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RESUMO 

Esta dissertação analisa a produção sígnica das estátuas e dioramas bishoujo, sob a ótica do 

campo da Comunicação, do Consumo e da Memória no contexto atual, e o quão importante é 

o seu colecionismo para a manutenção dos registros de memória do fã e do colecionador. O 

trabalho se refere à hibridização da cultura pop e destaca a ocorrida com a cultura pop 

japonesa, de modo a permitir conceituar um ator sócio-econômico-social surgido, neste 

contexto, denominado como fã-colecionador. Por intermédio de depoimentos de fãs e 

colecionadores e da análise de imagens e ilustrações, e fundamentado teoricamente pelos 

conceitos de cultura de massa e imaginários apresentados por Edgar Morin (2002); de fãs, 

trazidos por Cornell Sandvoss (2005); de  colecionador e coleção, discutidos por Walter 

Benjamin (2009) e  Jean Baudrillard (2008), de memória, concebidos por Iuri  Lotman (1981) 

e por Andreas Huyssen (2000), de shôjo mangá e cultura pop japonesa, demonstrados por 

Sônia Luyten (2005), Yuji Gushiken (2013) e Michiko Okano (2015), de cena cosplay, 

desenvolvido por  Mônica Nunes (2014; 2015); de comunicação e consumo, elaborados por  

Grant McCracken (2003); de identidade, proposto por Manuel Castells (2000); e culturas 

híbridas, apresentados por Néstor García Canclini (2013), e demais autores ligados ao estudo 

desenvolvido, buscou-se avaliar como o consumo das estátuas e dioramas bishoujo tem 

contribuído na operação de memórias do fã e do colecionador, na recodificação da cena 

cosplay e na construção identitária do fã-colecionador. 

Palavras chave: comunicação, consumo, colecionismo, fã-colecionador, memória, bishoujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

This thesis analyzes the sign production of bishoujo statues and dioramas, under the 

perspective of Communication, Consumption and Memory in the current context, and how 

important is its collecting for the maintenance of the records of the fans’ memory. This thesis 

refers to the hybridization of pop culture and highlights its hybridization with the Japanese 

pop culture, allowing the conception of a socioeconomic and cultural individual emerged in 

this context, named as fan-collector. Through the testimonials of fans and collectors and the 

analysis of images and illustrations, also grounded by the studies of the theories of the 

concepts of intellectuals and mass culture presented by Edgar Morin (2002); of fans, brought 

by Cornell Sandvoss (2005); of collectors and collecting, discussed by Walter Benjamin 

(2009) and Jean Baudrillard (2008); of memory, conceived by Iuri Lotman (1981) and 

Andreas Huyssen (2000); of shôjo mangá and Japanese pop culture, established by Sônia 

Luyten (2015), Yuji Gushiken (2013) and Michiko Okano (2015); of cosplay, developed by 

Mônica Nunes (2014;2015); of communication and consumption, conceived by Grant 

McCracken (2003); of identity, proposed by Manuel Castells (2000); and hybrid cultures, 

presented by Néstor García Canclini (2013), and other authors related to the study developed 

by this thesis, we sought to assess how the consumption of bishoujo statues and dioramas has 

contributed in fan and collector memories operation, in the cosplay scene recoding and in the 

identity construction of the fan-collector. 

Keywords: communication, consumption, collecting, fan-collector, memory, bishoujo. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Estamos vivendo num período em que a cultura popular midiática/massiva  

(SOARES, 2014, p. 6) está presente em suas reencenações do passado, fazendo, assim, com 

que cotidianamente nos deparemos com recodificações do ontem. Desta forma, ao ficarmos 

obcecados pelo passado (HUYSSEN, 2000, p. 19), em meio a uma vivência inconstante e 

efêmera, buscamos de alguma forma remontá-lo e das muitas maneiras existentes que podem 

ser utilizadas para reconstruir esse tempo vivido, destacamos a chamada prática colecionista. 

 Os objetos, por se fazerem presentes no nosso dia a dia, passam a deter uma 

historicidade permanente, nos permitindo rememorar acontecimentos pessoais ou coletivos 

anteriores. Migram da funcionalidade para a subjetividade, tornam-se, então, “colecionáveis”. 

 Deste modo, em nosso entendimento, a coleção sempre remete à figura maior 

daquele que a detém: o colecionador. Seja por similaridade ou disparidade das partes que a 

compõem, essa acumulação seriada e subjetivamente ordenada permite ao colecionador 

relembrar momentos de sua vida. 

A cultura pop contemporânea é um híbrido. Repleta de uma infinidade de celebridades 

e personagens das mais diversas narrativas midiáticas (revistas em quadrinhos, filmes, séries, 

desenhos animados, games, mangás, animês, livros, etc.), compartilha democraticamente 

elementos e características que se tornaram parte de uma “memória coletiva” (Halbwachs, 

2004), que se projetam do imaginário para o real e do real para o imaginário, num ir e vir 

contínuo, que contribui para o despertar de sentimentos de admiração, lealdade, devoção, 

culto e idolatria, denominações estas que podem ser cooptadas numa única palavra: fã. 

Essa tedência à idolatria detida pelo fã oportunizou a eclosão de novos olimpianos 

modernos (MORIN, 2002, p. 105), oriundos agora de outras narrativas midiáticas e suas 

hibridações, dentre as quais, o bishoujo, que incorporou em personagens femininas ocidentais 

características do “shojo mangá ou quadrinho para garotas” (LUYTEN, 2011, p. 185), 

tornando as orientais “ocidentalmente sexys” (LUYTEN, 2011, p. 191) e passando a 

feminilizar personagens outrora exclusivamente masculinas para que fossem incluídas nesse 

novo contexto. 
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 Bishoujo ou bishôjo (美少女1
) é um termo híbrido que vem da abreviação da palavra 

inglesa beautiful
2
 (bi) e das palavras japonesas shou (pequena) e jo (mulher), que pode ser 

traduzido, como garota bonita (tradução nossa). Portanto, ao ser utilizada, refere-se sempre a 

personagens do sexo feminino. Angariando novos apreciadores, com a apresentação 

reimagianada de personagens da cultura pop japonesa e ocidental contemporâneas, sob a ótica 

do bishoujo, heróis e vilões, provenientes de mundos-fantasias, foram transportados para o 

colecionismo por meio de estátuas e dioramas, contribuindo assim para o surgimento do 

colecionador de estátuas e dioramas bishoujos, que passou a enxergar esses novos objetos 

como uma fonte de retomada, preservação e operação de memórias. 

De forma sucinta, a pesquisa desenvolvida tem por intuito analisar a produção sígnica 

das estátuas e dioramas bishoujos e o quão importante é o seu colecionismo para a 

manutenção dos registros de memória do colecionador, posto que, tendo assumido o 

protagonismo da construção de alguns desses objetos ao manifestar quais personagens 

gostaria de ver transportadas para o gênero bishoujo, busca atender a sua própria ânsia 

colecionista. Assim, em meio às leituras sobre colecionador e colecionismo feitas por este 

pesquisador, foram levantados os seguintes questionamentos: Como se dá a produção sígnica 

das narrativas midiáticas que servem de base para a construção das estátuas e dioramas 

bishoujo, considerando-se a ascensão da cultura pop japonesa no cenário da hibridização 

cultural, especialmente no colecionismo atual? Em que medida podemos avaliar o 

protagonismo do colecionador na produção de novos objetos que constituirão parte de sua 

coleção e, uma vez percebida essa atuação, não poderia ele ser identificado como um novo 

ator sócio-econômico-cultural: um fã-colecionador? 

Tomaremos o colecionismo, especificamente de estátuas e dioramas bishoujos, sob a 

ótica dos conceitos de cultura de massa e imagináriosm, de Morin (2002), associados aos 

conceitos de fãs, de Cornell Sandvoss (2005) e Henry Jenkins (2006); colecionador e coleção, 

de Benjamin (2009), Baudrillard (2008) e Costa (1994); memória, de Huyssen (2000), Jay 

Winter (2006), Iuri Lotman (1981) e Nunes (2001); shôjo mangá, de Luyten (2005) e Nagado 

(2007); cultura pop japonesa, de Yuji Gushiken (2013) e Michiko Okano (2015); cena 

cosplay, de Nunes (2014); comunicação e consumo, de Silverstone (2005), McCracken 

(2003), Douglas e Isherwood (2006); identidade, de Manuel Castells (2000); e culturas 

                                                 
1
 美 significa bela;  小 significa pequena/jovem; e 女 significa mulher . 

2
 Dicionário Michaelis Inglês-Português: Beautiful: adj bonito, formoso, gracioso, belo. beautiful and 

warm coll bem quente. the beautiful o belo. 
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híbridas, de Canclini (2013), para avaliar o quão esta prática tem contribuído na operação de 

memórias do fã e do colecionador, na recodificação da cena cosplay e na construção 

identitária do fã-colecionador. 

 Os trabalhos de diligência desenvolvidos no presente projeto foram subdivididos em 

duas etapas: uma voltada à pesquisa bibliográfica por intermédio da qual selecionamos os 

arcabouços teóricos e críticos que nos leveram a uma reflexão do estudo desenvolvido e assim 

angariaram elementos que fundamentaram a compreensão do que vem a ser o colecionismo e 

a produção de memórias; e a segunda e última etapa corresponde à apreciação dos corpora da 

pesquisa, por meio de ilustrações e fotografias, comparando a forma final bishoujo com as 

fontes ou narrativas ocidentais e orientais das quais são originárias, bem como a análise da 

expansão desse gênero híbrido dada a sua transformação em cosplay, como uma prática 

identitária. 

 A iconografia constituiu parte indissociável das argumentações apresentadas neste 

trabalho, visto que foi por intermédio das imagens que pudemos verificar o processo de 

hibridização operado nas personagens femininas e masculinas das narrativas midiáticas 

contemporâneas evocadas como referências por esse novo gênero. 

 Visando ainda enriquecer a pesquisa desenvolvida, foram acrescentados ao longo do 

texto depoimentos de fãs e colecionadores dos mais variados tipos de objetos. 

 No Capítulo I abordamos o colecionismo, o colecionador, o fã e o consumo material, 

simbólico e midiático das narrativas midiáticas contemporâneas, com especial preocupação 

em salientar o entrecruzamento existente entre estes principais conceitos, de forma que 

possibilitasse ao leitor identificar seguramente os fatores que conduzem um indivíduo à 

prática colecionista. 

 Por intermédio dos textos culturais da atualidade, no Capítulo II, buscamos detectar 

pontos de intersecção culturais que viessem a nutrir o imaginário e ilustrassem o bishoujo 

como um operador sígnico de uma memória afetiva e midiática do colecionador.  

 No Capítulo III, face à ascensão da cultura pop japonesa, destacamos a efetiva 

contribuição da ocidentalização do shojo mangá para a construção do bishoujo e frisamos a 

reinterpretação e expansão desse gênero híbrido para outras práticas. 

 Por fim, ao entendermos à prática colecionista de estátuas e dioramas bishoujo e a 

produção sígnica atrelada a esta prática, apresentamos o “fã-colecionador”, cujo grau de 
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entrosamento o leva a protagonizar a criação de novos conteúdos e objetos, e lhe permite, 

ainda, a se expandido à prática identitária do cosplay, estabelecendo um elo permanente entre 

o passado e o presente. 
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CAPÍTULO I – COLECIONISMO, COLECIONADOR, FÃS E CONSUMO: 

Um mapeamento na contemporaneidade 

 Nunca a chamada cultura popular midiática/massiva (SOARES, 2014, p. 6), a qual 

nos referiremos neste estudo como “cultura pop”
3
 – e uma de suas nomeações comumente 

designada como cultura geek – esteve tão proeminente quanto no desenrolar desta segunda 

década do século XXI. Da mesma forma, nunca antes se incentivou com tanto entusiasmo o 

orgulho de ser fã
4
 quanto na atualidade, esquecendo-se propositalmente todas as nuances 

conotativas à palavra, pois era utilizada para se referir indivíduos pouco sociáveis, 

introvertidos, CDFs
5
, etc., parecendo agora que as narrativas midiáticas contemporâneas, 

sobretudo aquelas ligadas a revistas em quadrinhos, games, desenhos animados, filmes, 

graphic novels, mangás e animês, estão exclusivamente empenhadas na conversão de seus 

públicos: leitores, gamers, espectadores em geral, em parceiros e fãs. Estimulados ao 

“consumo de experiências, tão importante ou mais hoje em dia do que outras modalidades 

mais habituais de consumo”, esses parceiros e fãs, cada vez mais engajados com as marcas, 

produtos e serviços, foram denominados por Castro (2012) como “consumidores-fãs” 

(CASTRO, 2012, p. 134). 

 Para angariar esse engajamento, podemos pensar em outras estratégias para 

aproximar o consumidor às lógicas do consumo como  “entretenimentos memorialísticos”, 

para usar a expressão de Huyssen (2000, p. 14), de modo a propiciar um maior envolvimento 

do consumidor. No entanto, é possível observar que muitas dessas ações, de uma forma ou de 

outra, acabam por convergir sempre para um mesmo ponto em comum: a busca pela memória. 

 Seja no operação, preservação ou criação, é à produção de uma memória o objetivo 

final que muitas das narrativas midiáticas contemporâneas acabam por impelir, evidenciando 

o  “boom da memória”, como sugere Huyssen (2000) 

 

[...] o boom das modas retrô e dos utensílios retrô, a comercialização em 

massa da nostalgia, a obsessiva automusealização através da câmera de 

vídeos, a literatura memorialística e confessional, o crescimento dos 

romances autobiográficos e históricos pós-modernos (com as suas difíceis 

negociações entre fato e ficção), a difusão das práticas memorialísticas nas 

artes visuais, geralmente usando a fotografia como suporte, e o aumento do 

número de documentários na televisão [...]. (HUYSSEN, 2000, p. 14) 

                                                 
3
 A discussão sobre cultura pop será feita no Capítulo II. 

4
 O grifo é nosso. 

5
 Cabeça de Ferro ou Crânio de Ferro. Fonte: Disponível em: http://www.significados.com.br/cdf/. Último 

acesso em: 14 de fevereiro de 2015. 
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 E é devido a este cenário, logicamente não desconectado de outras causas de ordem 

econômica e cultural, que podemos notar a retomada do colecionismo na atualidade como 

uma das práticas utilizadas para criar novos adeptos, caracterizando-se como um ato que pode 

ser relacionado ao que Winter (2006) fala sobre a obsessão pela memória na atualidade, 

 

[...] que nasce de uma multiplicidade de fatores e desenvolvimentos sociais, 

culturais, medicinais e econômicos de tipo eclético, mas que se entrecruzam. 

[...] cada um desses estímulos para a reflexão sobre a memória tem sua 

própria lógica e constituição internas, mas que o efeito de suas interseções é 

multiplicativo em vez de aditivo. Em outras palavras, o “boom da memória” 

ocorreu porque os impulsos por detrás dele resultam em algo maior que a 

adição de suas partes. (WINTER, 2006, p. 69) 

 

 No texto sobre o colecionador, Benjamin (2009) ressalta que “colecionar é uma forma 

de recordação prática e de todas as manifestações profanas da ‘proximidade’, a mais 

resumida.” (BENJAMIN, 2009, p. 239). Outrora sob a crença iluminista, “colecionar 

exemplares era uma das maneiras de se conhecer cientificamente a natureza” (COSTA, 1994, 

p. 40); por certo, o colecionismo atual é visto pelo seu praticante como uma atividade de 

reforço à sua capacidade de memorização, já que cada objeto lhe serve de prova testemunhal 

de acontecimentos de sua vida. Acontecimentos estes fragmentados que podem ser 

reordenados em qualquer instante por meio dos itens colecionados. 

Um dos trabalhos da memória é tornar nossa vida, caótica, explicável e, através da 

contínua aquisição de objetos para a composição da coleção, somos capazes de perceber o 

“caráter essencialmente dinâmico da memória, não como entidade fixa, mas como processo 

diligente, nas escavações, a um só tempo, do passado, do presente e do futuro (NUNES, 2001, 

p. 108-109) – e conseguir, por meio do ato de colecionar, estabelecer as conexões entre estes 

tempos. 

 Ainda que reconheçamos que muitos podem ser os estímulos que levam uma pessoa 

à prática colecionista, o foco deste trabalho será mantido naqueles especificamente ligados à 

hibridização da cultura pop, com destaque maior àquela ocorrida com a cultura pop japonesa 

atual. 

 Neste trabalho discutiremos sobre estátuas e dioramas do gênero conhecido por 

bishoujo comercializados mundialmente por três empresas distintas, das quais duas são 

originalmente japonesas e uma norte-americana: Kotobukiya, Bandai e DC Collectibles. As 

estátuas são feitas de PVC de alta qualidade e de plástico ABS (Acrilonitrila butadieno 
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estireno)
6
 Ao limitar o corpus a estátuas e dioramas bishoujo, tal escolha nos permitirá melhor 

assinalar algumas características sobre o colecionismo que, se visualizadas num todo, 

poderiam acabar nos passando despercebidas ou serem erroneamente interpretadas. 

 Por estátuas bishoujo chamaremos a apresentação de uma dada personagem sem que 

existam ao seu redor ou base quaisquer outros elementos que não a própria estatueta (figura 

1). 

 

Figura 1 – Estátua bishoujo Ame-Comi da DC Collectibles (2008) da personagem Mulher-Maravilha da DC 

Comics
7
. 

 

 Por sua vez, designaremos como dioramas, quaisquer corpora que além da estatueta, 

também apresentem elementos adicionais e que, de um modo geral, incitem à imaginação do 

observador e o levem a uma tentativa de finalização subjetiva da cena iniciada. Na imagem a 

seguir temos apresentada a personagem Caçadora da DC Comics (figura 2), apoiada sobre a 

estátua de um grifo (criatura lendária com cabeça, patas dianteiras e asas de águia e corpo,  

patas traiseras e cauda de leão). A presença do grifo juntamente com a personagem é que faz 

com que receba a demoninação diorama, por se constituir parte de um cenário que pode ser 

completado pela imaginação de um observador. 

                                                 
6
 Fonte: Disponível em: http://www.tudosobreplasticos.com/materiais/abs.asp. Último acesso em: 14 de 

fevereiro de 2015. 
7
 Fonte: Disponível em: http://2.bp.blogspot.com/-QLwabCikGSA/T9Z74G-

uNEI/AAAAAAAAJhw/EcX3P3RzJ5k/s1000/img-jf_jm_ame-comi_ww.jpg. Último acesso em: 30 de 

novembro de 2014. 
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Figura 2 – Estátua bishoujo Kotobukiya da personagem Caçadora da DC Comics
8
 (2012). 

  

 Antes de nos aprofundarmos na análise dos corpora, faremos uma breve 

apresentação de cada uma das empresas que produzem as estátuas e dioramas bishoujo, para 

que percebamos o caráter híbrido dos produtos e hibridizador desse gênero desde a sua 

concepção e sua relação com a indústria do entretenimento atrelada à centralidade do 

consumo em nossa cultura. 

 

 

Figura 3 – Logotipo da empresa japonesa Craftsmanship Kotobukiya
 9
 

 

 Fundada como uma loja de brinquedos, em Janeiro de 1953, na cidade de Tachikawa 

em Tóquio, no Japão, a Craftsmanship Kotobukiya (figura 3) iniciou suas atividades como 

uma loja de vendas a varejo, mas que acabou por adentrar o mercado oferecendo model kits 

                                                 
8
 Fonte: Disponível em: http://ecx.images-amazon.com/images/I/71TyXfpHLKL._SL1500_.jpg. Último acesso 

em: 30 de novembro de 2014. 
9
 Fonte: Disponível em: http://static-

cdn2.ustream.tv/i/channel/picture/1/3/2/1/13214947/13214947_kotobukiya_logo_1359433639,640x360,r:1.jp

g. Último acesso em: 30 de novembro de 2014. 
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originais a partir de 1983, mas foi somente em 1985 que lançou seu primeiro licenciado: o 

King Godzilla. No entanto, o produto que separou definitivamente a Craftsmanship 

Kotobukiya dos demais fabricantes de model kits, foi a aquisição da licença do Mobile Suit 

Zeta Gundam THE-O mecha, pois se tornou a primeira empresa além da Bandai ser capaz de 

lançar produtos oficiais do animê Gundam
10

. 

 A primeira incursão da Craftsmanship Kotobukiya em produtos não model kits se 

deu em maio de 1989, com estátuas de soft vinil e Action Styling Figures (atualmente 

conhecidas como a marca ARTFX Statues). Desde, então, a Craftsmanship Kotobukiya 

aumentou completamente sua linha de produtos, com estátuas pintadas feitas em resina 

(conhecidas como Kotobukiya Fine Arts Statues), Action Figures, One Coin Mini Figures e 

outras. 

