
A RELAÇÃO ENTRE MANGÁS E ANIMÊS E A LINGUAGEM EXCLUSIVA DE 
UM GRUPO DE JOVENS BRASILEIROS 
 
CARLOS ALBERTO MACHADO (PUCRIO).  
 
 
Resumo 
O presente trabalho analisa a dinâmica de apropriação de alguns elementos da 
cultura midiática nipônica por um grupo de jovens denominados otakus (fãs de 
animês: desenho animado japonês e de mangás: histórias em quadrinhos 
japoneses), que vêm crescendo em nosso país. O objetivo dessa pesquisa está 
relacionado à análise de pequenas plaquetas de fórmica utilizadas por esses jovens, 
onde além de criarem uma comunicação exclusiva com elementos culturais dessa 
cultura, também utilizam a língua japonesa como forma de comunicação. O estudo 
foi realizado em animencontros – eventos organizados por jovens onde a cultura 
nipônica midiática está totalmente presente. As observações e registros foram 
realizados ao longo de 2006 e 2007, em quatro regiões brasileiras, nos moldes 
definidos para uma pesquisa qualitativa e fazem parte de uma investigação de 
Doutorado na linha de Estudos Culturais, do Departamento de Educação da 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Foram utilizados como referência 
teórico–metodológica trabalhos de autores ligados aos Estudos Culturais Latino–
americanos como Renato Ortiz, Nestor García Canclini e Jesús Martin–Barbero e 
ainda Paulo César Carrano e Georg Simmel. Observa–se, entre outras coisas, como 
esses jovens lidam com valores e comportamentos presentes nas narrativas 
japonesas e nos complexos rituais e sistemas de normas, realizando um processo 
de socialização. Tudo indica que esses eventos têm uma função pedagógica no que 
diz respeito ao conhecimento cada vez mais profundo dessas narrativas, de sua 
linguagem, seus símbolos, personagens e mesmo de suas condições de produção. 
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A cultura híbrida midiática 

   

O trabalho diz respeito à investigação do surgimento de um novo tipo de 
comunicação pertencente a uma cultura juvenil, que por sua vez, resulta de uma 
cultura híbrida midiática e faz parte de uma pesquisa de doutorado em educação. 

A cultura aqui é entendida por sistemas de valores, crenças, representações 
simbólicas, conhecimentos, isto é, bens materiais e não materiais como utensílios, 
ferramentas, moradias, meios de transporte, comunicação e outros. Brandão e 
Duarte (1990) recordam que a cultura sempre se modifica, pois se diferencia no 
espaço e no tempo. 

Segundo Canclini (2006) a hibridação geralmente conecta estruturas ou práticas 
sociais discretas suscitando novas estruturas ou novas práticas através da 
capacidade criadora individual ou coletiva na vida diária, nas artes e no 
desenvolvimento tecnológico. 

Estudar processos culturais, por isso, mais do que levar-nos a afirmar identidades 
auto-suficientes, serve para conhecer formas de situar-se em meio à 
heterogeneidade e entender como se produzem as hibridações. (...) Além disso, é 
necessário vê-la em meio às ambivalências da industrialização e da massificação 



globalizada dos processos simbólicos e dos conflitos de poder que suscitam (idem: 
XXIV e XXV) 

Ficando claro que, como adverte o mesmo autor, estamos conscientes de que uma 
das objeções colocadas ao conceito de cultura é o de indicar uma simples relação e 
fusão de culturas, sem dar suficiente valor aos contra-sensos e ao que não costuma 
se admitir hibridar. A hibridação, como procedimento de interseção e acordos, é o 
que possibilita que a multiculturalidade evite o que tem de segregação e se 
transforme em interculturalidade. Isso esclarece o forte interesse por uma cultura, 
separando-se, ou ignorando certos aspectos privados e adaptando-os à sua própria 
cultura. No caso dos otaku[1] brasileiros o agudo interesse pela cultura nipônica, 
não carrega consigo aspectos culturais contraproducentes, que poderiam alterar de 
forma inesperada nossa própria cultura, pois a hibridação transforma a 
multiculturalidade em interculturalidade. Dessa forma, uma teoria não ingênua da 
hibridação consistiria inerente de uma consciência crítica de seus limites, pois não 
se deixa, não quer ou não pode ser hibridada. 

