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Resumo 

Através dos mecanismos oriundos da revolução tecnológica e do processo de globalização, o 

Oriente torna-se conhecido da sociedade ocidental por meio da Cultura da Mídia. Assim, 

assistimos a um processo de hibridização cultural realizado, principalmente, pela Cultura da 

Convergência e pela Inteligência Coletiva. Nossos objetivos, neste artigo, resumem-se em 

analisar a expansão da cultura oriental e a formação de culturas híbridas através da 

Inteligência Coletiva e da Cultura da Convergência, bem como sua absorção pelos jovens 

consumidores do hemisfério oeste da terra. Tendo como metodologia a análise de fontes 

audiovisuais e de internet, buscamos constituir embasamento teórico para futuras discussões 

e propomos o conceito de Orientalidade. 

 

Palavras Chaves 

Oriente – Orientalidade – Cultura da Mídia – Cultura da Convergência 

 

 

Abstract 

Through the mechanisms derivated from technologic revolution e globalization process, the 

East became acquainted of the Western society by the means of the Media Culture. 

Therefore, we watched a process of cultural hybridization achieved, mainly, by Convergence 

Culture and the Collective Intelligence. Our objectives in this work are, summarized, in 

analyzing the expansion of the Eastern culture and the formation of Hybrid cultures through 

Collective intelligence and Convergence Culture, as of its absorption by young consumers on 

the western hemisphere of the Earth. Comprehending the methodology of the analysis of 

audiovisual and web sources, we seek to compose theoretical foundation to future debates, 

while proposing the concept of Orientality.  
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Introdução 

Relativamente nova, principalmente para nós, brasileiros, a Cultura da Convergência 

é algo que só existe por conta da tecnologia produzida pela era da informática e do 

ciberespaço. O mundo vivencia um período em que os limites fronteiriços se tornam 

obsoletos e são superados com o encurtamento das distâncias e aumento da velocidade de 

comunicação. 

 A globalização expandiu-se para além dos setores políticos e econômicos fazendo-se 

presente nos meios de comunicação e, como efeito colateral, gerando culturas híbridas, nas 

quais elementos culturais de distintas sociedades se mesclam e adquirem novos significados. 

 Um dos principais catalisadores dessa hibridação foi o crescimento vertiginoso da 

internet. O estouro da bolha pontocom, além de possibilitar a comunicação instantânea de 

indivíduos de diferentes pontos do mundo e a visualização de imagens ao vivo, gera um 

banco de dados de capacidade imensurável. São sítios eletrônicos de diversas 

nacionalidades, línguas, temas, funções, ideologias e muito mais. Hoje se utiliza de uma 

nova máxima que diz: “se não tem no google, não existe”. Encontra-se de tudo na internet. 

Materiais úteis e inúteis, bons e ruins. Como aponta Pierre Lévy, 

Graças às redes digitais, as pessoas trocam todo tipo de mensagens entre indivíduos ou no 
interior de grupos, participam de conferências eletrônicas sobre milhares de temas diferentes, 
têm acesso às informações públicas contidas nos computadores que participam da rede, 
dispõem da força de cálculo de máquinas situadas a milhares de quilômetros, constroem juntos 
mundos virtuais puramente lúdicos – ou mais sérios –, constituem uns para os outros uma 
imensa enciclopédia viva, desenvolvem projetos políticos, amizades, cooperações..., mas 
dedicam-se também ao ódio e à enganação (LÉVY, 2007, p. 12). 

 
 Somada às outras ferramentas da Cultura da Mídia, a internet “desregionalizou” as 

culturas. Através de filmes, séries, novelas, desenhos, revistas, documentários, artigos, sites 

e até mesmo eventos diversos, culturas distintas são apresentadas e incorporadas à 

sociedades culturalmente diferentes. 

 Nosso intento no presente artigo é apresentar as culturas orientais de que os 

brasileiros tomam conhecimento através da convergência e os mecanismos pelos quais essas 

culturas são inseridas em nosso cotidiano em uma via de mão dupla, na qual a cultura 

brasileira também é apresentada aos orientais e mesclada à cultura dos mesmos. 

 

Culturas, mídia, convergência e hibridação 

Para iniciar a análise sobre a apropriação e hibridação cultural que fazemos, primeiro 

devemos tomar conhecimento de alguns conceitos-chave para a compreensão da apreciação 

a ser feita. 