 

Figura 4 – Logotipo da empresa japonesa Bandai
 11

 

 

 A empresa japonesa Bandai (figura 4), fundada em 1950, é a terceira maior 

fabricante de brinquedos do mundo, que após se fundir com a desenvolvedora de games 

Namco, passou a ser gerenciada pela Namco Bandai Holdings Inc. Desde a década de 1980, a 

Bandai se tornou a maior fabricante de brinquedos do Japão e atualmente possui as principais 

licenças das franquias mais populares desse país, como: Godzilla, Ultraman, Kamen Rider, 

Saint Seya, Super Sentai, Gundam e diversas outras. 

 

Figura 5 – Logotipo da empresa norte-americana DC Collectibles
 12

 

                                                 
10

 Mobile Suit Gundam ou mais conhecido apenas como Gundam, é um animê criado em 1979 por Yoshiyuki 

Tomino e por Hajime Yatate, pseudônimo para as contribuições coletivas do time de animadores da 
Nippon Sunrise 

 
11

 Fonte: Disponível em: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f7/BANDAI.svg/2000px-

BANDAI.svg.png. Último acesso em: 30 de novembro de 2014. 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Yoshiyuki_Tomino&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Yoshiyuki_Tomino&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hajime_Yatate
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sunrise
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 A DC Collectibles (figura 5), fundada em 1997, é uma divisão de colecionáveis da 

editora de histórias em quadinhos DC Comics, detentora dos direitos autorais de inúmeros 

super-heróis e vilões como: Superman, Batman, Coringa, The Flash, Lanterna Verde, Mulher-

Maravilha, Mulher-Gato e etc. 

 Conjuntamente, estas três empresas são responsáveis pela produção de dezenas de 

estátuas e dioramas dos mais variados tipos, incluindo as do gênero bishoujo, cuja iconografia 

será apresentada ao longo dos textos que compõem a pesquisa para melhor vislumbre dos 

corpora analisados. Por ora, vamos entender o mundos os objetos que faz o colecionismo uma 

prática cultural , de consumo e operadora de memórias. 

 

1.1. O MUNDO DOS OBJETOS 

 O colecionismo é uma prática que gera controversas reações: estranhamento e 

admiração. A estranheza se dá pela excentricidade de alguns objetos que vêm a fazer parte de 

uma coleção e pela admiração devido à raridade ou valor desses mesmos objetos. 

 Os colecionáveis podem variar de itens valiosos, atrativos ou comuns (ex.: bonecas, 

relógios, jóias, selos, papéis de cartas, canetas, chaveiros, etc.) àqueles mais extravagantes, 

incomuns ou repugnantes (ex.: chocolates, etiquetas de roupas, caixas de fósforos, insetos,  

etc.). Cabe ressaltar que a proposta deste trabalho não se calca numa análise psíquica do 

colecionador, mas antes, das formas pelas quais ele se apropria dos objetos da coleção e 

usufrui deles como operadores de memórias, contribuindo as narrativas midiáticas 

contemporâneas ativamente para a construção dessa memória midiática , observamos também 

como a prática colecionista se amplia em práticas identitárias. 

 Desta forma, poderemos ainda observar os colecionáveis como uma materialização 

da convivência entre passado, presente e futuro. 

 

1.1.1. O aspecto memorial do objeto 

 Ao perderem sua função primária de uso, em sua maioria devido à obsolescência 

tecnológica, os objetos que tenham vindo a ser testemunhas da “trajetória de vida de uma 

pessoa ou família” (COSTA, 1994, p. 40), adquirem, então, uma função histórica. A infância 

e a adolescência constituem as bases mais recorrentes para se justificar a prática colecionista, 

no entanto, não é tão somente a lembrança do período infanto-juvenil que serve de estímulo 

ao colecionismo, podendo também muitas vezes tal incentivo advir de outros acontecimentos 

                                                                                                                                                         
12

 Fonte: Disponível em: http://media.dcentertainment.com/sites/default/files/DC_Collectibles_tm_vert_rgb.jpg. 

Último acesso em: 30 de novembro de 2014. 
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marcantes na vida do colecionador, como viagens ou outros eventos, por exemplo. Momentos 

que podem sobrevir inclusive de ações promovidas por empresas de modo a gerar ou 

rememorar experiências vividas por seus consumidores e que, por sua vez, embriagados, 

seduzidos ou sentimentalmente tocados pela magia do entretenimento oferecido, acabam por 

– mesmo que não intencionalmente – adentrar no “jogo passional” do colecionismo 

(BAUDRILLARD, 2008, p. 95), quando “apenas como lembrança” adquirem um objeto que 

os faça relembrar “aquele lugar” ou “aquele momento especial”. 

 Não se trata aqui de enfocar a dimensão fantasmagórica desses objetos, a “fascinação 

que a mercadoria, na sua ‘imediatidade sensível’ [...], exerce sobre os homens” (FERRARI, 

2008, p. 38), mas a historicidade que contraem a partir do instante em que se tornam um “item 

de recordação”. 

 Faz-se interessante notar que a partir desse ponto, o objeto adquirido, independente 

do que venha a ser, imediatamente perde sua funcionalidade usual, servindo apenas como um 

elo entre o acontecimento passado e seu possuidor. Também é importante atentar que somente 

este fato isolado, não é suficiente para que se defina tal comportamento como uma atividade 

colecionista. No entanto, se esse indivíduo passa então costumeiramente a recorrer à aquisição 

de objetos com o intuito de “preservar lembranças”, a utilização frequente desse recurso 

caracteriza sua inclinação à prática colecionista, pois “a problemática temporal é essencial à 

coleção. ‘Um fenômeno que acompanha frequentemente a paixão do colecionador, diz M. 

Rheims, é a perda do sentimento atual’ (p. 42)” (BAUDRILLARD, 2008, p. 103). 

 Podemos conceber que todos os objetos estão aptos a acondicionar uma 

historicidade. Mas, somente quando são assumidos como “objetos de valor 

predominantemente pessoal e simbólico e que têm o dom de testemunhar a história individual 

e familiar de seus portadores e usuários” (COSTA, 1994, p. 39) é que de fato passam a deter 

essa valoração histórica. 

 Douglas e Isherwood (2013) afirmam que “todos os bens são portadores de 

significado [...]” (DOUGLAS e ISHERWOOD, 2013, P. 119), porém este significado 

depende da interação entre eles, cabendo elucidar que os objetos colecionáveis apenas 

contraem uma significação histórica inteligível quando acomodados em uma coleção, pois 

que “o significado está nas relações entre todos os bens, assim como a música está nas 

relações marcadas pelos sons e não em qualquer nota” (op.cit, p. 121). 

 Um outro aspecto dentro da coleção que é igualmente válido a ser ressaltado diz 

respeito à ausência dos objetos. Uma vez que tenhamos assumido que a coleção serve ao 

colecionador como um gatilho da memória, que ao ser “acionado” faz emergir uma gama 
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incomensurável de recordações, os itens que faltam na coleção poderiam ser considerados 

como “lapsos de memória”, que para serem preenchidos exigem do colecionador a busca por 

sua completude. Intento este que nunca virá a ser concretizado, levando o colecionador a uma 

espécie de jogo da memória com um infindável número de figuras a serem desveladas. 

 Assim, ao assumir a prática colecionista sob essa perspectiva, tomamos emprestada a 

conceituação dada por Huizinga (2010), que considera o jogo como  

 

[...] uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e 

determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente 

consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si 

mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma 

consciência de ser diferente da "vida quotidiana" (HUIZINGA, 2010, p. 24). 

  

 Ao correlacionarmos o colecionismo a um jogo de acumulação contínua e ao 

assumirmos que os objetos são dispostos em uma organicidade histórica, mesmo que 

subjetiva, perceberemos que a aquisição de novos itens não se dá por um ato involuntário ou 

de desejo desregrado, mas de uma prévia avaliação, de tal forma que cada novo objeto venha 

a contribuir para a completude da coleção.   

 Muito embora a olhos leigos as aquisições pareçam uma acumulação desregrada, a 

ocupação detém sim uma hierarquia de prioridades, que pouco a pouco vai sendo ainda mais 

refinada. À medida que o colecionador passa a selecionar criteriosamente quais itens são mais 

importantes dentro de sua coleção, quais devem ou não integrá-la e quais não são necessários 

na sua composição, a coleção “passa de tempos em tempos por uma seleção, na qual novos 

objetos são incorporados e outros retirados” (COSTA, 1994, p. 39), entendendo-se esta 

“retirada” não como um completo descarte do objeto, mas a sua passagem a um status menor 

no grau hierárquico de importância entre os itens colecionados. 

   

1.1.2. Objetos mundanos e Objetos colecionáveis 

 

 Todos os objetos que pertencem a esse mundo são passíveis de fazer parte de uma 

coleção. Para isto basta que lhes sejam imputadas uma capacidade testemunhal, tal qual os 

objetos domésticos que ‘representam, ao menos potencialmente, o ser endógeno do 

possuidor” (COSTA, 1994, p. 38). E mesmo antes de serem inseridos na ambiência 

colecionável, esses objetos 
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[...] por serem os figurantes ou os acessórios de cenário de nossa existência, 

e outros, por guardarem em si o testemunho de nossas grandes e pequenas 

façanhas, adquirem um significado especial, chegando a ter uma relação tão 

íntima conosco que passam a fazer parte de nossa identidade (COSTA, 1994, 

p. 38). 

 

 Um mesmo objeto pode ser tratado como algo trivial num determinado momento e 

ser completamente especial em outro. A respeito disto, parafraseando Appadurai (2010) 

enfatizamos que culturalmente à produção de objetos é processo tanto cognitivo como 

cultural. Não bastando apenas produzir um determinado objeto, mas também se tornando 

necessário assinalá-lo dentro de uma dada cultura, como um certo tipo de objeto, pois, embora 

existam muitos objetos funcionais, somente alguns poucos podem ser sinalizados com uma 

funcionalidade concreta. Além disso, como defende esse autor, um mesmo objeto pode ser 

tratado uma mercadoria num determinado momento e como uma outra coisa por uma outra 

pessoa (APPADURAI, 2010, p. 89), situação esta que, justamente, vemos acontercer na 

prática colecionista. 

 Buscando ainda um maior entendimento dessas afirmações feitas por Appadurai 

(2010), recordemos aqui uma visão peculiar de Baudelaire sobre o vinho descrita por Douglas 

e Isherwood (2013): 

 

Para Baudelaire, o vinho era memória e enriquecimento, felicidade e 

melancolia; era uma droga que podia transportá-lo para fora de si mesmo, a 

estados insólitos e desviantes. Mas para Brillat-Savarin nunca considerou o 

vinho como meio de êxtase. O vinho era parte da nutrição, e a nutrição era, 

para ele, essencialmente convívio. Era impossível, então, pensar o vinho 

como indutor de uma experiência privada (DOUGLAS e ISHERWOOD, 

2013, p. 119-120). 

 

 Ainda especificamente nos atendo ao vinho como objeto de consumo, poderíamos 

ainda invocar sua aptidão ritualística, quando – por exemplo – é incorporado como objeto 

sagrado durante a celebração em uma missa. 

 Tomemos um outro exemplo, talvez com um objeto ainda mais corriqueiro: 

tampinhas de garra de metal. Sua função básica é: manter o gás e o líquido contido na garrafa 

em seu interior (ex.: cerveja, refrigerante, etc.). Um objeto simples do cotidiano de milhares 

de pessoas no mundo inteiro, mas que detendo tamanha proximidade com histórias de vida 

pessoais, podem vir a ser utilizados como recursos de memória, tornando-se assim, 

colecionáveis. Destituída de sua funcionalidade utilitária, a tampinha de garrafa adquire uma 

função simbólica, devido à “sua capacidade de portar significados e constituir identidade” 
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(COSTA, 1994, p. 44). 

 Como salienta Baudrillard (2008), 

 

Todo objeto tem desta forma duas funções: uma que é a de ser utilizado, a 

outra a de ser possuído. A primeira depende do campo de totalização prática 

do mundo pelo indivíduo, a outra um empreendimento de totalização 

abstrata realizada pelo indivíduo sem a participação do mundo. Estas duas 

funções acham-se na razão inversa uma da outra. [...] o objeto puro, privado 

de função ou abstraído de seu uso, toma um estatuto estritamente subjetivo: 

torna-se objeto de coleção. Cessa de ser tapete, mesa, bússola ou bibelô para 

se tornar “objeto” (BAUDRILLARD, 2008, p. 94). 

 

 Observada essa capacidade que os objetos mundanos têm de se converterem em 

objetos colecionáveis, resta-nos elucidar a inserção física desses para a formação do que 

entendemos por coleção. 

 

1.1.3. Os elementos contituintes da coleção 

 Segundo Baudrillard (2008) 

 
 [...] o conceito de coleção (colligere: escolher e reunir) distingue-se do de 

acumulação. O estado inferior é o da acumulação de materiais: 

amontoamento de velhos papéis, armazenameto de alimento – a meio 

caminho entre a introjeção oral e a retenção anal – depois a acumulação 

serial de objetos idênticos. A coleção emerge para a cultura: visa objetos 

diferenciados que têm freqüentemente valor de troca, que são também 

“objetos” de conservação, de comércio, de ritual social, de exibição, –  

talvez mesmo fonte de benefícios. Estes objetos são acompanhados de 

projetos. Sem cessar de se remeterem uns aos outros, incluem neste jogo 

uma exterioridade social de relações humanas (BAUDRILLARD, 2008, p. 

111). 

 

 Como enfatizamos anteriormente um objeto por si só – mesmo que dotado de uma 

historicidade – não é capaz de receber a alcunha de “objeto colecionável”, sendo necessário 

para tanto que esteja disposto dentro da lógica serial da coleção. 

 Exemplifiquemos com a aliança de casamento. Muito embora seja um objeto 

impregnado de valor simbólico e histórico pessoal, a sua possessão isolada não permite ao seu 

possuidor declará-la como um item colecionável. Somente se, num determinado momento, for 

ela incorporada num conjunto de alianças de casamento, sua historicidade, ainda que 

pertencente a uma única pessoa, poderá ser incorporada na linha histórica que se comporá 

com as demais alianças. 
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 Outra  característica que nos parece óbvia, mas que nos escapa a uma observação 

mais detalhada, se refere à natureza inanimada dos objetos colecionáveis. Seres vivos não são 

colecionáveis. A suscetibilidade ao tempo do ser vivo, não lhe permite preservar aquela 

historicidade detida pelo objeto inanimado. Só quando o “ser vivo” passa à categoria de 

objeto é que se torna apto a ser incorporado numa coleção. 

 Tomemos como exemplo deste raciocínio uma coleção de animais empalhados de 

um caçador. Como meros cadáveres – um estágio somente possível a um ser que tenha estado 

vivo –, jamais receberiam a designação de “objetos colecionáveis”, mesmo que vindo a 

guardar em si a particularidade testemunhal de terem sido abatidos durante uma caçada. No 

entanto, quando então empalhados, esses animais se convertem em objetos inanimados, 

portanto, sujeitos a serem colecionados. 

 Diante dessas observações, percebe-se que: 1) para que haja uma coleção é 

necessário que exista ao menos mais de um objeto dotado de significação simbólica e 

histórica; e 2) que tais objetos quando reunidos possuam uma correlação que permita a seu 

possuidor  promover uma reconstrução temporal dos fatos ou acontecimentos que o cercaram, 

por terem sido estabelecidos como operadores de memórias. 

 

1.2. O COLECIONADOR E OS OBJETOS EM SEU MUNDO 

 Na outra extremidade do colecionismo está a figura do colecionador. Aquela a qual 

todos os objetos obrigatoriamente devem espelhar. Torna-se, deste modo, imperativo que a 

coleção seja um reflexo de seu possuidor, de tal maneira que seja possível visualizá-lo em 

meio aos itens colecionados. 

 

O objeto é assim, no seu sentido estrito, realmente um espelho: as imagens 

que devolve podem apenas se suceder sem se contradizer. É um espelho 

perfeito já que não emite imagens reais, mas aquelas desejadas 

(BAUDRILLARD, 2008, p. 98). 

 

 Tendo identificado num objeto fragmentos de sua história pessoal, a ânsia pela 

remontagem dos acontecimentos que o circundaram leva o detentor desse objeto a buscar 

aqueles outros que deem continuidade à narrativa iniciada. Porém, cada novo objeto 

adquirido, por sua vez, além de deter uma parcela de tempo que permite a completude de um 

anterior, também possui uma historicidade testemunhal própria para além dessa, que 

necessitando de uma complementaridade, uma vez mais leva ao seu possuidor a um jogo 

serial (BAUDRILLARD, 2008, p. 98) de infinitas aquisições. 
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 Para cada momento que vivemos, geram-se em nossas mentes recordações e 

proporcionalmente lapsos memoriais, por sermos incapazes de apreender todos os 

acontecimentos conscientemente. 

 

Poder-se-ia dizer que, se vivêssemos segundo um outro ritmo – mais serenos 

diante de certas coisas, mais rápidos diante de outras –, não existiria para nós 

nada “duradouro”, mas tudo se desenrolaria diante de nossos olhos, tudo 

viria de encontro a nós. Ora, é exatamente isso que se passa com o grande 

colecionador em relação às coisas. Elas vão de encontro a ele. Como ele as 

persegue e as encontra, e que tipo de modificação é provocada no conjunto 

das peças por uma nova peça que se acrescenta, tudo isto lhe mostra suas 

coisas em um fluxo contínuo (BENJAMIN, 2009, p. 239). 

 

 Assumimos a coleção como um dispositivo de preservação e ressignificação de 

lembranças e por este viés entendemos a memória como uma construção e não apenas um 

armazenamento de informações,  

 

A cada recordação, as lembranças assumem novas significações e se 

contaminam pela atualização do presente, e poderíamos arriscar: organizam 

novos memes, novas representações mentais de ideias ou de qualquer 

experiência. (NUNES, 2001, p. 112) 

 

 As tentativas de completude dos objetos ausentes na coleção são esforços para 

efetuar o preenchimento dos lapsos memoriais da lembrança do colecionador, mas que, na 

verdade, acabam contribuindo na contaminação da recordação, inserindo-lhe novos 

elementos. A materialização fracionada dessas recordações por meio de objetos faz “suscitar 

um mundo diferente, distante, porque na sua prática de colecionar ele confere às coisas um 

valor que não é o de uso, mas aquele conferido pelo amante às coisas” (FERRARI, 2008, p. 

45). 

 

1.2.1. Meu mundo! Minhas regras! 

 No mundo particular surgido da coleção, todos os objetos detêm a sua parcela de 

importância. E por isto, em alguns casos, a relevância é tamanha que o colecionador nega 

veementemente compartilhar a experiência de seu vislumbre com qualquer outra pessoa que 

não ele mesmo. Em muitos casos, isto se assemelha ao “ciúme” descrito por Baudrillard 

(2008), cuja paixão do colecionador pelo objeto “orienta também, guardadas as devidas 

proporções, o simples reflexo de propriedade” (BAUDRILLARD, 2008, p. 106). 

 Sendo operadores de memórias pessoais, esse compartilhamento, pormenorizado que 
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fosse, se assemelha a uma invasão de privacidade. E assim, a coleção permanece a salvo de 

olhares curiosos, intocável e inviolável: “seu valor objetivo é secundário, é sua reclusão que 

lhe dá encantamento” (BAUDRILLARD, 2008, p. 106). 

 Na contracorrente da ocultação dos objetos da coleção, está uma outra característica 

possuída por alguns colecionadores, que fazem uso da coleção como uma ponte entre suas 

histórias pessoais e as dos outros. O orgulho desses consiste não na admiração solitária, mas 

no encantamento causado a todos a quem seus objetos são apresentados. Enquanto uns 

negam-se a falar ou comedidamente falam sobre os objetos de sua coleção, outros não só 

descrevem cada um deles, mas também, sempre que possível, os trazem à cena. É devido a 

esta segunda característica que são realizadas variadas exposições. Em geral, nas residências 

dos colecionadores com essa última característica, os objetos ficam à mostra para serem vistos 

e admirados por todos aqueles que têm a oportunidade de ver suas “exposições particulares 

permanentes”. 

 Relembrando as aulas da disciplina Seminário de Pesquisa I
13

 do curso de Mestrado 

em Comunicação e Práticas de Consumo, como ressaltava a Profª Drª Tânia Roff: “É difícil 

ao pesquisador escapar à tentativa da categorização!”. E em meio ao estudo realizado, o maior 

desafio sem sombra de dúvidas foi não cair na armadilha de se tentar “inútil e 

exaustivamente” identificar e listar os diversos tipos de colecionadores existentes. Uma seara 

que acabaria por levar o trabalho em desenvolvimento a um sem fim de páginas. Entretanto, 

para que nos seja possível chegar à identificação e conceituação de um tipo peculiar de 

colecionador, ou seja, o fã-colecionador, buscamos apenas assinalar neste capítulo essas duas 

características bastante recorrentes nos colecionadores contemporâneos: a ocultação e a 

exposição da coleção. 

