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Resumo 
 

Esta pesquisa faz um mapeamento inicial da produção científica sobre cultura pop 
midiática japonesa e suas práticas correlacionadas no Brasil, tendo como ponto de partida 
pesquisas apresentadas nos principais congressos da área da comunicação em nosso país: 
Intercom, Compós e Comunicon. Para tanto, analisa-se 104 artigos científicos 
apresentados e disponíveis nos anais nacionais (e regionais, no caso do Intercom) dos 
referidos congressos, em um período que compreende os anos de 2001 a 2017. A partir 
dessa amostra, identificou-se 3 eixos temáticos principais que constituem os estudos sobre 
o pop japonês no contexto da comunicação e cultura midiática, ao menos inicialmente, 
no Brasil. 

 
Palavras-chave: Produção científica, cultura pop japonesa; Intercom; Compós; 
Comunicon. 
 

Introdução 

 

Pop, cultura pop, música pop… Como regra geral, os textos que têm como tema 

a cultura pop encontram nas produções americanas (e em menor escala britânicas) o seu 

objeto privilegiado de observação. Há certamente boas razões para isto. Em primeiro 
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lugar, os Estados Unidos e o Reino Unido se constituíram historicamente como pólos 

dominantes no campo da produção pop. Em segundo lugar, os produtos pop midiáticos 

destes países – particularmente os americanos – são dominantes em termos de circulação 

global e têm grande presença também no âmbito da mídia brasileira. Finalmente, e não 

menos importante, a bibliografia acadêmica de circulação internacional também é 

dominada por autores de origem anglo-saxã (pelo menos no tocante à vinculação 

institucional) e veiculada em inglês. O resultado disto é que os textos disponíveis sobre 

tema tendem a tomar como universais características que são próprias de um universo 

bastante particular de experiência cultural. 

Na contracorrente deste fenômeno, o presente artigo se propõe a apresentar um 

panorama inicial da produção científica sobre cultura pop midiática produzida no âmbito 

dos estudos em comunicação no Brasil, tendo como recorte principal o pop japonês que, 

nos últimos dois decênios, obteve bastante êxito em se popularizar em terras tupiniquins 

e, consequentemente, no ambiente acadêmico local. Nosso objetivo, portanto, a partir 

desse recorte consiste não só em identificar os eixos temáticos principais que constituem 

os estudos sobre o pop japonês, no contexto da comunicação e cultura midiática, mas 

sobretudo contribuir para um olhar desocidentalizante em torno dos fenômenos que se 

apresentam no âmbito dos estudos da cultura pop no Brasil. De fato, um número crescente 

de autores tem chamado a atenção para a necessidade da pesquisa acadêmica em 

comunicação superar a sua dependência dos modelos teóricos e casos exemplares 

oriundos do mundo ocidental, no que tem sido freqüentemente definido como 

desocidentalização da pesquisa (Curran & Park, 2000; Thussu, 2009; Wang, 2011). 

Especificamente no que se refere à cultura pop, o caso do Japão oferece um exemplo 

pioneiro situado fora do âmbito ocidental que obteve um considerável sucesso em 

conquistar audiências no Brasil e, em outros países do Sul Global. Recentemente, o 

exemplo do Japão foi seguido por outros países, como ilustra o caso da Korean Wave no 

Brasil. 

Para tal intento, mapeamos os artigos sobre pop japonês (e suas práticas 

correlacionadas) apresentados nos principais congressos da área da comunicação em 

nosso país - Intercom, Compós e Comunicon - em um período que compreende os anos 

de 2001 a 2017. Longe de reivindicar qualquer pioneirismo quanto a investigações dessa 

natureza, buscamos análises já produzidas nesse contexto no Brasil, como os estudos de 

Amaral & Montardo (2010; 2011) e Carlos (2015). Outrossim, como inspiração 
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metodológica utilizamos a Teoria Fundamentada (Grounded Theory), proposta nesses 

estudos citados, uma vez que o contato com o campo no qual coletamos os dados foi 

