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RESUMO 

A proposta deste trabalho é analisar como a cultura pop japonesa é divulgada em redes 

sociais na internet, e se centra na divulgação feita por fãs no Ceará. Em um primeiro 

momento, o artigo apresenta como se constituiu a indústria cultural japonesa, baseada 

principalmente em dois produtos: as histórias em quadrinhos e os desenhos animados.  Das 

mobilizações no ciberespaço feitas por fãs, surgiram convenções para celebrar os produtos 

culturais japoneses e, desta forma, este artigo discute as formas de interação social na 

internet, em especial, as comunidades virtuais. Também é dado destaque aos deslocamentos 

nas formas de sociabilidade on-line entre os fãs cearenses que participam da Super Amostra 

Nacional de Animes (SANA), um dos maiores eventos de cultura pop japonesa do Brasil. 
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Japão: um país pop 

Ao se observar as características tão diversas da cultura japonesa em relação às 

ocidentais, não se pode evitar o questionamento: como ela conseguiu se disseminar mundo 

afora? Entre as várias explicações possíveis, uma aponta o fato de o Japão, enquanto 

potência mundial, interessar-se não somente em expandir-se política e economicamente, 

mas também culturalmente (JTIS,2010). A cultura japonesa hoje está disseminada no 

Ocidente em campos tão variados como a gastronomia, os esportes e o cinema.  

Há cerca de 20,000 restaurantes japoneses em todo o mundo (JTIS,2010) e o sushi, 

item da gastronomia japonesa de maior popularidade, pode ser encontrado também em 

padarias e até churrascarias no Brasil. Em relação aos esportes, judô e caratê congregam 

milhares de atletas e são categorias disputadas nas Olimpíadas. Na sétima arte, diretores 

como Akira Kurosawa chamam a atenção para a estética diferenciada das produções 
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nipônicas. Entretanto, o Japão só pode se tornar um país pop com a exportação de uma 

indústria cultural baseada em histórias em quadrinhos, videogames e desenhos animados.      

O Japão passou por duas ondas de ocidentalização. A primeira se deu no final do 

séc. XIX, com a abertura do arquipélago aos estrangeiros, em especial, americanos e 

culminou na Era Meiji (JTIS, 2010). A segunda ocorreu após a II Guerra Mundial. No pós-

guerra, a reconstrução da nação japonesa foi encabeçada pelos Estados Unidos, interessados 

em manter uma área de influência na Ásia. A segunda onda de ocidentalização do Japão 

não foi apenas resultado da imposição de estruturas políticas e sociais nos moldes 

ocidentais. Foi também consequência da assimilação do American way of life existente nos 

produtos culturais como música, cinema e revistas. Ao se ocidentalizar mais uma vez, o 

Japão dinamizou as relações comerciais com a inserção das tecnologias vindas de outros 

países. 

 Sato (2007) afirma que os japoneses souberam “customizar” a indústria cultural 

norte-americana – a mais difundida no mundo - para adequá-la ao padrão oriental. A 

orientação da nascente indústria cultural japonesa, segundo a autora era a seguinte: “a 

fórmula da produção e do consumo em massa podia ser americana, mas o produto final 

tinha de ser culturalmente japonês” (p.14). Além dessa customização cultural, o 

estabelecimento de uma cultura pop no arquipélago nipônico foi possível graças a um forte 

estímulo ao consumismo. A autora atesta: “A cultura pop, em qualquer parte do globo é 

baseada em consumo, e isso faz com que o pop seja essencialmente um fenômeno cultural e 

comercial” (SATO 2007, p.17). O conceito de pop está ligado intimamente ao de indústria 

cultural, que, na acepção original de Adorno & Horkheimer (2007), é processo no qual a 

cultura transforma-se em mercadoria, isto é, as criações simbólicas que constituem 

determinada cultura são apropriadas e se tornam produtos comercializáveis e geradores de 

modismos. O popular, entendido como folclore, perde espaço para o pop, ou seja, a cultura 

massificada e acrítica difundida pela indústria cultural. Na verdade, elementos do popular 

são até tomados pela indústria cultural e perdem o sentido como construções coletivas e 

históricas. Podemos depreender de Martin-Barbero (2006) que a cultura pop é resultado de 

apropriações de elementos oriundos da cultura popular urbana.  