 

1.2.2. O colecionador no contexto atual 

 Aqueles colecionadores mais propensos à abertura de sua coleção ao vislumbre de 

terceiros são os que mais têm contribuído para a quebra de pré-conceitos estabelecidos sobre 

quem seriam os colecionadores: indivíduos isolados, introvertidos, excêntricos, estranhos, 

esquisitos, mal-humorados, dentre outras descrições, que fizeram com que houvesse um certo 

estigma social à prática. 

 Até mesmo Jean Baudrillard (2008) em “O sistema dos objetos”, dá o entendimento 

de ser o colecionismo, uma prática não virtuosa. 

                                                 
13

 Disciplina Obrigatória, ministrada pela Profª Drª Tânia Marcia Cezar Hoff, realizada por este mestrando no 

Curso de Mestrado em Comunicação e Práticas de Consumo do PPGCOM – ESPM. 
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A conduta de colecionamento não equivale a uma prática sexual, não visa a 

uma satisfação pulsional (como o fetichismo), contudo pode chegar a uma 

satisfação reacional igualmente intensa. No caso o objeto toma inteiramente 

o sentido de objeto amado. “A paixão pelo objeto leva a considerá-lo como 

algo criado por Deus [...] “Sou louco por este objeto”, declaram todos, sem 

exceção, ainda que não intervenha a perversão fetichista, conservam à volta 

de sua coleção um ambiente de clandestinidade, de seqüestro, de segredo e 

de mentira que apresenta em todas as características de uma relação culposa 

(BAUDRILLARD, 2008, p. 96). 

 

 Evidentemente, no período em que essa obra foi escrita (1968), o comportamento 

generalizado tido pelos colecionadores não destoava das palavras retratadas. Porém, intentar-

se-á neste estudo propor uma observação dos novos atributos do colecionador e do 

colecionismo no contexto atual. 

 A busca por encontrar semelhantes levou os colecionadores a interagirem com maior 

regularidade e freqüência, fazendo surgir grupos e associações. Aqueles mais ligados ao 

colecionismo de itens da cultura pop contemporânea – especificamente de histórias em 

quadrinhos, desenhos animados, filmes, livros ficcionais, games, mangás, animês e narrativas 

midiáticas similares –, além de colecionadores, passaram também a ser identificados como 

fãs. 

 

1.3. O FÃ E O CULTO ÀS NOVAS CELEBRIDADES DA ATUALIDADE 

 O Dicionário Michaelis descreve o fã como: “pessoa entusiasta de um artista, seja de 

cinema, teatro, televisão, rádio, etc.
14

”. Ao referir-se apenas a artista
15

 (O grifo é nosso), a 

definição deixa de abordar aquelas novas figuras possíveis de serem “veneradas” trazidas 

pelas novas narrativas midiáticas, como personagens e as próprias histórias em quadrinhos, 

desenhos animados, livros ficcionais, games, mangás, animês, etc., as quais tomando 

emprestada a conceituação dada por Morin (2002), igualmente poderíamos designar por 

“olimpianos modernos”  (MORIN, 2002, p. 105). Especificamente sobre esses olimpianos 

modernos, o autor argumenta que 

No encontro do ímpeto do imaginário para o real e do real para o imaginário, 

                                                 
14

 Dicionário Michaelis Português Online. Disponível em: 

<http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/definicao/fa%20_963850.html>. Acesso em: 25 jun. 2014. 
15

 Segundo o Dicionário Michaelis de Português Online: artista ar.tis.ta adj m+f (arte+ista) 1 Aplicador da 

arte. 2 Engenhoso. 3 Astucioso, manhoso. s m+f 1 Indivíduo que se dedica às belas-artes. 2 Aquele que faz da 

arte meio de vida. 3 O que revela sentimento artístico. 4 Artesão, artífice. 5 Dir trab Em face da lei, é o 

bailarino, músico, artista de teatro, circo e variedades e, mesmo, o atleta profissional, como o jogador de 

futebol. A. dramático: ator que representa em dramas. Col: elenco, grupo. Disponível em: < 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=artista>. 

Acesso em: 25 jun. 2014. 
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situam-se as vedetes da grande imprensa, os olimpianos modernos. Esses 

olimpianos não são apenas os atros de cinema, mas também os campeões, 

príncipes, reis, playboys, exploradores, artistas célebres, Picasso, Cocteau, 

Dali, Sagan. O olimpismo de uns nasce do imaginário, isto é, de papéis 

encarnados nos filmes (astros), o de outros nasce de sua função sagrada 

(realeza, presidência), de seus trabalhos heróicos (campeões exploradores) 

ou eróticos (playboys, distels) (MORIN, 2002, p. 105). 

 

 Diante disto, parece-nos correto inserir as celebridades oriundas das revistas em 

quadrinhos, filmes, games, desenhos animados, mangás e animês, na conceituação dada por 

Morin (2002, p. 105), já que a maioria dessas personagens fictícias realizam feitos heróicos ou 

extraordinários. 

 As fronteiras de diferenciação entre “colecionador” e “fã” nunca foram claramente 

estabelecidas. O entrecruzamento de interesses de ambos na contemporaneidade contribuiu de 

maneira ainda mais significativa para o borramento desse limítrofe. A cultura do fã é 

relativamente recente, pois 

 

[...] coincide com a criação dos ídolos da música, do cinema e da televisão, 

em meados de 1950, quando artistas como Elvis Presley e Marilyn Monroe 

se tornaram ícones. Eram celebridades inalcansáveis, que mexiam com o 

imaginário do público jovem e despertavam nele o desejo da fama, das 

festas, do dinheiro, ou mesmo da vivência fantástica que devia existir de 

Hollywood à Broadway (ZAGATTO, 2013, p. 13-14). 

 

  Enquanto para o primeiro – como sugerimos neste trabalho – os objetos servem 

como operadores de memórias, para o segundo, a detenção de qualquer objeto referente a seu 

ídolo lhes serviriam, então, para despertar-lhes um sentimento de proximidade com essa 

“vedete da atualidade” (MORIN, 2002, p. 105). 

 Alimentando quotidianamente o imaginário dos fãs, composto pela materialidade de 

personagens feitos de pixels, ilustrações, desenhos animados e etc., a cultura pop 

impulsionou-lhes a buscar a companhia de outros entusiastas que cultivavam uma mesma 

admiração por esses olimpianos modernos, fazendo surgir o fandom – uma contração das 

palavras inglesas fan e kingdom –, cuja característica principal identificada por Sandvoss 

(2005), qualquer que fosse o alvo da admiração, abrange um 

 

[...] consumo emocional regular de uma determinada narrativa popular ou 

texto sob a forma de livros, programas de televisão, filmes ou música, bem 

como, textos populares de sentido mais amplo, como as esportes, ícones 

populares e as estrelas que variam de atletas, músicos e atores (SANDVOSS, 

2005, p. 8, tradução nossa). 
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 Jenkins (2006) nos leva ainda a observar que esse íntimo envolvimento do fã 

apresenta como característica central ainda a 

 

[...] capacidade de transformar reação pessoal em interação social, a cultura 

do espectador em cultura participativa [...]. Torna-se um "fã" não por ser um 

espectador regular de um programa específico, mas por traduzir o que se vê 

em algum tipo de atividade cultural, por meio do compartilhamento de 

sentimentos e pensamentos sobre o conteúdo do programa com os amigos, 

juntando-se a uma "comunidade" de outros fãs que compartilham interesses 

comuns. Para os fãs, o consumo naturalmente dá luz à produção, a leitura 

gera a escrita, até que os termos pareçam logicamente inseparáveis 

(JENKINS, 2006, p. 41, tradução nossa). 

 

 A prática colecionista sendo, então, adotada pelo fã, com o intuito de promover a sua 

aproximação ao seu ídolo, igualmente corresponde a uma das atividades peculiares do 

fandom. Porém, cabe ressaltar que o fã não se vê obrigado a possuir tudo aquilo que 

corresponda ao seu alvo de admiração, agindo assim de forma muito similar ao colecionador. 

 Existe um número sem fim de tipos de fãs. Contudo, no trabalho em 

desenvolvimento interessam-nos somente aqueles fãs que adotaram a prática colecionista 

como forma de recurso de memória, aproximação e consolidação de sua idolatria e que assim 

“negociam intensamente, apropriam-se e retrabalham os textos midiáticos, consistindo [...] 

numa forma de auto-reflexo, assim como muitas outras teorizações de atividades ligadas a 

fãs” (SANDVOSS, 2005, p. 154, tradução nossa). 

 O fã vê a si mesmo incorporado no personagem de sua adoração, da mesma forma 

que o colecionador se vê em sua coleção. Em ambos os casos é possível identificar um 

“objeto paixão” (BAUDRILLARD, 2008, p. 95), ressalvadas as devidas adaptações. 

 

1.3.1. O fã e a incansável busca pela proximidade 

 O fã em sua idolatria se coloca a meio caminho de se tornar um praticante do 

colecionismo. Não se trata de uma propensão ao nostálgico, mas sim, por meio dos objetos 

adquiridos, a busca pela aproximação à sua adorada personalidade artística ou personagem. 

 Quanto mais o fã possuir objetos ou informações que remetam ao personagem de sua 

adoração mais intensa é a sensação de proximidade para com ela. Tratando de uma 

personalidade artística, ele a entende, sabe de seus medos e anseios, se alegra com a notícia do 

nascimento de seu filho ou se entristece e se sensibiliza a ela pela perda de um ente querido. 

Já quando é um personagem ou figura imaginária, ele a humaniza, buscando assim preencher 

todas as lacunas e dúvidas que possam existir para trazê-la ao mundo real. Afinal, ele é um fã 
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e os fãs são os únicos capazes de entender completamente os seus ídolos. 

 É devido a esta incansável pretensão de aproximação que observamos as mais 

variadas tentativas dos fãs de trazerem para suas próprias vidas ao menos algum elemento 

pertencente a sua veneração: seja dando o nome de seu ator preferido ao filho, tatuando o 

rosto da personalidade no corpo, enviando milhares de cartas ou escrevendo uma única com 

metros de comprimento e tantas outras maneiras, algumas mais amenas e outras nem tanto. 

 Desta forma, o fã tal qual o colecionador, também é alvo de controvertidas reações 

(estranhamento e admiração),  tudo isto em conseqüência direta das formas pelas quais vem a 

demonstrar seu fascínio. Todo fã busca incansavelmente de uma forma ou outra estar próximo 

de seu ídolo e para ratificar esta afirmação, tomemos um outro exemplo, como os fãs do 

cantor Elvis Presley. Dentre os muitos tipos, existirão os que gostam das músicas e, por isto, 

acabaram adquirindo os antigos discos de vinil como uma forma de aproximação com a época 

de seu ídolo e aqueles que de alguma forma tentam resgatar o artista por meio do 

colecionismo de revistas e jornais da época, trazendo assim o passado para o seu presente, 

aproximando-o continuamente a cada nova edição adquirida, sem nunca totalmente atingí-lo. 

 

1.3.2. O fã e as narrativas midiáticas da contemporaneidade 

 Feita uma análise mais generalizada sobre fãs nas linhas anteriores, veremos adiante 

como histórias em quadrinhos, desenhos animados, filmes, livros ficcionais, games, mangás, 

animês e narrativas midiáticas correlatas têm contribuído de forma ímpar na construção da 

identidade do fã na contemporaneidade, tendo em vista que “[...] o imaginário e o mito 

passam a ser simultaneamente produtos e co-produtoes do destino humano” (MORIN, 2000, 

p. 95). 

 Ao invés de produtos, observamos atualmente haver um concentrado esforço de 

diversos setores na produção de significados. A proposição de novas experiências como fator-

chave para o aumento do consumo, tornou-se o principal objetivo dos mais variados tipos de 

empresas. Nesse contexto o incentivo à conversão do consumidor em fã faz surgir 

ininterruptamente uma enxurrada de objetos, como o intento de preservar memórias e 

promover uma intensa relação entre o consumidor e o produto, em outras palavras, uma 

tentativa de transformar o primeiro em fã e o segundo em objeto colecionável. 

 Silverstone (2005) argumenta que 

 

O consumo é uma coisa de contrastes, e ocasional. É uma atividade 

individual e coletiva, privada e pública, que depende da destruição de bens 
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para a produção de significados. Ele medeia entre a frugalidade e o excesso, 

entre a economia e a extravagância. Ele apazigua ansiedades quanto à nossa 

capacidade de sobreviver e prosperar no que diz respeito tanto à subsistência 

como ao status, mas não consegue refrear de uma vez por todas nem a 

ansiedade, nem a carência, nem o desejo (SILVERSTONE, 2005, p. 148). 

 

 Não tão somente o consumo material é foco de análise deste estudo, mas também 

aquele simbólico e midiático promovido por essa intensa relação que passa a existir entre 

consumidores e produtos. O encantamento desperta o desejo não só de possuir objetos 

(colecionismo), mas também o de ser (fanatismo) como esses seres encantados dessas 

narrativas. O mundo de fantasias é trazido à realidade e o consumidor além de ser convidado a 

vivenciar a magia desse universo fantástico também é impelido a perpetuá-lo por meio dos 

produtos nele inspirados, desta forma 

 

A experiência humana pode correr para uma grande variedade de possíveis 

quadros de referências, pois o ser humano racional é responsável por recriar 

continuamente um universo em que a escolha possa acontecer (DOUGLAS e 

ISHERWOOD, 2013, p. 118). 

 

 Tal pensamento nos permite compreender o porquê de alguns sujeitos buscarem 

estender a experiência vivenciada em um filme, por exemplo, ao comprar uma camiseta ou 

um objeto que tenha sido utilizada por determinado personagem.  Uma perpétua tentativa de 

aproximação, por meio da incessante aquisição de objetos que possuem e acionam a memória 

como um processo comunicativo e, portanto, cultural. 

 

1.3.3. A aspiração ao onírico   

 O fã aspira ao onírico, assim como o colecionador aspira à completude de sua 

coleção. O seu alvo de admiração seja ele celebridade ou personagem fictícia, ocupa um lugar 

de sonhos. Viver a realidade desse outro é um alívio para suas próprias frustrações 

quotidianas e qualquer acontecimento que remeta a esses olimpianos, são tidos como 

memoráveis, portanto, dignos de serem preservados e perpetuados sob a forma de objetos, 

para servirem de prova testemunhal, símbolo do orgulho de ser um fã. O autógrafo no 

guardanapo, o ingresso do show e tantos outros objetos que prontamente seriam descartados, 

se tornam “únicos”, por deterem uma significação própria que vai além da mera 

funcionalidade. Tem-se, então, o surgimento do objeto de coleção, e assim 

 

[...] o mundo exterior, os seres e os objetos do ambiente, adquiriram, como o 
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Homo sapiens, uma segunda existência, a existência da sua presença no 

espírito fora da percepção empírica, sob a forma de imagem mental, análoga 

à imagem que forma a percepção, visto que não se trata senão dessa imagem 

relembrada. (MORIN, 2000, p. 99) 

 

 O objeto sendo análogo ao ídolo, passa a simbolizá-lo. Beija-se a foto do artista 

como se ele mesmo estive presente por meio dela. Recordemos e tomemos novamente como 

exemplo os fãs de Elvis Presley citados. Em uma versão mais extremada, existem aqueles fãs 

que no afã de se tornarem ainda mais próximos do cantor, se vestem e se comportam como se 

eles mesmos estivessem possuídos pela “alma” do próprio Elvis Presley. Esses fãs almejam 

numa maior intensidade manter um contato eterno com o próprio artista, é o conceito de 

“duplo” delineado por Morin (2000), uma vez que o Elvis Presley que se faz presente não 

passa de uma lembrança materializada.  

 

1.3.4. O despertar da fanatização 

 Por fanatização, entende-se no estudo em desenvolvimento a afeição, admiração, 

lealdade, devoção, culto e idolatria de um sujeito a um determinado tema ou celebridade, que 

contribui para a sua conversão em fã. Assim percebemos que dada esta conversão, o fã quer, 

então, ser reconhecido como tal. Afinal, de que adianta ser fã se não se pode demonstrar 

publicamente sua adoração? 

 Uma das formas de exteriorização dessa idolatria é o colecionismo e a fanatização se 

torna, deste modo, uma atividade que expressa o consumo de uma maneira singular, 

subdividindo-o em três aspectos: 1) O consumo de objetos que tem por intuito aproximar o 

mundo de fantasia da realidade de seu possuidor; 2) O consumo de narrativas midiáticas que é 

uma espécie de “sonhar acordado”, uma fuga – mesmo que momentânea – da dura realidade 

em que o sonhador vive e através do qual pode se ver realizando grandes façanhas, 

conhecendo outros mundos ou explorando outras realidades; e, por fim, 3) O “consumo 

simbólico-afetivo” (NUNES, 2015) que é o elo final entre as duas formas anteriores, sendo 

responsável pelo lembrar indefinidamente experiências vividas pelo consumidor, articulando 

“modos de lembrar a modos de consumir” (NUNES, 2015). Assim, 

 

Os objetos que agora valorizamos e compramos corporificam um tipo 

contraditório e complexo de temporalidade e medeiam, como o fazem, 

autenticidade, pátina e novidade. O passado se funde com o futuro, a 

nostalgia com o desejo. Nossa propaganda nos ensina a sentir falta de coisas 

que jamais perdemos, enquanto o consumo de massa é um exercício na 

administração do tempo: regulando a fantasia e estruturando o efêmero 
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(SILVERSTONE, 2005, p. 154). 

 

 A fanatização atua de forma a “despertar” no público essa propensão à idolatria. A 

multiplicidade de produtos ofertados “para atender a todos” mereceria a re-designação “para 

cativar a todos”, indistinta e gradativamente, encantando indivíduos de 8 a 80 anos: 

infantiliza-se o adulto e amadurece-se a criança. Promove-se assim uma homogeneização 

dessa fanatização para todas as idades. Como elucida Morin (2002) 

 

[...] uma homogeneização da produção se prolonga em homogeneização do 

consumo que tende a atenuar as barreiras entre as idades. Não há dúvida de 

que essa tendência ainda não realizou todas as suas potencialidades, isto é, 

ainda não atingiu seus limites. (MORIN, 2002, 39). 

 

 Novas denominações são criadas. Os objetos variam em cores, tamanhos, formatos, 

material, gênero, etc., tudo com o intuito de envolver o consumidor, nesse emaranhando 

emocional do qual participa o fã. Participar intensamente desse jogo memorial é integrar-se, 

pois “consumir no mesmo nível de nossos amigos não tem sentido pejorativo. Como nos 

relacionaríamos com os vizinhos, senão mantendo o mesmo nível deles?” (DOUGLAS; 

ISHERWOOD, 2013, p. 180). De tal maneira, a adoração de determinadas figuras midiáticas 

e o consumo serial de objetos colecionáveis poderiam ser igualmente considerados exemplos 

do “modelo epidemiológico de difusão da inovação” (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2013, p. 

152), pois 

 

As pessoas usualmente compram o que vêem que os amigos usam e 

desfrutam. Os contatos sociais são aleatórios. [...] Cada membro da 

população que se torna um possuidor reduz o número de não-possuidores 

vulneráveis num círculo de amigos (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2013, p. 

152). 

 

 Por tal afirmação, percebe-se que um fã mais extremado, por certo será capaz de 

influenciar outro mais moderado a estar em um determinado evento, por exemplo, para 

compartilharem uma dada experiência. E ao explicitar apaixonadamente sobre um 

determinado objeto ligado ao ídolo, acabará por influenciar aquele que não o detém a adquiri-

lo, com a justificativa de que se trata “apenas de uma lembrança” daquele momento em 

particular. 

 Ao compararmos a fanatização com a difusão da televisão, vista por Douglas e 

Isherwood (2013) como um “bom exemplo de doença infecciosa” (DOUGLAS; 
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ISHERWOOD, 2013, p 152), vemos que ela é capaz de atingir qualquer indivíduo que esteja 

em um determinado “meio ou ambiente contaminado”, podendo afetá-lo por um período curto 

de tempo ou permanentemente. Define-se aqui como meio ou ambiente contaminado aquela 

narrativa midiática ou lugar (ex: uma loja ou evento) que vise encantar o consumidor, leitor, 

jogador, etc., fazendo-o rememorar experiências anteriores, buscando despertar-lhe o desejo 

de adquirir ou conhecer mais sobre um determinado assunto ou celebridade. Tomemos o 

depoimento dado pelo colecionador de playmobil Alesssandro Tanner, 37 anos
16

 – que adotou 

o pseudônimo de Tanner Bil –  sobre como lhe foi despertado o ímpeto colecionista: 

 

Em 2008, deitado na cama assistindo TV, de repente passa um comercial de 

Playmobil. Lembro com perfeição daquele momento! Naquele momento eu 

fiquei estático frente à TV assistindo o comerical e em minha mente passou 

um filme da minha infância, com as cenas de eu brincando com meus plays... 