 O primeiro conceito é o de Convergência. Para Henry Jenkins, ela não deve 
[...] ser compreendida principalmente como um processo tecnológico que une múltiplas funções 
dentro dos mesmos aparelhos. Em vez disso, a convergência representa uma transformação 
cultural, à medida que consumidores são incentivados a procurar novas informações e fazer 
conexões em meio a conteúdos de mídia dispersos (JENKINS, 2009, p. 29-30). 

 
 Este é o ponto central desta pesquisa pois Jenkins deixa claro o porquê de a 

convergência facilitar o conhecimento e a hibridação cultural. A convergência leva os 

consumidores a buscarem mais informações sobre o objeto e a fazerem conexões de 

conteúdos de mídias distintas. Tomemos como exemplo a divulgação de marketing de um 
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determinado filme. Após um primeiro contato – seja através do thriller em um canal 

televisivo ou site de vídeo na internet, seja através de cartazes em portas de cinemas ou 

qualquer outro tipo de divulgação –, sendo atraída a nossa atenção, iniciamos um processo 

de busca por maiores informações tais como data de estréia, atores, diretores e produtores 

envolvidos, sinopse, notícias, etc. Descobrindo ser adaptação de algo, buscamos informações 

sobre esse algo, seja série, livro, jogo, realizando naturalmente o que denominamos de 

convergência, ou seja, fazendo leituras de distintas plataformas e juntando as informações 

em um todo que completa o “quebra-cabeça”. Assim funciona o mecanismo dessa nova 

cultura. O interesse ou a curiosidade leva o consumidor a buscar mais informações sobre o 

objeto em mídias e plataformas distintas. 

 Quanto à Cultura da Mídia, Douglas Kellner nos fala que a 
[...] expressão “cultura da mídia” tem a vantagem de designar tanto a natureza quanto a forma 
das produções da indústria cultural (ou seja, a cultura) e seu modo de produção e distribuição 
(ou seja, tecnologias e indústrias da mídia). Com isso, evitam-se termos ideológicos como 
“cultura de massa” e “cultura popular” e se chama a atenção para o circuito de produção, 
distribuição e recepção por meio do qual a cultura da mídia é produzida, distribuída e 
consumida. (KELLNER, 2001, p. 52) 

 
 A Cultura da Convergência é um subproduto da Cultura da Mídia. Esta, cada vez mais 

se torna interativa, fragmentada e complexa. A interatividade se dá a partir do momento em 

que o espectador/consumidor passa a interferir na programação televisiva, no desenrolar de 

uma trama seriada, novelística ou livresca, participa de enquetes na web, define, através da 

audiência, se uma franquia fílmica terá sequência ou não, etc. Ela também se torna realidade 

na participação em tempo real do espectador/consumidor de parte da produção da Cultura 

da Mídia, como durante as transmissões esportivas em que mensagens virtuais são lidas 

pelos apresentadores ou micro-vídeos são exibidos com comentários de pessoas de todos os 

lugares, feitos através de uma webcam. A interatividade também se dá na comunicação 

onde se tornam comuns vídeo-conferências, redes sociais e espaços de comentários sobre 

artigos e notícias em sites especializados. 

 A Cultura da Mídia torna-se fragmentada uma vez que a informação completa não se 

dá através de um único meio como ocorria há algum tempo atrás. Tornaram-se comuns as 

propagandas televisivas que apresentam algo chamativo e finalizam no que podemos 

denominar de clímax, nos deixando curiosos sobre a sequência que pode ser vista em 

propaganda veiculada certo tempo depois ou que seja disponível apenas no site da empresa, 

sendo essa uma jogada de marketing para atrair os consumidores para um ambiente em que 

tudo será pensado para o espectador/consumidor aderir à marca da empresa, ou seja, as 

empresas investem cada vez mais nas lovemarks: “termo cunhado por Kevin Roberts (...), 

para se referir às empresas que provocam um investimento emocional tão forte por parte 

dos consumidores que acabam conquistando uma „fidelidade além da razão'” (JENKINS, 

2009, p. 382-383). 

 A complexidade da Cultura da Mídia está principalmente na convergência, pois, não 

importa o meio utilizado, a função da mídia é a comunicação, que é “(...) um tipo distinto de 

atividade social que envolve a produção, a transmissão e a recepção de formas simbólicas 

(...)” (THOMPSON, 1998, p. 25). Portanto, sendo a comunicação realizada através de uma 

determinada simbologia, o receptor tem que conhecer os símbolos ou códigos para traduzir a 
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informação. Cada meio possui símbolos e códigos específicos que os 

consumidores/receptores têm de conhecer, decodificar e conectarem com outros códigos e 

símbolos decodificados de outras mídias. A Cultura da Convergência é acompanhada pela 

Cultura da Mídia, uma vez que ambas utilizam as mesmas ferramentas e têm como resultado 

a transformação cultural. As duas fazem-se presentes no lazer, estudos, trabalho, na busca 

de informações e em outras diversas atividades da sociedade do início desse milênio. 