A partir dos anos 1960, a cultura popular urbana passa a ser tomada por uma 

indústria cultural cujo raio de influência se torna cada vez mais abrangente, 

transpondo modelos em larga medida buscados no mercado internacional. A 

proposta cultural se torna sedução tecnológica e incitação ao consumo, 
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homogeneização dos estilos de vida desejáveis, banimento do nacionalismo para 

o 'limbo anterior ao desenvolvimento tecnológico” e incorporação dos antigos 

conteúdos sociais, culturais e religiosos à cultura do espetáculo. (p.280) 

Durante o período de recuperação japonesa, o governo percebeu o grande potencial das 

histórias em quadrinhos como carro-chefe da indústria cultural do país.  Os mangás (como 

são conhecidos os quadrinhos japoneses) já estavam consolidados desde antes da guerra e 

após 1950, conquistaram novos públicos no Japão. A história do mangá pode ser dividida 

em três momentos importantes segundo Luyten (2001). O primeiro momento se refere à 

influência da arte chinesa no Japão no período anterior ao séc. XIX, enquanto os dois outros 

se relacionam à presença estrangeira no Japão no final do séc. XIX e à chegada de novas 

tecnologias, como a televisão. Esses momentos assinalam mudanças no estilo das narrativas 

e desenhos japoneses que culminaram na criação dos animês- os desenhos animados 

japoneses.  

 Como exemplo de nação desenvolvida que superou as dificuldades do pós-guerra, o 

Japão intencionava exportar a própria cultura para o mundo através de produtos que 

pudessem facilmente ser consumidos e reconhecidos como genuinamente japoneses. 

Segundo JTIS (2010), a cultura relaciona-se diretamente ao estilo de vida de um povo e, por 

isso, o lyfestyle japonês deveria ser divulgado no mundo. O Japão pretendia mostrar que 

não era apenas uma potência econômica, mas também um país dotado de uma cultura vasta 

e sofisticada. Destarte, não era o bastante apenas limitar a cultura japonesa no arquipélago 

nipônico, era preciso exportar a cultura do povo japonês para o mundo. Não havia forma 

melhor de se fazer isso do que através dos mangás e animês. 

Mangás e animês : desenhos não são apenas para crianças 

Algumas características da produção de quadrinhos japonesas no pós-guerra podem 

explicar por que o mangá tornou-se um elemento essencial da cultura pop japonesa a partir 

de 1960. Há uma indústria atenta aos variados segmentos da sociedade japonesa. Existem 

obras para crianças, jovens e adultos, homens e mulheres. No Ocidente, é comum a 

associação de histórias em quadrinhos como produtos culturais voltados para jovens e 

adultos do sexo masculino apenas. Vale destacar, contudo, que esse panorama vem 

mudando com a transposição dos comics (quadrinhos americanos) para o cinema e o 

sucesso de mangás shojo (para meninas) em audiências estrangeiras. A segmentação de 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 4 

público foi apontada por Adorno & Horkheimer(2007) como uma forma de padronização e 

organização do público consumidor empreendida pela indústria cultural. No Japão, as 

publicações orientadas ao público mais velho puderam se expandir principalmente depois 

que as editoras montaram estratégias para não sofrer novamente com a censura. 

Outro aspecto importante para situar o mangá dentro do universo pop japonês foi o 

reconhecimento que a sociedade japonesa deu aos desenhistas. Os artistas dos quadrinhos 

possuem o mesmo status de pintores e escritores e são bem remunerados. Além disso, há a 

possibilidade de fama e enriquecimento, á que os desenhistas são os detentores dos direitos 

das próprias obras. Isso não ocorre tanto, por exemplo, nos Estados Unidos, onde as 

histórias e personagens se tornam propriedade de empresas ou dos syndicates (associações 

de artistas). 