Os momentos na casa dos meus avós quando passava as férias escolares com 

eles, as tardes depois das aulas em que me divertia sozinho ou com 

amiguinhos de escola, brincando e viajando em histórias e aventuras. Tudo 

enquanto eu via o comercial, que, detalhe, só durou uns 15 segundos. 

(Alessandro Tanner) 

 

 Como observamos nas palavras ditas por Tanner, foi um comercial de TV o 

responsável por seu “contágio”. É interessante analisar que embora tenha posteriormente se 

tornado um colecionador, Tanner, ao vislumbrar o comercial, se converteu primeiramente em 

um fã do produto, pois foi ele que o possibilitou relembrar de momentos áureos de quando era 

criança. A proximidade de Tanner com sua infância somente seria possível com a aquisição 

do produto, surgindo, então, o ímpeto colecionista: quanto mais playmobils, mais lhe seria 

possível reconstruir aquele tempo. 

 

Figura 6 – Colecionador Alessandro Tanner (Tanner Bil) em frente a sua coleção com mais de 7 mil 

playmobils
17

. 

                                                 
16

 Alessandro Tanner. Entrevistado no evento Dia do Fã, março de 2014. Faculdade Sumaré, São Paulo, SP. 
17

 Fonte: Foto cedida pelo colecionador. 
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 Em seu apartamento localizado num condomínio em São Paulo, Tanner Bil reservou 

um dos cômodos de sua residência para abrigar os mais de 7 mil playmobils de sua coleção. 

Espaço este transformado em um pequeno museu particular, no qual os brinquedos ficam 

permanentemente expostos, como em uma galeria de obras de arte. A respeito disto, Tanner 

declara: “Hoje eu considero ‘o colecionar” uma arte e como toda arte acho que deve ficar à 

vista para que quem coleciona a possa ver”
18

. 

  A “volta no tempo” proporcionada por um determinado objeto é uma característica 

peculiar do colecionismo. No entanto, a temática de alguns objetos são igualmente capazes de 

fanatizar de modo a se tornarem o próprio alvo da idolatria. Um fato que acontece muito 

comumente com brinquedos, que devido à própria demanda gerada pelos fãs e 

colecionadores, acabam sendo transportados para diversas outras narrativas midiáticas 

(transmidiatização), como revistas em quadrinhos, desenhos animados ou mesmo filmes, a 

exemplo dos robôs Transformers, dando início a um ciclo de fanatização, que por sua vez, 

serve de reforço à prática colecionista. Essa abordagem que recebe a denominação de 

 

[...] narrativa transmidiática se desenrola através de múltiplos suportes, com 

cada novo texto contribuindo de maneira distinta e valiosa para o todo. Na 

forma ideal de narrativa transmidiática, cada meio atua naquilo que faz de 

melhor – a fim de que uma história possa ser introduzida num filme, ser 

expandida pela televisão, romances e quadrinhos; seu universo possa ser 

explorado em games ou experimentado como atração de um parque de 

diversões (MASTROCOLA; CASTRO, 2009, p. 5). 

 

A transmidiatização, além de ter colaborado com a fanatização, também contribuiu de 

maneira ímpar para um gradativo engajamento, devido ao aumento exponencial de suportes 

em que as narrativas passaram a ser apresentadas.  

 

1.4. O CONSUMO E AS NARRATIVAS MIDIÁTICAS CONTEMPORÂNEAS 

 

 Até aqui, nos prestamos a estabelecer uma correlação entre colecionismo, 

colecionador e fãs e a experiência da memória. Uma vez iniciado esse diálogo, passaremos a 

observar o consumo material, midiático e afetivo das narrativas midiáticas contemporâneas, 

mais especificamente aquelas centradas em histórias em quadrinhos, desenhos animados, 

                                                 
18

 Depoimento colhido via troca de mensagens na rede social digital Facebook, fevereiro de 2015. 
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filmes, livros ficcionais, games, mangás, animês e similares. 

 Na contemporaneidade, os filmes, as histórias em quadrinhos e os desenhos 

animados, por exemplo, deram origem à chamada “cultura geek”. Os heróis e vilões dessas 

narrativas passaram a servir de referenciais morais a um grande número de indivíduos. Carlos 

Eduardo Pereira Soares, 37
19

 – que também adotou um pseudônimo e passou a ser conhecido 

como CEPS –, ao ser indagado do porquê de ser fã do personagem fictícia Superman, 

respondeu: “Porque o Superman é o meu referencial: de vida, de valores e de ideais”.

 Retomando-se o conceito de “olimpianos modernos” apresentados por Morin (2002) 

para entender o declarado por CEPS, vale observar que 

 

Um olimpo de vedetes domina a cultura de massa, mas se comunica, pela 

cultura de massa, com a humanidade corrente. Os olimpianos, por meio de 

sua dupla natureza, divina e humana, efetuam a circulação permanente entre 

o mundo da projeção e o mundo da identificação. Concentram nessa dupla 

natureza um complexo virulento de projeção-identificação. Eles realizam os 

fantasmas que os mortais não podem realizar, mas chamam os mortais para 

realizar o imaginário (MORIN, 2002, p. 107). 

 

 A idolatria pelo Superman se mantém nesse caso pela esperança de um dia vir a 

possuir as “virtudes do herói”, desta forma, como afirmamos no Capítulo I, imaginário e mito 

concorrem concomitantemente como produtos e co-produtores de um ideário humano 

(MORIN, 2000, p. 95). 

 Em “O mito do Superman”, Umberto Eco (1993), nos permite observar que 

 

[...] numa sociedade particularmente nivelada, onde as perturbações 

psicológicas, as frustrações, os complexos de inferioridade estão na ordem 

do dia; numa sociedade industrial onde o homem se torna número no âmbito 

de uma organização que decide por ele, onde a força individual, se não 

exercitada na atividade esportiva permanece humilhada diante da força da 

máquina que age pelo homem e determina os movimentos mesmos do 

homem – numa sociedade de tal tipo, o herói positivo dever encarnar, além 

de todo limite pensável, as exigências de poder que o cidadão comum nutre e 

não pode satisfazer (ECO, 1993, p. 247). 

 

 Deste modo, mesmo sendo o Superman apenas um personagem fictício de um 

universo longínquo, CEPS faz uso da prática colecionista para tentar se aproximar dessa 

celebridade que tanto admira e aspira ser:  “Tenho muitos itens colecionáveis: estátuas, dvds, 

blu-ray, camisas e todas as edições das revistas em quadrinhos publicadas desde 1984. Sou fã 
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 Carlos Eduardo Pereira Soares. Entrevistado via Skype, julho de 2014. 
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e depois colecionador. Digamos que é uma simbiose natural” (CEPS). E diante disto, 

percebemos então que os objetos colecionáveis, assim como outros 

 

[...] bens de consumo são pontes para tais esperanças e ideais. São por nós 

utilizados para recobrar estes significados culturais deslocados, para cultivar 

algo que de outra maneira estaria fora de nosso alcance. Sob esta forma, os 

bens de consumo são um meio de perpetuamente renovar nossas 

expectativas consumistas. O lado negro deste aspecto do consumo é que 

ajuda a aumentar o nosso apetite consumista, de modo que nunca atingimos 

uma “suficiência” de bens e declaramos “Eu tenho o bastante” 

(MCCRACKEN, 2003, p. 135). 

 

 Ao fazerem uso do consumo (material, simbólico e afetivo) para legitimação de sua 

idolatria, os fãs contribuem de maneira decisiva na consolidação da prática colecionista como 

aquela mais indicada para alcançar novos seguidores para o culto às celebridades da 

contemporaneidade. E em um mesmo tempo, a transmidiatização tem contribuído de forma 

singular para a hibridização da cultura pop ocidental e oriental e o estabelecimento de 

processos de identificação que reforçam a fanatização, o colecionismo e os processos de 

construção de memória na cultura, assuntos que abordaremos no Capítulo II. 
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CAPÍTULO II – CULTURA, IMAGINÁRIO E MEMÓRIA: 

Processos de hibridização das culturas pop e suas influências nas narrativas midiáticas 

articuladas ao consumo 

 

 Ao abordarmos os processos que hibridizam a cultura pop, observamos que ela é 

igualmente proveniente de uma mistura e mescla de diversos outros elementos culturais. 

Segundo Luyten “a cultura pop é um poderoso reflexo da sociedade na qual vivemos e não se 

restringe somente ao aspecto estético, mas desempenha um papel importante atingindo da 

mesma maneira todas as pessoas em um sentido cultural mais amplo (LUYTEN, 2005, p. 7).  

Antes de nos aprofundarmos nesses aspectos que hibridizam a cultura pop, julgamos 

pertinente esclarecer o conceito de cultura com o qual trabalhamos nesta pesquisa. De modo 

igual, traremos argumentos que nos possibilitem identificar a cultura pop. 

Segundo  Lotman (1981), “a cultura cria um modelo inerente à duração da própria 

existência, à continuidade da própria memória”, concebendo “a si como existente apenas se se 

identifica com normas constantes da sua própria memória, a continuidade da memória é a 

continuidade da existência” (LOTMAN, 1981, p. 42). Para este autor, cultura é memória. 

Ao observamos a cultura pop somos capazes de verificar que existem códigos que 

perduram com o passar dos anos e, como pensa o semioticista de Tártu-Moscou “permanecem 

constantes na mudança” (Ibidem, p. 41), possibilitam rememorar experiências históricas 

anteriores coletivas ou individuais, como vemos nas várias versões, narrativas e objetos que 

remetem aos super-heróis. Matos (2013) nos apresenta a cultura pop como um 

 

[...] conjunto de textos, narrativas, produtos e experiências norteados pela 

lógica midiática de entretenimento e da indústria da cultura, tais como 

música, cinema, televisão, literatura e jogos. O termo “cultura pop” é 

comumente empregado para designar o consumo e a utilizaçao de objetos da 

cultura da mídia a fim de construir sentido, ou seja, dá conta da 

transformação da cultura midiática em cultura popular (MATOS, 2013, p. 6). 

 

 De maneira muito semelhante, Soares (2014) em seu artigo “Abordagens teóricas 

para o estudo sobre a cultura pop” atribui como cultura pop “ao conjunto de práticas, 

experiências e produtos norteados pela lógica midiática, que tem como gênese o 

entretenimento” (2014, p. 2). Diante disto, dando continuidade a nossa análise, tomemos as 

definições dadas pelo Cambridge Dictionary relativas as palavras nerd e geek, comumente 
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associadas à cultura pop. Segundo esse glossário nerd tem como significado “uma pessoa, 

geralmente homem, não atraente e estranha ou socialmente envergonhada
20

” (tradução nossa), 

enquanto geek se refere a “uma pessoa, geralmente um homem, chata e fora de moda
21

” 

(tradução nossa). Em ambos os casos, as palavras remetem de um modo geral a um indivíduo 

não admirável ou desejável socialmente. Entretanto, essa “concepção se encontra em processo 

de reformulação, ressignificação e disputa nos últimos anos” (MATOS, 2013, p.2), tendo o 

geek se tornado uma tendência de consumo
22

 na contemporaneidade. 

 Consonante a esta ideia de predisposição para o consumo, essa mesma autora traz 

ainda a informação do reconhecimento oficial em 2013 do termo geek chick, significando “o 

estilo, aparência e cultura associados aos entusiastas de computação e tecnologia, considerado 

elegante ou na moda” (MATOS, 2013, p.2) pelo Oxford Dictionary, como demonstrativo de 

uma atualização dos termos nerd e geek e uma tentativa de transformar o “estereótipo [em] 

estilo de vida” (MATOS, 2013, p.2), o que nos permite, constatar a construção de identidades 

propiciada pela cultura geek e conceber que ela está cada vez mais voltada a um “crescente 

processo de juvenilização” (MATOS, 2013, p. 3). 

 Delimitaremos que a cultura pop é um modo de codificação em que impera o 

entretenimento como código principal e que como em qualquer outra formação cultural é uma 

reunião de textos culturais (LOTMAN, 1981) que permitem rememorar, reconstruir e 

ressignificar outros códigos, que por permanecerem constantes no tempo, ainda que 

transformados, reiteram a “criação de novos textos” (FERREIRA, 1995, p. 4.) 

 Como explica Norval Baitello (1997), 

 
Ao conjunto de regras de funcionamento de uma determinada linguagem dá-

se o nome de código. Assim, a cultura possui os seus códigos e funciona de 

acordo com estes códigos. Como em todo processo comunicativo ou 

informativo, os códigos culturais também têm suas fontes, das quais retiram 

as informações necessárias para sua constituição (BAITELLO, 1997, p. 29) . 

 

Alcançado o entendimento sobre o que vem a ser tratado como cultura pop neste 

estudo, ou seja, um conjunto de textos marcados pelo entretenimento e consumo, e 

                                                 
20

 Dicionário Michaelis Português Online. Disponível 

em:<http://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/britanico/nerd>. Acesso em: 22 dez. 2014. 
21

 Dicionário Michaelis Português Online. Disponível em:< 

http://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/britanico/geek>. Acesso em: 22 dez. 2014. 
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 Como exemplos desta tedência do mercado em trazer a cultura geek para o nosso dia a dia, podemos citar a 

Livraria Cultura, que criou um espaço chamado Geek.etc.br destinado a atender ao público que se identifica 

com essa denominação; e a loja Mundo Geek em São Paulo, cujo interior se destina à venda dos produtos mais 

diversificados ligados a essa cultura. 
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compreendendo que a cultura enquanto sistema comunicativo tem como principal função a de 

ordenar as informações de uma sociedade, recorreremos à definição de hibridação dada por 

Néstor García Canclini (2013), que a vê como “[...] processos socioculturais nos quais 

estruturas ou práticas discretas, que existiam de forma separada, se combinam para gerar 

novas estruturas, objetos e práticas” (CANCLINI, 2013, p. XIX), acreditamos que se torna 

válido apresentar alguns pontos que nos permitam visualizar como se deu a ascensão da 

cultura pop japonesa ao se tornar parte da cultura pop mundial, porque o objeto empírico 

deste trabalho provém do universo da cultura pop japonesa e de seus processos de 

hibridização. 

 

2.1. A ASCENSÃO DA CULTURA POP JAPONESA 

 Após a II Guerra Mundial a autoconscientização e postura tomada pelo Japão foram 

determinantes não tão somente para o seu posicionamento político e econômico, mas também 

cultural. Exatos dez dias após o “Dia da Vitória” (08 de maio de 1945), conforme Ruth 

Benedict (1972) descreve em seu livro “O Crisântemo e a espada”, o jornal japonês Yomiuri-

Hochi, divulgou um texto no qual deixava claro que a derrota sofrida se tratava de um 

“começo de uma nova arte e uma nova cultura” para o Japão, assinalando ainda que o 

desbaratamento militar em nada tinha a ver com o valor cultural da nação, devendo lhes 

“servir como um estímulo” (BENEDICT, 1972, p. 256). Ao mesmo passo, outros editorias 

japoneses repetiam que seu país precisava “‘ser respeitado entre as nações do mundo’ e o 

dever dos japoneses consistia em merecer tal respeito numa nova base” política
23

 

(BENEDICT, 1972, p. 256). 

 Três décadas se passaram e no decorrer dos anos de 1970 e o sucesso econômico do 

Japão se tornou evidente para o mundo  fazendo surgir “um interesse muito grande pelos 

aspectos mais variados da cultura nipônica” (LUYTEN, 2011, p. 125). Pouco antes, ainda na 

década de 1960, a devastada e traumatizada nação japonesa de 1945 viu seu país se tornar o 

primeiro da história a alcançar um crescimento econômico de dois dígitos (NAPIER, 2007, p. 

91). Demonstrava assim o Japão sua recuperação do período pós-guerra. 

 Como esclarece Sonia Luyten (2005) 
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 No entendimento deste pesquisador. 
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Restabelecida a paz, a cultura japonesa voltou a despertar curiosidade e 

fascínio. A imagem tradicional do Japão, ligada à ética do bushido, dos 

samurais e catanas, quimonos de seda, gueixas, bonsais, templos e cerejeiras 

em flor, aos poucos foi dando lugar a uma imagem mais moderna, porém, 

não menos curiosa, de um país voltado à reconstrução do pós-guerra, cada 

vez mais ocidentalizado em sua forma, mas revelando aspectos tão antigos 

quanto os das imagens tradicionais. Não são mais as gravuras ukiyo-e que 

passam essas imagens ao Ocidente, mas histórias em quadrinhos com 

personagens caricatas, de corpos magros, olhos grandes e cabelos espetados.  

Não são mais os filmes de Akira Kurosawa e seus cativantes épicos de 

samurais e ronins, mas filmes de qualidade discutível com monstros 

gigantescos destruindo Tóquio, que dão ao mundo ocidental uma curiosa 

amostra do que é considerado popular nas salas do outro lado do mundo 

(LUYTEN, 2005, p. 28). 

 

Referente especificamente à cultura pop japonesa, é interessante notar que foram os 

animês nessa mesma época de sessenta,  que serviram como “o principal vetor para 

divulgação das revistas em quadrinhos japonesas no plano internacional (GUSHIKEN; 

HIRATA; BRITO; UETA, 2013, p. 63). Porém, somente na década de 1990 (LUYTEN, 2011, 

p. 182) é que se deu a expansão mundial definitiva do mangá como parte do soft power 

japonês. 

No livro “From impressionism to anime”, a autora Susan Napier (2007) elucida que 

Ao longo dos anos de 1990, a influência do Japão na cultura popular 

mundial se deu de muitas formas, incluindo-se na música, moda e filmes de 

terror. Sendo, entretanto, provavelmente mais seguro afirmar, que o animê, o 

mangá e a cultura de fãs que eles engendraram tenham tido um maior 

impacto de penetraçao na escala cultural global (NAPIER, 2007, p. 125, 

tradução nossa). 

 

Tal argumentação revela a importância dos mangás e dos animês para a cultura pop e 

sua influência, inclusive, na maneira como os fãs no Ocidente de revistas em quadrinhos e 

desenhos animados se relacionavam com essas narrativas. Todavia, mais especificamente com 

relação aos mangás, viria a ocorrer um atraso (O grifo é nosso) em sua disseminação 

internacional devido ao “fato de que os quadrinhos japoneses [estavam] por demais voltados 

para a vida social, cultural e econômica japonesas, e, por conseguinte, não [haviam 

conseguido] atingir os não acostumados ao modus vivendi japonês” (LUYTEN, 2011, p. 128). 

Nota-se que para que essa propagação ocorresse de forma bem sucedida, houve a necessidade 

de se adaptar o mangá a uma padrão similar ao dos quadrinhos norte-americanos, que para 
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alcançarem um grande público, tiveram seus conteúdos ajustados “a um gosto comum para 

agradar leitores europeus, hindus, sul-americanos e africanos ao mesmo tempo” (LUYTEN, 

2011, p. 130), bem como o seu formato de leitura ao costumeiramente conhecido no Ocidente. 

Como exemplo dessa adaptação sofrida pelos quadrinhos japoneses no início de sua 

projeção internacional no final dos anos de 1980 e início da década de 1990, temos o mangá 

Akira, de Katsuhiro Otomo (figura 7), lançado no Japão em 1982, e que chegou ao Brasil pela 

Editora Globo, em dezembro de 1990, como uma série de revistas em quadrinhos, em 

“formato americano
24

”e no padrão de leitura dos quadrinhos ocidentais, da esquerda para a 

direita. 

 

Figura 7 – Capa da revista em quadrinhos Akira nº 1 (1990) publicada pela Editora Globo derivada do mangá 

Akira (1982), de Katsuhiro Otomo
25

. 
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 Na década de 1980 e início da década de 1990 as revistas em quadrinhos no Brasil possuiam tamanho e 

formatos diferentes daquelas produzidas nos EUA, país do qual eram originárias as principais publicações 

ligadas a super-heróis. Deste modo, quando alguma revista era lançada com o padrão de tamanho original, era 

sempre ressaltada como sendo “em formato americano”. 
25

 Fonte: Disponível em: 

http://www.guiadosquadrinhos.com/edicao/ShowImage.aspx?id=20614&path=globo/a/ak005

0101.jpg. Último acesso em: 16 de dezembro de 2014. 

http://www.guiadosquadrinhos.com/edicao/ShowImage.aspx?id=20614&path=globo/a/ak0050101.jpg
http://www.guiadosquadrinhos.com/edicao/ShowImage.aspx?id=20614&path=globo/a/ak0050101.jpg
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Figura 8 – Página 61 do mangá nº 23, Akira, em Português, publicado pela Editora Globo em novembro de 1992 

e já padronizada na ordem de leitura ocidental
26

. 