  

O funcionamento dos animencontros[2] - ritualidades 

Demonstrar algum domínio dos elementos da cultura japonesa e dos produtos 
culturais que os veiculam constitui-se, no universo dos otaku, de um tipo de ritual 
de passagem, pois este conhecimento se faz necessário para ser admitido como 
integrante deste grupo e sentir-se pertencente a ele. Canclini (2006a) recorda que 
todas as culturas utilizam rituais, pois sua capacidade de apanhar o sentido afetivo 
das modificações sociais, "a polarização, discrepância e condensação entre 
sentidos, a ritualidade, que, segundo Turner", citado por Canclini (2006a), "é mais 
propícia que outras práticas: serve para viver - e para observar - os processos de 
conflito e transição. O pensamento simbólico e ritual tem uma ‘função nodal com 
respeito a séries de classificações que se entrecruzam'." (p. 364) 

A mediação das ritualidades trata da conexão simbólica que sustenta toda 
comunicação, isto é, o seu apego na lembrança, com seus ritmos e formas, seus 
panoramas de interação e repetição. Localizada em meio às lógicas de produção, os 
formatos industriais e a recepção ou consumo, as ritualidades instituem-se 
"gramáticas de ação - do olhar, do escutar, do ler - que regulam a interação entre 
os espaços e tempos da vida cotidiana e os espaços e tempos que conformam os 
meios." (MartIn-Barbero, 2003:19) As ritualidades ressaltadas pela recepção e pelo 
consumo, enviam, por um lado, aos distintos usos sociais dos meios e, por outro, 
às múltiplas direções de leitura interligadas às condições sociais da vontade, 
limitadas por níveis e qualidade de educação, por conhecimentos e saberes 
constituídos na memória étnica, de classe ou de gênero, e ainda, por costumes 
familiares de coexistência com a cultura letrada, oral ou audioviosual, que 
carregam a experiência do ver sobre ler e vice-versa.  

            Nesta investigação foi possível observar com relação às plaquetas (forma 
de comunicação entre os frequentadores dos animencontros), que esta troca de 
informação pode ser vista como uma ritualidade que ocorre no interior desses 
eventos, também possível de serem nomeados como rituais.  

            A simbologia encontrada nas plaquetas, a repetição de atividades rituais se 
transformam num reencantamento do mundo, através da constante visualização de 
mangás e de animês, criando hábitos de leitura e um olhar único e diferenciado. 



O papel desempenhado por essa ritualidade no sentido atribuído por Barbero ao 
termo atua na mediação entre a competência de recepção - o modo como o 
receptor lida com os produtos da indústria cultural (sentido dado por Adorno), 
estabelece seus diálogos com esta produção e interfere na criação de novos 
produtos (sempre culturais). Isso foi notado, por exemplo, na observação dos 
cosmakers[3] e do cosplay original[4]. Ambos se preocupam com a criatividade e 
a confecção de novas roupas, novos visuais, embora obviamente estes receptores 
também sejam afetados pela indústria cultural. 

            Os animencontros desta maneira se tornam mediadores socioculturais 
responsáveis pelo surgimento de movimentos sociais que acabam introduzindo 
novos sentidos do social e novos usos sociais dos meios. A maneira como o otaku, 
neste caso receptor, lida com estes produtos da indústria cultural, estabelece 
diálogos com esta produção e desta forma interfere na criação de novos produtos. 