No Japão, os desenhistas são independentes e trabalham diretamente com as 

editoras e os jornais, sem estarem vinculados a uma organização, como os 

syndicates americanos. Se o volume de trabalho é grande e diversificado, eles tem 

estúdios próprios com um pequeno grupo de assistentes.(LUYTEN, 2001, p.46) 

Apesar de sucesso comercial no Japão, e um potencial para se tornar item de 

consumo também no Ocidente, o mangá só conseguiu alcançar real sucesso no exterior 

depois que outro produto cultural japonês já estava estabelecido nas audiências 

internacionais. Nas décadas de 1980 e 1990, a cultura pop japonesa ganhou o mundo não 

por intermédio dos mangás, mas sim dos animês, os desenhos animados para televisão e 

cinema. Para Nagado (2005), os animês possibilitaram o reconhecimento internacional dos 

mangás, apresentando a outros países a essência do desenho japonês e conquistaram boas 

audiências mundo afora.  

A origem dos animês é situada por Sato (2008) no começo do séc. XX. Entretanto, 

foi graças aos esforços de Osamu Tezuka que os animês se consolidaram como produto 

cultural. Tezuka já havia introduzido mudanças importantes na estética dos quadrinhos 

japoneses, sob a influência principalmente dos filmes de Walt Disney. Entre as inovações, 

estavam os olhos grandes e expressivos dos personagens e o uso de linhas de movimento e 

quadros mais dinâmicos. Considerado o “Deus do Mangá”, Tezuka lançou em 1963 a série 

para TV Tetsuwan Atomu (divulgado no Ocidente como “Astro Boy”), baseada no mangá 

de título homônimo. A animação tornou-se um grande sucesso e estabeleceu a regularidade 

de exibição semanal de capítulos, seguida até hoje nas emissoras de TV.  A partir da década 
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de 1970, o animê tornou-se um dos pilares da indústria de entretenimento japonesa (SATO, 

2007). O filme Akira,de 1988, baseado no mangá de Katsuhito Otomo tornou-se um marco 

por ter divulgado o animê em países europeus e nos Estados Unidos e diminuiu a visão de 

que desenhos animados são coisa de criança.  

O surgimento de fãs de animê e mangá conhecidos como otakus contribuiu para a 

difusão da cultura pop japonesa no Brasil e no mundo. A palavra otaku, na acepção original 

japonesa, significa um fã obcecado de alguma coisa em particular e com vasto 

conhecimento sobre ela. Geralmente, esses indivíduos são profundos conhecedores de 

assuntos incomuns e complexos. Os fãs de animês e mangás foram identificados como um 

segmento social relevante durante a década de 1980 e receberam a alcunha de otakus em 

um artigo publicado em um jornal japonês, em 1983 (BARRAL,2000). No Japão, ser otaku 

é mal visto pela sociedade japonesa, principalmente por causa de crimes envolvendo fãs de 

animês e mangás. Já no exterior, a palavra ganhou valoração positiva e passou a ser usada 

como forma de distinção entre os que gostam da cultura pop japonesa. 

Brenner (2007) defende que a internet tornou-se um grande espaço para congregar 

fãs de animê e mangá nos Estados Unidos. O surgimento de um grande grupo de fãs online 

foi possível graças as características desse meio, que permitem a interação entre indivíduos 

fisicamente separados, mas de interesses semelhantes. O autor diz que a quantidade de 

discussões, críticas, resenhas e trabalhos criativos de fãs que podem ser encontrados na 

Internet é impressionante. As comunidades devotadas a unir fãs de animê e mangá, para o 

autor, estão em toda parte e os otakus empenham-se nas mais variadas atividades: criação 

de textos de ficção, desenhos ou clipes musicais em homenagem a determinados animês e 

mangás, tradução e resenhas sofre séries ou personagens, download de episódios dos 

desenhos ou capítulos dos mangás e discussões. Dos encontros virtuais nasceram 

mobilizações de alguns fãs para realizar eventos nos quais os otakus pudessem interagir 

fisicamente e divulgar a cultura pop japonesa representada nos animês e mangás. O 

fenômeno verificado por Brenner também ocorreu no Brasil, principalmente através de sites 

de redes sociais e comunidades virtuais, como será visto a seguir. 
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Comunidades virtuais como espaços para divulgação da cultura pop japonesa 

