miyavi e Dir en Grey, sendo que o guitarrista MYV se apresentou no festival 

SWU, no interior de São Paulo, o que não impediu que diversos fãs viajassem de 

caravana apenas para prestigiá-lo. O ano de 2012 também foi um ano de retorno de 

bandas que já haviam passado pela terrinha tupiniquim. LM.C, Kaya e An Cafe foram 

                                                 
23 Cobertura da MTV do show do An Café. Disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=TKXD4ti7rQU  

https://www.youtube.com/watch?v=TKXD4ti7rQU
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os nomes do ano. E de novidade tivemos a banda D, que maravilhou o público numa 

apresentação do Espaço Victory, que se consolidou como um dos locais mais escolhidos 

para os shows de J-Rock. 

Já em 2013, o ano contou com nomes representativos do j-rock como o show da 

banda the GazettE, que já era esperada há muitos anos. O show conseguiu repercussão 

tão grande, que juntou muitos fãs desesperados no aeroporto onde chegaram e também 

dias antes na fila em frente ao Espaço Victory. Como era de se esperar, este foi um dos 

shows que contou com maior público, dentre os que já tivemos no Brasil. Ainda em 

2013, fizeram shows do Ressaca Friends o cantor Kaya e banda FLOW, conhecida por 

suas várias canções trilha sonora de animes. O ano de 2014 foi recheado de atrações, 

contando com 7 shows de 6 diferentes bandas, a maioria delas em eventos animes. Em 

julho, no Anime Friends tocaram Back-On, FLOW, An Cafe. Em novembro tivemos 

show da banda ONE OK ROCK. E no último mês do ano, a banda DEATHGAZE fez 

dois shows, em São Paulo e no Rio Grande do Sul, e no Ressaca Friends, o trio Home 

Made Kazoku, em dezembro. Em 2015, no Anime Friends, foram várias apresentações: 

o trio Home Made Kazoku, as bandas INKT, Screw e Snowkel e, no Ressaca Friends, o 

grupo SamboMaster. No mesmo ano, a banda Flow retorna ao país para seis 

apresentações em cinco diferentes cidades – São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, 

Salvador e Fortaleza. Em 2016, tivemos o retorno do The Gazette, no Áudio Club em 

São Paulo e da banda Flow, no Teatro Bradesco, na mesma cidade, ambos promovidos 

pela Yamato. No Anime Friends, neste mesmo ano, os grupos Broken Dolls, L.M.C, 

G.L.A.M.S e Sambomaster se apresentaram, sendo apenas o G.L.A.M.S, que pela 

primeira vez faria uma performance no país24.  

Ainda em 2014, surgiu um jogador importante neste circuito de shows de j-pop e 

j-rock até então hegemonicamente tocado pela Yamato Music. Tratava-se da JW8 – 

empresa brasileira encabeçada por Jonhy Wang, brasileiro descendente da segunda 

geração de coreanos e que se propõe a promover shows, festas e eventos relacionados à 

música pop sul-coreana e também do pop/rock japonês, tendo promovido a vinda de 

artistas consagrados nesse circuito local como as bandas Vamps e Asian Kung Fu 

Generation e ainda em 2015, na cidade de São Paulo, nos meses de setembro e 

novembro, respectivamente.  

                                                 
24 Dados obtidos a partir da investigação em campo feita para tese de doutorado em desenvolvimento nos shows 
citados a partir de então no texto. 
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De fato, e por tudo que foi enunciado, é por intermédio desse sólido circuito de 

interesse em torno do pop japonês, em suas mais variadas vertentes de produção 

(audiovisual e musical), que as condições de possibilidades do pop coreano se tornar 

objeto de consumo do público brasileiro começaram a ser criadas. O primeiro contato 

que sem tem notícia ocorreu ainda na virada do milênio, e por vias não planejadas de 

antemão, quando as máquinas do jogo coreano Pump it Up25 chegaram ao Brasil. Nesse 

jogo, onde o jogador deve acompanhar o ritmo de uma música sem errar, pisando nas 

setas de uma plataforma enquanto olha para um monitor que mostra os comandos que 

ele deve seguir, foi criado em 1999, pela empresa coreana de jogos Andamiro, e chegou 

ao Brasil no mesmo ano de seu lançamento através de uma feira de tecnologia. Após 