            O esquema a seguir é proposto por Martin-Barbero, que traça o mapa das 
relações entre comunicação, cultura e política. (figura 1) 

No esquema de Martin Barbero é possível idealizar uma representação dos 
animencontros. Podemos observar permanências e transformações das diversas 
práticas presentes nas diferentes regiões brasileiras observadas, que foram sendo 
organizadas através de práticas rituais, da prática social, de novidades 
tecnológicas, de lógicas de produção, e de formas de organização que se 
modificaram conforme a localidade. Nota-se que muitos destes procedimentos 
(danças, estilos de desenho e moda, jogos, etc. - também observado na pesquisa), 
continuam presentes, muitas vezes perdendo seu sentido original e adquirindo 
novos significados. Mesmo apreendendo a segmentação de muitos formatos, foram 
reelaboradas novas expressões no mundo dos otakus. O foco desta pesquisa 
deteve-se justamente nos métodos cerimoniais e nas práticas sociais relativas à 
complexidade dos animencontros, práticas estas estabelecidas através do choque 
de diferentes culturas existentes naquela temporalidade e naqueles espaços 
geográficos. 

Ao apreender, de acordo com Martín-Barbero (2003), que a comunicação deve ser 
problematizada na ação criativa do universo onde a produção e o consumo recebem 
sentido, a leitura do massivo ganha outro aspecto na trajetória desta pesquisa ao 
deixar de ser vista como mecanismo isolável, mas sem sombra de dúvidas, como 
uma nova forma de sociabilidade. Portanto, pensar os animencontros a partir do 
massivo e das considerações do referido autor, não significa discorrer a respeito da 
alienação e da manipulação, e sim, de novas categorias de vivência, um original 
modo de existência de grupos juvenis brasileiros. 

Assim sendo, os animencontros trazidos ao contexto comunicacional martín-
barberiano tornam-se mediadores socioculturais, constituindo novos sentidos do 
social e novos usos sociais dos meios, como pode-se observar na explicação a 
seguir, que Barbero faz a respeito do esquema: 

... os movimentos étnicos ou de gênero, introduzem novos sentidos do social e 
novos usos sociais dos meios. Sentidos e usos que, em seus tateios e tensões, 
remetem por um lado à dificuldade de superar a concepção e as práticas puramente 
instrumentais para assumir o desafio político, técnico e expressivo, que supõe o 
reconhecimento na prática da complexidade cultural que hoje contêm os processos 
e os meios de comunicação. Porém, por outro lado remetem também à lenta 
formação de novas esferas do público e às novas formas de imaginação e de 
criatividade social. (MARTIN-Barbero, 2003: 20-21)  



Sendo os animencontros um processo de ritualidades , também está contido de 
outras ritualidades, como veremos no exemplo a seguir. 

   

Plaquetas de fórmica como forma de comunicação  

Uma das práticas que chama a atenção imediatamente dos recém-ingressos no 
universo dos animencontros é a utilização de placas para comunicação entre os 
frequentadores, inspiradas nos desenhos animados japoneses. Frases escritas em 
papel comum ou em cadernos universitários também são usadas como forma de 
comunicação interna. Quando não estão nas folhas dos cadernos, chamam a 
atenção por estarem escritas com canetas de ponta porosa em plaquetas brancas, 
de fórmica. Algumas dessas plaquetas lembram os intertítulos incorporados aos 
filmes mudos, cuja função era orientar o espectador para uma melhor compreensão 
do enredo. (figura 2) 

Segundo Geertz (1989): 

(...) pode ser que nas particularidades culturais dos povos - nas suas esquisitices - 
sejam encontradas algumas das revelações mais instrutivas sobre o que é ser 
genericamente humano. E a principal contribuição da ciência da antropologia à 
construção - ou reconstrução - de um conceito de homem pode então repousar no 
fato de nos mostrar como encontrá-las. (1989:55)  

            Para este autor, o conceito de cultura expressa a idéia de que a imagem de 
uma natureza humana constante é uma ilusão; o homem só existe como tal, em 
consequência de sua cultura. Sem ela, ele não existe, não tem sentido. Os padrões 
culturais governam o caos das explosões emocionais do ser humano e, por esta 
razão, a cultura passa a ser condição essencial da existência humana. Lembramos, 
como nos adverte Geertz (idem), que as formas assumidas pela cultura são 
expressões históricas, produtos de experiências particulares de inúmeras 
sociedades manifestantes, o que faz com que o homem esteja envolto em um 
mundo de significados que ele mesmo estabeleceu. Na cultura dos animencontros, 
as plaquetas atuam como uma das muitas formas de expressão da lógica interna 
dessa cultura. 