A Internet é o lugar onde o ciberespaço é mais perceptível. O termo 'ciberespaço' foi 

cunhado pelo escritor William Gibson, em 1984, na obra Neuromancer. Originalmente, a 

palavra designava o universo das redes digitais e passou a ser utilizada pelos criadores e 

usuários das redes digitais, tornando-se popular. Para Pierre Lévy (1999), o ciberespaço é 

“o espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial de computadores e das 

memórias dos computadores” (p.92). Este espaço não situado fisicamente permite o 

estabelecimento de relações sociais para além da localização geográfica dos indivíduos, 

bem como permite interações em tempo real ou assíncronas. Já Lemos (2008), define o 

ciberespaço como: 

um ecossistema complexo onde reina a interdependência entre o macro-sistema 

tecnológico (a rede de máquinas interligadas) e o micro-sistema social (a 

dinâmica dos usuários), construindo-se pela disseminação da informação, pelo 

fluxo de dados e pelas relações sociais aí criadas.(p.137) 

A Internet seria então esse resultado dos computadores interligados mundialmente, 

que além de proporcionarem trocas informacionais, também permitem o aparecimento de 

relações sociais entre os que utilizam desta rede.  

As redes sociais só se estabelecem a partir de relações sociais. Cada relação social é 

estabelecida a partir de certo número de interações entre indivíduos. São as relações sociais, 

diz Recuero (2009), que permitem o surgimento das redes sociais. Nessas redes, são 

construídos vínculos entre os pertencentes a ela e, assim, podem-se estabelecer laços 

sociais. A partir dos anos 2000, os sites para construção de redes sociais e comunidades 

virtuais tornaram-se populares. Os sites de redes sociais permitem a construção de 

representações dos atores sociais através de perfis, abertos ou não, e que, por meio desse 

perfil, o ator social monta a sua própria rede social, compartilhando informações pessoas 

com outros atores e permitindo trocas sociais intermediadas por essa ferramenta Boyd & 

Elisson (2007, on-line). Cabe destacar que na maioria desses sites é obrigatória a construção 

desse perfil para a interação com os outros. O acesso ao site se dá através de um nome de 

entrada e senha. 

O Orkut e o Facebook são exemplos de sites de redes sociais propriamente ditos. 

Eles têm como objetivo dar visibilidade às redes sociais dos atores por meio de perfis 

públicos e a partir dessa publicização das informações, ocorre a interação entre os usuários. 
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O crescimento do Orkut foi vertiginoso no Brasil a partir de 2004 (RECUERO,2008,on-

line). Criado em 2004, o Orkut tornou-se um dos sites mais acessados no país e atraiu 

muitos fãs da cultura pop japonesa, que podiam tanto estabelecer redes sociais quanto 

participar de comunidades virtuais. A comunidade virtual permitiu a união de indivíduos 

fisicamente separados, mas com discussões em torno de interesses comuns, como afirma 

Rheingold: 

as comunidades virtuais são agregados sociais que surgem da Rede, 

quando uma quantidade suficiente de gente leva adiante essas discussões 

públicas durante um tempo suficiente, com suficientes sentimentos 

humanos, para formar redes de relações pessoais no 

ciberespaço.(RHEINGOLD apud RECUERO 2009, p.137) 

As comunidades virtuais do Orkut seriam, portanto, redes sociais caracterizadas por 

agrupamentos personalizados e associativos formados por indivíduos que mantém ou não 

interações face a face. Ao entrarem no espaço da comunidade, os usuários podem interagir 

com os outros por meio de tópicos de mensagens, enquetes,etc. Nesses lugares virtuais 

muitas vezes não há o real engajamento de todos os usuários, mas apenas de parte deles.  