 Antes que a 
(...) mensagem possa ter um “efeito” (qualquer que seja sua definição), satisfaça uma 
“necessidade” ou tenha um “uso”, deve primeiro ser apropriada como um discurso significativo 
e ser significativamente decodificada. É esse conjunto de significados decodificados que “tem 
um efeito”, influencia, entretém, instrui ou persuade, com conseqüências perceptivas, 
cognitivas, emocionais, ideológicas ou comportamentais muito complexas. Em um momento 
“determinado”, a estrutura emprega um código e produz uma “mensagem”; em outro momento 
determinado, a “mensagem” desemboca na estrutura das práticas sociais pela via de sua 
decodificação (HALL, 1996, p. 368). 

 
 Nesse processo de decodificação e apropriação são desenvolvidas as Culturas 

Híbridas, nas quais símbolos e signos são apropriados e, em muitos casos, adquirem um 

novo significado. O conceito que adotamos de Cultura Híbrida é o cunhado por Néstor Garcia 

Canclini, que diz entender 

(...) por hibridação processos socioculturais nos quais estruturas ou práticas discretas, que 
existiam de forma separada, se combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas. 
Cabe esclarecer que as estruturas chamadas discretas foram resultado de hibridações, razão 
pela qual não podem ser consideradas fontes puras [grifo do autor] (CANCLINI, 2008, p. XIX). 

 
Portanto, não há uma cultura pura, pois a cada encontro de indivíduos de tradições 

culturais distintas, traços de uma se mesclam com a outra e o estado cultural original não 

volta pois ela está em constante mutação, agregando novos símbolos, perdendo outros e 

desenvolvendo novos significados para muitos desses símbolos e signos. Como exemplo de 

hibridação cultural, podemos citar o processo de formação da cultura brasileira onde o 

vocabulário, apesar de ser predominantemente português, possui palavras de origem 

indígena, africana e de outras culturas que foram sendo introduzidas no Brasil ao longo de 

sua história. Também seus estilos musicais e danças surgiram da junção de traços de 

culturas distintas no mais claro processo de hibridismo. 

Simplificando, Jenkins diz que o “(...) hibridismo ocorre quando o espaço cultural [...] 

absorve e transforma elementos de outro; uma obra híbrida, portanto, existe entre duas 

tradições culturais, oferecendo um caminho que pode ser explorado a partir das duas 

direções” (JENKINS, 2009, p. 156). Ou seja, no encontro de culturas, um caminho se abre 

para que ambas absorvam elementos uma da outra. 

Exemplo de hibridação decorrente da convergência pode ser encontrado no uso do 

termo Otaku, que no Japão possui um significado pejorativo e no Brasil foi assimilado às 

pessoas que participam e admiram a cultura pop da terra do sol nascente, sem o tom 

pejorativo implícito. 

O termo [otaku], em japonês, significa algo como “viver num casulo” e foi cunhado em 1983 
pelo escritor Akio Nakamori para definir pessoas que se isolam do mundo real, vivendo apenas 
em função de quadrinhos, vídeo games, seriados, culto a cantores. No Brasil, os fãs de mangá e 
animê se auto-intitulam otakus (DUARTE, 2006, p. 9) 

 



 

 

 

  O Olho da História, n. 18, Salvador (BA), julho de 2012.                                     

                                           

 

 

Outro exemplo que podemos citar é o uso do véu, que na cultura muçulmana tem 

significado político-religioso enquanto que, aqui no ocidente, seu uso dá-se por questões 

estéticas e de moda, como foi no período de transmissão da telenovela O Clone, nos anos de 

2001 e 2002. 

 

A Convergência em ação 

 Burke diz que nada “(...) nos torna tão conscientes de nossos métodos como ter que 

descrevê-los por escrito” (BURKE, 2003, p.193). Acreditamos que metodologia é algo pessoal 

e que cada pesquisador acaba por desenvolver a sua. Não há fórmulas metodológicas 

prontas e, frente a cada fonte, o pesquisador vê-se na situação de ter que utilizar diferentes 

abordagens e saber fazer questionamentos que possibilitem a fonte revelar sua importância 

e segredos. 