essa feira, o Brasil passou a importar o jogo, e, em 2001, ocorreu o primeiro torneio de 

jogadores no Brasil. Desde sua primeira edição, The 1st Dance Floor26, o jogo contém 

músicas de k-pop incluídas em sua lista de músicas jogáveis27. Atualmente, a lista de 

músicas do jogo possui o que é chamado por ele de Channels, categorias onde se 

dividem músicas de estilos musicais diferentes ou modos diferentes de se jogar, 

facilitando com que o jogador encontre a música desejada. O k-pop possui sua própria 

categoria.28 Por causa da presença das músicas de k-pop no jogo, ele também serviu 

como uma maneira para que as pessoas conhecessem o estilo, criando alguns dos 

primeiros admiradores desse estilo musical no Brasil. Cordeiro (2013, p. 60), por 

exemplo, afirma que o Pump it up foi amplamente citada por seus informantes, dentre 

um dos meios pelo quais eles conheceram o pop coreano. Nossa aposta é que o referido 

jogo foi fundamental para consolidar uma base de fãs e covers desse gênero musical no 

Brasil ainda na primeira metade dos anos 2000.  

Conforme procuramos descrever aqui, uma década antes do impacto de 

Gangnam Style de Psy no Brasil em 2012, que, como no restante do mundo, influenciou 

o aumento do consumo da música pop coreana (Jung & Li, 2014), a presença de Hallyu 

wave já dava seus primeiros passos em terras brasileiras. O desenvolvimento da Web 

2.0, especialmente, ferramentas on-line como o Youtube que continua essencial para a 

                                                 
25 Disponível em: http://www.piugame.com/piu.prime2/intro/commandwindow.php   
26 O site oficial do jogo Pump it up possui uma lista dos jogos existentes desde o lançamento da franquia até 2017. 
Disponível em: http://www.piugame.com/piu.prime2/pumpitup/history.php   
27 O site Pump Haven possui uma lista das músicas disponíveis na primeira versão do jogo. Disponível em: 
http://www.ph-online.net/html/ph_mixapplist.html  
28 Site oficial do jogo Pump it Up. Disponível em: http://www.piugame.com/piu.prime2/intro/channel.php   

http://www.piugame.com/piu.prime2/intro/commandwindow.php
http://www.piugame.com/piu.prime2/pumpitup/history.php
http://www.ph-online.net/html/ph_mixapplist.html
http://www.piugame.com/piu.prime2/intro/channel.php
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disseminação da música pop coreana para mercados fora da Ásia (Jin &Yoon, 2014; 

Kim et al, 2014) foram determinantes nesse processo. De acordo com os dados do 

Youtube através de uma pesquisa fornecida pelo KOCIS (2011), no ano de 2010, os 

vídeos de música pop sul-coreanos obtiveram mais de seis milhões de acessos no Brasil, 

deixando claro que o consumo de k-pop no país é significativo e antecede esse período, 

estando diretamente ligado ao advento da web 2.0. O envolvimento dos fãs brasileiros é 

intenso, eles usam fóruns on-line e redes sociais assim como os fãs do pop japonês para 

trocar informações e consumir episódios de k-dramas, músicas k-pop e até aulas para 

aprender Hangul estão disponíveis no Youtube. Com efeito, a proximidade geográfica e 

cultural entre o Japão e a Coréia do Sul favoreceu os consumidores brasileiros da 

cultura pop japonesa a simpatizar com a cultura pop sul-coreana, inserindo-a no seu 

cotidiano de consumo. 

Uma vez constatado que havia uma base sólida de interesse em torno do pop sul-

coreano em ampla ascensão em terras latino-americanas e brasileiras, shows de grupos 

de k-pop começaram a aterrissar no país (Ko et al., 2014). Em setembro de 2011, dá-se 

o pontapé inicial com a visita do grupo MBLAQ a São Paulo para julgar um concurso 

mundial de covers de k-pop, chamado “KPOP Cover Dance Festival”29. Este evento foi 

extremamente importante para a sociedade brasileira começar a entender a amplitude da 

onda coreana no Brasil. Primeiro, foi evidenciado que existe uma grande base de covers 

deste estilo musical no país, que foi desenvolvido através do consumo de música e 

lealdade dos fãs brasileiros para aprender as coreografias e as letras e, em segundo 

lugar, o expressivo número de pessoas que buscou assistir a este evento para conhecer 

os membros do MBLAQ ocasionou algo inesperado. O "KPOP Cover Dance Festival" 

foi realizado em um pequeno teatro, esperando que apenas algumas pessoas 

aparecessem, mas mais de quatro mil pessoas lotaram a Avenida Paulista, em São 

Paulo, esperando a oportunidade de entrar no evento, mas nem todos conseguiram. A 