Entretanto, no caso das comunidades virtuais criadas por fãs de animação japonesa no 

Orkut e em fóruns on-line, verifica-se que muitos usuários se engajam não somente em 

divulgar a cultura nipônica no ciberespaço, mas também se articulam para organizar 

eventos conhecidos como animencontros(MACHADO,2009a) . 

Os animencontros tornaram-se mais comuns no final da década de 1990, principal-

mente com o aumento da divulgação do animê e mangá em revistas especializadas. Em 

1999 surgiu o AnimeCon que, no decorrer dos anos, tornou-se o maior evento de animês e 

mangás do país. Com a popularização da Internet e o uso de ferramentas sociais como 

MSN, IRC e Orkut, os animencontros também passaram a ser organizados diretamente 

pelos fãs por meio de mobilizações on-line. “Sentindo necessidade de trocar informações 

sobre a temática oriental, esses jovens interessados pela cultura pop nipônica passaram a 

realizar eventos com este fim, aos quais se denominam animencontros” (MACHADO, 

2009b, p.4). O surgimento desses encontros feitos de fãs para fãs é resultado de uma 

vontade compartilhada em redes sociais da Internet em não restringir as interações sociais 

apenas ao ciberespaço, mas também promover encontros fora do mundo virtual para 

fortalecer os laços estabelecidos. 
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No Ceará, um animencontro se destaca entre os maiores do país. Trata-se da Super 

Amostra Nacional de Animes, conhecido como SANA. O evento surgiu da mobilização de 

jovens em chats na Internet, em 2001. Mas foi com a criação de uma comunidade virtual 

destinada a congregar os otakus cearenses e divulgar o evento, em 2004, que o evento 

SANA realmente se expandiu. A comunidade virtual foi usada não só pelos organizadores 

do evento, mas principalmente por otakus que encontram ali um espaço garantido para 

interagir como outros fãs. A comunidade era um lugar virtual para celebração da cultura 

pop japonesa, bem como servia como ferramenta de ligação entre os organizadores da 

SANA e os apreciadores de animê e mangá. A seguir, o artigo trata do surgimento do 

evento e da importância da internet para a divulgação da cultura pop japonesa no Ceará. 

SANA – Super Amostra Nacional de Animês 

A SANA é o segundo maior animencontro do Brasil e o maior do Norte-Nordeste 

(FCNB,2009). O evento é realizado desde 2001 e já teve nove edições oficiais. Tudo 

começou a partir das discussões pela Internet de aficionados por animê e mangá. As 

interações virtuais dos otakus cearenses aconteciam em um canal de IRC
4
 chamado 

#animebrasil, onde jovens de todo o Brasil trocavam ideias sobre os animês e mangás. O 

grande número de cearenses naquele espaço gerou problemas entre os usuários de outros 

estados e, por isso, decidiu-se criar um canal reservado somente para otakus cearenses, o 

#anime-ce. O canal de IRC pode ser considerado o ancestral da comunidade virtual SANA. 

Naquela época, os jovens otakus já se organizavam para transpor as interações da Internet 

para o mundo off-line, e se reuniam semanalmente em um shopping de Fortaleza. Com a 

criação do canal #anime-ce, as reuniões presenciais ganharam força. Clarice Barroso, uma 

das organizadoras da SANA, conta qual era o objetivo desses encontros: 

Como na época a cultura otaku não era tão disseminada, (a ideia) era juntar 

pessoas que gostavam da cultura japonesa e de animês e mangás para que 

pudessem trocar informações sobre o assunto. O encontro começou com 18, 15 

pessoas e foi aumentando com o passar o tempo. Desde o começo ficou 

estabelecido que era todo sábado, as duas horas da tarde. E ao longo da semana, a 

gente ia trocando informações ali no canal. (Clarice Barroso, entrevista, 17 maio 

2011) 

                                                 

4
 Internet Relay Chat (IRC) era uma ferramenta bastante utilizada pelos jovens para bate-papo. O IRC precisa 

de um programa (script) para ser acessado e de um servidor. Os locais de bate-papo são conhecidos como 

canais.  
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Ao se analisar de que forma os jovens cearenses admiradores da cultura pop japonesa 

interagiam naquela época, percebe-se algumas características apontadas por Recuero 

(2009), que afirma que a Internet permite a construção e manutenção de laços fracos, da 

mesma forma como fortalece laços fortes a distância. Os otakus cearenses construíram uma 

rede social baseada principalmente em laços fracos, mas, ao transpor os encontros para o 

mundo físico, esses laços puderam ser aprofundados via interação face a face e 

posteriormente, reforçados a distância por meio da interação mediada por computador 

(PRIMO,2008). 