“essencialmente indutivo deixando os dados “falarem por si” antes de recorrermos à 

literatura” (Fragoso, Recuero, Amaral, 2011). Assim, para encontrar as pesquisas sobre 

pop japonês na Intercom, Comunicon e Compós, buscamos nos títulos e nas palavras-

chave os termos “pop”, “cultura pop”, “música pop”, além de outras que remetessem de 

alguma forma ao contexto específico do pop japonês, como palavras relativas às práticas 

de fãs, tais como “pop japonês” e “cultura pop japonesa” (suas variações, j-pop), ou 

“cosplay”, “otaku” ou mesmo “anime”, “mangá” e “dorama”. Devido às particularidades 

dos buscadores e da especificidade do objeto, tornou-se inviável encontrar os trabalhos 

usando apenas os três primeiros termos, de modo que foi necessário olhar título por título, 

e palavras-chave por palavras-chave e, ainda, avaliar artigo por artigo. A partir desse 

mapeamento, encontramos 104 artigos científicos que constituem os estudos sobre o pop 

japonês na Intercom, Compós e Comunicon no contexto da comunicação e cultura 

midiática. 

 

1.   Das pesquisas sobre pop japonês na Compós (2000-2017) 

 

Fundada em 1991, em Belo Horizonte/MG, a Associação Nacional dos Programas de 

Pós-Graduação em Comunicação- Compós - reúne anualmente estudantes, professores e 

pesquisadores associados aos Programas de Pós-Graduação em Comunicação no Brasil 

nos níveis de Mestrado e Doutorado.  

Através do link “Biblioteca” presente na página inicial do site da Associação 

(www.compos.org.br), foi possível realizar a busca dos trabalhos sobre cultura pop 

japonesa nos Grupos de Trabalhos (GTs) apresentados a partir do IX Encontro, realizado 

em 2000 até o XXVI Encontro, em 2017. Ao total encontramos 30 GTs, divididos em 17 

GTs atuais e 13 em Memória dos GTs. Foi possível encontrar 4 trabalhos sobre pop 

japonês, em 4 GTs diferentes. O artigo mais antigo destes é de 2012 e o mais recente de 

2017, como podemos ver na Tabela 1. Não predominou nenhum GT em específico e as 

discussões focam em torno de uma das práticas de fãs mais populares no universo da 

cultura pop: o cosplay. Todas as cinco pesquisas invocam de alguma forma as práticas de 

fãs, pois se debruçam no universo do cosplay (no caso das três primeiras) e nos eventos 

de anime. 
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Tabela 1: Trabalhos sobre cultura pop japonesa na Compós 

# Ano Grupo de 
Trabalho (GT) 

Título Autor 

1 2012 Comunicação e 
Sociabilidade 

A cena cosplay: vinculações e produção de 
subjetividade. 

NUNES, Mônica Rebecca 
Ferrari.  

2 2013 Comunicação e 
Cultura 

A Emergência da cena cosplay nas culturas 
juvenis. 

NUNES, Mônica Rebecca 
Ferrari.  

3 2015 Memória nas 
Mídias 

Memória, consumo e memes de afeto nas cenas 
cosplay e furry.  

NUNES, Mônica Rebecca 
Ferrari.  

4 2017 Estudos de Som e 
Música 

OTAKUS, K-POPPERS E COSPLAYERS: 
performance e jogos identitários nos Eventos de 
Animê. 

FERNANDES, Cíntia 
Sanmartin; TRAVANCAS 
Paula Rozenberg 

 

É importante destacar que a concentração de autores que enviam artigos para a 

Compós costuma ser de autores e professores vinculados aos programas de pós-graduação 

em comunicação brasileiros. Dessa forma, o número de trabalhos que versam sobre a 

cultura pop japonesa costuma ser reduzido, uma vez que tal temática não se configura 

como eixo de pesquisa privilegiado pelos proponentes. Destaca-se na Compós, no 

entanto, a presença de pesquisas coordenadas pela professora Mônica Nunes (ESPM-SP) 

que tomam o cosplay como lócus privilegiado de investigação. 

 

2.   Das pesquisas sobre pop japonês no Comunicon (2011-2016) 

 

O Congresso Internacional em Comunicação e Consumo (Comunicon) é uma 

iniciativa do programa de pós-graduação em Comunicação da Escola Superior de 

Propaganda e Marketing de São Paulo (ESPM-SP) que ocorre desde 2011. O evento 

privilegia a esfera do consumo, articulada ao campo da comunicação, como ponto-chave 

de reflexão. No momento de realização desse artigo, encontra-se em sua quinta edição. 