Avenida estava cheia de fãs que vieram de todo o país, mas apenas alguns conseguiram 

compor o reduzido numero de 500 fãs que tiveram a sorte de participar do primeiro 

evento oficial da onda coreana no Brasil. Ainda em dezembro de 2011, o United Cube 

Concert trouxe os grupos do Cube Entertainment - B2ST, 4 Minute e cantora solo G.Na 

-, que foram recebidos por mais de 300 fãs no aeroporto e cinco mil fãs no Espaço das 

Américas, local onde o show foi realizado na cidade de São Paulo. Após o United Cube 

                                                 
29 Esse evento foi exibido pelo "Cover Dance Festival - K Pop Roadshow 40120" do canal sul-coreano MBC. 
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Concert, o concerto solo de Junsu, membro da boyband JYJ, foi realizado em São Paulo 

em setembro de 2012 (campo).  

Em fevereiro de 2013, com o apoio da KOFICE (Korea Foundation for 

International Culture Exchange) e do Ministério da Coréia do Sul Cultura, Esportes e 

Turismo, o festival "2K13 Feel Korea" foi realizado com atividades relacionadas à 

cultura coreana, em comemoração ao quicentenário da imigração coreana no Brasil, 

com oficinas de maquiagem e danças inspiradas no k-pop e uma apresentação musical 

com a cantora solo Ailee, o cantor solo Hyunjoong (ex-membro de Grupo SS501), a 

dupla BAECHIGI e o grupo de humoristas ONGALS (campo). Também em 2013, 

realizou-se o primeiro concerto de uma boyband sul-coreana em uma performance única 

(os anteriores eram apresentações de vários grupos da mesma empresa de 

entretenimento, solo ou festival): o Super Show 5 da famosa boyband Super Junior 

realizada em abril em São Paulo para 8 mil fãs brasileiros. Ainda, no final de 2013, em 

dezembro, o NU'EST realizou seu primeiro concerto no Brasil sendo o primeiro grupo 

de k-pop a se apresentar fora do estado de São Paulo30, na cidade de Curitiba, no Paraná, 

estado do sul do país. Após o sucesso do referido show, o grupo voltou ao Brasil em 

setembro de 2014, desta vez se apresentando na cidade de São Paulo. 

Com a realização da Copa do Mundo no Brasil em 2014, realizou-se em junho 

no Rio de Janeiro o Music Bank Brasil (campo). A lista de grupos ídolos que fazia parte 

do festival foi composta por SHINee, MBLAQ, INFINITE, Ailee, B.A.P, CNBlue e 

M.I.B e o evento conseguiu reunir cerca de 8 mil pessoas no HSBC Arena (Cortez, 

2014). Após o Music Bank, em agosto do mesmo ano, o BTS realizou uma reunião de 

fãs em São Paulo e performou algumas das músicas de seus primeiros mini-álbuns. No 

ano seguinte, em julho, os membros do grupo voltaram ao Brasil, agora com sua turnê 

"BTS LIVE TRILOGY" Episódio II - The Red Bullet'' e causaram comoção, 

especialmente na imprensa brasileira, porque seus fãs decidiram acampar 20 dias antes 

do show em frente ao lugar onde o BTS se apresentaria31. A venda de ingressos foi um 

sucesso, e o local previamente escolhido teve que ser alterado para acomodar mais fãs. 