Em 2001 surgiram dois grupos de fãs empenhados em promover a cultura pop 

japonesa no estado. O primeiro foi o grupo Anime no Kuni, que realizou em março daquele 

ano o primeiro P.E.R.O. (Principal Encontro Regional de Otakus). Divergências internas 

levaram à fundação de outro grupo, chamado Otaku no Video, que organizou em dezembro 

do mesmo ano a I SANA (Super Amostra Nacional de Animes). Esses dois primeiros 

animencontros tiveram como foco principal a exibição de animês que haviam conquistado 

grande sucesso no Japão, mas que ainda não eram tão acessíveis no Brasil. A Internet 

facilitava a criação de redes sociais de otakus, mas por conta da baixa velocidade não 

permitia o download de episódios, prática que se tornou comum apenas depois de 2003. 

Os animencontros cearenses cresceram com a transposição do canal #anime-ce para 

um fórum on-line e da propaganda boca a boca feita pelos jovens otakus. A concorrência 

entre as convenções levou a vitória o grupo Otaku no Video e a SANA passou a ser o maior 

evento do estado. Em 2004, foi criada uma comunidade virtual no site de relacionamentos 

Orkut, para divulgar o evento. A criação da comunidade se deu por conta da preocupação 

de acompanhar o surgimento das novas mídias sociais na Internet. Segundo Clarice 

Barroso, era uma “ferramenta de comunicação direta com o público”. Com o Orkut, era 

possível convidar os visitantes do evento no intuito de fidelizar os otakus cearenses. Mas já 

nessa época, a alcunha otaku sofria mudanças de sentido, como apontado por Nagado 

(2005). Clarice Barroso explica a diferença entre os otakus da época do canal IRC e os 

membros atuais da comunidade virtual no Orkut: 

Uma diferença grande que se pode reparar entre os otakus de antigamente para os 

de hoje em dia, é que os de antigamente eram otakus. Eles sabiam as informações 

técnicas dos animês e se apegavam a elas. Hoje em dia, você não vê otakus, você 

vê fãs de animê.(entrevista 17 maio 2011) 
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O crescimento da SANA fez com que se tornasse necessária a criação de uma Fundação 

para administrar, planejar e angariar fundos para o evento. Em 2006, foi criada então a 

Fundação Cultural Nipônica Brasileira (FCNB). A Fundação também tem como objetivo 

promover outras atividades ligadas à cultura pop japonesa no estado; 

Temos como missão fortalecer o processo de intercâmbio entre a cultura japonesa 

e a cultura cearense através de múltiplas atividades (animação, oficinas, 

quadrinhos, games, tecnologia digital, etc), assim como utilizar a forte 

atratividade do jovem cearense pela cultura contemporânea japonesa para 

enriquecer ainda mais os processos de formação de vanguardas culturais no 

Estado do Ceará. (FCNB,2009) 

O grupo que administra a Fundação é formado, em sua maioria, por jovens a partir 

de 20 anos, universitários e graduados. Para realizar a SANA, contam com a ajuda de 150 

organizadores voluntários, otakus ou não, que se espalham pelo local do evento e garantem 

a organização e o bom funcionamento das atrações no decorrer da programação. A estrutura 

da SANA pode ser então considerada um misto entre empreendimento comercial e 

amadorismo. A existência de voluntários faz com que o evento mantenha a ideia de que é 

de fãs para fãs, imagem que já não é associada a eventos como o AnimeCon e 

AnimeFriends, que ocorrem em São Paulo e contam com empresas organizadoras. 