Em relação a pesquisa, o Comunicon oferece a oportunidade para alunos de pós-

graduação apresentarem os seus trabalhos em grupos temáticos (GTs). É possível notar 

pequenas transformações nesses conjuntos desde a sua primeira edição até o momento 

atual, como, por exemplo, a ampliação do número de divisões. Hoje, o congresso é 

ancorado em 11 grupos de trabalho, sendo eles: Comunicação e Consumo: cultura 

empreendedora e espaço biográfico; Comunicação, Consumo e Identidade: 

materialidades, atribuição de sentidos e representações midiáticas; Comunicação e 

Consumo: periodizações e perspectivas históricas; Comunicação, consumo e 
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Institucionalidades; Comunicação, consumo e novos fluxos políticos: ativismos, 

cosmopolitismos, práticas contra-hegemônicas; Comunicação, consumo e subjetividade; 

Comunicação, Consumo e Memória: cenas culturais e midiáticas; Comunicação, 

Educação e Consumo; Comunicação, Discursos da diferença e biopolíticas do consumo; 

Comunicação, Literatura e Estéticas Midiáticas e, por fim, Comunicação, consumo e 

cidadania: políticas de reconhecimento, redes e movimentos sociais. 

Em relação ao campo de pesquisa que interessa a esse trabalho, foram encontrados 

10 trabalhos que dialogam diretamente com os estudos sobre a cultura pop japonesa em 

quatro GTs diferentes5, como apresenta a Tabela 2. Nota-se que alguns dos grupos 

temáticos foram repensados ao longo dos anos, agrupando-se de uma forma diferente na 

edição atual. 

 
Tabela 2: Trabalhos sobre cultura pop japonesa no Comunicon 

# Ano Grupo de Trabalho (GT) Título Autor 

1 2011 Comunicação, consumo, 
entretenimento e cultura digital 

Circuito de Consumo Subalterno 
da Cultura Pop Japonesa na 
Cibercultura: Mangá e Doujinshi 

HIRATA, Tatiane. ; 
GUSHIKEN, Yuji. 

2 2012 GT 06 - Comunicação, Consumo 
e Cultura contemporânea: 
imagem, cidade e juventude. 

Processos de consumo midiático e 
cultural: versão brasileira do 
imaginário otaku. 

HIRATA, Tatiane. ; 
GUSHIKEN, Yuji. 

3 2013 GT 09 - Comunicação, Consumo 
e Memória. 

Cultura e memória no 
centroperiferia de São Paulo: A 
escritura marginal e o cosplay. 

BIN,  Marco Antonio. 

4 2013 GT 09 - Comunicação, Consumo 
e Memória. 

O consumo da cultura cosplay no 
Facebook: estudo de caso do evento 
Anime Power, Teresina – Piauí.  

MELO E LIRA, Penélope 
M. 

5  2013 GT 09 - Comunicação, Consumo 
e Memória.  

Comunicação, Consumo, Games e 
Cosplay: Caminhos para 
Entendimento da Criação de 
Crossover e da Escolha de um 
Cosplay Baseado em um Game. 

DE SÁ, Davi N. B.  

6 2014 GT 06 -  Comunicação, Consumo 
e Subjetividade.  

Pokémon: game e narrativa 
transmídia e participação coletiva 
na cultura da convergência. 

CARMO, José; BRITO, 
Quise G.; GUSHIKEN, 
Yuji. 

7 2014 GT 07 - Comunicação, Consumo 
e Memória. 

Consumindo cosplay para além da 
cena cosplay. 

SANCHES, Tatiana 

8 2016 GT 07 -  Comunicação, consumo 
e memória: cenas culturais e 
midiáticas.  

Nós não esquecemos os nossos 
digivices: memória e afeto na 
fanpage Digimon Adventure Tri 
Brasil no Facebook. 

ARAUJO, Mayara. 

                                                
5 Apesar do GT de consumo e memória ter sofrido alterações na nomenclatura, a ênfase de pesquisas permaneceu a 
mesma e, por isso, é considerado aqui como o mesmo GT. 
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9 2016 GT 07 -  Comunicação, consumo 
e memória: cenas culturais e 
midiáticas.  

