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Resumo
Esse artigo tem por objetivo dissertar sobre como os Otakus – os aficionados
por mangás (revistas em quadrinhos japonesas) e animes (desenhos animados
japoneses) –, uma das novas tendências juvenis que ganharam força nesses
últimos dez anos, se apropriaram dos recursos desenvolvidos recentemente e
que estruturam a chamada Web 2.0 para poder divulgar informações, trocar
materiais, etc. Embora se caracterizem por seus eventos onde interagem
pessoalmente, muito da sua interação social também se dá de forma virtual, até
pouco tempo através de fóruns, redes sociais como o “Orkut” e o “Facebook”.
Esses jovens se aproveitam de diferentes recursos como blogs, o “Youtube”,
“Orkut”,

“Facebook”,

etc.,

para

trocarem

materiais,

fazerem

contatos,

construírem amizades e produzirem identidades.
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Nos últimos anos, houve a transformação da Internet (mais conhecida
atualmente pela sua interface gráfica a World Wide Web, vulgarmente chamada
de Web) de um meio de comunicação onde a informação era basicamente
oferecida, para um nova modalidade de comunicação construída de forma
coletiva – através do surgimento de sites como “Wikipedia”, “YouTube”, etc.
Configura-se assim a Web 2.0, que é marcada pelo caráter interativo e
pela possibilidade de agregar conteúdos produzidos pelos usuários, os quais
podem trocá-los entre si. Essa possibilidade de troca, de reelaboração e de
distribuição – reiniciando o ciclo de apropriação-distribuição – conferem a Web
2.0 uma aparente fluidez e adaptabilidade. Todos podemos, em tese, passar de
receptores a produtores.

Conceitualmente, a Web 2.0 surgiu em 2004. Foi assim batizada por
O‘Reilly (REILLY, 2005) para designar as mudanças ocorridas na web após o
advento de comunidades e serviços baseadas na Plataforma Internet. A Web
2.0 não é estática, mas sim dinâmica, interativa, proporcionando a publicação de
conteúdos por especialistas ou por usuários interessados.
Pierre Lévy postula que nunca pensamos sós e sem ferramentas. Em sua
visão, toda a nossa atividade intelectual se dá por meio das diferentes línguas e
linguagens, sistemas lógicos e de signos que vieram se desenvolvendo com as
comunidades que nos foram antecedentes, formando assim uma verdadeira
inteligência coletiva (LEVY, 1996: 97).
Dessa forma, os estudantes/colaboradores se integram a redes sociais,
muitas

vezes

formadas

espontaneamente,

e

passam

a

desenvolver

conhecimento sobre seus interesses comuns, passando de consumidores a
produtores da informação.
Até que ponto isso é realmente possível, é algo que só se pode aferir
através de estudos de caso, nos quais se possa verificar, ou não, o uso dos
recursos propiciados por essa nova modalidade de comunicação. Sendo assim,
esse artigo pretende mostrar como os otakus, os consumidores de animes
(desenhos animados japoneses) e mangás (revistas em quadrinhos japonesas)
se utilizaram da Internet para ter acesso aos seus objetos de consumo, bem
como se apropriaram da mesma para não só para conseguir animês e mangás,
mas também para produzi-los e compartilhá-los.
Os mangás e animes são as bases da cultura pop nipônica, tendo uma
importante presença na mídia brasileira a partir da década de 1980 e 1990,
principalmente, após o sucesso do desenho animado Saint Seya (Cavaleiros do
Zodíaco), exibido pela Rede Manchete de Televisão em 1994. Esses jovens
otakus realizavam exibições domésticas que, com o tempo, deram lugar a
eventos que, atualmente, chegam a ter milhares de visitantes.
Podemos afirmar que os otakus brasileiros são majoritariamente jovens,
posto que a própria expansão do universo dos mangás e animês é um
fenômeno recente. Baseado em dados presentes em LOURENÇO (2009) é
possível afirmar que esses jovens estão, em sua maioria, entre os 15 e 35 anos.
Há aficionados por cultura pop nipônica desde os anos cinqüenta, porém, ainda