 Embasados em teóricos do tempo presente e de estudos sobre a mídia3, buscamos 

explicitar o que já acontece no dia-a-dia. Realizamos a convergência mesmo sem sabermos 

o que ela é, significa, ou como funciona. A hibridação cultural acontece em nosso meio sem 

notarmos esse fato. Ela ocorre como algo natural para as novas gerações, principalmente, 

que não possuem um padrão de comparação como ocorre com as gerações anteriores à 

década de 1980 que muitas vezes têm grandes dificuldades de acompanharem essa nova 

cultura que se prolifera. 

 Nosso trabalho utiliza conceitos recentes e que, em alguns casos, ainda não estão 

fechados. Através de uma revisão de literatura que busca conciliar diferentes conceitos, 

fazemos uma análise das ferramentas da mídia como a televisão e a internet que 

popularizam os modelos culturais orientais, como o árabe; muçulmano; hindu; chinês e 

japonês. 

 A divulgação das culturas orientais através da cultura da mídia é algo cada vez mais 

perceptível aos leigos. Novelas são narradas em cenários exóticos e com temas voltados às 

culturas como a hindu e a muçulmana. Filmes hollywoodianos narram histórias da mitologia 

oriental, conflitos entre ocidente e oriente, disputas entre povos do oriente, e tantas outras 

temáticas. Vemos cinemas de países orientais ganharem destaque internacional, como o 

cinema bolywoodiano (da Índia) e o cinema iraniano. Temos uma invasão nipônica através 

de suas revistas em quadrinhos (os mangás) e seus desenhos animados (animes). 

Aumentam a cada ano o número de eventos temáticos que se dedicam a explorar as culturas 

do continente asiático e temos uma gama incontável de sites que se dedicam a aspectos 

específicos da cultura oriental ou a modelos culturais completos de uma sociedade, 

                                                           

3 Nosso trabalho vem sendo formulado a mais de dois anos dentro do Grupo de Estudos de 
História do Tempo Presente, que está vinculado ao Grupo de Pesquisa Fronteiras do Sertão do Núcleo de 
História e Cultura Regional – NUHICRE da Universidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES. 
Através das leituras e debates sobre a História do Tempo Presente, suas fontes, metodologias, objetos e 
propostas de trabalho foram surgindo e sendo desenvolvidas pelos membros. O que há em comum em 
todos os trabalhos do grupo é o uso da mídia como fonte, objeto ou os dois simultaneamente, como é o 
caso do presente trabalho. Este artigo é a continuação de um trabalho apresentado no VIII Encontro de 
Estudantes de História da Unimontes no ano de 2011. 
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explorando religião, culinária, hábitos e tantas outras atividades sociais que moldam a 

cultura daquela região. 

 As telenovelas compõem um veículo que dissemina e populariza culturas com maior 

abrangência no território brasileiro, principalmente no que se refere ao público feminino 

adulto. Entretanto, por se tratar de uma representação com fins de entretenimento, a 

hibridação cultural ocorre antes mesmo de chegar ao público telespectador. Mesmo com as 

pesquisas feitas pelos autores, os valores, crenças e hábitos culturais das sociedades 

representadas acabam muitas vezes sendo ocidentalizadas, seja por medo de rejeição do 

público ou por simples desconhecimento dos produtores. 

 José Rivair Macedo utiliza o conceito de “medievalidade” como sendo algo 

desprendido da historicidade medieval, ou seja, sem nenhum compromisso em descrever 

com fidelidade eventos desse período, perpetuando lendas e mitos4. Partindo do mesmo 

princípio, propomos a formulação do conceito de Orientalidade, ou seja, a perpetuação de 

lendas, mitos e estereótipos orientais pela mídia através de suas inúmeras ferramentas como 

filmes, telenovelas, desenhos, artigos de internet, livros, etc; formulando narrativas 

romanceadas e despreocupadas com a veracidade. 

 Esse conceito de Orientalidade aqui proposto se inscreve dentro da proposta de 

Orientalismo de Edward Said. Para Said, o Oriente é quase que uma invenção européia que 

sempre foi retratada como um lugar de romance, seres exóticos, aventuras, memórias e 

paisagens obsessivas (SAID, 1990, p.13). O Oriente foi “criado” como um discurso para 

reforçar a identidade européia com a idéia e experiência de contraste. Portanto, Orientalismo 

é um estilo de pensamento baseado em uma distinção ontológica feita entre Oriente e 

Ocidente (SAID, 1990, p. 14), criando um Oriente imaginário descrito como atrasado, 

inferior, dogmatizado e imutável. Já a Orientalidade, enquanto modalidade de orientalismo, 

tem como sua principal marca o uso da representação imagética e auditiva feita sobre essas 

culturas que existem no Oriente, perpetuando ou constituindo um imaginário no qual a 

imagem exerce um reforço à idéia original do Orientalismo. A Orientalidade é, portanto, um 

conjunto de imagens e sons que criam uma representação das culturas do Oriente. Através 

de filmes, jogos, animações, livros ou outros meios, narrativas despreocupadas com a 

veracidade sobre o Oriente são criadas e podem valorizar, perpetuar ou criar fantasias e 

exotismos remetentes às culturas que provêm de lá através da representação.  