Nessas plaquetas, os jovens costumam usar palavras, desenhos, ideogramas, 
ícones e também, emotions, símbolos frequentemente utilizados nas comunicações 
sincrônicas (Sistemas de Mensagens Instantâneas) via internet - denominados 
emoticons ou kao-moji (Toyama, 2005/6) - para abreviar as falas e expressar 
algum tipo de sentimento. (figura 3) 

Para Ortiz (2003), a difusão cultural é frequentemente mediada pela lógica e pelos 
pressupostos que presidem os costumes locais: "A especificidade da matriz cultural 
permanece enquanto diferença (...) atuando como filtro seletor do que é trocado. 
As culturas seriam assim definidas internamente, tendo a capacidade de 
reinterpretar os elementos estranhos, oriundos de fora" (p. 76). Nas placas 
utilizadas pelos otakus brasileiros, observou-se vários estilos de desenhos 
japoneses, brincando com formas, símbolos ou personagens nipônicos, 
apresentando comportamentos ou atitudes tipicamente brasileiras. 

Os exemplos abaixo sugerem esta forma de apropriação (figura 4): 

Fortaleza: 



"O arroz ta no fogo" (desenho de espeto de fogo) 

"Tah keimando o arroz!!" (desenho de panela quente) 

Esses dizeres são típicos das regiões norte e nordeste, utilizados para reclamar do 
atraso entre uma apresentação de cosplay[5] e outra.  

Esta adaptação às culturas locais acontece devido às "peculariedades comunicativas 
do sujeito, tanto em relação às suas possibilidades físicas, quanto ao 
desenvolvimento intelectual e às peculiaridades culturais. Lembremos que é a 
cultura que dá significado aos códigos e, portanto, aos elementos significativos dos 
meios." (SÁNCHEZ, 1999: 57-63) 

  

O contexto da comunicação interna 

A convivência da tradição com a modernidade vem sendo discutida há muito 
tempo, mas ela está aos poucos se comprovando dessa maneira. As fronteiras, ou 
divisão de territórios podem estar em qualquer lugar e não foram inventadas pelos 
autores de Histórias em Quadrinhos, pois quando esses demonstram através de 
seus personagens folclóricos convivendo com os de meios massivos, nada mais é 
do que o reflexo da realidade. (CANCLINI, 2006).  

Em Brasília (DF), no animencontro Kodama[6], foi encontrada a frase "A força está 
com os otakus", que estava escrita em uma plaqueta, nas mãos de cosplayer cuja 
vestimenta era de cavaleiro jedi (personagem da série de filmes Star Wars, criada, 
nos EUA, por George Lucas). A força[7] é um tipo de poder fictício que os cavaleiros 
jedi possuem. Assim, em uma frase, escrita em português, o jovem brasiliense 
explicita seu pertencimento imaginário aos "Rebeldes" que combatem o império dos 
filmes de Star Wars e, falando em nome deles, associa a crença da força aos 
otakus, numa combinação pessoal de símbolos mundializados.  

As culturas se apropriam de elementos umas das outras, em um processo 
permanente de hibridação[8], como nos adverte Canclini (2006). "processos 
socioculturais nos quais estruturas ou práticas discretas, que existiam de forma 
separada, se combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas" 
(CANCLINI, 2006: XIX). Ou seja, uma mestiçagem cultural onde ocorreria a mistura 
de formas, pensamentos, costumes e crenças. 

A interpretação dos dizeres das plaquetas está sujeita à subjetividade individual, 
mas, como os otakus compartilham entre si as mesmas referências, esta 
comunicação parece se fazer com certa facilidade. 

O exemplo que segue (figura 5) mostra um otaku catarinense usando a plaqueta 
para convidar os presentes em um evento à fazer um genkidama, extraído da série 
de animê Dragon Ball. Na série, o protagonista Goku, já sem forças, pede 
telepaticamente à população do planeta que levante seus braços para ceder 
solidariamente seus ki[9], e assim, ele possa fazer um genkidama (um tipo de bola 
de energia que seria a soma dos ki), vencendo desta forma, um inimigo poderoso. 
O mesmo ato foi verificado durante a realização da apresentação de cosplayers em 
um Matsuri[10] 2008, na cidade de Curitiba. 