não se falava em otakus no Brasil, e a limitada oferta desse tipo de material, não
chegou a torná-lo disponível a um grande público.
O fato dos mangás e animes apresentarem um estilo diferente dos seus
equivalentes ocidentais, tanto no que se refere tanto à forma quanto ao
conteúdo – estilo cinematográfico, cores vibrantes, presença de sexualidade e
violência, etc. – levou ao crescimento do interesse de muitos jovens por esse
material, até então, exótico.
Assim, a cultura pop nipônica se tornou o centro da constituição redes de
sociabilidade. Os encontros organizados por esses otakus eram um espaço para
novidades, informações, interações, etc. Com isso, começou a circular um
conhecimento peculiar: o “saber juvenil otaku”. Dominar esse conhecimento
dava elementos para a construção de uma identidade própria, diferenciada,
atípica: a de otaku.1
No estudo de como se constituiu essa identidade, foram utilizados diferentes
materiais como fotos tiradas nos eventos, vídeos disponíveis na Internet. A rede
mundial de computadores facilitou o compartilhamento das manifestações da
cultura dos animes e dos mangás entre os otakus brasileiros.
Nos anos noventa com o avanço das tecnologias de informação e de
comunicação, esses jovens puderam crescer acompanhando a cultura pop
nipônica de forma relativamente contínua. Esse material teve maior penetração
entre as camadas médias, as quais possuíam maiores recursos capazes de
permitir a compra de revistas, a assinatura de televisão a cabo, e,
posteriormente, o acesso a banda larga.2
Assim, esse texto busca integrar observações etnográficas com elementos
das novas tecnologias da informação e comunicação, evidenciando a interface
entre essas e o cotidiano dos otakus.

1

Para uma descrição específica desse grupo de jovens, consultar LOURENÇO (2010).
Embora com menos recursos, esse fenômeno também alcançou outros níveis, posto que a
troca, a compra de revistas usadas, os poucos desenhos disponíveis nas redes de televisão
aberta, a conexão discada para Internet, ofereciam um horizonte mínimo de contato com esse
universo. Foram entrevistados jovens de camadas menos favorecidas e eles possuíam essas
estratégias para o acesso a esse material.

2

A Web 2.0 nos proporciona várias possibilidades de trabalho educacional
e de interação social, dentre as quais, destacam-se os blogs3. Blog é uma
ferramenta de publicação on-line que pode ser utilizada no desenvolvimento de
produção textual. O fato de eles poderem incluir fotos e vídeos os permitiu
permanecer como importantes canais de expressão pessoal, divulgação e
distribuição de materiais.4
Os blogs podem ser de edição pessoal ou coletiva e seus conteúdos
podem ser abertos a todos os internautas ou restritos para uma comunidade. De
qualquer forma, todo texto postado passa a ser a voz do seu escritor na Web, já
que passará a ser compartilhada com outros internautas. Mais do que isso,
poderá receber opiniões sobre o assunto publicado sem restrição temporal.
O fato de serem produzidos por “fãs para fãs”, frase vista em alguns
animes traduzidos para o português, torna os blogs um veículo de comunicação
acessível aos aficionados. Através dos comentários é possível haver uma troca
entre blogueiro e leitor/comentador. Isso dinamiza o blog, posto que torna mais
fácil ao blogueiro ter acesso a sugestões, críticas, etc. dos seus leitores.
Apresentamos abaixo um exemplo de um blog relativo ao universo dos
mangás shoujo, geralmente considerados como estando relacionados ao
público feminino. O blog é tanto uma forma de expressão dos gostos da sua
criadora, bem como possui a intenção de informar, esclarecer, tirar dúvidas e
dar sugestões de animes e mangás no estilo shoujo.
Esse blog é um exemplo interessante por também servir como uma forma
de se mostrar um perfil de um otaku. Trata-se de uma pessoa de nível
universitário que, além de possuir um hobby, se envolveu profissionalmente com
ele – ela foi redatora de uma revista especializada nesse assunto. Assim, o blog
é um produto de uma aficionada profundamente engajada nesse universo.5
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Só serão escritos em itálico os termos ainda não usuais no vocabulário da Língua Portuguesa.
Como muitos termos ligados ao ramo da Informática são, usualmente, escritos em inglês, já há
um maior conhecimento dos mesmos. A palavra “blog” é um exemplo disso, já existindo até o
termo “blogueiro”.
4
Através de um link com o “YouTube”, um vídeo desse site pode ser assistido sem se sair da
página de um blog. Também é possível se disponibilizar um link para um site de
compartilhamento de arquivos como “4shared”, ou o “MegaDownload” por exemplo – com isso
se pode baixar um mangá traduzido ou um episódio de algum anime.
5
O blog também nos mostra o alcance dessa mídia, já tendo ultrapassado um milhão de
visualizações. Dentro da página há indicadores de visitantes, nos quais pode se ver visitantes de

Essas possibilidades de interação completamente novas ou pelo menos
consideravelmente atualizadas, por envolverem a decisão do jovem na escolha
da mídia bem como do material que será usufruído coloca em questão a
diferentes regiões do Brasil, bem como de vários países do mundo – Brasil, Portugal, Estados
Unidos, Japão, Itália, Espanha, Reino Unido, França, Alemanha e México (dados informados no
próprio blog, através do “Flag Counter”).