 Exemplos de Orientalidade podem ser encontrados nas mais diversas plataformas de 

comunicação e referindo-se aos mais distintos modelos culturais que o oriente abriga. O livro 

As mil e uma noites traduzido para os ocidentais por Antoine Galland, perpetua determinados 

estereótipos dos povos árabes e hindus, que são retratados ora como sensuais, ora como 

trapaceiros, como heróis ou ladrões. Essa obra é considerada como “origem” do Orientalismo 

literário, enquanto suas adaptações para o cinema e televisão constituem o que 

denominados de Orientalidade. Exemplos mais contemporâneos são encontrados em filmes 

como a animação da Disney intitulada Mulan (1998); a produção estadunidense Syriana – a 

                                                           

4 Para saber mais sobre esse assunto, ver: MACEDO, José Rivair; MONGELLI, Lênia Márcia 
(Org.) A Idade Média no Cinema. São Paulo: Ateliê Editorial, 2009. 
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indústria do petróleo (2005) ou Quem quer ser um milionário (2008) dirigido por Danny 

Boyle. Filmes que apresentam uma visão ocidental de povos e culturas orientais.  

A novela de Glória Perez denominada O Clone, veiculada nos anos de 2001 e 2002 

pela rede de televisão Globo, e foi reprisada no ano de 2011, é um exemplo de telenovela 

que retrata uma cultura pertencente a uma sociedade diferente e a popularizou. Em uma 

enquete feita na maior comunidade virtual dedicada à novela na rede social Orkut, os 

internautas responderam a questão: “Você acha que a novela O Clone ensinou aspectos da 

religião muçulmana?” Como resposta, 309 dos 334 participantes da enquete responderam 

que “sim”, o que representa 92 % dos votos (ORKUT, 2011, s/p)5. O interessante é que a 

novela iniciou suas transmissões pouco depois dos atentados de 11 de setembro, motivo que 

fez os telejornais do Brasil e do mundo bombardearem os espectadores com informações 

sobre o mundo muçulmano. 

Assim, a convergência se fez: informações dos jornais e da telenovela eram cruzadas 

e diante dos olhos dos telespectadores uma nova cultura se apresentava deixando suas 

marcas na cultura do espectador. Um exemplo foi a dança do ventre, que após a telenovela, 

invadiu as academias de dança do país. A manchete do jornal Folha de São Paulo, no 

caderno Cotidiano do dia 28 de outubro de 2001 dizia: “Novela aumenta procura por cursos 

de dança do ventre” (COTES, 2001, s/p). 

Outro exemplo brasileiro de Orientalidade foi a novela Caminho das índias, também 

de autoria de Glória Perez. Para a promoção da telenovela, documentários foram exibidos e 

reportagens especiais veiculadas. A religião hindu foi apresentada ao público brasileiro, bem 

como sua natureza, seus costumes, hábitos e estilo de vida ainda tradicional. Sua 

contribuição no processo de hibridação cultural ficou mais no campo da moda, onde as 

vestes, tecidos e adereços fizeram sucesso e ainda são facilmente vistos pelas ruas 

brasileiras. 

Nessas telenovelas, os espectadores mais atentos observaram a Orientalidade, seja 

na sutil representação das Mil e uma noites, no exagerado número de presentes e ouro que 

os muçulmanos concediam às suas várias esposas na novela O Clone ou na representação 

dos dalit, os “intocáveis” de Caminho das Índias. 

Durante os jogos olímpicos foi a vez de a China ter sua cultura difundida não só no 

Brasil, mas no ocidente como um todo. Um país que se manteve fechado para o mundo nas 

últimas décadas apresentou-se grandioso culturalmente falando, assim como nos filmes 

hollywoodianos como O tigre e o dragão (2000); Herói (2000) ou na animação da Disney, já 

mencionada, Mulan (1998). Há muito que adquirimos dessa cultura atividades como as artes 

marciais e medicinas alternativas como o shiatsu e a acupuntura. Tendo esse país a 

economia que mais cresce na atualidade, o mundo volta seus olhos para ele e a internet nos 

disponibiliza incontáveis sites que nos apresentam as histórias e lendas dessa sociedade que 

é simplesmente a maior do planeta, seguida pala Índia. 