Ainda em 2014, a KBEE (Korea Brand & Entertainment Expo) foi realizada em São 

Paulo e o grupo VIXX se apresentou no evento.  
                                                 
30 A preferência geral por São Paulo para a realização da grande maioria dos eventos e shows de K-pop no Brasil se 
dá devido à forte presença da comunidade coreana nesta cidade por causa da imigração. 
31 Fãs da boyband coreana BTS estão acampando há 20 dias em São Paulo. Disponível em: http://ego.globo.com/ego-
teen/noticia/2015/07/fas-da-boyband-coreana-bst-estao-ha-20- Dias-acampados-em-sao-paulo.html  

http://ego.globo.com/ego-teen/noticia/2015/07/fas-da-boyband-coreana-bst-estao-ha-20-%20Dias-acampados-em-sao-paulo.html
http://ego.globo.com/ego-teen/noticia/2015/07/fas-da-boyband-coreana-bst-estao-ha-20-%20Dias-acampados-em-sao-paulo.html
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Em 2015 e ainda em São Paulo: em fevereiro, ToppDogg realizou uma 

apresentação, a boy band Boyfriend realizou seu show de sua turnê mundial em maio, e 

o maior evento de anime da América Latina - o Anime Friends - trouxe CROSSGENE 

como uma de suas atrações em julho. O Korean Music Fest 2015 trouxe Ailee, Kim 

Kyung Ho e Jo Sung Mo em setembro e, no final do ano, a festa "Asian High Society",  

contou com os rappers Basick, vencedor do reality show "Show Me The Money 4" da 

Mnet Channel e O'Broject como atrações em novembro. Em 2016, o grupo UNIQ 

realizou uma reunião de fãs também em São Paulo e o 24K veio pela primeira vez em 

uma turnê de sessão de autógrafos que passou por quatro capitais: Rio de Janeiro, Belo 

Horizonte, Curitiba e São Paulo. Essa, aliás, foi a primeira vez que um artista sul-

coreano promoveu esse tipo de turnê para interagir com os fãs brasileiros.  

Este ano tivemos a visita do Stellar, a primeira girl band coreana a pisar em solo 

brasileiro, realizando show e fansign em Fortaleza e São Paulo no mês de março. No 

mesmo mês, o BTS retorna ao Brasil (a terceira vez que a banda vem ao Brasil), 

realizando duas apresentações no Citybank Hall em São Paulo. Em junho, o quarteto 

MASC visitou o país pela primeira vez se apresentando em São Paulo e com sessões de 

autógrafos nas cidades de Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. 

Seguindo a mesma linha e no mesmo mês, outro quarteto, o K.A.R.D realizou uma 

apresentação na cidade de São Paulo e com sessões de autógrafos nas cidades de 

Fortaleza, Salvador, Recife e Rio de Janeiro. O mês de julho contou com a apresentação 

do grupo Blanc7 como uma das atrações internacionais do Anime Friends 2017 e o 

show da Grace, primeira rapper sul-coreana a fazer um showcase e um fanmmeting no 

país, além de ser jurada da final do KDT VII – Korea Dance Tournment – competição 

voltada para os covers brasileiros de k-pop. 

 

Encaminhamentos finais 

 

O antropólogo norte-americano Takeyuki Tsuda (2003) utiliza em suas analises 

a categoria “Japaneseness” (japonesidade) para referir-se a uma espécie de “consciência 

étnica” entre os nikkeis apreendida dentro de suas famílias e em suas comunidades 

étnicas32. Pensada no caso do Brasil, japonesidades seriam as manifestações de 

                                                 
32 Na obra, o autor analisou os temas das “identidades étnicas” do nikkei brasileiro (Brazilian Japanese) e da migracao 
no Japao sob a perspectiva transnacional, concentrando-se no cotidiano e nas novas elaborações etnico identitarias 
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diferenças dos brasileiros descendentes de japoneses em relação aos demais brasileiros. 

Desse modo, tal noção delimitaria a descendência japonesa por meio de uma 

socialização familiar diferenciada. Tal educação orientaria os indivíduos a alguns 

comportamentos tidos como da “tradição e inerentes ao povo japonês”, e pela 

manutenção da “etnicidade simbólica” em suas comunidades étnicas. Em Machado 

(2011) encontramos varias criticas a essa noção no sentido de questionar a 

homogeneidade do termo e as limitações de seu alcance por ser pensada estritamente em 

termos étnicos e somente a partir da descendência japonesa. Por meio das novas 

investigações reunidas em Machado (2011), é possível inferir que, se a noção de 

“japonesidade” for pensada em expansão para variados contextos, e para alem da 

limitação étnica, ela pode revelar diferentes noções de japonesidades produzidas pelo 

espalhamento e diversidade da imigração japonesa na sociedade brasileira. 