imagem de um jovem passivo, submetido à tirania dos meios de comunicação
de massa que teriam sobre ele uma influência quase esmagadora.
Nas entrevistas com os otakus, foi possível perceber que muitos deles
não assistiam televisão. Assistiam seus desenhos animados pela Internet, online
ou offline (baixando os episódios); isso também ocorre com os mangás, já que é
possível encontrar traduções, para o inglês e para o português, de edições que
ainda não foram publicadas no Brasil.
Nossa análise busca conjugar material etnográfico com um aporte
tecnológico (informático) levando em conta as transformações sofridas pelos
meios de comunicação de massa nos últimos tempos poderá ser capaz de nos
dar maiores esclarecimentos. Logo, somente os recursos conjugados da
antropologia, da psicologia e da história podem nos ajudar a perceber em que
medida os jovens de hoje têm maior agência individual para selecionar
elementos para se autodefinirem do que anteriormente e quais as implicações
dessa nova forma de construção da subjetividade interior e da identidade social.
Até o aparecimento da Web 2.0, a troca de informações e de material
entre os otakus se dava em uma escala basicamente face-a-face. Outra
possibilidade era a troca de cartas nas poucas revistas dedicadas ao mundo dos
animes e mangás. Com as transformações dos últimos anos, esse quadro
alterou-se radicalmente, permitindo a interação entre otakus espacialmente
distantes e em menos tempo.
“A Web 2.0 é simplesmente uma designação para um tempo na evolução
da Internet, é a rede social, é a aplicação de várias tecnologias ou é
apenas uma tendência de marketing?” (JONES: 2009, X)

Essa é indefinição sobre o que seria a Web 2.0 é uma constante que
permeia os diversos textos sobre o assunto. Não pretendemos esgotar essa
questão aqui, no nosso caso, pretendemos reconhecer a Web 2.0 como uma
evolução que – estabelecida em função de novas tecnologias como “Ajax” e
“Microsoft SilverLight” (entre outras) – facilitou a constituição de redes sociais e
de troca de dados.
A expansão do “mundo anime” (esse universo composto pelos mangás,
animes e jogos eletrônicos) se desenvolveu pari passu como o desenvolvimento

da Web 2.0, embora essa denominação ainda não fosse popular e conhecida de
todos.6
Esse novo nível de comunicação possibilitado/surgido dentro da Internet
viabilizou uma integração até então impensada.
“A tecnologia fez com que a Web ganhasse mais dinamismo e interação
social acontecendo na web que está mudando ainda mais. O impacto de
blogs, wikis e redes sociais, juntamente com um fluxo de informação
mais livre por meio de mensagens instantâneas, e-mail, feeds RSS e
outros meios, estão todos causando uma evolução ou mudança.”
(JONES: 2009, IX)

Se antes as poucas informações só eram acessíveis em revistas de
pequena circulação, agora elas já podiam ser encontradas em diversos sites
dedicados a cultura pop nipônica. “Falando em sites, com a explosão da
Internet, eles realmente tiraram muito espaço das revistas, pois oferecem
informação grátis e com mais rapidez.” (NAGADO, 2008, p. 100).
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A maioria dos eventos organizados pelos aficionados – nos quais se encontram, brincam,
compram produtos, assistem apresentações de vídeos e/ou de cosplays, etc. – trazem no seu
nome o termo anime, talvez por ser a forma pela qual a cultura pop nipônica se tornou mais
acessível no Brasil. Assim, temos “Anime Friends”, “Anime Dreams”, “Anime Paradise”, “Baixada
Anime”, “Anime Family”, “Anime Center”, etc.

Um exemplo possível de mencionar aqui é a revista “Henshin” (termo que
significa “transformação” e que é utilizado por um personagem de um seriado
japonês). Além da sua versão impressa (lançada em 2000 pela editora JBC),
que já não existe mais, ela permanece como possui uma revista on-line.
Essa facilidade de contato com os animes e mangás, mudou a forma
como os otakus passaram a se relacionar com esse material. A partir daí, a
informação ficou mais acessível, possibilitando expandir o horizonte de
interesses, além de estar disponível instantaneamente, sem se ter que depender
da periodicidade mensal de alguma revista.7
A rapidez da informação, sua diversidade, juntamente com sua
gratuidade, tornou os sites especializados em formas de atualização e de
divulgação de tendências, geralmente mantendo um contato estreito com os
otakus – muitos dos quais, se manifestam através de comentários (atualmente já
existe a possibilidade de compartilhar uma matéria interessante através do
“Facebook” ou do “Twitter”).
Assim, novas possibilidades de acesso a esse universo cultural foram
desenvolvidas através dessas oportunidades de se registrar, informar, trocar
informações, textos, imagens, etc. Isso contribuiu para tornar mais ágil a
organização e divulgação de encontros de aficionados, seja através de redes
sociais como o “Orkut”, ou mais recentemente o “Facebook”, ou através de
programas de comunicação instantânea, como o Messenger ou o “Skype”. Com
isso, foi possível perceber como esses jovens se apropriaram dos novos
recursos proporcionados pela Web 2.0.
“(...) a comunicação interpessoal se tornou possível a partir do próprio
espaço privado: do telefone familiar, controlado pelos pais e localizado
na sala de refeições ou no corredor, se passou para o telefone celular
personalizado, que se pode usar no quarto; da comunicação escrita por
carta se passou para comunicação digital SMS, e-mail ou chat. Graças à
Internet, os adolescentes ascederam (sic) a comunidades virtuais que
estão muito além de seus quartos.” (FEIXA, 2006, p.100)
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É importante destacar que, com a possível exceção da revista “Herói”, que passou da marca de
dez anos de publicação, a maioria durava pouco tempo (além de não serem encontradas em
todas as bancas de jornal)