A estética híbrida de Hayao 
Miyazaki e a memória.  

HORTA, Lilia Nogueira 
Calcagno.  

10 2016 GT 07 -  Comunicação, consumo 
e memória: cenas culturais e 
midiáticas.  

Poses, Jeitos e Trejeitos na Cena 
Cosplay: Anime Friends (SP) e 
Anime Fest Winter (BH) 2015. 

SOTILO, Caroline P 

 

As apresentações de trabalhos mais antigas sobre o assunto ocorreram em paralelo 

a primeira edição do congresso, em 2011 e, as mais recentes, em 2016. Nota-se que apenas 

em 2015 não ocorreram apresentações de artigos que envolvam, de alguma forma, a 

cultura pop japones.a 

Metade dos trabalhos listados acima apresentam o cosplay como objeto de 

pesquisa. Inerente e esses estudos, encontra-se a questão dos fãs como plano privilegiado 

de investigação. Mas, cabe ressaltar, não somente os artigos sobre tal objeto encontram-

se vinculados aos estudos sobre fãs: outros 4 artigos também valorizam esse recorte, 

totalizando 9 trabalhos envolvendo os estudos sobre fãs como perspectiva de análise. Não 

obstante, a relação da cultura pop japonesa com a cibercultura também se faz presente em 

boa parte dos artigos.  

Atenta-se aqui para o grupo de trabalho (GT) com ênfase em pesquisas que 

articulam consumo e memória, coordenado pela professora e pesquisadora Mônica Nunes 

(2012 - atual)6, que concentra a maioria (sete) dos artigos apresentados sobre cultura pop 

japonesa.  

Apesar de o Comunicon ser um congresso consideravelmente novo, se comparado 

aos demais casos considerados neste artigo, é notável a quantidade de trabalhos 

apresentados com temáticas relacionadas à cultura pop japonesa em menos de dez anos. 

Acreditamos que, por conta das particularidades que competem ao Comunicon, tal 

congresso se configura como um espaço promissor para a apresentação e divulgação de 

pesquisas que competem as diversas faces da cultura pop japonesa. 

 

3.   Das pesquisas sobre o pop japonês no Intercom 

 

3.1. Congresso Nacional 

                                                
6 A pesquisadora Mônica Nunes é responsável pelo GT consumo e memória desde a sua criação, em 2012. Além disso, 
desde 2012 vem desenvolvendo pesquisas que articulam comunicação, consumo e memória tendo o cosplay como um 
dos objetos privilegiados da pesquisa. Também é autora de dois livros que dialogam com essa temática: Cena cosplay: 
comunicação, consumo e memória nas culturas juvenis (2015) e Cosplay, Steampunk e Medievalismo: memória e 
consumo nas teatralidades juvenis (2017). 
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O Congresso Brasileiro das Ciências da Comunicação (Intercom) é realizado 

anualmente desde 1977. O evento reúne alunos de graduação e pós-graduação, 

professores e profissionais da área. Até 2016, foram 39 (trinta e nove) edições, realizadas 

em diferentes regiões do país.  

O evento oferece diversas modalidades de apresentação de trabalho. A Jornada de 

Iniciação Científica em Comunicação (Intercom Júnior) e a Jornada de Pesquisa 

Experimental em Comunicação (Expocom) são destinadas aos estudantes de graduação e 

recém-formados. O Encontro dos Grupos de Pesquisa da Intercom (também chamados de 

NPs ou GPs) e o Encontro com Autores–Editores de Publicações Recentes em 

Comunicação (Publicom), por outro lado, são reservados aos doutores, doutorandos, 

mestres, mestrandos, especialistas, estudantes de especialização e bacharéis.  

Para a realização desta pesquisa, foram selecionados os trabalhos do Intercom 

Júnior e dos Grupos de Pesquisa. Nosso recorte poderia apenas se ater aos trabalhos desde 

2001, quando começaram as publicações de anais online, disponíveis no site. Todavia, 

buscamos contemplar o máximo de trabalhos possíveis. Por meio da análise bibliográfica 

de outros artigos e da busca em sites de pesquisa na Internet, conseguimos mais 

resultados. Entretanto, ressaltamos que mesmo ao averiguar de forma detalhada é possível 

que algumas pesquisas possam ter sido deixadas de fora do escopo deste trabalho.  