 

Akira trazia uma história de ficção científica em um futuro pós-III Guerra Mundial, na 

qual uma gangue de motoqueiros adolescentes japoneses da cidade de Neo-Tóquio acabava se 

envolvendo acidentalmente em um experiemento secreto do Governo japonês (figura 8). 

Lançado posteriormente como um animê (figura 9) de mesmo nome (1998), Akira 

acabou se tornando um “marco da animação japonesa, conhecido mundialmente por suas 

técnicas de animação computadorizadas e estilo de animação tradicional” (SOARES, 2013, p. 

24). 

                                                 
26

 Fonte: Disponível em: http://3.bp.blogspot.com/-

MHA5uWdpKiY/Ud9FkwSxIEI/AAAAAAAAjZw/LniTYrngl3U/s1600/Akira_2_p056.png. Último acesso em: 

16 de dezembro de 2014. 
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Figura 9 – Cena do animê Akira (1988) de Katsuhiro Otomo
27

. 

 

 Akira é um bom exemplo de mangá e animê que se fez cair no gosto popular do 

Ocidente, influenciando toda uma geração de jovens de diversas partes do mundo. A 

universalidade do tema se constituiu um importante fator para a internacionalização de Akira, 

pois para que houvesse sua aceitação, as personagens obrigatoriamente tiveram de “ter um 

tipo de comportamento e uma tonalidade de humor perceptível a todos” (LUYTEN, 2011, p. 

130). 

 Com a propagação global dos quadrinhos japoneses, a obrigatoriedade de conversão 

aos padrões ocidentais foi pouco a pouco sendo deixada de lado. Os mangás ainda que 

traduzidos passaram a manter a ordem de leitura original do texto em japonês, que é feito da 

direita para a esquerda, e, de forma didática, foram-lhes introduzidos pequenos guias de 

“como ler mangás”, para que viessem a ser lidos da mesma forma que os japoneses o fazem 

(figura 10). 

                                                 
27

 Fonte: Disponível em: http://i.imgur.com/M8oiqgM.jpg. Último acesso em: 30 de novembro de 2014. 

http://i.imgur.com/M8oiqgM.jpg
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Figura 10 – Explicação de como se dá a ordem de leitura de um mangá, inserido nas publicações da Editora 

brasileira JBC
28

. 

 

A influência exercida pelos mangás e animês “levou editores e produtores de 

quadrinhos em outros países a incorporar elementos do imaginário nipônico às suas 

produções” (GUSHIKEN; HIRATA; BRITO; UETA, 2013, p. 64), fazendo surgir 

personagens “japanizadas” como se refere Yui (apud PERPER; CORNOG, 2011, p. 219), que 

foram, então, redistribuídas para todo o mundo. 

 

2.1.1. O shôjo mangá 

 Focando-nos especificamente no gênero feminino, percebemos que “um dos pilares 

da indústria dos mangás sempre foi o shôjo mangá ou quadrinho para garotas” (LUYTEN, 

2011, p. 185). Michiko Okano (2015) esclarece que o shôjo, primeiramente, se trata de um 

elemento intrínseco à cultura japonesa, mas criado pela sociedade moderna. O shôjo faz 

menção a uma fase intermediária criada para diferenciar o período de transição das meninas 

em mulheres. 

Shôjo é um produto inventado pela sociedade moderna. Segundo o 

pesquisador e crítico social Ôtsuka Eiji (1997), na era pré-moderna, existiam 

apenas duas fases: a de meninas crianças e a de mulheres maduras. A partir 

dos 13 anos, quando as meninas tinham menstruação, fato este comemorado 

                                                 
28

 Fonte: Disponível em: http://3.bp.blogspot.com/-

auqRDKuEhsw/U6jZt46OMiI/AAAAAAAAKSY/V46xRiRf4W0/s1600/050.JPG. Último acesso em: 13 de 

dezembro de 2014. 
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com cerimônia que incluía o osekihan
29

, elas passavam a ser mulheres, aptas 

a ser força de trabalho e a cumprir a sua função reprodutora.  A era moderna 

criou uma fase intermediária entre as duas, denominada shôjo, que 

corresponde a uma espacialidade temporal de suspensão em que as meninas 

deveriam ser conservadas fora da linha de produção e, portanto, “sem uso”, 

como um objeto a ser consumido posteriormente. (OKANO, 2015, p. 199) 

 

 Desta forma, dado o estabelecimento do shôjo como parte da cultura japonesa, sua 

transição para o mangá veio também a cumprir uma função social. Como ressaltam Perper e 

Cornog (2011), 

 

[...] após a II Guerra Mundial, quando a demanda por esses periódicos 

aumentou, Jun'ichi Nakahara (1913 - 1983) surgiu com seus projetos 

ocidentalizados de roupas que impulsionaram as tendências da moda em um 

Japão pós-guerra. Não só uma ilustradora para o gênero emergente de mangá 

para meninas, Nakahara também trabalhou como designer de moda, estilista 

e editora. Seus figurinos revelaram o novo ideal shôjo: um modelo de moda 

contemporânea, ocidentalizada, com grandes olhos claros, que fitavam o 

espectador diretamente; modelo de corpo altivo e, magro; roupas ocidentais 

e estilos contemporâneos de cabelos populares nas década de 1940 e 1950. 

Ao invés dos olhos cabisbaixos, recatados e de postura modesta do shôjo 

anterior, o shôjo de Nakahara aparece com leve ar de confronto, moderno e 

que se autoreconhece. O shôjo dava seus primeiros passos no mangá para o 

que viria notavelmente se tornar nos quadrinhos japoneses contemporâneos. 

(PERPER; CORNOG, 2011, p. 73, tradução nossa) 

                                                 
29

 Osekihan é um prato de arroz feito de arroz mochi e feijão azuki cozidos, que possui uma cor avermelhada, 

geralmente servido no Japão em dias festivos. (OKANO, 2015, p. 00) 
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Figura 11 – Ilustração shôjo mangá (1937) de Jun'ichi Nakahara
 30

. 

  

 Observamos com o excerto e ilustração acima (figura 11), que o shôjo mangá como o 

conhecemos, é um híbrido cultural – no sentido dado por Canclini (2013) – e que a imagem 

sempre presente das schoolgirls
31

 japonesas que se interliga a essa narrativa, foi uma 

construção mercadológica iniciada no período de 1940 e 1950 por Jun'ichi Nakahara. 

                                                 
30

 Fonte: Disponível em: 

http://33.media.tumblr.com/8e0ab72c63d23d57d7d2184ccf0eaa0a/tumblr_ncdjtiGiPN1qg653uo1_500.jpg. 

Último acesso em: 17 de dezembro de 2014. 
31

 Meninas vestidas com uniformes escolares. 
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Figura 12 – Personagens principais do animê Sailor Moon (1992)
32

. 

 

 Sailor Moon é um animê (figura 12) que permite exemplificar o shôjo mangá. 

Lançado em 1992, o estilo do animê conserva algumas das características que fizeram do 

shôjo um gênero tão peculiar: as personagens principais são meninas, bonitas, vestindo 

Seifukus (学生服33) – uniformers escolares que se assemelham aos uniformes de marinheiros 

(Sailor
34

).  O animê narra a história das Sailor Senshi, que se tranformam em heróínas 

representando a Lua (Moon
35

) e os planetas Mercúrio, Marte, Júpiter e Vênus, para juntas 

combaterem o mal. 

                                                 
32

 Fonte: Disponível em: http://cdn1.sciencefiction.com/wp-content/uploads/2014/03/sailor_moon_by_anouet-

d5e58cu.png. Último acesso em: 29 de dezembro de 2014. 
33

 Uniforme Escolar, em Japonês. 
34

 Marinheiro, em Inglês. 
35

 Lua, em Inglês. 
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Figura 13 – Estátuas shôjo das personagens principais do animê Sailor Moon, com exceção da Sailor Júpiter 

(2015)
36

. 

 

 Ao analisarmos a imagem acima (figura 13), podemos notar que o shôjo quando 

diretamente comparado com o bishoujo – cuja sensualidade é o traço mais marcante desse 

estilo – tem por principal característica a infantilidade em seu aspecto mais pueril, destituído 

de qualquer indicação que venha a quebrar seu ar de inocência. 

 

2.1.2. O bishoujo 

 Ao ser internacionalizado, o shôjo mangá também veio a sofrer um processo de 

hibridização à medida que lhe foram amalgamadas características e elementos de outras 

narrativas midiáticas como histórias em quadrinhos, desenhos animados, filmes, livros 

ficcionais, games, animês e similares, fazendo emergir o estilo contemporaneamente 

conhecido como bishoujo. Personagens femininas pertencentes aos quadrinhos ocidentais 

foram, assim, orientalizadas, e, reciprocamente, as orientais sofreram uma ocidentalização. 

Enquanto, “as heroínas de olhos grandes e pernas longas receberam fartas quantias de silicone 

em seus seios” (LUYTEN, 2011, p. 185), na contrapartida, as personagens ocidentais tiveram 

suas curvas corporais acentuadas (seios e glúteos, mais especificamente falando) e seus traços 

artísticos desenhados no estilo das animações e quadrinhos japoneses. 

                                                 
36

 Fonte: Disponível em: http://news.entertainmentearth.com/wp-content/uploads/2014/08/sailor-moon-

featured.jpg. Último acesso em: 14 de fevereiro de 2015. 
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Figura 14 – Personagem Orihime Inoue do animê Bleach (2004)
37

 

  

Na imagem acima (figura 14) vemos a personagem adolescente Orihime Inoue em uma cena 

do animê Bleach, com destaque para seus seios notadamente “avantajados”. Orihime ilustra 

uma personagem originalmente japonesa, mas tornada ocidentalmente sexy. 

 

Figura 15 – Ilustração da personagem Mulher-Gato da DC Comics em versão bishoujo
38

. 

                                                 
37

 Fonte: Disponível em: http://www.absoluteanime.com/bleach/orihime[4].jpg. Último acesso em: 9 de 

dezembro de 2014. 
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 Como exemplo de orientalização de uma personagem originalmente ocidental, temos 

na ilustração anterior a personagem Mulher-Gato (figura 15) que teve seus contornos 

corporais sensualmente suavizados, feições faciais rejuvenecidas e seus olhos amendoados 

para que se assemelhasse a uma jovem oriental. 

 Além das características físicas exuberantes, a sensualidade do bishoujo também esta 

inserida nas poses em que são apresentadas as personagens desse estilo, que buscam realçar as 

“belas curvas” das personagens, mas sem que venham a ser retratadas de modo vulgar. 

  

Figura 16 – Imagem frontal
39

 e lateral direita
40

 da estátua bishoujo da personagem Orihime Inoue, do animê 

Bleach, da Banpresto (2007). 

Um outro aspecto notório apresentado no bishoujo é a infantilização das personagens, 

que passam a ser ilustradas e representadas como meninas-moças (O grifo é nosso). Como 

exemplo, analisemos as imagens da estátua bishoujo da personagem Orihime Inoue, do animê 

Bleach, que em contraste aos seios grandes usa um uniforme escolar, com gravata estilo 

borboleta e saia curta com babados (figura 16).  

 Na imagem seguinte (figura 17) vemos uma ilustração da versão em bishoujo da 

personagem Supergirl da DC Comics, cujo uniforme da heroína em muito se assemelha aos 

                                                                                                                                                         
38

 Fonte: Disponível em: http://www.rowsdowr.com/wp-content/uploads/2013/03/dc_bishoujo_12.jpg. Último 

acesso em: 15 de dezembro de 2014. 
39

 Fonte: Disponível em: http://images.futari.ru/products/560x560/50f880b801b007d6ad9fbc8b97a1341b.jpg. 

Último acesso em: 03 de janeiro de 2015. 
40

 Fonte: Disponível em: 

http://images.futari.ru/products/560x560/afd333272f72979d619c3cde83021dd5.jpg. Último 

acesso em: 03 de janeiro de 2015. 

http://images.futari.ru/products/560x560/afd333272f72979d619c3cde83021dd5.jpg
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uniformes das personagens do animê Sailor Moon (figura 12), novamente pelo detalhe da 

“saia de babadinhos”. 

 

Figura 17 – Ilustração da personagem Supergirl da DC Comics em versão bishoujo
41

. 

 Os processos de hibridação que, por sua vez, ocorreram dentro do próprio estilo 

bishoujo se estenderam – inclusive – a personagens pertencentes a etnias diferentes da 

caucasiana, abrangendo personagens negras como a mutante Tempestade dos X-men (Marvel 

Comics) e, mais recentemente, a heroína mulata alienígena, Estelar, dos Jovens Titãs (DC 

Comics) fazendo com que igualmente ganhassem uma versão oriental. 

                                                 
41

 Fonte: Disponível em: 

http://img14.poco.cn/mypoco/myphoto/20130303/21/56513056201303032106541285452687602_001.jpg. 

Último acesso em: 12 de dezembro de 2014. 
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Figura 18 – Ilustração da personagem Tempestade dos X-men em versão bishoujo
42

. 

 

 Na ilustração acima (figura 18), embora nos seja possível reconhecer a mutante 

Tempestade na versão bishoujo, verificamos que essa personagem teve sua etnia africana 

minimizada – ainda que seja negra, a mutante possui cabelos lisos e longos, brancos, e olhos 

azuis –, tal qual o foi feito com sua versão ocidental,  de modo a torná-la o mais caucasiana 

possível. 

 O mesmo artifício de clareamento foi utilizado na personagem alienígena Estelar 

(figura 19), que sendo mulata, foi igualmente retratada com cabelos longos e lisos, ruivos e 

olhos esverdeados. 

                                                 
42

 Fonte: Disponível em: http://studiomadeinpb.files.wordpress.com/2011/12/marvel-comics-

storm-bishoujo-final-art.jpg. Último acesso em: 21 de novembro de 2014. 

http://studiomadeinpb.files.wordpress.com/2011/12/marvel-comics-storm-bishoujo-final-art.jpg
http://studiomadeinpb.files.wordpress.com/2011/12/marvel-comics-storm-bishoujo-final-art.jpg
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Figura 19 – Ilustração da personagem Estelar dos Jovens Titãs da DC Comics em versão bishoujo
43

. 

 

Analisando as ilustrações bishoujo apresentadas até este ponto, podemos verificar que 

aquelas inspiradas em elementos ocidentais  são em grande parte hibridizações de 

personagens já conhecidas na cultura geek, como: Mulher-Maravilha, Mulher-Gato e 

Supergirl, todas da DC Comics; Chun-Li, Sakura e Cammy do game Street Fighter; ou  

Tempestade, Vampira e Mulher Invisível da Marvel Comics. 

Assim como o shôjo mangá, o bishoujo é uma construção que obedece às lógicas do 

mercado e justamente, por isto, ao recorrer a um amplo universo de referências midiáticas, 

começou a feminilizar personagens outrora exclusivamente masculinas para que também 

pudessem ser incluídas nesse contexto. Relacionando-se a este fato, em 2014, a Kotobukiya 

divulgou duas ilustrações em versão bishoujo de duas personagens masculinas dos filmes de 

terror da década de 1980, “Sexta-feira 13” (1980), e “A hora do pesadelo” (1984), Jason 

Voorhees e Freddy Krueger, respectivamente (figura 20). Com tal divulgação, o diálogo sobre 

                                                 
43

 Fonte: Disponível em: http://dowant.com.br/wp-content/uploads/2014/02/Starfire-Bishoujo-Kotobukiya-

09.jpg. Último acesso em: 15 de dezembro de 2014. 
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um “ungendering masculinity,”
44

 (PERPER; CORNOG, 2011, p. 126,) – no qual podem ser 

inseridas essas ilustrações amalgamadas por misturarem e ajuntarem coisas tão distintas – 

pode ser trazido à tona para um exemplo do “ungendering masculinity” e melhor 

entendimento desse processo de hibridização sofrido pelo próprio bishoujo. 

  

Figura 20 – Ilustrações dos assassinos Freddy Krueger
45

 e Jason Voorhees
46

 dos filmes “A hora do pesadelo” e 

“Sexta-feira 13”, respectivamente, em versão bishoujo. 

 

Para análise da ungendering masculinity, Perper e Cornog (2011) tomaram por base os 

mangás boys’ love
47

, que segundo eles “expressam novos campos de imaginação e fantasia [e] 

retratam precisamente a ruptura epistemológica foucaultiana das noções existentes de 

                                                 
44

 O original, ungendering masculinity, diz respeito, nos estudos de gênero, às tentativas de desgeneirizar, isto é, 

a desconstrução da ideia de gênero e dos binarismos masculino e feminino. Seguindo estes pressupostos, também 

expressos por ativistas, optamos por manter o termo no original. Fonte: Disponível em: 

https://www.facebook.com/Ungendered. Último acesso em: 15 de fevereiro de 2015. 
45

 Fonte: Disponível em: http://www.marvinwheatle.co.uk/blog/2014/6/19/chara. Último acesso em: 15 de 

dezembro de 2014. 
46

 Fonte: Disponível em: http://www.marvinwheatle.co.uk/blog/2014/6/19/chara. Último acesso em: 15 de 

dezembro de 2014. 
47

 Expressão utilizada no Japão para ficções produzidas comercialmente em diversos formatos de romances entre 

personagens masculinas, que podem ou não se envolver sexualmente, desenvolvido costumeiramente para 

público feminino em paralelo com outras narrativas de romance. (PERPER; CORNOG, 2011, p. 120, ). 
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masculinidade e identidades sexuais masculinas (2011, p. 128, tradução nossa). Desta forma, 

ao examinarmos as ilustrações bishoujo baseadas nessas personagens de terror, embora 

feminilizadas e sensualizadas, notamos que os elementos que permitem suas identificações 

com as personagens originais dos anos oitenta foram mantidos: a máscara de hóquei, o 

machado e o facão de Jason; e no caso de Freddy Krueger, o chapéu, a camiseta listrada 

vermelha e preta e a luva-garra (figura 21). Ao se preservarem os nomes das personagens no 

masculino, não há como promover um contraste entre masculinidade e feminilidade do 

original e do bishoujo. Bob Connell (apud PERPER; CORNOG, 2011) argumenta que “ ‘a 

masculinidade’ não existe exceto em contraste com a ‘feminilidade’” (2011, p. 128, tradução 

nossa), deste modo, essas personagens em bishoujo podem ser, então, observadas não como 

uma versão feminina, mas sim como uma variação ungendering masculinity  das originais. 

 

 
 

Figura 21 – Estátuas dos assassinos Freddy Krueger
48

 (2013) e Jason Voorhees
49

 (2014) dos filmes “A hora do 

pesadelo” e “Sexta-feira 13”, respectivamente, com suas aparências originais da década de 1980, da Sideshow 

Collectibles. 

                                                 
48

 Fonte: Disponível em: 

http://www.laitech.com.br/config/imagens_conteudo/produtos/imagensSGRD/SGRD_7_12_freddykrueger01.pn

g. Último acesso em: 15 de dezembro de 2014. 
49

 Fonte: Disponível em: 

http://img1.wikia.nocookie.net/__cb20140814010720/deathbattlefanon/images/3/34/Jason_Voorhees.jpg. 

Último acesso em: 15 de dezembro de 2014. 
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Para ampliarmos a discussão sobre este processo de hibridação sofrido pelo bishoujo, 

ao incutir esse aspecto de um “sem-gênero” em personagens originalmente masculinas, 

faremos uma breve análise iconográfica das estátuas bishoujo de Freddy e Jason. 

 

Figura 22 – Imagens frontais das estátuas em versão bishoujo dos assassinos Freddy Krueger e Jason Voorhees
 

dos filmes “A hora do pesadelo” e “Sexta-feira 13”, respectivamente, da Kotobukiya (2014)
50

. 

  

 Assim como nas ilustrações (figura 20), também nas estátuas da imagem acima 

(figura 22) podemos perceber que igualmente foram mantidos elementos básicos que nos 

permitam reconhecer, mesmo numa leitura feminilizada, as personagens dos filmes de terror 

da década de 1980. No entanto, ao observarmos às costas destas estátuas (figura 23), notamos 

que a sensualidade imperativa do bishoujo – um de seus traços mais marcantes – embora se 

sobreponha, não existe um prejuízo do reconhecimento das personagens originais. As 

estátuas, como uma reletura feminina, não foram trazidas para suscitar dúvidas quanto à 

sexualidade dos assassinos, mas sim para apresentar uma nova versão reimaginada dos 

assassinos dos filmes. Desta forma, não nos é possível utilizar mais de conceitos tradicionais 

para designá-los:  homem ou mulher; masculino ou feminino; ou ele ou ela; apenas nos 

referirmos a essas leituras bishoujo como Freddy e Jason, pois o nome passa a caber em 

qualquer dos dois gêneros. 