De dentro de seus quartos, munidos de acesso a Internet, esses jovens
possuem condições de estarem em contato com uma grande diversidade de
outros aficionados, com os quais podem interagir das mais variadas formas.
Sendo assim, esses jovens passam boa parte do seu tempo livre conectados,
mantendo contato entre si, conversando em jogos online como os MMORPGs
(massive multiplayer online role playing game), etc.
Alguns desses jogos fazem muito sucesso no Brasil, como “Ragnarok OnLine” e “Tibia”. Esse último foi mencionado em uma pesquisa desenvolvida
sobre lan-houses (PEREIRA, 2010) a qual mostrava como o fato do jogo ser
uma dimensão virtual, não impedia a socialização de seus jogadores. Esses
viam o jogo como uma forma de interagir com os outros, bem como
transformavam a lan-house onde jogavam em um local de encontro e de
sociabilidade.
Dessa forma, podemos perceber que esse tipo de jogo, com a
possibilidade de escolher perfis, “customizar” personagens, encontrar amigos,
fazer alianças, estabelecer trocas, etc., não são um espaço de passividade do
jogador. Ele pode, em tese, utilizar os MMORPGs de forma dinâmica e capaz de
ampliar seu espectro de relações sociais.
Esses otakus têm acesso aos animes e mangás através da Internet,
visitando sites como o “YouTube” ou baixando episódios e revistas através de
programas P2P (programas “peer to peer”, de compartilhamento de arquivos,
como o “E-Mule” ou o “Shareaza”).
Nos primórdios da popularização da Internet, a maior dificuldade dos fãs
de anime era achar um local para assistirem aos vídeos que procuravam,
sejam AMVs, aberturas e encerramentos, trechos de episódios para
conferir a qualidade da série ou mesmo ver versões zuadas de seus
animês favoritos. Tudo começou a mudar em fevereiro de 2005, quando
surgiu o site Youtube. Hoje ele é o site de vídeos mais acessado do
mundo, e lá os fãs de animê encontraram o seu próprio paraíso.
(ANIMES NA TELINHA DO YOUTUBE, 2008, p. 40).

Thaís “Yuki” é um exemplo de um dos otakus que utiliza o “YouTube” não
só para assistir animes, como também para divulgar o seu trabalho como
cosplayer (pessoa que se apresenta em eventos utilizando uma roupa inspirada
em personagem de mangá ou de anime). Tanto ela como outros cosplayers,

bem como outros otakus em geral, possuem canais no YouTube, onde podem o
upload de vídeos como indicar vídeos já disponíveis no próprio site.

Com isso, no caso dos cosplayers, é possível disponibilizar suas
apresentações e, se houver permissão, escrever comentários. Dessa forma, o
trabalho desses jovens ganha divulgação entre seus pares, sem a necessidade
do recurso a meios de divulgação como a televisão.
Avanços técnicos, como programas para download de vídeos de sites
como o “YouTube” (“Save2pc”, “VDownloader”, etc.), para editoração de CDs e
DVDs (“Nero”, “Windows Moviemaker”, entre outros), com interfaces cada vez
mais simples e intuitivas, dão a esses jovens condições de fazerem suas
próprias compilações de episódios, edição de cenas, legendar, dublar, etc.
Munidos desse arsenal proporcionado pelo desenvolvimento da Web 2.0,
os otakus – que nossa pesquisa comprovou serem interessados por leitura, bem
como ávidos por tecnologia e informação – se mostraram capazes de, em pouco
tempo e com poucos recursos (como um conhecimento rudimentar da língua
inglesa), tomar conhecimento das possibilidades por ela disponibilizadas e a

utilizaram. Isso foi evidenciado em entrevistas que mencionavam “Bit-torrent”,
“Save2pc”, “E-Mule” e “E-Donkey”, “Flog”, “MSN”, etc.
Para ilustrar esse ponto, basta visualizar a janela do “Save2pc”, um
programa que realiza o download de vídeos de sites como o “YouTube”,
convertendo-os do formato FLV do site para os formatos AVI ou MPEG, que
podem ser carregados no computador e executados nos sistemas operacionais
Windows e Linux.