Aqui, nos interessa assim como Machado (2011) ampliar a noção do termo de 

modo a incluir, apropriadamente, a presença cultural da Coréia do Sul no Brasil. 

Decerto, não é mais possível falar sobre o pop midiático oriental presente nas mídias e 

na paisagem urbana em nosso país, sem incluir, apropriadamente os contrafluxos 

culturais da Coréia do Sul à discussão, sobretudo, quando temos em perspectiva um 

olhar micro em torno dos movimentos da onda coreana no Brasil. Por isso, propomos a 

noção de “coreanidades”, enquanto termo provisório para definirmos uma “consciência 

étnica” entre os descendentes de coreanos apreendida dentro de suas famílias e em suas 

comunidades étnicas. Pensada em termos étnicos e gerais, e no caso do Brasil, 

japonesidades e coreanidades seriam, portanto, as manifestações de diferenças dos 

brasileiros descendentes de japoneses e coreanos em relação aos demais brasileiros.  No 

entanto, ao adicionarmos o acento cosmopolita que carrega o termo “pop”, o cenário se 

altera drasticamente, dando margem a japonesidades e coreanidades não mais atreladas 

a uma herança asiática e que, tampouco, se requer pura e sem contaminação.  

Dessa forma, propomos que as japonesidades e coreanidades pop podem ser 

entendidas como as diacriticidades33 da presença japonesa e coreana no Brasil, desde 

que, observadas em seu contexto e linguagens especificas. Sob o foco do contexto 

especifico, as japonesidades e coreanidades pop expressariam os desdobramentos 

                                                                                                                                               
desses trabalhadores estrangeiros em sua “terra ancestral”. E tensionou a isso as percepcoes e os preconceitos dos 
japoneses, o grupo majoritario, acerca dessa minoria.  
33 Sobre os tracos diacriticos da “cultura”, ver CUNHA, M. C. Etnicidade: da cultura residual mas irredutivel. In: 
______. Cultura com aspas e outros ensaios. Sao Paulo: Cosac Naify, 2009. p. 235-244. 



 

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

 

 

16 

dessa(s) presença(s) com os modos e as noções “japonesas” e “coreanas” produzidas 

para alem da agenda pratica de preservação da diferença étnica, mas ancorado sob o 

acento cosmopolita do pop. E, ainda, observando os casos específicos, como é o nosso 

caso com o pop midiático, é possível entender as várias possibilidades de “expressões 

pop japonesas e coreanas” nas situações que se encontram circunscritas as 

identificações não atreladas à descendência japonesa e coreana, e sim, para alem delas.  

Nossa investigação em curso no âmbito do doutorado indica que a difusão da 

Japão-mania e a Onda Coreana a partir do pop midiático têm ocorrido há mais de três 

decênios através de canais como a televisão, vídeos e internet, isto é, engloba tanto as 

antigas como as novas mídias, junto com o consumo de animes, mangás, manhwas, 

videoclipes, filmes, games, música pop, em espaços urbanos e virtuais, assim como os 

inúmeros outros produtos comercializados sob a bandeira da Japão e da Coréia do Sul, 

que vem influenciando várias gerações de jovens brasileiros, não necessariamente pela 

mediação de suas comunidades migrantes no Brasil, embora haja claro, áreas de 

intersecção e de sobreposição. Com efeito, embora haja necessidade de maiores 

investigações, é possível sugerir que possuir ascendência asiática não pressupõe 

necessariamente consumir e estar envolvido com a cultura asiática. Will Straw já havia 

indicado "tendências centrífugas" nos padrões de consumo global, que "envia ou 

exporta o interesse para fora, levando à circulação global e inesperada de estilos e 

artefatos marcadamente nacionais" (Straw, 2001, p. 17) entre aqueles que não 

compartilham de uma herança étnica ou cultural em comum.  

Por fim, parece-me conclusiva a importância de resgatar enquanto memória 

recente a trajetória do pop midiático japonês e sul coreano, a partir dos movimentos da 

Japão-Mania e da Onda Coreana, no contexto das antigas e novas mídias e dos espaços 

urbanos e virtuais, para atualizarmos o olhar em torno das práticas e negociações que se 

modificam e dão forma a um circuito de fãs fortemente produtivo que veio se formando 

em torno das imagens, sonoridades e musicalidades do pop oriental no Brasil. Essas são 

questões que ensejamos nos aprofundar, posteriormente, no desenrolar da discussão. 