Foram coletados 59 (cinquenta e nove) artigos em que a cultura pop japonesa é o 

centro da discussão. Os temas são variados e a participação em Grupos de Pesquisa é 

diversificada. Dividimos os trabalhos em três aspectos de análise de dados: em relação ao 

ano de apresentação; em relação aos diferentes Grupos de Pesquisa (tanto do Intercom 

Júnior, quanto os produzidos dos GPs); e em relação aos eventos – no caso dividindo os 

artigos entre os que foram produzidos pelos participantes do Intercom Júnior e os 

produzidos pelos dos GPs. 

 

3.1.1.   Análise dos trabalhos em relação ao ano de apresentação 

 

Conforme o Gráfico 1, artigos que versam sobre a cultura pop japonesa têm sido 

produzidos desde 1996. No entanto, existe um hiato de produção entre os anos 1997 e 

2001. Vale lembrar que os anais do Intercom podem ser consultados na internet somente 

a partir de 2001. Por isso, esta falta de produção não necessariamente significa que não 

ocorreram trabalhos apresentados antes ou durante este período. Tendo isso em vista, 
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apenas em 2001 e 2008 não houveram artigos com temáticas relacionadas à cultura pop 

nipônica. 

De 2002 até 2007, pesquisas que têm o Japão como objeto marcaram presença no 

evento. Em 2002, foram 3 (três) artigos e nos dois anos subsequentes esse número caiu 

para 2 (dois) e 1 (um), respectivamente. Nos anos seguintes a produção cresceu para 3 

(três) e em 2007 foram 4 (quatro) artigos apresentados no congresso.  
 

Gráfico 1: Trabalhos apresentados no Intercom Nacional por ano 

 
 

Após mais uma lacuna em 2008, a produção de trabalhos para o Intercom chegou 

no seu melhor momento entre os anos de 2009 e 2016, sendo o último o ano de maior 

produção bibliográfica nos anais do congresso – foram 9 (nove) no total.  

Logo, o gráfico revela que a elaboração de pesquisas relacionadas à cultura pop 

japonesa é cada vez mais frequente. Acredita-se que o tema tem se tornado mais frequente 

por conta do interesse pessoal dos pesquisadores e do aumento da influência da cultura 

japonesa na dita cultura global. 
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3.1.2.   Análise dos trabalhos em relação aos grupos de pesquisa (GPs) 

 

O Gráfico 2 organiza os artigos7 do Intercom de acordo com as suas Divisões 

Temáticas (DTs), Núcleos de Pesquisa (NPs) ou Grupos de Pesquisa (GPs). Vejamos os 

dados: 
 

Gráfico 2: Trabalhos apresentados no Intercom Nacional por grupo de pesquisa 

 
 

O gráfico permite constatar como a temática da cultura pop japonesa se faz 

presente em diversos grupos de pesquisa. Nos primeiros anos do evento a produção estava 

                                                
7 Como comentário importante, a categoria Outros contempla trabalhos não-categorizados nos aspectos formais de 
grupos de pesquisa do Intercom (como Sessão Livre) ou que não informaram no corpo do trabalho de qual grupo de 
pesquisa faz parte. 
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concentrada nos grupos de pesquisa de Humor e Quadrinhos / História em Quadrinhos8, 

que possui no total 4 (quatro) artigos. Este dado revela a força da produção de mangás, 

revistas em quadrinhos de origem japonesa, que possui estilo diferente do ocidental: lê-

se de trás para frente, da direita para a esquerda e seus personagens chamam atenção por 

conta de seus corpos alongados e olhos grandes.  

Porém, com o passar dos anos, o grupo de pesquisa de Comunicação e Culturas 

Urbanas se consolidou como o espaço de discussão sobre a cultura pop nipônica, com 13 

(treze) trabalhos. As produções costumam discutir as relações sociais estabelecidas entre 

consumidores e os produtos culturais do Japão.  