 

                                                           

5 Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#CommPollResults?cmm=421652&pid=357726756&pct=1284208219>. 
Acesso em 25 de julho de 2011. 
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Cultura Sino-Nipônica: um caso a parte 

Contudo, nenhuma cultura oriental é tão difundida no Brasil na atualidade como a 

cultura pop japonesa, que também é a que mais promove a hibridação cultural através da 

convergência. A cultura nipônica invadiu a internet, os cinemas, os games, as convenções, 

as revistas e o cotidiano. Suas histórias e heróis são os novos Homem-aranha, Super-

homem, Batman, Hércules, Aquiles ou Perseu. 

Apenas para os “otakus” brasileiros existem cerca de cinco revistas especializadas, mais ou 
menos 80 títulos de mangás lançados, bandas que só tocam trilha sonora de desenhos 
nipônicos [em português ou em japonês], acessórios, cds, dvds, livros, roupas e fantasias, 
grandes eventos que reúnem até 20 mil pessoas e um canal de televisão somente com 
conteúdo pop do Japão (DUARTE, 2006, p. 8). 

 
Sem falar nos inúmeros títulos de mangás que são traduzidos e disponibilizados por 

fãs na internet. Os mangás ou revistas em quadrinhos japonesas são o principal meio de 

difusão dessa cultura pop nipônica que invade o ocidente. Quando um determinado mangá 

faz sucesso, ele se torna anime ou desenho animado que, sendo novo sucesso, origina 

filmes, jogos eletrônicos e materiais de consumo ou para a internet.  

Todos lêem quadrinhos no Japão: crianças, adolescentes, executivos, operários, donas de casa 

e idosos. O poder de atração que os mangás exercem é muito grande. Por meio da leitura, os 
leitores imediatamente se identificam com os personagens que retratam situações vividas no 
dia-a-dia ou revelam anseios e sonhos escapistas. Note-se que a editoração das revistas tem 
público, faixas etárias direcionadas. A temática das histórias percorre desde a aventura ou 
ficção científica até as histórias de amor ou cômicas. Muitas delas são baseadas no 
sentimentalismo tradicional japonês em grande contraste com cenas de violência e sexo que 
fazem saltar aos olhos de qualquer observador ocidental (LUYTEN, 2000, p. 13-14).  

 
Relatando situações do dia-a-dia, nada mais natural que um mangá divulgar a 

cultura de seu país de origem, mostrando os personagens participando de festividades e 

demais aspectos culturais de sua sociedade ou ambientando suas narrativas em eras míticas, 

explorando o folclore e a história da terra do sol nascente. Inclusive, a formação acadêmica 

do Japão utiliza os mangás para a alfabetização ou como mecanismo de ensino de 

determinadas matérias, já que o público de cada estilo de mangá possui faixa etária definida, 

como vimos no trecho acima da obra de Sônia Bibe Luyten.  

Há para o público infantil revistas didáticas chamadas shogaku, que acompanham a criança no 
período escolar do primeiro grau, o qual, no Japão, vai do primeiro ao sexto nensei. Gaku quer 
dizer escola e nensei é série, abrangendo a faixa etária dos seis aos doze anos. Desse modo, os 
volumes se dividem conforme a idade e/ou o grau escolar. Apesar de as histórias principais não 
estarem relacionadas diretamente com o ensino, todos os outros artigos tratam principalmente 
de assuntos ligados às matérias escolares, e as histórias em quadrinhos não-didáticas inseridas 
são um chamariz para os minileitores (LUYTEN, 2000, p. 48-50). 
Quanto ao conteúdo, há grande variedade de assuntos enfocados como história, língua 
vernácula, matemática, moda e conselhos úteis aos alunos, de diversas maneiras: por meio de 
contos com personagens históricos, fotografias, desenhos, etc (LUYTEN, 200, p.50) 

 
No lado da recepção ocidental, temos fãs que estudam a língua nipônica para 

traduzir os mangás e legendar os animes, temos fãs que se aplicam nos estudos da cultura 

oriental e desenvolvem sites especializados para que outros fãs possam conhecer um pouco 

mais do Japão e compreender melhor o desenvolvimento das narrativas. 