Como se pode ver, não há necessidade de maior conhecimento da língua
inglesa para o uso do programa, uma indicação de um dos entrevistados, então
com 14 anos de idade. O que se precisa fazer, basicamente, é copiar o
endereço do vídeo no site do YouTube (ou outro site que disponibilize vídeos
online), colá-lo no espaço link, como sugere o “Example” e, após escolher os
formatos mencionados acima (os únicos disponíveis na versão gratuita do
programa), clicar em “Start”.
Uma das características da web 2.0 é essa facilidade de uso pelo usuário
médio, ou até iniciante. Não é necessário ser um grande conhecedor da área da
Informática para poder utilizar os programas e/ou sites. Através de uma busca
simples no Google, é fácil encontrar softwares para download de arquivos, sites
para compartilhamento de fotos, etc. O caráter intuitivo desses programas, e/ou
sites, lhes permitiu utilizá-los para buscar, trocar, divulgar, etc. mangás e
animes.

“A Web 2.0 baixou a curva de aprendizado a um nível tão baixo que você
não precisa ser um engenheiro da computação para ser capaz de criar
seu próprio blog. Você não precisa ser um engenheiro da computação ou
um grande cientista para ter sua mensagem na Web. Atualmente,
qualquer pessoa pode customizar sua experiência na Web,
simplesmente arrastando e soltando.” (ENGLEMAN apud JONES: 2009,
35)

Um dos aspectos da Web 2.0 é “(...) esse crescimento maciço de todas
as diferentes mídias sociais, sejam blogs, vídeos do YouTube, outros tipos de
fotos ou outras espécies de mídia, podcasts, e toda essa diversidade de coisas
que as pessoas podem utilizar para expressar as mais variadas formas que eles
querem para compartilhar suas idéias ou apenas fazer streaming de suas
idéias.” (CARROLL apud JONES: 2009, 80)
Como é visível no exemplo mencionado acima,
“Anteriormente, o trabalho costumava estar focado no indivíduo, mas no
trabalho, hoje em dia, é a colaboração o que mais importa. Não se cria
um documento apenas para mantê-lo e guardá-lo para si só. Ao se criar
um documento ele é compartilhado com outras pessoas. Aplicativos online simplificam a colaboração.” (VEGESNA apud JONES: 2009, 88)

A produção de anime vídeos é uma forma de se apropriar dos animes e
de, mostrar ao mundo a sua visão dos mesmos. Um anime vídeo consiste em se
utilizar cenas de um desenho e colocar uma trilha sonora escolhida peolo
responsável pela edição do vídeo.
Assim, se tornou fácil achar produções de aficionados nos sites de
compartilhamento de vídeos, produções que recriam, homenageiam, etc. os
produtos originais. Da mesma forma, isso também facilitou o desenvolvimento
de todo um mercado de produtos piratas, como DVDs com episódios de séries
inteiras de animes, muitas vezes nem lançados no Brasil.
“DVDs piratas legendados por fãs são facilmente encontrados no bairro
da Liberdade, no centro de SP ou podem ser adquiridos pela Internet
através de uma grande variedade de sites não-oficiais. Isso, mais os
programas de compartilhamento de arquivos, fez com que animês (em
qualquer mídia) se espalhassem com grande velocidade. (...) Isso tem
alimentado legiões cada vez maiores de fãs que se dizem otakus com

orgulho e lotam as enormes AnimeCon e Anime Friend, que acontecem
anualmente em São Paulo, capital.” (NAGADO, 2007, p. 74)

Realizar o download de vídeos da Internet é algo relativamente fácil,
posto que existem sites de fansubbers, aficionados que traduzem e legendam
animes para depois os colocarem a disposição para download. Temos um
exemplo de um site desse tipo.

Como se pode ver, os otakus não precisam ficar na dependência dos
canais de televisão para terem acesso a esse tipo de material. Há uma grande
variedade de animes sendo continuamente traduzidos e disponibilizados pela
Internet. Descobrir um site de fansub não é tarefa difícil, bastando uma pesquisa
através de buscadores como o Google.
Sites para o download de desenhos, músicas J-Pop (Japan Pop), J-Rock,
anime songs (canções presentes em desenhos japoneses) também podem ser
encontrados através de tópicos de debates em fóruns ou redes sociais como o
“Orkut”. Isso aumenta, consideravelmente a liberdade de escolha dos otakus.