                                                 
50

 Fonte: Disponível em: http://l7world.com/wp-content/uploads/2014/05/Freddy-vs.-Jason-Bishoujo-Statues-

Freddy-Krueger-and-Jason-Voorhees-front.jpg. Último acesso em: 04 de janeiro de 2015. 
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Figura 23 – Imagens das costas das estátuas em versão bishoujo dos assassinos Freddy Krueger
51

 e Jason 

Voorhees
 
dos filmes “A hora do pesadelo” e “Sexta-feira 13”, respectivamente, da Kotobukiya

52
 (2014). 

 

 Na figura 22, a feminilidade das estátuas (a lâmina quase na boca como um dedo, a 

mão na cintura, a cinta-liga, o shortinho, a calça jeans rasgada em forma de “biquini fio-

dental”), ou seja, as posturas e vestuário tipicamente femininos, promovem uma ruptura, pois 

as personagens estão vinculadas à memória de personagens masculinos, mas por se tratarem 

de uma representação bishoujo, em outras palavras, um ungendering masculinity desses 

ícones do terror (figura 21) preservam mesmo na apresentação feminina, traços de um 

identificação masculina. 

 Embora não seja uma característica exclusiva do estilo bishoujo, podemos observar 

que essa transformação de personagens tipicamente masculinos em personagens ungendering 

masculinity, tem ocorrido com maior frequência, devido a aceitação dessas primerias versões 

(figura 22) das personagens clássicas de terror (figura 21). Notamos, assim, que o próprio 

bishoujo está atualmente sofrendo um novo processo de hibridação. 

                                                 
51

 Fonte: Disponível em: 

https://medievaltoys.files.wordpress.com/2014/11/a111dbeecbc58e37e7a49a3938b50c7c1396870232_full.jpg. 

Último acesso em: 04 de janeiro de 2015. 
52

 Fonte: Disponível em: 

http://img1.ak.crunchyroll.com/i/spire1/90fab92d6bc96983a4cb1c596160cb6e1400628158_full.jpg. Último 

acesso em: 04 de janeiro de 2015. 
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 Cabe salientar que a escolha de Freddy Krueger e Jason Voorhees se deu não 

somente por uma questão mercadológica, mas também por terem se tornado personagens 

representantes dos filmes de terror que marcaram a década de oitenta, tanto que em 2003, 

esses assassinos foram colocados lado a lado como protagonistas de um filme intitulado 

“Freddy vs Jason” (figura 24). 

 

Figura 24 – Cena do filme “Freddy vs Jason” (2003), no qual os assassinos Freddy Krueger e Jason Voorhees
 

dos filmes “A hora do pesadelo” e “Sexta-feira 13”, respectivamente, se enfrentam num combate mortal
53

. 

 

Assim, a apresentação desses ícones do terror em bishoujo permitiu não tão somente 

resgatar o ponto máximo desse longa-metragem, que foi o combate encenado por essas duas 

personagens, mas também todos os filmes anteriores em que estiveram presentes e que hoje 

integram a cultura geek. 

 Retomando a análise da cultura pop, devido à incorporação de alguns de seus 

elementos para a composição do bishoujo, observamos que ela igualmente contém as 

característcas de toda e qualquer formação cultural, como a concebe Iuri Lotman, 

parafraseado abaixo por Jerusa Pires Ferreira (1995) 

A cultura não é um depósito de informações; é um mecanismo organizado, 

de modo extremamente complexo, que conserva as informações, elaborando 
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 Fonte: Disponível em: http://images6.alphacoders.com/325/325664.jpg. Último acesso em: 04 de janeiro de 

2015. 
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continuamente os procedimentos mais vantajosos e compatíveis. Recebe as 

coisas novas, codifica e decodifica mensagens, traduzindo-as a um outro 

sistema de signos (FERREIRA, 1995, p. 3). 

 

Deste modo, relendo Lotman (1981) à luz dos objetos da cultura pop, entendemos que 

esta cultura “nunca representa um conjunto universal, mas apenas um subconjunto com uma 

determinada organização” (LOTMAN, 1981, p. 37). Notamos, assim, que, exaustivamente, 

ela inclui e exclui informações, determinando substituições periódicas dos textos culturais que 

a compõe, de tal forma que nos permita ainda observar que “o texto não é apenas o gerador de 

novos significados mas um condensador de memória cultural” (FERREIRA, 1995, p. 6). 

 

2.2. GRAUS DE ENTROSAMENTO
54

 E PRODUÇÃO DE IMAGINÁRIOS 

 A cultura pop contribuiu para que nos familiarizássemos com as personagens e 

celebridades oriundas das mais diversas narrativas midiáticas contemporâneas, incorporando 

no nosso cotidiano referenciais e simbologias amplamente conhecidos e, em alguns casos, 

facilmente identificáveis, não importando se se esteja envolvido intimamente ou não com 

essas narrativas. 

Para exemplificarmos o que acabamos de elucidar, observemos a imagem do S 

estilizado a seguir.  Mesmo que não se seja uma pessoa altamente envolvida no consumo de 

histórias em quadrinhos, filmes ou desenhos animados que se relacionem ao personagem 

Superman, devido à ampla disseminação na cultura pop do S estampado em seu uniforme 

(figura 25), somos quase que compelidos a associar o S a esse super-héroi. 
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 Conforme o Dicionário Online de Português, Entrosamento é uma “s.m. Ação ou efeito de entrosar-se. 

Compartilhar ou partilhar das mesmas opiniões, dos mesmos conceitos ou gostos. Adaptar ou adequar-se a 

algo ou alguma coisa: o entrosamento do novo aluno com seus colegas foi ótimo. Estar em consonância, em 

acordo com algo ou alguém: percebe-se um grande entrosamento entre os jogadores da seleção brasileira de 

vôlei. (Etm. entrosar + mento)”. Disponível em: http://www.dicio.com.br/entrosamento/. Último acesso em: 

07 de janeiro de 2015. 
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Figura 25 – Símbolo utilizado pelo super-herói Superman da DC Comics
55

. 

 

A capacidade que possuímos de identificar esses códigos é resultado dessa cultura pop 

que agrega “elementos estruturais de fundo” constantes, mas que possuem um “dinamismo 

interno”, que lhes permitem “mudar conservando ao mesmo tempo a memória dos estados 

precedentes e, portanto, a autoconsciência da unidade” (LOTMAN, 1981, p. 43). 

Os códigos universais existentes em uma dada narrativa midiática da cultura pop, 

podem vir a ser utilizados para se criar encantamento e aproximação. O encantamento é 

responsável pela fanatização e dela surge a ânsia pela proximidade com o personagem, tema 

ou objeto da narrativa adorada. Em “O cinema ou o homem imaginário”, Edgar Morin (1997) 

traz argumentos que nos permitem traçar uma linha de raciocínio que nos levem ao 

entendimento do que neste trabalho estamos definindo por “graus de entrosamento”. Esse 

autor nos apresenta a ideia de “projeções-identificações ou participações afetivas” (MORIN, 

1997, p. 111). Na análise em desenvolvimento, concebemos as participações afetivas como 

um dos componentens que contribuem para a gradação do entrosamento. Desta forma, quanto 

maior o envolvimento do fã, mais intensa será a experiência tida em relação à narrativa 

midiática, pois a “participação afetiva estende-se, assim, dos seres às coisas, reconstituindo 

fetichizações, as venerações, os cultos” (MORIN, 1997, p. 112). 

O autor, ainda, ao analisar o cinema nos traz o conceito de ego-involvement (1997, p. 

127), para se referir a projeção-identificação de um espectador para com um personagem de 

filme. 
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 Fonte: Disponível em: 

http://fc04.deviantart.net/fs7/i/2005/201/1/c/Superman_Logo_with_White_BG_by_kftapout.jpg. Último acesso 

em: 15 de dezembro de 2014. 
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O ego-involvement  é, assim, mais complexo do que parece. Joga não só com 

o herói à minha semelhança, mas também com o herói à minha 

dissemelhança: ele, simpático, aventureiro, vivo e alegre, eu macambúzio, 

prisioneio, funcionário. O filme excita assim tanto uma identificação com o 

semelhante como uma identificação com o estranho, sendo este segundo 

aspecto o que quebra nitidamente com as participações da vida real. [...] O 

cinema, como o sonho, como o imaginário, acorda e revela vergonhosas e 

secretas identificações... (MORIN, 1997, p. 127). 

 

Ao trazermos esse termo para a cultura geek, notamos que por ela também deter em 

seu âmago elementos e personagens oriundos do cinema, igualmente existe uma propensão ao 

ego-involvement, que acaba se estendendo a tudo que é incorporado por essa cultura. 

Entendemos como grau de entrosamento a capacidade possuída por um fã de se 

envolver de maneira completa ou parcial a um artista, personagem, narrativa midiática ou 

quaisquer outros elementos da cultura pop, de modo a criar vínculos de identificação e afeto, 

com características que lhes sejam semelhantes ou mesmo díspares, por meio dos quais 

satisfaz seus próprios desejos de ser ou estar próximo ao personagem, tema ou objeto de 

adoração que podem vir a ser colecionáveis. 

 Observamos, que desse ávido engajamento se dá, ainda, a produção de novos 

imaginários, concebendo-se esses imaginários como “uma noção coletiva: não uma 

alucinação, imaginário (imagery) fantástico e excêntrico, mas um conceito pragmático, 

poético e ilimitado só dependente de suas práticas sociais” (MATEUS, 2013, p. 41). 

 As narrativas midiáticas contemporâneas são responsáveis por alimentar a cultura 

geek e dela vemos emergir os chamados grupos de imaginações que trabalham 

 

[...] em conjunto para fundar novos significados, adicionar novas conotações 

e renovar os imaginários em favor de suas potencialidades. [...] Cada 

passagem intermitente entre imaginários leva a um mundo imaginado – não 

a um mundo imaginário –, leva a uma imaginação social que salienta, não 

uma imaginação fechada, mas uma função imaginal, um imaginário 

simbólico indeterminado, formado pela pluralidade de imagens em constante 

movimento e permanente formação, deformação e mutação [...] (MATEUS, 

2013, p. 42). 

 

 Pensada a produção de imaginários propiciada pela cultura geek, notamos que ela 

passa a ter uma função de operação, preservação e criação de memória, devido a certos 
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imaginários se tornarem “visíveis e evidentes” (MATEUS, 2013, p. 44), num determinado 

período de tempo. Tratamos, assim, de correlacionar imaginário e textos culturais, estes 

possuindo esses últimos elementos que volta e meia são trazidos ao centro das atenções, 

gerando novos significados e evidenciando a capacidade que a cultura detém de “acumulação 

e reserva de memória” (FERREIRA, 1995, p. 6). 

 

2.3. A MEMÓRIA AFETIVA E MIDIÁTICA DO COLECIONADOR 

 Como elucida Matos (2013), uma das “características da cultura pop é a auto 

referência, o clichê, a obsessão pelo passado ou ‘retrô’, de onde vem boa parte de sua 

capacidade de proporcionar formas particulares de fruição e engajamento” (2013, p. 6). Desta 

forma, como muitas de nossas lembranças decorrem do período da infância e adolescência, é 

uma tendência da cultura geek se apropriar de narrativas midiáticas que nos remetam a essas 

fases, com o intuito de despertar uma afetividade, sentimento intimamente ligado ao processo 

de fanatização e da construção da memória midiática tecida por memes de afeto, conforme 

demonstra Nunes (2001). 

 Personagens de filmes, revistas em quadrinhos, séries de TV e desenhos animados 

são relembradas e trazidas para o cotidiano repetidamente, seja por meio de reapresentações, 

releituras ou mesmo produção de novos conteúdos nelas inspirados. Filmes de sucesso, 

considerados como clássicos do cinema, voltam a ser exibidos em “alta definição” trazendo a 

um público mais jovem a cultura geek que lhes falta, para compreender muitas das referências 

feitas sobre esses mesmos filmes e que são reutilizadas exaustivamente nas narrativas 

midiáticas que os sucederam. 
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Figura 26 – Cartaz da rede de Cinemas Cinemark, com programação das datas e horários de exibição dos filmes 

clássicos
56

. 

 

 No cartaz da Rede de Cinemas Cinemark (figura 26), filmes das décadas de 1940 

(Casablanca), 1950 (The Seachers), 1960 (Psicose e Se meu apartamento falasse), 1970 (O 

Iluminado) e 1980 (De volta para o futuro), dividem espaço com produções cinematográficas 

mais recentes. Atrai saudosistas e curiosos. Os primeiros retornam à sala escura, ávidos por 

reviver a experiência tida ao assistir ao filme pela primeira vez no cinema. Os demais, por um 

desejo de descoberta e maior inclusão na cultura geek. 

 Em “Seduzidos pela memória”, Andreas Huyssen (2000), nos faz observar 

justamente este aspecto de deslumbramento pelo passado, enfatizando sua emergência a partir 

da década de 1980, período em que grande parte dos referenciais que compõem a cultura geek 
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 Fonte: Disponível em: http://www.esend.com.br/mail/images/belemcom/Cinemark/Cartaz_-

_5_temporada.jpg. Último acesso em: 13 de janeiro de 2015. 
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foram originados ou se estabeleceram popularmente. O autor diz não haver “dúvida de que o 

mundo está sendo musealizado e que todos nós representamos os nossos papéis neste 

processo. [...] como se o objetivo fosse conseguir a recordação total” (HUYSSEN, 2000, p. 

15). Esta afirmação, então, nos permite retomar as  argumentações sobre o colecionador 

suscitadas no Capítulo I desta pesquisa, o qual identificamos como um sujeito que faz uso dos 

objetos de sua coleção para rememorar experiências pessoais anteriores. 

 Embora, ao longo da obra “Cultura do Consumo e Modernidade”, Dan Slater (2002) 

empreenda esforços para dirimir a “impressão de novidade eterna” atrelada diretamente à 

cultura do consumo, nos valeremos justamente de uma citação que reforça essa ideia, para 

realçarmos um aspecto marcante da cultura geek.  A cultura geek parece viver “num 

perpétuo ano zero de novidade” (2002, p. 18), girando “em torno da autocriação contínua por 

meio da acessibilidade a coisas que são elas próprias apresentadas como novas, a última 

moda, a coqueluche ou frebre do momento, sempre aperfeiçoada e aperfeiçoadora” 

(SLATER, 2002, p. 18). 

 Esse processo na cultura geek é precisamente aquilo que a faz retomar textos culturais 

para lhe servirem de base para a (re)construção de conteúdos. O constante retorno ao passado, 

esteja ele num tempo distante ou próximo, nos faz perceber que existe atualmente em nossa 

cultura uma obsessão pela memória em favor de não se esquecer. Como esclarece Andreas 

Huyssen (2000) 

 

As próprias estruturas da memória pública midiatizada ajudam a 

compreender que, hoje, a nossa cultura secular, obcecada com a memória, tal 

como ela é, está  também de alguma maneira tomada por um medo, um 

terror mesmo, do esquecimento. (HUYSSEN, 2000, p. 19) 

 

 Com efeito, ao associarmos a cultura geek com a cultura do consumo, percebemos 

que, como elucidamos no Capítulo I, o colecionismo de produtos, por grande parte dos 

indivíduos que estão em constante contato com as lógicas midiáticas (SOARES, 2014, p. 3) 

que envolvem o mundo geek, se dá justamente como forma de luta contra o esquecimento. 

 No próximo capítulo, discutiremos sobre a inserção do bishoujo na cultura geek 

apresentando sua expansão e colaboração para às práticas colecionista e cosplay. 
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CAPÍTULO III – O BISHOUJO E SUA EXPANSÃO NA CULTURA GEEK: estátuas, 

dioramas e cosplay 

 

Com a ascensão da cultura pop japonesa, percebemos a sua efetiva contribuição e 

expansão em muitas narrativas midiáticas ocidentais como desenhos animados, revistas em 

quadrinhos, filmes e games, e dentre estes processos de hibridizações destacamos o bishoujo. 

 Como dissemos na Introdução, o bishoujo ou bishôjo (美少女57
) é um termo híbrido 

que vem da abreviação sonora da palavra inglesa beautiful
58

 (bi) e das palavras japonesas 

shou (pequena) e jo (mulher), podendo ser traduzido, então, como garota bonita. 

Representação de um ideal imaginado feminino perfeito, o consumo desse híbrido é – 

sobretudo – cultural, porque os significados envolvidos são compartilhados dentro da cultura 

geek. 

 Não há um delimitador temporal preciso, que nos permita afirmar quando se deu o 

surgimento ou estabelecimento do bishoujo como um estilo diferente do shôjo mangá, porque 

as características de diferenciação que hoje notoriamente são marcantes nesse híbrido, já se 

encontravam latentes em diversos animês e mangás, antes mesmo de uma terminologia vir a 

ser definida para indicar esse estilo. 

Como exemplo dessa presença anterior, apresentamos abaixo a personagem Pirotess 

(figura 27), do animê The Record of the Lodoss War (1990-1991), que conta as histórias de 

em mundo de fantasia medieval sobre um grupo de aventureiros formado por um cavaleiro, 

uma elfa, um anão, um mago e um ladrão. Ao analisarmos a imagem da personagem 

percebemos diversas características que na atualidade são identificados como elementos 

marcantes do gênero bishoujo. Pirotess – diferentemente de sua arqui-inimiga elfa caucasiana 

Deedlit – é negra, uma elfa negra (O grifo é nosso), portanto possui uma pele cuja tonalidade 

se assemelha a pele negra humana. No entanto, seus olhos são verde-acizentados e seus 

cabelos lisos, longos e brancos, assim como os da personagem Tempestade dos X-men da 

Marvel Comics em versão bishoujo (figura 18), apresentada no Capítulo II , ou seja, são 

utilizados para a composição da mutante Tempestade, os mesmos mecanismos de clareamento 

que já haviam sido utilizados vinte e um anos antes na elfa negra Pirotess. 
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 美 significa bela;  小 significa pequena/jovem; e 女 significa mulher . 
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 Dicionário Michaelis Inglês-Português: Beautiful: adj bonito, formoso, gracioso, belo. beautiful and 

warm coll bem quente. the beautiful o belo. 
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Além desse conjunto de características, Pirotess apresenta seios volumosos, que são 

sensualmente realçados por um longo decote em seu vestido, mas que embora estejam 

parcialmente à mostra, não vulgarizam a personagem. Notamos, o quão importante foi a 

ultrapassagem ou quebras das fronteiras étnicas para o bishoujo e o quanto ainda é 

amplamente utilizada esta estratégia para sua consolidação no cenário mundial. 

Ressaltamos que, embora não venhamos a tratar neste estudo, é importante observar 

que a incorporação de outras etnias ao bishoujo, continua obedecendo a regras rígidas que 

visam a manutenção do padrão estético caucasiano apresentado nas histórias em quadrinhos e 

em outras narrativas midiáticas contemporâneas. 

 

Figura 27 – Cena com a personagem Pirotess extraída do animê The Record of the Lodoss War (1990-1991), que 

já apresentava seios grandes, pele escura, cabelos lisos, longos e brancos, se assemelhando a personagens dos 

quadrinhos e desenhos animados Ocidentais.
59

 

 

O bishoujo se apresentando como uma hibridização de um outro híbrido (shôjo 

mangá), criou em seu entorno grupos de admiradores (fãs), que – tendo sido percebidos pelo 

mercado, em especial as empresas citadas no Capítulo I (Craftmanship Kotobukiya, Bandai e 
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 Fonte: Disponível em: http://www.crunchyroll.com/forumtopic-820355/cosplaying-with-a-darker-skin-

tone?pg=2. Último acesso em: 15 de janeiro de 2015. 
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DC Collectibles) –  levaram à produção de novos conteúdos especificamente ligados a esse 

estilo, não tão somente visando reforçar essa fanatização, mas também incitar nesses 

indivíduos a prática colecionista. 

 Dentre os diversos produtos surgidos para suprir a crescente demanda por itens 

bishoujo, estão as estátuas e os dioramas. Objetos esses, em particular, que ao serem 

produzidos com regularidade, além de permitirem e promoverem a aproximação dos fãs com 

seus personagens ou mundos de fantasia favoritos, também passaram a servir como 

repositores de memória, uma vez que recodificam textos anteriores. 

 

Figura 28 – Estátua Ame-Comi – Heroine Series da personagem Natasha Irons, da DC Comics (2010)
 60

. 