 

Referências Bibliográficas 

 

ALBURQUERQUE, Afonso; CORTEZ, Krystal. Ficção Seriada, Cultura Nacional e Des-
Ocidentalização: o caso dos Animes. Contemporânea | Revista de comunicação e cultura - v.11 – 
n.01 – jan-abril - 2013.  



 

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

 

 

17 

 
________. Cultura Pop e Política na Nova Ordem Global: lições do Extremo Oriente. In: 
CARREIRO, Rodrigo; FERRARAZ, Rogério; SÁ, Simone Pereira de (Org). Cultura Pop. 
Salvador: Edufba, 2015. 
 
CORDEIRO, Talita. O fenômeno do k-pop no Brasil. Trabalho de Conclusão de Curso [Graduação 
em Lazer e Turismo]. Escola de Artes, Ciências e Humanidades - Universidade de São Paulo, 2013. 
 
De CERTEAU, Michel. A invenção do cotidiano: Artes de fazer. Petrópolis, RJ: Vozes, 1994. 
 
FERNANDES & TRAVANCAS. Otakus, k-poppers e cosplayers: performance e jogos 
identitários nos Eventos de Animê.  XXVI Encontro Anual da Compós, Faculdade Cásper Líbero, 
São Paulo - SP, 06 a 09 de junho de 2017. 
 
HUANG, Shuling. Nation branding and transnational consume: Japan Mania and the Korean wave 
in Taiwan. Media, Culture & Society 33(1): 3-18, 2011. 
 
JIN, Dal Yong. Hallyu 2.0: The new Korean wave in the creative industry. Ann Arbor, MI: 
MPublishing, University of Michigan Library, 2012. 
 
JOO, Jeongsuk. Transnationalization of Korean Popular Culture and the Rise of ‟Pop‟ Nationalism 

in Korea. Journal of Popular Culture  44(3): 489-504, 2011. 
 
KO, Nusta Carranza; NO, Sung; KIM, Jeong-Nam; SIMÕES, Ronald Gobbi. Landing of the Wave: 
Hallyu in Peru and Brazil.Development and Society, 43:2, 297-350. 2014. 
 
KOREAN CULTURE AND INFORMATION SERVICE [KOCIS]. The Korean Wave: A New 
Pop Culture Phenomenon. Korean Culture, vol 1, 2011a.  
 
__________. K-pop: A New Force in Pop Music. Korean Culture, vol 2, 2011b 
 
KIM, Samuel, et al. Effects of Korean television dramas on the flow of Japanese tourists . 
Tourism Management. Vol 28, no 5, p. 1340-1353, 2007. 
 
MACHADO, I. J. R. (Org.). Japonesidades multiplicadas: Novos estudos sobre a presença 
japonesa no Brasil. São Carlos: EdUFSCar, 2011. 
 
MAZUR, Daniela; VINCO, Alessandra . Fans, Hallyu and Broadcast TV: The case of the k -
drama 'Happy Ending' pioneering in Brazil. In: 8th World Congress of Korean Studies, 2016, 
Filadélfia, Pensilvânia, EUA. 8th Congress Papers, 2016. 
 
PALAMEDI, Fábio; BERT, Mauricio C. Rádioweb: novas formas de transmutação comunicacional 
através da Internet. O caso da Rádio Animix. . Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos 
Interdisciplinares da Comunicação XV Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste – 
Vitória, ES – 13 a 15 de maio de 2010.   
 
SIRIYUVASAK, Ubonrat; SHIN, Hyunjoon. Asianizing K‐pop: production, consumption and 
identification patterns among Thai youth. Inter-Asia Cultural Studies, 8:1, 2007. 
 
STRAW, Will. Consumption. In: The Cambridge Companion to Pop and Rock . Cambridge: 
Cambridge University Press, 53–73, 2001. 
 
TSUDA, Takeyuki. Strangers in the homeland: japanese brazilian return migration in 
transnacional perspective. New York: Ed. Columbia University Press, 2003.  
 