Essa suposta liberdade no acesso ao material da cultura pop nipônica,
bem como o aumento da capacidade dos aficionados por animes e mangás em
se apropriarem dos mesmos, também ocorre no campo textual. Através das
narrativas feitas por otakus, há a recriação, reinvenção dos seus personagens
favoritos de acordo com o seu ponto de vista – esse tipo de atividade é
conhecido como fanfiction (textos produzidos por aficionados tendo utilizando
seus mangás ou animes preferidos como ponto de partida).
“As pessoas podem publicar rapidamente, com facilidade, podem ser
encontradas, descobertas e lidas e outras pessoas podem reagir a esses
conteúdos. Há também mais uma ênfase nessa noção de uma Internet
movida por pessoa, seja por meio de gestos sociais leves de links,
leituras, votações, envio ou compartilhamento via e-mail – simplesmente
descobrindo e conectando-se com pessoas.” (CARROLL apud JONES:
2009, 66)

Um exemplo é o caso do mangá/anime “Naruto”. Abaixo há uma imagem
de um dos sites disponíveis para os otakus divulgarem seus textos.8
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Os textos podem sofrer análises (“reviews”): sugestões, críticas, dúvidas sobre os fatos
apresentados, estímulos a continuar o bom trabalho, etc.

O sucesso do anime, apresentado tanto em pelo canal por assinatura
“Cartoon Network” quanto pelo SBT, faz com que o mesmo seja alvo do
interesse de muitos jovens. A fanfiction permite a esses jovens alterar eventos,
brincar com os personagens, criar seus próprios personagens, desenvolver
tramas apenas esboçadas pelo produto original, etc.
Eric Engleman, gerente geral do site Bloglines disse que: “O maior controle
do usuário é uma das principais coisas da Web 2.0. Os usuários agora estão no
controle, o que não acontecia no passado.” (ENGLEMAN apud JONES: 2009,
37) Contudo, há potenciais exageros nessa afirmação, pelo menos no que
concerne a capacidade que os usuários possuem na Web 2.0. Afinal, no caso
dos otakus, por exemplo, ao mesmo tempo em que há a produção de material
próprio, como as fanfictions, esse material é produzido tendo os produtos
japoneses como referência.
Além disso, os usuários possuem tanto poder quanto é possível através
dos sites e dos aplicativos disponíveis no mercado. Tal possível limitação, não
esvazia o maior leque de possibilidades de intervenções por parte desses
otakus, os quais acabam criando, reinventando, divulgando, distribuindo,
produtos de uma forma consideravelmente dinâmica.
“Ultimamente, o que realmente motiva as pessoas a se envolverem em
redes de contato e na mídia social, é dar liberdade às pessoas, dar escolha às
pessoas que de outra forma jamais conseguiriam.” (BIANCHINI apud JONES:
2009, 51) Através das mídias sociais, há a sugestão de animes, dicas de como
produzir cosplay, indicação de sites para download de mangás traduzidos, etc.
Fóruns online como o “Cosplay Brasil”, dedicado aos praticantes do
hobby de se caracterizar como personagens de mangás ou animes, foram
essenciais na construção dessa dimensão virtual da cultura pop nipônica no
Brasil. Nesses fóruns, cosplayers mais antigos interagem com os iniciantes,
trocando idéias, dando sugestões, trazendo referências e críticas, indicando
sites, etc.
O “Orkut” (criado em janeiro de 2004), rede social com grande presença
de brasileiros, é um outro exemplo da utilização de mídias sociais. Os otakus a
utilizaram, e ainda utilizam (apesar do crescimento da sua presença no
“Facebook”), para encontrar outros interessados na cultura pop nipônica. Um

exemplo disso é o fato da comunidade “Cosplay Brasil”, originada do fórum de
mesmo nome, ter sido criada em 29 de fevereiro de 2004.
“Assim, os componentes que vejo realmente definindo a Web 2.0 são
plataforma ou serviços de rede, inovação que é construída sobre o cume
desta plataforma ou serviços de rede e a distribuição dessas
informações. Você vê atualmente algumas das materializações desse
tipo – por exemplo, a proliferação de dispositivos/ferramentas no
MySpace, Facebook, Google e Yahoo!. Agora é possível combinar
facilmente informações de múltiplas fontes e compartilhá-las.” (MANCINI
apud JONES: 2009, 4)