 

 A estátua acima (figura 28) é referente à personagem afro-americana Natasha Irons, 

da DC Comics, sobrinha do personagem John Henry Irons, conhecido como o super-herói 

Steel, tendo sua primeira aparição sido feita na revista em quadrinhos Steel (vol. 2) #1, em 

Fevereiro de 1994. Assim como seu tio, Natasha veste uma armadura especial e um martelo, 

os quais lhe dão super-força e lhe permitem voar. Além disto, empunha o “S” em seu traje e 

arma, como uma homenagem ao super-herói Superman. 
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 Fonte: Disponível em: http://static.comicvine.com/uploads/scale_super/11/110378/2373713-

71k8lgtrz_l._aa1500_.jpg. Último acesso em: 09 de fevereiro de 2015. 

http://static.comicvine.com/uploads/scale_super/11/110378/2373713-71k8lgtrz_l._aa1500_.jpg
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 Na imagem a seguir (figura 29), daremos um exemplo do que está sendo definido no 

presente trabalho com uma expansão, ou seja, um conteúdo originado a partir do 

estabelecimento do bishoujo como um gênero comercial, mas que fora transportado para um 

outro suporte midiático, no caso, uma série de revistas em quadrinhos. 

 Como um reforço para a apresentação do novo estilo adotado por sua divisão de 

colecionáveis na linha de estátuas e dioramas intitulada  Ame-Comi – Heroine Series, a 

editora DC Comics lançou uma série de revistas em quadrinhos chamada Ame-Comi Girls. 

 

Figura 29 – Capa da revista em quadrinhos Ame-Comi Girls #1, da DC Comics (2012) como parte de sua 

estratégia de marketing de lançamento das estátuas e dioramas bishoujo de suas personagens
61

. 

 

A capa da primeira edição de uma dessas séries de revistas trazia em destaque a 

personagem Mulher-Maravilha (figura 29), já com suas características faciais e corporais 
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 Fonte: Disponível em: http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20121024150741/marvel_dc/images/9/93/Ame-

Comi_Girls_Featuring_Wonder_Woman_Vol_1_1.jpg. Último acesso em: 15 de janeiro de 2015. 
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modificadas, para se encaixar ao gênero hibridizado e escrito de maneira enfática “The women 

of the DCU... reimagined
62

!”, uma ressalva aos fãs de que as personagens das histórias 

apresentadas na série eram as mesmas que compunham o univerdo da DC Comics, porém, 

“reimaginadas”. 

Analisando-se tal ação e fazendo uso dos apontamentos feitos por Soares (2014), 

percebemos que 

 

[...] embora seja claro e evidente que os produtos e as formas culturais em 

circulação na cultura pop estejam profundamente enraizados pela 

configuração mercantil, pelas imposições do capital (de modo de produção, 

formas de distribuição e consumo), não se invalidam abordagens sobre a 

pesquisa neste segmento da cultura que reconhece noções como inovação, 

criatividade, reapropriação, entre outras, dentro do espectro destes produtos 

midiáticos. (SOARES, 2014, p. 3) 

 

Interessante, então, observar que, ao promover o lançamento das revistas em 

quadrinhos, a DC Comics inicia justamente um processo misto de reapropriação, criação e 

inovação, pois as personagens foram primeiramente criadas como estátuas e dioramas – como 

no caso da estátua bishoujo da Mulher-Maravilha (figura 1) – e, somente então, convertidas 

em um narrativa midiática (figura 29).  

 

Figura 30 – Arte da capa da revista em quadrinhos Ame-Comi Girls - Batgirl #1, da DC Comics (2013), 

mostrando as personagens Batgirl e Robin e Arlequina, em suas versões bishoujo
63

. 
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As mulheres do Universo DC... reimaginadas! (tradução nossa). 
63

 Fonte: Disponível em: http://www.wired.com/wp-content/uploads/blogs/geekmom/wp-

content/uploads/2012/07/Batgirl.jpg. Último acesso em: 17 de janeiro de 2015. 
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Abaixo vemos as estátuas das personagens Batgirl e Robin da linha Ame-Comi – 

Heroine Series da DC Collectibles (figura 31). Os traços e contornos dessas versões bishoujo 

convergiram para os quadrinhos de maneira íntegra: os uniformes, o estilo dos cabelos, as 

cores (figura 30), permitindo assim dotá-las com uma personalidade que, por fim, possibilitou 

o surgimento do ego-involvement (MORIN, 1997, p. 127) para com essas personagens 

reimaginadas. 

 

 

 

Figura 31 – Estátuas Ame-Comi – Heroine Series Batgirl
64

 (2007) e Robin
65

 (2010) da DC Collectibles,  em suas 

versões bishoujo. 

 

3.1. A CONVERGÊNCIA DO BISHOUJO PARA OUTRAS NARRATIVAS 

MIDIÁTICAS E SUA EXPANSÃO EM ESTÁTUAS E DIORAMAS COMO UM 

REFORÇO AO COLECIONISMO 

Como aponta Soares (2014) “a cultura pop estabelece formas de fruição e consumo 
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 Fonte: Disponível em: http://www.udonentertainment.com/blog/wp-content/uploads/2007/11/amcomi_bg.jpg. 

Último acesso em: 20 de janeiro de 2015. 
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 Fonte: Disponível em: http://static.comicvine.com/uploads/scale_super/11/110378/2373714-

71srxr8phcl._aa1500_.jpg. Último acesso em: 20 de janeiro de 2015. 
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que permeiam um certo senso de comunidade, pertencimento ou compartilhamento de 

afinidades que situam indivíduos dentro de um sentido transnacional ou globalizante” (2014, 

p. 7). Criam-se, assim, identidades e identificações, devido ao crescente engajamento dos 

indivíduos com as narrativas midiáticas contemporâneas. Daí surgiram novos tipos de fãs, 

novos tipos de colecionadores e com eles novos coletivos presenciais e virtuais (grupos, 

fóruns, encontros e comunidades), que lhes permitiram exteriorizar, entre seus iguais, sua 

devoção e culto, as celebridades ou objetos oriundos dessas mesmas narrativas. 

A Internet como ferramenta informacional  possibilitou um acesso contínuo e irrestrito 

a conteúdos diversos da cultura pop e, como um instrumento comunicacional, permitiu uma 

maior interação entre pessoas distintas, mas que compartilhavam de um mesmo interesse, 

gerando, por fim, as identificações por meio de grupos ou comunidades virtuais com as mais 

variadas temáticas (ex: educacionais, políticos, religiosos, profissionais, entretenimento e 

lazer) 

Em “A sociedade em rede”, Manuel Castells (2000) ressalta que “os vínculos 

cibernéticos oferecem a oportunidade de vínculos sociais para pessoas que, caso contrário, 

viveriam vidas sociais mais limitadas, pois seus vínculos estão cada vez mais espacialmente 

dispersos” (CASTELLS, 2000, p. 446), deste modo, notamos ainda que as interações feitas 

com tecnologias digitais, incontestavelmente contribuíram ao fortalecimento do colecionismo, 

não tão somente devido à troca de informações entre os próprios fãs e colecionadores de 

bishoujo, mas também como um canal direto utilizado pelas empresas que produzem as 

estátuas e dioramas para atingir seu público-alvo. 

Como um exemplo desses novos coletivos de culto surgidos pelas mediação 

promovida pelas tecnologias digitais, podemos citar o grupo da rede social digital Facebook 

intitulado Bishoujo Kotobukiya Collectors (Figura 32), criado no ano de 2014, pela 

colecionadora Janaina N. dos Santos, 38 anos, conhecida no grupo como Janaina Mokona, 

que aborda especificamente assuntos que estejam relacionados às estátuas e dioramas 

bishoujo produzidos pela empresa Craftsmanship Kotobukiya. “Fui eu que criei o grupo, por 

me sentir forever alone no colecionismo de bishoujo.”, declara Janaina Mokona
66

, ao explicar 

o motivo que a levou a criar o grupo na rede social digital. 

Da declaração feita por Janaina podemos aferir, segundo os argumentos de Douglas e 

Isherwood (2013), que a 
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 Depoimento colhido via troca de mensagens na rede social digital Facebook, janeiro de 2015. 
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[...] perspectiva de longo prazo é parte integrante do direito do grupo a um 

status moral superior. Como sua existência legal é eterna, pode fazer suas 

demandas em nome das gerações por nascer. Pode usar o motivo do legado 

como um acicate para estimular os membros relutantes. Nenhum indivíduo 

agindo em proveito próprio pode entreter sonhos de um futuro de tão longo 

prazo. Só o grupo pode desenvolver uma moralidade ultramundana plena, 

pois o grupo sobrevive a seus membros (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2013, 

p. 78). 

 

 Desta forma, embora Janaina tenha criado o grupo para não mais se sentir “forever 

alone”, a necessidade de estar em contato com aqueles que compartilham das mesmas 

paixões, em outras palavras, das estátuas e dioramas bishoujo, acabou por prevalecer, fazendo 

com que a colecionadora buscasse através da Internet formas de socialização e interação com 

outros aficionados. 

 

Figura 32 – Imagem capa do grupo da rede social digital Facebook Bishoujo Kotobukiya Collectors elaborada 

pelo colecionador Douglas Fiochi. 

 

Nesse grupo em particular, colecionadores de diversas idades, cidades e regiões do 

Brasil, compartilham fotos das figuras de suas coleções, bem como, das recentemente 

adquiridas ou que futuramente adquirirão. Também comercializam figuras entre si, solicitam 

conselhos e sugestões, dão suas opiniões sobre as figuras e divulgam uma infinidade  de 

informações sobre os objetos que colecionam (futuros lançamentos, rumores de lançamentos, 

preço de produtos, indicação de lojas, sites de compras e vendedores confiáveis, etc.). 

Notamos que a imagem utilizada como capa pelo grupo da rede social digital 

Facebook Bishoujo Kotobukya Collectors (figura 32) além de especificar claramente o tema 

dos assuntos abordados pelo grupo, ou seja, o colecionismo de estátuas e dioramas bishoujos, 

também serve como um mecanismo de auto-identificação para seus membros. 
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 As estátuas e dioramas bishoujo ao serem vinculados à história pessoal de um 

determinado indivíduo, permitem rememorar experiências anteriores vividas. Porém, ao 

serem estabelecidos como operadores de memória, esses objetos passam a exigir sua inclusão 

em uma organicidade histórica, mesmo que de forma subjetiva. Como assinalamos no 

Capítulo I, embora uma estátua ou diorama bishoujo detenha em si uma historicidade que 

complete um item adquirido, também necessita de um outro objeto posterior similar, no caso 

uma outra estátua ou diorama, para completá-lo. Temos, deste modo, o surgimento da figura 

do colecionador de estátuas e dioramas bishoujo, que na ânsia de uma recuperação de suas 

lembranças passa a empreender um verdadeiro “trabalho de Sísifo”
67

, pois que nunca atingirá 

a total completude em sua coleção, já que ao tê-la como um recurso do lembrar, passa a 

sujeitá-la aos mesmos lapsos da memória, em decorrência dos objetos que nela estão faltando. 

 É curioso notar que mesmo fazendo uso da rede social digital que, ao menos em tese, 

seria suficiente para preservar conteúdos memoráveis, como fotos, mensagens, vídeos e etc, é 

devido à efemeridade do meio digital, à rapidez e escassez com que a informação flui de 

novidade à notoriedade, que a prática colecionista se consolida, neste caso especificamente, 

como um modus operandi seguro para preservação e retomada de lembranças pessoais pelo 

colecionadores de estátuas e dioramas bishoujos. Como aponta Huyssen (2000): 

 

E se as relações entre memória e esquecimento estiverem realmente sendo 

transformadas, sob pressões nas quais as novas tecnologias da informação, 

as políticas midiáticas e o consumismo desenfreado estiverem começando a 

cobrar o seu preço? Afinal, e para começar, muitas das memórias 

comercializadas em massa que consumimos são “memórias imaginadas” e, 

portanto, muito mais facilmente esquecíveis do que as memórias vividas 

(HUYSSEN, 2000, p. 18). 

  

 Tal apontamento nos faz perceber que mesmo em meio à tamanha capacidade de 

armazenamento ou memorização dada pelas novas tecnologias da informação, ainda assim, 

necessitamos de métodos analógicos de preservação da memória, para acioná-la, fator que 

favoreceu a retomada do colecionismo no cenário atual como uma prática intimamente ligada 

à cultura geek. 

 No depoimento abaixo transcrito, dado pelo colecionador Mateus Machado, de 21 

anos, percebemos uma ligação afetiva e memorial com relação a sua coleção de estátuas e 

dioramas bishoujo, semelhante aos sentimentos que notamos no depoimento dado pelo 
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 Referência direta a Sísifo, filho do rei Éolo da Tessália, da mitologia grega. 
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colecionador de playmobils Tanner Bil (figura 6). Sobre os motivos que o levaram a 

colecionar estátuas e dioramas bishoujo, Mateus diz: 

 

Inicialmente eu decidi começar com peças mais baratas. Passei de 3 a 4 anos 

colecionando figuras articuladas, devido à possibilidade de alterar suas 

poses, mas de 2 anos para cá, decidi que iria focar em ter as melhores 

versões de cada personagem sem me importar com quantidades.  Foi assim, 

que do ano passado para este [de 2014 para 2015] que comecei a colecionar 

estátuas e dioramas bishoujos das personagens dos games Tekken e Street 

Fighter. Primeiro porque ambos os jogos marcaram minha infância e tenho 

as melhores lembranças possíveis do meu pai por meio delas. Meu pai ainda 

está vivo e moro com ele, mas não estamos tão ligados quanto antigamente. 

As peças meio que me fazem companhia. Assim, as vezes é bom olhar em 

volta e ter aquela sensação de companhia, sem ter que ficar saindo de casa, 

saca.
68

 

 

 Ao analisarmos essa “sensação de companhia” que as estátuas e dioramas bishoujo 

propiciam a Mateus, podemos aferir que a percepção diferenciada que esse colecionador tem 

de tais objetos está ligada à capacidade que os objetos detêm de “simbolizar relações pessoais 

intensas e de evocar a memória dos entes queridos” (FEATHERSTONE, 1995, p. 36). Em 

meio a uma “vida de inconstâncias” (PAIS, 2006, p. 9), ao realizar o consumo material desses 

produtos, Mateus cria um elo entre as estátuas e dioramas bishoujo de sua coleção e sua 

história pessoal. 

 Da mesma forma, o colecionador Cledir Justo, 28 anos, ao ser indagado sobre os 

motivos que o levaram a colecionar as estátuas e dioramas bishoujo, fornece-nos a seguinte 

explicação: “Eu coleciono para lembrar de momentos da minha infância. Todas as minhas 

figuras são relacionadas a jogos e animês que fizeram parte da minha vida. Sempre que olho 

para minha coleção me vem um sentimento muito bom”.
69

 

 Costa (1994) argumenta que “ao longo de nossa existência, vamos acumulando 

objetos que participam de maneira mais ou menos profunda em nossa vida cotidiana e em 

nossa história” (1994, p. 38), deste modo, ao analisarmos a página oficial na rede social 

Facebook da empresa Craftsmanship Kotobukiya, notamos que além da preocupação da 

divulgação de seus produtos, existe o intento de aproximar os novos produtos a serem 

lançados às nossas experiências midiáticas pessoais, por meio de elementos da cultura pop e 

de modo que venham a nos parecer familiares. 

                                                 
68

 Depoimento colhido via troca de mensagens na rede social digital Facebook, janeiro de 2015. 
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 Depoimento colhido via troca de mensagens na rede social digital Facebook, fevereiro de 2015. 
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  Na imagem abaixo (figura 33) vemos a divulgação feita pela Craftsmanship 

Kotobukiya em sua página oficial na rede social Facebook, de uma nova estátua em versão 

bishoujo de uma personagem. Embora seja mostrada apenas a foto da cartola segurada pela 

personagem da estátua, a expressão “TA-DA!” utilizada na descrição da imagem é uma 

referência à frase dita por mágicos de circo ao finalizarem um truque de mágica, logo, 

tornando-se evidente para os conhecedores de personagens de revistas em quadrinhos e 

desenhos animados, tratar-se da personagem feiticeira Zatanna da DC Comics (figura 33). 

 

Figura 33 – Printscreen da divulgação da nova estátua bishoujo da personagem Zatanna, da DC Comics, feita na 

página oficial da rede social Facebook da empresa Craftsmanship Kotobukiya.  

 

 Slater (2002) assinala que 

O consumo enquanto fluxo de informações integra as pessoas num mundo 

social inteligível. Conhecimento dos códigos de consumo e participação nos 

rituais de consumo são essenciais para o “projeto de criar inteligibilidade” e 

conseguir que seja socialmente confirmado: “o indivíduo usa o consumo 

para dizer algo a respeito de si mesmo, de sua família, do lugar onde vive.... 

Os tipos de afirmações que ele faz dizem respeito ao tipo de universo em que 

está.” (SLATER, 2002, p. 149) 

 

 Por tal excerto, entendemos que ao realizar o consumo de uma narrativa midiática 

contemporânea – assistir a um filme ou ler uma revista em quadrinhos, por exemplo –, um 

indivíduo, na verdade, está promovendo um consumo informacional, ampliando, assim, seu 
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repertório de referências, para que seja capaz no futuro de identificar símbolos e signos que 

estejam de alguma forma ligados a essas narrativas. 

 

Figura 34 – Estátua bishoujo da Craftsmanship Kotobukiya (2015) da personagem Zatanna, da DC Comics
70

. 

 

 Na imagem acima (figura 34) temos a apresentação da estátua em versão bishoujo da 

personagem Zatanna da DC Comics, com os traços delicados do shôjo mangá, mas ao mesmo 

tempo ocidentalmente sexy para se estabelecer como uma expansão do bishoujo. 

 A ideia anteriormente trazida de textos com capacidade de condensar memória e 

gerá-las também, permite-nos compreender esse processo de incorporação de uma 

historicidade imaginada em um objeto recém-criado. Quando esse objeto récem-criado é 

introduzido em uma coleção, passa a efetivamente a deter um tempo histórico vivido 

(HUYSSEN, 2000), que lhe permite, então, complementar a história de um objeto 
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 Fonte: Disponível em: http://nerdreactor.com/wp-content/uploads/2015/01/Kotobukiya-Zatanna-01.jpg. 

Último acesso em: 31 de janeiro de 2015. 
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colecionável anterior e da mesma maneira passa a exigir um outro item que o complemente 

historicamente. 

 

Figura 35 – Printscreen da divulgação da nova estátua bishoujo da personagem Vespa, da Marvel Comics, feita 

na página oficial da rede social Facebook da empresa Craftsmanship Kotobukiya.  

 

 Como exemplo dessa incorporação de um tempo histórico imaginado em um produto 

recentemente lançado, tomemos uma outra divulgação feita pela Craftsmanship Kotobukiya 

em sua página oficial na rede social Facebook (figura 35), desta vez fazendo menção à 

personagem Vespa (figura 36), da Marvel Comics, por meio da fala dessa heroína publicada 

originalmente na revista em quadrinhos The Avengers Vol. 1 #1 em Setembro de 1963 (Figura 

35) e a quem é creditada a ideia do nome dado ao grupo de heróis (Os Vingadores), que 

atualmente corresponde a terceira maior bilheteria do cinema mundial de todos os tempos
71

: 

“We need a name! It should be something colorful and dramatic, like... the Avengers!”
72

. 
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 Fonte: Box Office Mojo. Disponível em: http://boxofficemojo.com/alltime/world/. Último acesso em: 01 de 

fevereiro de 2015. 
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 Nós precisamos de um nome! Deve ser algo admirável e surpreendente, como... os Vingadores! (tradução 

nossa). 
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Figura 36 – Frente e costas da estátua bishoujo da Craftsmanship Kotobukiya (2015) da personagem Vespa, da 

Marvel Comics
73

. 

 

 A frase é tida como um “clássico dos quadrinhos”, como o célebre “Para o alto e 

avante!”, dito pelo Superman, dos desenhos animados dos anos 80, ou a expressão de surpresa 

“Santos tubarões, Batman!”, proferida pelo personagem Robin, da dupla dinâmica Batman e 

Robin, da década de 1970. Tudo isto é parte da carga informacional que compõe a cultura 

geek, em outras palavras, constituem um repertório de memórias da cultura pop 

contemporânea. Como argumenta Featherstone (1995), “a cultura do consumo usa imagens, 

signos e bens simbólicos evocativos de sonhos, desejos e fantasias que sugerem autenticidade 

romântica e realização emocional em dar prazer a si mesmo, de maneira narcísica, e não a 

outros” (1995, p. 48), deste modo,  ao fazer uso de referenciais da cultura geek, os novos 

produtos bishoujo já agregam em si, desde a sua gênese, elementos que o legitimam como um 

texto (LOTMAN, 1981) da cultura geek. 