Muitas frases ou desenhos não teriam, fora deste contexto, o mesmo significado e 
força que costumam ter no momento de sua exposição. Funcionam como um tipo 



de legenda, de ícone ou, ainda, como onomatopéias. Também podem lembrar "o 
processo de combinação de vários ideogramas pictográficos para expressar idéias 
complexas" como demonstra Luyten, (2000:33) ou Shodt, (1997:25), quando 
mencionam a linguagem dos mangás. 

Nas observações de campo realizadas nesta pesquisa, também foram evidenciadas 
plaquetas solicitando "abraços" a certo preço (centavos) ou gratuitamente, o que 
parece ser uma menção, antagônica, à campanha free hugs (abraços grátis), que 
teve grande repercussão mundial em 2001, quando Jason Hunter iniciou o 
movimento - utilizando para isso um cartaz com a referida frase - e foi difundido 
em todo o mundo através da imprensa. Segundo Hunter (2001), isto fazia parte do 
que sua falecida mãe desejava. Também foram encontradas plaquetas com abraços 
grátis. Pode-se especular que a origem das plaquetas tenha sido referência a dois 
animês descritos abaixo, misturando-se posteriormente a este movimento. 

Em um dos episódios do animê Naruto, os personagens brincam entre si e no meio 
da brincadeira usam plaquetas para complementar estas situações cômicas (figura 
6). 

            Em outra série de animê mais antiga, Ranma ½[11], menos conhecida 
entre os otakus brasileiros, mas onde possivelmente surgiu a idéia, a plaqueta 
aparece muitas vezes para expressar sentimentos de uma personagem, no caso um 
adulto que se transforma - por conta de uma maldição - em um Urso Panda quando 
é molhado por água fria e desta forma, não consegue dialogar (figura 7). 

   

Alguma conclusão 

Dessa forma, percebe-se a presença de um tipo de aprendizagem dentro desses 
animencontros, pois de acordo com Dayrell (1996:159): "os alunos parecem 
vivenciar e valorizar uma dimensão educativa importante em espaços e tempos que 
geralmente a Pedagogia desconsidera: os momentos do encontro, da afetividade, 
do diálogo". 

Esse grupo de jovens otaku demonstra uma visão analítica em relação à sociedade 
em que vivem e a si mesmo. Demonstra isso nas atuações de cosplay e 
principalmente nas frases escritas nessas pequenas placas de fórmica, as quais 
expressam seus sentimentos ou transmissões simbólicas, e ainda explanam 
opiniões, conhecimento, aprendizagem e uma importante socialização. Essas 
plaquetas também recordam espetáculos mímicos das troupes ambulantes 
européias de 1680, onde subterfúgios semelhantes eram utilizados para sobrepujar 
interdições de "diálogos". (MARTIN-BARBERO, 2003) Agora, possivelmente longe de 
servirem para superar proibições servem mais como um desabafo contido nos 
pensamentos desses adolescentes que querem e precisam se comunicar. 

Esse grupo de jovens não se restringiu apenas à imitação de modelos culturais 
vindos de fora, como é o caso da cultura midiática nipônica, mas adaptou esses 
modelos à sua maneira como foi evidenciado nessa pesquisa. 
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[1] No Brasil significa fã de mangá (história em quadrinhos japonesas) e desenho 
animado japonês. No Japão o termo é pejorativo. (BARRAL, 2000) 

[2] Eventos de pequeno (200 a 1.000), médio (1.000 a 3.000), grande (3.000 a 
40.000) e mega (40.000 a 86.000) porte, onde os jovens otakus brasileiros se 
encontram. 

[3] Um tipo de designer específico para cosplays que são fantasias baseadas em 
personagens de mangás e animês. 

[4] Fantasias criadas por jovens que não necessariamente tem relação com algum 
personagem conhecido, mas sim inventado ou imaginado pelo designer. 