A comunidade “Cosplay Brasil” é um dos tradicionais espaços de troca de
informações através da Internet. Sendo uma das comunidades mais antigas
sobre cosplay, além de ser um dos desdobramentos do fórum de mesmo nome,
ela ainda hoje é alvo de constantes atualizações. Pode-se ver o caráter

intertextual da mesma, posto que logo na sua descrição, há links para o site
oficial, bem como para o seu fotolog e o seu “Twitter”.
A possibilidade, no Orkut, de se poder listar as comunidades com temas
afins, permite que se navegue em outras comunidades, entrando em contato
com outros com gostos semelhantes. Um exemplo é a presença da comunidade
“Harry Potter Cosplay”, composta por pessoas que, embora não sejam
necessariamente otakus, são interessados em cosplay.
O seu caráter público, com seu conteúdo aberto para não-membros, a
torna um espaço acessível para os interessados no tema. Contudo, ela possui
três moderadores, membros escolhidos pelo dono da comunidade (um nome
conhecido no universo cosplay brasileiro, Fernando “Ferio” Siqueira) para, em
tese, evitar práticas de perseguição, desacato, agressão verbal, etc.
Pode-se ter uma idéia das discussões ocorridas na comunidade através
do seu fórum.

Uma prática comum nessas comunidades é a de jogos do tipo “Qual o
cosplay para a pessoa acima?”, “Abraço/fico/namor/caso/passo/mato”, etc.
Nesses jogos, a pessoa que deve responder essa pergunta a respeito do

comentador anterior. Isso se faz a partir de algo que foi falado, através da foto
do perfil ou de uma visita ao perfil, por exemplo. Isso confere um caráter
dinâmico a brincadeira, o que pelo número de postagens, mostra ser algo que
os membros apreciam.
Há também tópicos que se prestam a prestar auxílio aos cosplayers
iniciantes (“[OFICIAL] Ajuda com Cosplay”)9, bem como para a realização de
troca de experiências (“[FIXO] Como foi sua 1ª vez de Cosplay?”). A
comunidade também facilita o contato como, por exemplo, no caso daqueles
interessados em formar um grupo de cosplay ligado a algum animê específico,
por exemplo (“[OFICIAL] Grupos de Cosplay”).
Como se pode ver, a comunidade também se presta a divulgação de
eventos, bem como também existe um “chat”, no qual o objetivo é o de permitir
conversas sem objetivos específicos, além do da própria interação.
Devido ao fato de a produção de um cosplay ser um processo por vezes
oneroso, e o cosplayer, com o passar do tempo, pode se desinteressar de
algum de seus trabalhos já prontos, a comunidade oferece a possibilidade de
anunciar a venda do seu cosplay (“[OFICIAL] Venda de Cosplays e Acessórios”).
Assim, os tópicos específicos sobre cosplay, o foco da comunidade, são
particularmente úteis para a inserção dos iniciantes no tema. Neles é possível se
tirar dúvidas, receber sugestões, fazer críticas, etc. Apresentamos abaixo um
exemplo de venda de um cosplay. O interessado em vender pode divulgar o seu
produto, abrindo a possibilidade de vir a ser contatado por algum possível
comprador.
Esse tipo de procedimento é característico de sites de compra, porém
aqui, ele se dá em ume espaço lúdico. É interessante que o vendedor se utiliza
da própria Internet para descrever melhor o seu produto, dando links onde
maiores informações, como fotos, por exemplo, podem ser encontradas.
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Nessa comunidade, os tópicos com a rubrica “OFICIAL” (colocados em caixa alta) são criados
pela moderação. É uma forma de conduzir a discussão, de propor questões consideradas
importantes pelos responsáveis pela comunidade.

Com isso, é possível perceber como os otakus se familiarizaram com os
diferentes mecanismos existentes na rede mundial de computadores. Eles os
utilizam para ter acesso a materiais que, fora do mundo virtual, seriam de difícil
acesso. Além disso, aproveitam para estabelecer contatos, para expressar seus
gostos, retratarem a si próprios.
Uma das atividades preferidas pelos cosplayers, e que é uma forma de
reconhecimento da sua qualidade e esforço, é o costume de serem fotografados
nos eventos. No início das pesquisas nesse campo, era comum a pergunta: “Vai
botar em algum site? Vai aparecer em algum flog?”
Os flogs eram então (2005) um espaço de divulgação de eventos, bem
como de expressão de si. No caso do “Cosplay Brasil”, ele também possui um
flog, embora o mesmo tenha um tráfego de informações decrescente e passe
por períodos de relativa inatividade – talvez um efeito da diversidade de canais
de comunicação que foram se consolidando no decorrer do tempo (a criação de
um site do próprio “Cosplay Brasil”, de uma página no “Facebook” e de um
“Twitter” são exemplos disso).

Temos abaixo uma representação, produzida pelo próprio flog, da
atividade do mesmo. No caso, as marcações brancas significam fotos
divulgadas no flog. É perceptível a intensidade do uso do flog no seu início,
sendo particularmente evidente a queda da sua utilização no último ano
(2010/2011).