 Ao utilizar processos que viabilizem a incorporação de historicidade nas estátuas e 

dioramas bishoujo, criaram-se vínculos de afeto e de identificação desses produtos com os fãs, 
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 Fonte: Disponível em: https://www.facebook.com/kotobukiya/photos/pb.137679822915089.-

2207520000.1424008105./1043385615677834/?type=3&theater.jpg. Último acesso em: 15 de fevereiro de 

2015. 
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que ao se apropriarem desses objetos, tornando-os parte de uma coleção, passaram a usufruir 

deles como operadores de memória. 

 

3.2. A EXPANSÃO DO BISHOUJO PARA A CENA COSPLAY 

A conversão do bishoujo em estátuas e dioramas além de ter fortalecido o 

colecionismo, também passou a incitar a prática conhecida como cosplay, cujo termo segundo 

Nunes (2014), advém da contração das palavras em Inglês costume (traje ou fantasia) e play 

(brincar), sendo descrita tal atividade pelo site Cosplay Brasil
74

 como 

 

[...] um hobby que consiste em fantasiar-se de personagens oriundos, em 

geral, de quadrinhos, games e desenhos animados japoneses. A prática do 

cosplay também engloba personagens pertencentes ao vasto universo do 

entretenimento, como filmes, séries de TV, livros e animações de outros 

países. Em menor escala há aqueles que caracterizam-se como figuras 

históricas ou de criações originais. Uma das principais características do 

cosplay é que o praticante além de criar os trajes, também interpreta o 

personagem caracterizado, reproduzindo os traços de personalidade como 

postura, falas e poses típicas.  

 

 Observemos que nem todos aqueles indivíduos que “fazem” cosplay, ou seja os 

cosplayers – nome dado aqueles realizam essa prática –  têm de, obrigatoriamente, ser fãs das 

narrativas midiáticas das quais buscam bases para dar luz a seus trajes, pois em muitos casos, 

como defende Nunes (2015), é o desafio da construção de uma determinada fantasia que leva 

ao cosplayer a escolher um determinado personagem para representar. Entretanto, podemos 

observar que assim como os fãs, também os cosplayers negociam e retrabalham intensamente 

diversos textos culturais (LOTMAN, 1981) e midiáticos (SANDVOSS, 2005), de forma que o 

resultado de suas leituras venha a se materializar na forma de uma fantasia. Assim, tendo a 

prática cosplay igualmente como fonte da cultura pop, o cosplay se tornou uma prática 

mundialmente conhecida. E embora tida como um prática juvenil, os cosplayers podem ser 

considerados como pertencentes um grupo identitário eclético e heterogêneo, tal qual seus 

referenciais culturais. 

 Isto posto, percebemos ainda que à medida que o bishoujo foi se consolidando como 

um texto da cultura geek, a sua transposição para o cosplay ocorreu de forma fluida, pois ao 
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 Disponível em: http://www.cosplaybr.com.br/site/index.php/O-Que-e-Cosplay.html. Último acesso em: 03 de 

fevereiro de 2015. 
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deter elementos facilmente reconhecíveis, permitiu processos de aproximação e, com isto, a 

construção de identidades, que se estenderam do fã e do colecionador de bishoujo ao 

cosplayer. 

 Recordemo-nos que se tratando o bishoujo de um constructo essencialmente 

feminino, o cosplay bishoujo ainda está restrito a ser feito somente por cosplayers do sexo 

feminino. Contudo, tal prerrogativa de gênero tende a se tornar um fator cada vez menos 

limitador para o público masculino, uma vez que, atualmente já é possível se ver cosplayers 

do sexo feminino se fantasiando de personagens masculinos. 

Na figura 37 vemos a estátua em versão bishoujo da personagem Mara Jade,
75

 de Star 

Wars, bem como, a sua transposição para o cosplay. 

 

Figura 37 – Estátua bishoujo da Craftsmanship Kotobukiya (2014) da personagem Mara Jade de Star Wars
76

 e 

sua versão cosplay bishoujo
77

. 
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 Jedi e esposa de Luke Skywalker no chamado Universo Expandido da saga Star Wars, cuja história dos 

filmes, se estendeu para diversos suportes, dentre eles, graphic novels, revistas em quadrinhos, games, 

desenhos animados, animações, livros,  
76

 Fonte: Disponível em: http://www.previewsworld.com/catalogimages/STK_IMAGES/STK620001-

640000/STK628571.jpg. Último acesso em: 04 de fevereiro de 2015. 
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 Fonte: Disponível em: http://queen-azshara.deviantart.com/art/Mara-jade-kotobukiya-493825583. Último 

acesso em: 04 de fevereiro de 2015. 
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Torna-se clara a intenção da cosplayer de tentar representar fielmente a personagem 

bishoujo. O nível de detalhamento das roupas, o movimento da capa e a própria pose para a 

fotografia da cosplayer, nos permite perceber que também se exige no cosplay inspirado no 

bishoujo um “savoir-faire”, o “saber-ser” da perfomance (ZUMTHOR, 2007, p. 31), 

entendendo-o como “um saber que implica e comanda uma presença e uma conduta, um 

Dasein
78

 comportando coordenadas espaço-temporais e fisiopsíquicas concretas, uma ordem 

de valores encarnada em um corpo vivo” (2007, p. 31). No cosplay bishoujo, assim como na 

cena cosplay, não basta apenas o vestir-se de forma idêntica, exige-se o tornar-se igual, 

mimetizar-se, tomar todos os hábitos que compõem a personagem: os gestos, o modo de 

andar, a voz, tudo passa a ser essencial, para que ela seja realmente trazida à realidade. Como 

esclarece Paul Zumthor (2007) 

 

A performance é reconhecimento. A performance realiza, concretiza, faz 

passar algo que eu reconheço, da virtualidade à atualidade. [...] A 

performance se situa num contexto ao mesmo tempo cultural e situacional: 

nesse contexto ela aparece como uma "emergência", um fenômeno que sai 

desse contexto ao mesmo tempo em que nele encontra lugar. Algo se criou, 

atingiu a plenitude e, assim, ultrapassa o curso comum dos acontecimentos. 

[...]A performance e o conhecimento daquilo que se transmite estão ligados 

naquilo que a natureza da performance afeta o que é conhecido. A 

performance, de qualquer jeito, modifica o conhecimento. Ela não é 

simplesmente um meio de comunicação: comunicando, ela o marca 

(ZUMTHOR, 2007, p. 31-32). 

 

Deixamos assim de ver a pessoa e passamos a enxergar unicamente a personificação 

do bishoujo em ser humano. A atuação da cosplayer pode ser entendida como uma 

performance, pois amplia o seu grau de entrosamento com o universo fictício de Star Wars, 

trazendo à realidade. 

Nunes (2014) designa a prática cosplay como cena cosplay (O grifo é nosso), pois 

considera-a 

 

[...] como trajetória de circulação de textos culturais, na acepção dos 

semioticistas de Tártu-Moscou, [...] especialmente, narrativas, personagens, 

atores sociais e circulação de sentidos. A cena cosplay revela modos de 

exercitar a teatralidade pública adensada pelas emoções proporcionadas 

pelas narrativas midiáticas em sua interface comunicação e consumo. 
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Determinantes para a construção de vínculos entre público e mídia. 

Fundamentais para o entendimento dos nexos entre cosplayer-cosplay, entre 

os membros da própria comunidade cosplay imersa na cultura jovem 

(NUNES, 2014, p. 222). 

 

 Ao analisarmos as imagens referentes à Jedi Mara Jade (figura 37) notamos que a 

denominação de “cena”, dada por Mônica Nunes (2015), reflete com maior precisão o que 

está sendo apresentado neste estudo. Como ressaltamos anteriormente, ao observarmos 

atentamente o bishoujo, seja na forma de ilustração ou estátua, percebemos que além de suas 

características peculiares, igualmente se tornam marcantes as poses em que as personagens 

são exibidas. 

 A sensualidade do bishoujo é também transportada para o cosplay e assim como nas 

estátuas e dioramas, observamos não ocorrer uma vulgarização das cosplayers. Ao assumirem 

o papel das personagens, mesmo ao percebermos serem “mulheres feitas”, ainda assim 

notamos que a aparência infantilizada exigida pelo estilo é mantida em sua integridade.

 Enxergamos que a cena cosplay bishoujo se vale da memória para ressignificar as 

narrativas e personagens nas quais se baseia, revelando as codificações efetuadas sobre a 

cultura geek e seu sistema sígnico, permitindo, assim, cartografar os modos como a memória 

dos textos narrativos midiáticos é consumida (NUNES, 2014, p. 231). Desta forma, como 

ressalta Mônica Nunes (2014), notamos que 

[...] a capacidade que os textos comportam para chegarem até nós vindos do 

passado deve-se a outro atributo: a longevidade de textos e de códigos, que 

corresponde à continuidade da própria memória. Os textos longevos são 

aqueles válidos segundo critérios de cada cultura. Por sua vez, a longevidade 

dos códigos deve-se “à sua capacidade de mudar conservando ao mesmo 

tempo a memória de seus estados precedentes” (LOTMAN e USPENSKII, 

1981, p. 43). Vale esclarecer que estes conceitos não respondem apenas à 

transmissão cultural entre textos orais e míticos, mangás e animês, mas, 

como fundamentos de uma teoria geral que afirma a cultura como memória 

(LOTMAN e USPENSKII, 1981), aplica-se ao entendimento de como 

cosplayers habitam a memória, sobretudo midiática, acionada pelos coletivos 

juvenis envolvidos na cena cosplay (NUNES, 2014, p. 229-230). 
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Figura 38 – Cosplays bishoujo dos personagens Freddy Krueger e Jason Voorhees baseados nas estátuas 

bishoujo desses personagens da Craftsmanship Kotobukiya
79

. 

 

 Ao analisarmos os cosplays bishoujos dos personagens Freddy Krueger e Jason 

Voorhees (figura 38) e ao compará-los com suas ilustrações (figura 20) e estátuas (figura 22) 

em versão bishoujo, perceberemos que os elementos longevos, que permitem a identificação 

dos personagens originais (figura 21) foram mantidos e mesmo em meio à feminilidade, 

assinalam a permanência dos textos narrativos anteriores, como defende Nunes (2014). 

 No texto “Buscas de si: expressividade e identidades juvenis”, José Machado Pais 

(2006) traz a expressão “culto da sensação multiplicada”, consagrada por Baudelaire, “que 

glorifica a extravagância, a aventura, o experimentalismo”, assinalando que é precisamente 

esta “lógica experimentalista”, a responsável pela geração de muitas das novas sensibilidades 

juvenis (PAIS, 2006, p. 8). A prática do cosplay bishoujo, diante da multipluralidade de 

estímulos sensoriais e, por conseqüência, memoriais, que produzem no próprio cosplayer e no 

ambiente ao seu redor, poderia, especificamente dentro das análises feitas neste trabalho, ser 

considerada também como uma “sensibilidade juvenil”, além de percebemos que o cosplay 

bishoujo, assim como Nunes afirma em outro estudo, “armazena informações de um mundo já 

vivido e, de outro modo, idealizado” (NUNES, 2012, 94). 

 O bishoujo ao se expandir para a cena cosplay permite, não só aos cosplayers, mas a 

todos os fãs desse estilo, aproximarem-se dessas personagens reimaginadas, despertando neles 

a sensação de pertencerem a esse mundo-fantasia. 

                                                 
79

 Fonte: Disponível em: http://l7world.com/wp-

content/uploads/2014/05/Freddy%20vs.%20Jason%20Bishoujo%20Statues%20Freddy%20Krueger%20and%

20Jason%20Voorhees%20(cosplay).jpg. Último acesso em: 06 de fevereiro de 2015. 
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CONCLUSÃO E RESULTADOS 

  

 A cultura pop faz com que tudo nos pareça familiar. Passamos a sofrer de um mal 

inexorável da memória. Não à sua falta, mas de seu excesso. Somos bombardeados por um 

número sem fim de estímulos, que nos fazem operar a memória, de tal modo que, ao nos 

lembrarmos de um acontecimento, suprimimos ou acrescentamos novos elementos e 

informações às nossas lembranças. 

 No Capítulo I deste estudo, fizemos um mapeamento do colecionismo, do 

colecionador, dos fãs e do consumo, de modo a situar essas práticas e atores na 

contemporaneidade. Promovemos, ao longo de todo o estudo, a discussão sobre o aspecto 

memorial dos objetos, e ainda nas primeiras páginas deste trabalho, buscamos de forma 

sucinta diferenciar aquilo que designamos por objetos mundanos dos objetos tidos como 

colecionáveis. 

 Com o Capítulo II ao abordarmos a cultura, o imaginário e a memória, falamos sobre 

os processos de hibridização das culturas populares midáticas/massivas do Ocidente e do 

Oriente, e suas influências no consumo das diversas narrativas midiáticas contemporâneas, 

dando especial atenção à ascensão da cultura pop japonesa, de modo a entendermos a 

transformação sofrida pelo shôjo mangá para dar origem ao bishoujo e avançamos nossa 

análise para compreender melhor os processos de hibridação sofridos por este estilo, ao trazer 

personagens originalmente masculinas para a universalidade feminina do bishoujo. 

 Ao trazermos nosso ponto de vista sobre os graus de entrosamento e no Capítulo III, 

analisarmos o consumo do bishoujo e sua influência na cultura geek, verificamos que frente 

aos meios utilizados na conquista e fanatização dos públicos que consomem as narrativas 

midiáticas ligadas a esse estilo, seus produtos, sob a forma dos mais variados itens 

colecionáveis que estimulam e reforçam o colecionismo e, por fim, sua expansão, como a 

prática cosplay bishoujo, que favorecem a aproximação e incorporação do mundo de fantasia 

e personagens no “eu” e no cotidiano de cada indivíduo, observamos a emergência de uma 

identidade capaz de agregar grande parte dos costumes e práticas que foram adotadas pelos 

atores sociais (fãs, colecionadores e cosplayers) que consomem o bishoujo ou outras 

narrativas midiáticas pertencentes a chamada cultura geek. 

 CASTELLS (2000) nos esclarece que a identidade é um “processo de construção de 

significado com base em um atributo cultural, ou ainda, um conjunto de atributos culturais 
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inter-relacionados, o(s) qual(ais) prevalece(m) sobre outras fontes de significado” (2000, p. 

22). Desta forma, fazendo ainda uso das avaliações desse autor e com base nas argumentações 

apresentadas no presente trabalho, apreendemos que “a construção de identidades vale-se da 

matéria prima fornecida pela história, geografia, biologia, instituições produtivas e 

reprodutivas, pela memória coletiva e por fantasias pessoais, pelos aparatos de poder e 

revelações de cunho religoso” (CASTELLS, 2000, p. 23), e assim aferimos que tendo essa 

identidade aflorado em função das narrativas midiáticas contemporâneas, podemos considerá-

la inicialmente como uma “identidade de projeto
80

” (CASTELLS, 2000, p. 24), pois idealiza 

um novo posicionamento para os fãs, os colecionadores e os cosplayers dentro da sociedade, 

precisamente, por fazer reconhecer a existência de uma cultura intimamente ligada a esses 

atores sócio-culturais. 

 A este ator sócio-econômico-cultural, designamos como fã-colecionador.  Ele surge a 

partir do estabelecimento dessa identidade dentro da cultura geek. Assim, observamos a sua 

capacidade de, em certa medida, devido ao grau de entrosamento que tem com os objetos, 

narrativas e personagens, influenciar na (re)construção dessas mesmas narrativas, recriando-

as, bem como, na produção de suas expansões, estátuas e dioramas, ou ainda, delineando seus 

desobramentos para a prática cosplay. 

 Para exemplificar uma das formas de ingerência do fã-colecionador na produção de 

um itens bishoujo, observemos na imagem abaixo (Figura 38) a publicação feita pela página 

oficial da rede social Facebook da empresa Craftsmanship Kotobukiya, na qual a empresa 

solicita a opinião dos fãs-colecinadores de bishoujo para saber qual(is) outra(s) 

personagem(ns) gostariam de transportadas para o estilo bishoujo, nos seguintes termos: 

“With the arrival of Freddy and Jason what other icons of suspense and horror would you 

like to see receive a Bishoujo makeover?
81

”. 

                                                 
80

 Segundo CASTELLS (2000),  é “quando os atores sociais, utilizando-se de qualquer tipo de material cultural 

ao seu alcance, constroem uma nova identidade capaz de redefinir sua posição na sociedade e, ao fazê-lo, de 

buscar a transformação de toda a estrutura social” (2000, p. 24).d 
81

 Com a chegada de Freddy e Jason, que outros ícones do suspense e horror vocês gostariam de ver receber 

refeitos em Bishoujo? (tradução nossa). 
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Figura 39 – Printscreen da divulgação das novas estátuas bishoujo das personagens Freddy Kruegger e Jason 

Voorhees, feita na página oficial da rede social Facebook da empresa Craftsmanship Kotobukiya.  

 

 Em princípio poderíamos avaliar tal ação apenas como um meio de aumentar a 

visibilidade da página da empresa. No entanto, ao analisarmos sob a ótica do colecionismo, 

notamos estar a Kotobukiya recorrendo à memória midiática dos fãs-colecionadores de 

bishoujo para trazer textos anteriores ligados à cultura geek e que de alguma forma estejam 

ainda vivos na lembrança e possam ser relembrados, reconstruídos ou reimaginados a todo 

momento. 

 Cabe elucidar que, em muitos aspectos, os fãs-colecionadores se assemelham ao que 

Bourdieu (apud FEATHERSTONE, 1995, p. 38) designou de “novos intermediários 

culturais”, pois da mesma forma “atuam na mídia, design, moda, publicidade e em outras 

ocupações “paraintelectuais” de informação, cujas atividades profissionais envolvem o 

desempenho de serviços e a produção, comercialização e divulgação de bens simbólicos” 

(FEATHERSTONE, 1995, p. 38-39), no entanto, o fazem em prol de sua devoção, surgindo 

para suprir uma dupla necessidade: uma relacionada ao fandom, como um representante dos 
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demais fãs; e a outra do próprio mercado, que passou a fazer uso desses “especialistas e 

intermediários” (FEATHERSTONE, 1995), posto que  

 

Nas condições de uma oferta cada vez maior de bens simbólicos (Touraine, 

1985), cresce a demanda por especialistas e intermediários culturais capazes 

de vasculhar diversas tradições e culturas para produzir novos bens 

simbólicos e, além disso, fornecer as interpretações necessárias sobre o seu 

uso (FEATHERSTONE, 1995, p. 38-39). 

 

 Outro ponto importante a ser observado, antes de finalizarmos este estudo, é que, 

embora o fã-colecionador apresente também alguma similaridade com os chamados 

“prossumidores”, por assumirem “o papel de configurar uma produção material e simbólica” 

(MITRAUD, 2000, p. 7),  diferenciam-se desses últimos, justamente, por aquilo que 

definimos nesse estudo como grau de entrosamento, visto que, tais indivíduos devem, 

obrigatoriamente, ser fãs de uma dada narrativa midiática contemporânea, colecionadores de 

algum de seus produtos e estejam de alguma forma envolvidos com sua expansão. 

 Num universo comunicacional cada vez mais híbridizado e transmidiático, a cultura 

geek entremeia-se ao nosso dia a dia, arrastando-nos aos “templos de consumo” (BACEGGA, 

2009, p. 23) para adquirirmos produtos e objetos que nos aproximem de nossos heróis, vilões 

ou artistas preferidos.  Uma infinidade de simpatizantes da cultura nipônica lotam os eventos 

com temática oriental em busca do onírico e a cada segundo as redes sociais digitais, fazem 

brotar nos mais diversos dispositivos eletrônicos, figuras do imaginário, reimaginadas agora 

sob a forma de bishoujo. Transformam, assim, gradualmente, o consumidor em um fã, em 

colecionador e, por consegüinte, no ator que aqui identificamos como sendo um  fã-

colecionador pleno de memórias. 

 Embora ao longo da leitura proposta seja notória a redução das análises a uma prática 

colecionista específica, como o bishoujo, observamos que as análises e estudos aqui 

desenvolvidos poderão ser ampliados para os mais diversos colecionismos. 
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QUERO ser grande. Direção: Penny Marshall.  Twentieth Century Fox Film Corporation. 

Estados Unidos, 1988. 104 min. 
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1990. 25min (13 episódios). 

 

SAILOR MOON: "Bishôjo senshi Sêrâ Mûn". Direção: Junichi Satō; Kunihiko 

Ikuhara; Takuya Igarashi. Toei Animation Company; Toei Doga. Japão, 1992-1993. 25min 

(46 episódios); 25 min (59 episódios). 
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ANEXO A 

 

BLOG FÃ-COLECIONADOR. Disponível em: <http://www.fan-

collector.blogspot.com.br/>. Acesso em: 17 fev. 2015. 

 

 

Figura 40 – Printscreen da página principal do blog Fã-Colecionador. 

 