[5] Alguns otakus que costumam vestirem-se como suas personagens favoritas 
atuam em palco por alguns minutos e chegam a concorrer a prêmios substanciosos. 

[6] Também conhecido como ko-dama, no folclore japonês é um youkai, um 
espírito que habita nas florestas, são fortes, poderosos e milenares. A maioria dos 
kodama são pacíficos e serenos e partilham sua sabedoria com poucos que 
conseguem se comunicar com eles. Imitam vozes humanas, criando assim ecos 
entre as árvores. Costumam reagir agressivamente contra adversários que 
desrespeitam o meio ambiente. No folclore japonês acredita-se que uma maldição 
poderá cair sobre quem derrubar uma árvore onde exista um kodama. Crentes 
costumam amarrar uma corda sagrada denominada shimenawa ao redor de árvores 
que possuem kodamas. Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Kodama consultado em 
07 de 09 de 2008. O conceituado animê "A Princesa Mononoke" mostra os kodama 
protegendo uma floresta. 

[7] De acordo com a filosofia fictícia criada por George Lucas, a força existe em 
tudo e pode ser melhor desenvolvida para manipular coisas e sensações humanas. 
Pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. "A Força é o que dá ao Jedi o 
seu poder. É um campo de energia criado por todas as coisas vivas, ela nos cerca e 
penetra. Ela mantém a Galáxia unida" Obi-Wan Kenobi (Star Wars). Apesar de ser 
ficção, ela contém uma relação com princípios religiosos e filosóficos reais 
existentes. Pode estar relacionada ao conceito de Qi, chi na China e Coréia, ou ki no 
Japão, prana na Índia, ou mana na Polinésia. Também Yin e Yang do Taoísmo, as 
duas forças que mantém o universo em equilíbrio poderiam estar relacionadas à 
força de Star Wars. Ainda na série de animê Dragon Ball pode ser comparada ao 
genkidama. Fonte: http://pt.starwars.wikia.com/wiki/For%C3%A7a em 19 de 06 de 
2008. 

[8] Aqui não se associa o termo hibridação à esterilidade, como adverte Canclini 
(2006), em relação à origem da palavra no meio biológico, lembrando que a 



desconfiança em relação a isso surgiu no século XIX, supondo-se que a palavra 
poderia prejudicar o desenvolvimento social. 

[9] Os animês e os mangás, trazem personagens com poderes provenientes de 
aprendizados sobre o fortalecimento do Qi ou chi na China ou ki no Japão. Além de 
Dragon Ball é possivel encontrar outros exemplos em The King of Fighter e Street 
Fighter. Outro exemplo bem conhecido é a série dos Cavaleiros do Zodíaco, onde os 
personagens principais procuram desenvolver sua capacidade de movimentar o Qi 
através de treinamentos físicos, meditações e do exercício da compaixão. De 
acordo com Freire (1996) o termo originalmente vem do chinês Qi ou no japonês 
romazizado ki que se tradus ocidentalmente como um tipo de energia, também 
relacionado com a energia dos alimentos, do ar e a energia pré-natal. Um tipo de 
energia metafísica. Está intimamente relacionado com as artes marciais Tai-Chi-
Chuan (chinesa) e Aikidô (japonesa). 

[10] Festival japonês realizado no Brasil (Paraná e São Paulo), para festejar a 
entrada das estações do ano. 

[11] Mangá publicado no Japão em 38 volumes do tipo tankohon ou tankobon 
(formato livro de bolso). Publicado pela editora Animanga entre 1998 e 2004, com 
periodicidade irregular, em 6 volumes completos. Foi publicado no formato comic 
book (formato quadrinho americano), com leitura ocidental, com uma média de 50 
páginas em cada publicação, divididas entre 2 a 3 capítulos cada. O animê com 161 
episódios, 2 filmes para cinema e 12 OVAs (Original Video Animation) para a 
mercado de vídeo. Foi exibido no Brasil pela Cartoon Network por assinatura, entre 
3 de julho de 2006 e 24 de abril de 2007 no bloco Toonami. 
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