Ainda que não possuam mais a mesma importância que anteriormente,
os flogs permanecem como um recurso para divulgação de imagens, tanto de
eventos quanto de cosplayers. A estrutura dos fotologs não difere muito.
Constitui-se basicamente de um mural de fotos publicadas (à esquerda), logo
abaixo da descrição do perfil do usuário do flog. À direita, ficam os

“Amigos/Favoritos” e “Grupos”, o que permite conhecer outros flogs indicados
pelo usuário, bem como flogs da temática, agrupados por categorias.

Os flogs possuem um mecanismo de comentário (o chamado “Livro de
Visitas”) semelhante aos blogs (mídia a partir da qual se originaram). Os
comentários consistem basicamente em comentários sobre as fotos postadas.
Se o comentador possuir um flog, os seus comentários podem trazer o link do
mesmo, o que facilita um processo de reciprocidade, com um “flogueiro”
comentando o trabalho do outro.

Atualmente houve uma popularização do “Facebook”, porém o mesmo
não tem se mostrado um espaço tão convidativo para as interações dos otakus.
Contudo, já existem grupos, o que seria o equivalente às comunidades do
“Orkut”, relativos a animes, mangás, etc. no “Facebook”. O “Cosplay Brasil” já
possui o seu grupo no “Facebook”
Uma das diferenças do “Facebook” em relação ao “Orkut” é o fato do
primeiro ter um maior alcance mundial, com usuários de diferentes países, o que
(em tese) possibilita a troca de informações entre cosplayers e otakus de todo o
globo.
O “Orkut” teve seu sucesso concentrado no Brasil, o que é evidenciado
por estatísticas do próprio site de relacionamento. Mesmo que esses dados
possam ser de difícil confirmação (já que uma pessoa pode trocar sua
nacionalidade e colocar outra que não seja a sua), eles servem como uma
ilustração do perfil possível do site.

O alcance, ainda limitado do “Facebook” entre os otakus brasileiros, é
visível através do número de membros (124, quando da captura da imagem do
grupo). Um dos administradores do grupo é o “Ferio” (Fernando Siqueira), o
mesmo da comunidade sobre cosplay no “Orkut”.
O grupo no “Facebook” cumpre, basicamente, os mesmos objetivos que
mencionamos anteriormente. Essas características podem ser evidenciadas no

mural do grupo, onde são divulgados acontecimentos relativos ao universo do
cosplay (eventos, concursos, etc.).

Essa exposição está longe de esgotar as possibilidades dessa discussão,
posto que ela cobre uma grande diversidade de mídias e de desdobramentos.
Desde a criação de blogs, fóruns, flogs, redes sociais, etc. os otakus brasileiros
se utilizam das mesmas para intensificar e ampliar o seu leque de relações
sociais.
A partir dos seus interesses (mangás, animes, cosplay, etc.), eles se
apropriam desses novos recursos e os utilizam para atender às suas
necessidades, as quais podem cobrir um diversificado campo de possibilidades,
indo desde a venda de acessórios, passando sobre sugestões de como fazer
um traje, até a divulgação de doações de cosplay, como podemos ver abaixo.
Esse

tipo

de

informação

se

tornou

mais

acessível

como

o

desenvolvimento dessas redes sociais. Os membros dessas redes as utilizam
para repassar novidades, informações sobre eventos, etc.

“Não é mais a Internet de mão única, onde um punhado de corporações
ou pessoas com condições de bancar um site colocam uma mensagem
para que você possa lê-la. Ao contrário, é um lugar onde qualquer um,
gratuitamente, pode disponibilizar seu conteúdo e ter a oportunidade de
ser descoberto.” (CARROLL apud JONES: 2009, 64)

Dessa forma, a troca, que era originalmente face-a-face ampliou-se
exponencialmente. Ao mesmo tempo em que há a possibilidade de se expandir
o número de contatos, há também a contrapartida da parcial impossibilidade de
proximidade com os mesmos. Há assim os amigos virtuais, com os quais a
possibilidade de encontro físico é remota – embora os grandes encontros de fãs
sejam um catalisador (já foi possível testemunhar pessoas, que não se
conheciam no “mundo físico”, que marcaram encontro em eventos).
Questões como distribuição de material pornográfico, de direito autoral,
entre outras, não podem ser esquecidas. Os jovens, com um computador e um
modem, armados com alguns softwares gratuitos podem se apropriar de uma
grande diversidade de produtos, muitas vezes sem o pleno conhecimento dos
seus responsáveis. Esse novo poder juvenil, em face dessas mudanças, tem
que ser melhor estudado para que se possa compreender as possíveis
implicações decorrentes desse desenvolvimento da Web 2.0.
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