Em 2008, o evento SANA teve um público de 42.000 pessoas em três dias. 

Somando essa quantidade ao de visitantes das edições anteriores, tem-se o expressivo 

número de 200.000 participantes. Em 2011, só para a edição menor do evento, conhecida 

como SANA FEST, eram esperadas 30.000 pessoas (FCNB,2011, on-line). Como 

empreendimento comercial movimenta cerca de 1,5 milhões direta e indiretamente. O 

público do evento, segundo Clarice Barroso, é bastante variado, mas há uma segmentação 

por cada dia de programação. Geralmente, o primeiro dia atrai mais jovens de classe média 

e alta que estão em férias escolares e os outros dias de evento atinge públicos mais variados. 

A expansão da SANA como evento rentável também se deveu à criação de um programa 

para televisão
5
, de um portal na Internet

6
 e de um espaço em jornal de grande circulação no 

estado. Mesmo com outros meios de divulgação,o uso de sites de redes sociais ainda é uma 

estratégia importante para divulgar a cultura pop japonesa no estado. 

                                                 

5
 TV SANA, programa exibido aos sábados, em um canal local 

6
 Endereço: www.portalsana.com.br. Acesso em: 03 jun. 2011 

 

http://www.portalsana.com.br/
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A criação de um espaço no Orkut para congregar os visitantes, simpatizantes e 

organizadores da Super Amostra Nacional de Animes ocorreu no mesmo ano de fundação 

do próprio site de relacionamentos, em 2004. A comunidade virtual foi criada pelo atual 

Diretor Financeiro da Fundação Cultural Nipônica Brasileira (FCNB), Daniel Braga, em 21 

de dezembro de 2004. O nome faz direta alusão ao evento e à primeira vista pode-se pensar 

que se tratava apenas de uma comunidade institucional, sem muita atividade. Entretanto, o 

papel da comunidade virtual do SANA foi muito maior do que apenas demarcação de um 

espaço oficial para discussões sobre o evento. 

A coordenadora de projetos da FCNB, Clarice Barroso admite que a comunidade 

virtual  era muito mais acessada do que o próprio site do evento: 

Nosso site não era tão acessado e a gente usou muito mais o Orkut para difundir 

as informações que a gente queria, mais do que o próprio site. O Orkut é quase 

como uma divulgação boca a boca (…). Com o Orkut, o evento ganhou qualidade 

porque dava pra saber (na comunidade) o que o público estava falando.(entrevista 

17 maio 2011) 

Clarice afirma, contudo, que o site já conquistou bom número de acessos e que, aos 

poucos, a comunidade virtual vem perdendo força. A Fundação vem buscando outras 

ferramentas sociais como o Facebook e Twitter, para atingir o público que deixou de usar o 

Orkut. Quanto ao Portal, há um espaço que mimetiza as características do Orkut. O visitante 

do site pode criar um login, montar um perfil e participar de comunidades.  

Em termos de análise, verifica-se o deslocamento nas formas de sociabilidade on-

line entre os fãs de animação japonesa no Brasil e no Ceará. Como já mencionado, no 

começo da década de 2000, era comum a existência de salas de bate-papo temáticas criadas 

por fãs de anime e mangá no país. No decorrer da década, as mudanças na internet e o 

surgimento de novas formas de construção de redes sociais na internet repercutiram 

também entre os jovens apreciadores da cultura nipônica. Das salas de IRC, os otakus 

migraram para fóruns de discussão e, posteriormente, para as comunidades virtuais 

existentes no site de relacionamentos Orkut. O Orkut tornou-se ponto de encontro on-line 

para os fãs cearenses e brasileiros entre 2004 e 2010. Com efeito, serviu como meio de 

divulgação de eventos feitos pelos próprios otakus e também, mais recentemente, entre 

2009 e 2010 para comércio de produtos relacionados a esse nicho. Todavia, a partir de 

2011, ocorreu um deslocamento dos usuários do Orkut para o site Facebook.  Em relação ao 

grupo que participa e/ou organiza o evento SANA, a mudança também foi constatada. 
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