O fluxo de bens asiáticos no mercado ocidental foi moldado por duas forças concorrentes: a 
convergência corporativa, promovida pelas indústrias midiáticas, e a convergência alternativa, 
promovida por comunidades de fãs e populações de imigrantes [...] o espaço na prateleira 
dedicada a mangás superou o espaço dedicado a conteúdo de produção americana (...) 
(JENKINS, 2009, p. 153-154). 

 



 

 

 

  O Olho da História, n. 18, Salvador (BA), julho de 2012.                                     

                                           

 

 

Os traços culturais japoneses no ocidente já são vistos em músicas, clubes 

especializados, moda (principalmente com os cosplayers) e em diversos outros setores, 

concentrando-se no público infanto-juvenil, que vai dos 6-7 anos, até os 25-29 anos. Esse 

sucesso não passa despercebido aos olhos dos produtores nipônicos, que veem no Brasil um 

mercado potencial. No ano de 2008, foi veiculado o anime Michiko e Hatchin, o qual tinha 

sua história desenvolvida nas favelas do Rio. Nesse anime, é possível ver a percepção que 

alguns japoneses têm do Brasil e o modo como a cultura pode ser deturpada quando narrada 

por alguém de fora dela, como foram as telenovelas O Clone e Caminho das Índias. 

Referindo-se ao filme O Tigre e o Dragão, o roteirista James Schamus disse: 

“Acabamos fazendo um filme oriental para o público ocidental e, em alguns aspectos, um 

filme ocidental para o público oriental”, o que faz dessa película um exemplo do hibridismo 

resultante da convergência ou da junção de múltiplas tradições culturais na produção e 

execução do filme. O mercado de entretenimento nipônico, maior difusor de sua cultura no 

ocidente, caminha pelo mesmo rumo do filme acima mencionado, tendo personagens que 

lembram os ocidentais com atitudes e enredos orientais, exemplificado em um de seus 

mangás/animes de maior sucesso nos últimos anos: Naruto, que conta a história de um 

garoto ninja loiro de olhos azuis que depende de seus esforços e dedicação para se tornar 

cada vez mais forte e proteger seus amigos. 

Uma manifestação interessante é percebida através da inserção da cultura nipônica 

no ocidente: a formação de uma Inteligência Coletiva. Como diz Pierre Lévy, essa 

inteligência não diz respeito apenas ao cognitivo, mas também a um “trabalhar em comum 

acordo” (LÉVY, 2007, p. 26). Através da internet, com o lançamento de novos mangás, fãs 

japoneses escaneam e disponibilizam a história. Então, tradutores voluntários realizam um 

rápido trabalho de transcrição com elevada qualidade, disponibilizando para os fãs ocidentais 

dos mais distintos países, histórias lançadas no Japão com menos de vinte e quatro horas de 

diferença. Com o anime, a diferença é que não se escanea, mas grava-se o episódio e o 

disponibiliza na internet. 

Essa inteligência se articula em diferentes níveis. Com o mangá, em um primeiro 

momento, um fã japonês utiliza seus conhecimentos de informática para postá-lo na web. 

Num segundo momento, outro fã com conhecimento dos hideogramas ou da escrita japonesa 

faz a tradução. Numa terceira fase, que pode ser feita pelo tradutor caso tenha 

conhecimentos de informática, é feita uma edição das imagens para substituição dos 

hideogramas pelas frases na língua para a qual está sendo traduzida. E por último, temos a 

postagem das imagens para visualização de outros fãs. E em muitos casos, para uma maior 

velocidade no processo de tradução, mais de um tradutor participa do projeto, ficando cada 

um responsável por traduzir um determinado número de páginas. 

Pierre Lévy coloca a Inteligência Coletiva como sendo “(...)uma inteligência 

distribuída por toda parte, incessantemente valorizada, coordenada em tempo real, que 

resulta em uma mobilização efetiva das competências. [...] a base e objetivo da inteligência 

coletiva são o reconhecimento e o enriquecimento mútuos das pessoas (...)” (LÉVY, 2007, p. 

28-29).  Ou seja, não é necessário que as pessoas morem em um mesmo local, uma vez que 

a produção da Inteligência Coletiva se dá por vias virtuais que eliminam as barreiras da 
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distância. Os participantes da Inteligência Coletiva podem estar a milhares de quilômetros de 

distância que o trabalho não é prejudicado. Trata-se de uma ação coordenada em tempo real 

com atribuição de atividades de acordo com as competências e habilidades de cada um para 

se obter o máximo de eficiência no resultado final. 