As áreas relacionadas às produções audiovisuais – Cinema; Comunicação 

Audiovisual; Televisão e Vídeo / Estudos de Televisão e Televisualidades – também são 

privilegiadas: são 12 (doze) artigos destes três grupos de pesquisa. Este dado revela como 

as produções televisivas e cinematográficas têm motivado pesquisadores brasileiros, que 

cada vez mais se dedicam mais ao estudo de produtos midiáticos japoneses. Dito isto, 

destaca-se que alguns destes estudos possui como objeto atrações que ganharam destaque 

no cenário internacional.  

A área de Publicidade, Propaganda e Marketing também é priorizado pelos 

pesquisadores: são 5 (cinco) produções no total. O foco do conteúdo destas pesquisas é a 

relação entre consumidor e marca, com a tentativa de compreensão de como as empresas 

japonesas pensam em suas mercadorias.  

Portanto, apesar da concentração no grupo de pesquisa de Comunicação e Culturas 

Urbanas, a cultura pop japonesa se insere em diversas questões dentro do cenário 

comunicacional de pesquisa. 

 

3.1.3.   Análise dos trabalhos em relação aos eventos (Intercom Jr e GPs) 

 

No Gráfico 3, temos a divisão entre os trabalhos produzidos por estudantes da 

graduação ou recém-formados (Intercom Júnior) e por pesquisadores já formados e atuam 

na área (GPs). Das 59 (cinquenta e nove) obras levantadas, 15 (quinze) são produções do 

Intercom Júnior e 44 (quarenta e quatro) dos GPs. 
 

Gráfico 3: Trabalhos apresentados no Intercom Nacional por evento 

                                                
8 Alguns grupos, por terem temáticas próximas, foram aglutinados, como é o caso. 
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Apesar da maioria dos trabalhos pertencerem aos Grupos de Pesquisa (pós-

graduação), um quarto das produções (cerca de 25%) são de graduandos. Este dado revela 

o interesse dos estudantes da graduação, que cada vez mais têm enviado trabalhos sobre 

a cultura pop japonesa. Realizando um cruzamento de dados, dos 9 (nove) trabalhos de 

2016, 3 (três) foram do Intercom Júnior. Em geral, os temas abordados pelos estudantes 

são atuais e de repercussão midiática, como um trabalho sobre a primeira corrida Naruto 

de Fortaleza. 

 

3.2. Congressos regionais 

 

Além do Congresso Nacional, são realizados eventos regionais que ocorrem 

anualmente em cada uma das regiões administrativas do Brasil: Centro-Oeste (19ª edição, 

em 2017); Nordeste (19ª edição, em 2017), Norte (16ª edição, em 2017), Sudeste (22ª 

edição, em 2017) e Sul (18ª edição). Todos seguem a mesma estrutura do evento nacional, 

com divisões temáticas e grupos de pesquisas. Foram levantados um total de 31 (trinta e 

um) artigos nos congressos regionais desde 20079. 

Em relação à produção bibliográfica de pesquisas sobre a cultura pop japonesa 

nos eventos regionais, observa-se através do Gráfico 4 a descentralização de produções. 

Mesmo com a grande influência da cultura japonesa nas regiões Sul e Sudeste 

                                                
9 Os dados de anais dos eventos estão disponíveis no site desde 2009. Outros textos foram coletados por meio de uma 
pesquisa em sites de busca. 
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(concentrada nos estados de Paraná e São Paulo), é possível notar como o Centro-Oeste 

e o Nordeste são espaços importantes de elaboração de artigos sobre o tema. 
 
 

Gráfico 4: Produção intelectual sobre cultura pop japonesa por região 

 
 

Diante deste quadro, é possível depreender que o interesse de pesquisas que 

envolvem a cultura pop japonesa como tema principal ultrapassa a questão local. 