Saindo do campo da difusão de mangás e animes, encontramos, cada vez mais, sites 

e blogs dedicados ao universo nipônico ensinando um pouco da cultura, história, mitos, 

escrita e leitura. Esses sites são, em sua maioria, voltados para os consumidores de mangás 

e animes que buscam conhecer mais sobre o universo que guia suas narrativas preferidas 

que, muitas vezes, referem-se à mitos e tradições desconhecidos no ocidente. 

Esse contato, como já dito anteriormente, gera hibridização cultural. Com a “invasão 

nipônica” desencadeada na década de 1980 e reforçada na década de 1990, práticas como 

shiatsu, acupuntura e artes marciais como o kung fu e Jeet kune do passaram a fazer parte 

do cotidiano ocidental.  

No entanto, já na década de 1970, Bruce Lee, ícone do cinema e renovador do estilo 

de filmes de ação, mostrou ao mundo o que a ideologia do extremo oriente permite 

desenvolver. Mostrando os estilos de luta chinesas, Lee alterou o formato das lutas 

coreografadas do cinema e estimulou a busca ocidental por produzir lutadores com 

habilidades e competência semelhantes às orientais. Hoje, atores chineses como Jackie Chan 

e Jet Li são tidos como herdeiros dessa tradição cinematográfica de Bruce Lee, bem como os 

americanos Steven Seagal e Chuck Norris. A mística e a história de guerras na unificação da 

China constituem elemento de criação de narrativas e enredos tanto para produções 

hollywoodianas como para animações. 

Essas culturas misturam-se cada vez mais na cultura da mídia que cria algo novo. 

Como disse o roteirista James Schamus, essa nova cultura não é oriental nem ocidental, mas 

nela podemos identificar e analisar os elementos incorporados ou ressignificados no processo 

de hibridação cultual. 

 

Conclusões 

 Com a revolução tecnológica pós-Segunda Guerra Mundial, as distâncias se 

encurtaram, a comunicação se aprimorou e desenvolveu-se a tecnologia digital na qual se 

ampliou a interatividade nos meios de comunicação; um novo modelo cultural passou a ser 

esboçado e concretizado. É a denominada Cultura da Convergência, na qual as múltiplas 

culturas que coabitam no globo terrestre se misturam e hibridizam-se formando novos 

modelos culturais. 

A convergência e a hibridação cultural são realidades concretas na sociedade do 

século XXI, seja com maior ou menor intensidade dependendo da região. A fragmentação 

das informações, a necessidade de conhecimento de múltiplos códigos e o uso de 

diversificados meios midiáticos e de comunicação, torna a sociedade contemporânea 

detentora de culturas cada vez mais hibridizadas e de espectadores/consumidores ativos na 

cultura da convergência, mesmo que não façam ideia do que isso queira dizer. 

Nessa popularização cultural que a mídia proporciona, as culturas originárias do 

oriente exercem um encantamento maior do que qualquer outra. Talvez porque suas 
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matrizes pouco se fazem sentir nas origens culturais brasileiras. São estilos de vida, 

religiões, ideologias e hábitos que a primeira vista parecem exóticos e exercem grande 

fascínio aos consumidores/espectadores. 

Através da convergência, conectando informações de múltiplas origens, as culturas 

orientais vão sendo desmistificadas e muitas vezes incorporadas à nossa cultura. O shiatsu, 

a acupuntura e outros tipos de medicina alternativa, que são milenares nos países do 

oriente, são cada vez mais utilizados e popularizados no ocidente. Os mangás e animes 

chegam a fazer mais sucesso que as comics (revistas em quadrinhos estadunidenses) e os 

cartoons (desenhos animados estadunidenses). 

Somando-se a Cultura da Convergência e a Cultura da Mídia para a exploração das 

sociedades orientais ou sociedades asiática, temos a Orientalidade como fator presente que 

amplia o fascínio dos modelos culturais ali encontrados. São mitologias vivas, natureza 

exótica, populações física e mentalmente divergentes da ocidental além de um imaginário 

que se perpetua em narrativas cheias de heróis, romances, tragédias, glórias, seres e 

lugares míticos. 

O mundo mudou e com ele mudaram as relações sociais e os modelos culturais. Com 

essa Cultura da Convergência que, segundo Jenkins, é um processo internalizado no homem, 

efeitos colaterais são concretizados no mundo que, cada vez mais, encaminha-se para uma 

dicotomia onde se cria uma cultura global e busca-se, simultaneamente, o fortalecimento da 

cultura regional, resultando em inúmeras formas culturais híbridas que possuem 

características específicas e características que podem ser reconhecidas em culturas do 

mundo todo. 
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