 

Encaminhamentos finais 

 

Poucos termos têm sido tão amplamente empregados para descrever ambiente 

contemporâneo como o pop; poucos também têm sido definidos de maneira tão vaga. Na 

ausência de definições mais precisas, nos tornamos reféns do empirismo fácil, e limitamos 

o nosso conhecimento sobre o pop àquilo que já está dado, ao previamente conhecido 

(Albuquerque & Cortez, 2015). Por este motivo, continuamos a identificar a cultura pop 

e, consequentemente, os estudos sobre o pop com base na identificação dos elementos da 

cultura americana (e em menor grau, britânica). Nosso mapeamento inicial demonstra que 

a produção científica sobre pop japonês no âmbito da comunicação vem aumentando no 

decorrer dos dois últimos decênios no Brasil, demonstrando assim que os estudos no 

campo da cultura pop e, sobretudo, em nosso país não se limitam tão somente a objetos e 

práticas midiáticas oriundas do âmbito ocidental. Portanto, este artigo buscou apresentar 

um estudo de cunho exploratório, que está dando seus primeiros passos, e que vem sendo 
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realizado pelos pesquisadores do Asian Club10 - grupo de pesquisa sobre cultura pop do 

Extremo Oriente, vinculado à Graduação de Estudos de Mídia da UFF, em Niterói. 

Inicialmente, acreditávamos que não encontraríamos tantos trabalhos, o que nos obrigou 

a recortar cada vez mais nosso objeto, até nos concentrarmos nas pesquisas sobre o pop 

japonês e suas práticas midiáticas. A escolha desse recorte, conforme deixamos claro 

desde o início deste trabalho, não se deu ao acaso: deveu-se à trajetória acadêmica dos 

autores, dentro de linhas de pesquisas que cada um desenvolve em suas pesquisas de 

mestrado e doutorado.  

A partir das quatro (04) pesquisas encontradas na Compós, das dez (10) 

encontradas no Comunicon e dos noventa (90) trabalhos da Intercom, foi possível chegar 

a algumas reflexões acerca da produção científica sobre pop japonês no país. Tendo como 

norte orientador as pesquisas em comunicação e cultura pop chegamos à construção de 

três eixos temáticos predominantes nos estudos sobre o pop japonês no âmbito da 

comunicação e da cultura midiática. No primeiro, o foco está no engajamento, 

participação e interação do fã e dos consumidores dos produtos do pop japonês; no 

segundo, os produtos midiáticos do pop japonês – tais como os animês, mangás, j-pop, 

games e doramas – são os objetos centrais, sendo alvo de análises semióticas e no âmbito 

de sua circulação local; e, por terceiro e último, o foco recai nos aspectos culturais e 

identitários atrelados aos consumidores do pop japonês – como ilustram os trabalhos 

sobre os otakus, cosplayers, fansubbers, scanlations, dentre outros. Esses eixos que 

propomos aqui não são categorias estanques: podem se cruzar, de forma mais igualitária 

ou podem sobrepor-se. Naturalmente, levando-se em conta as limitações e alcance desta 

nossa investigação, que encontra-se em pleno andamento, requerendo uma análise mais 

aprofundada a longo prazo, conforme formos avançando em nosso mapeamento.  

Por fim, ainda ressalta-se o surgimento recente de pesquisas em torno do pop 

coreano e dos movimentos da Hallyu Wave em nosso país nos congressos analisados. Na 

Compós, por exemplo, Simone Sá (2014) se dedicou a pensar o fenômeno Psy, 

articulando as práticas referentes à cultura digital a partir de olhar que recaiu sobre as 

dinâmicas e cultura do Youtube. Não obstante, o livro anual da Compós em 2015, buscou 

tratar da temática “Cultura Pop” privilegiando múltiplas perspectivas em torno dos 

estudos da cultura pop no Brasil (Sá; Ferraraz e Carreiro, 2015). Já no Comunicon, um 

(01) artigo sobre a Hallyu Wave foi encontrado. Karine Karam e Maria Medeiros (2015) 

                                                
10 Página do Asian Club no facebook: https://www.facebook.com/AsianClubRJ/  
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se propuseram a refletir o fenômeno do K-pop (música pop sul-coreana) no Brasil, 

buscando entender as dinâmicas dos fãs brasileiros no intuito de desvendar se essa 

preferência pode ser classificada como subcultura11.  Apesar da produção ainda ser 

tímida, as pesquisas em torno do objeto tendem a se expandir nos próximos anos devido 

aos recentes posicionamentos da Coreia do Sul e sua cultura pop nos países da América 

Latina. São questões a serem averiguadas no decorrer da discussão. 
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