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OTAKUS: DA CASA PARA AS RUAS
Anime, mangá, garagekit, cosplay, jpop, shojo. Palavras de origem japonesa
que estão cada vez mais presentes no vocabulário ocidental. Elas fazem parte do
universo otaku, um fenômeno cultural oriundo do Japão e que tem se espalhado por
todo o mundo com uma velocidade impressionante.
O termo otaku não tem uma tradução literal em língua portuguesa. Na língua
japonesa, a expressão tem o significado usual de “casa”, sendo usada como trata
mento respeitoso e impessoal. Tratase de uma forma polida de se dirigir a alguém
cuja posição social você desconhece. De acordo com Grassmuck1, em meados dos
anos 1980, jovens colecionadores de desenhos animados começaram a dirigirse
uns aos outros como otaku: “Por favor, mostreme a sua (otakuno) coleção”. Esse
pronome indica um distanciamento, um “Fique longe de mim” que traduz a posição
de isolamento característica dos otakus japoneses.
O termo otaku foi popularizado por uma série de artigos publicados em 1983
pela revista Buricco, especializada em mangás2 para adultos. Os artigos descreviam
os otakus como “fãs antisociais obcecados por detalhes dentro de um determinado
campo de interesse”3. A imagem usualmente atribuída ao otaku é a de uma pessoa
tímida, que persegue de maneira obsessiva qualquer informação relativa ao seu
campo de interesse, ignorando quaisquer outros tipos de atividades ou relações so
ciais. O objeto de paixão do otaku é derivado da cultura pop japonesa, ou jpop. A
nimes4 e mangás são as áreas de interesse mais comuns, além de assuntos relacio
nados, como videogames e garagekits5. Os otakus também perseguem com afinco
qualquer informação relacionada aos seus ídolos: dubladores de animes e jogos,
cantoras de música pop japonesa, personalidades do mundo cultural.
Para Bruni6, a cultura otaku deve muito do seu surgimento ao rígido sistema de
ensino japonês, que prioriza o grupo em detrimento do indivíduo. Esse sistema inibe
as atitudes e características individuais que possam ser consideradas prejudiciais à
estrutura do grupo. A política do ijime (humilhação) exclui os alunos que possuam
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alguma diferença marcante, como por exemplo, uma fraqueza, um dialeto de uma
região diferente, um dom especial para a matemática. O grupo de alunos reforça a
sua homogeneidade interna voltandose contra essa diferença específica. Segundo
Barral7, isso leva alguns estudantes a se refugiarem dentro de uma bolha imaginária
que os protege dos torturadores: são os otakus.
Grassmuck afirma que, além da reclusão social, uma outra característica fun
damental do otaku é a sua relação com a informação. “Uma vez que o volume de
informação publicada é multiplicada a intervalos cada vez menores, todo mundo
precisa encontrar a sua própria estratégia de lidar com essa inundação”8. A estraté
gia adotada pelos otakus é eleger um campo de interesse, sobre o qual ele quer sa
ber tudo, ignorando todo o resto.
Elegendo uma pequena ilha de interesse e de saber em meio ao caos, o otaku
tenta de todos os modos, à maneira obsessiva, atingir a completude. Quando um
otaku se dedica a um determinado assunto, são os padrões do rigoroso sistema en
sino japonês que ele utiliza. O conhecimento deve exigir esforço, dedicação extrema
e memória. Assistir a todos os episódios de um anime, ler todos os capítulos de um
mangá, decorar todas as falas de um desenho. Nessa operação, que apresenta uma
tentativa de fazer não haver resto, ele busca esconder a falta, o incompleto, o im
possível de ser inscrito: o real.
O fenômeno otaku relacionase também com as transformações ocorridas na
sociedade contemporânea. Lipovetsky9 caracteriza essa sociedade como “hipermo
derna”, numa referência ao excesso presente em todas as áreas e espaços. O termo
“pósmoderno” já não dá conta das transformações que ocorrem em velocidade ver
tiginosa. Informação em excesso, violência em excesso, consumismo em excesso,
sexo em excesso, medo, insegurança e dúvidas em excesso.
O autor nos mostra um tempo de preocupação social constante com o futuro. A
precarização do emprego e o desemprego crescente aumentam o sentimento de
vulnerabilidade, de insegurança profissional e material. Portillo10 nos diz que as pato
logias contemporâneas constituem o correlato do que já vem acontecendo no nível
da própria civilização, cujos ideais entraram em crise. A civilização contemporânea
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funcionaria a partir da lógica do não todo, que quebra os parâmetros universais; uma
lógica proveniente dos desmantelamentos ou desregulações de formas de funcio
namento baseadas nos ideais culturais tradicionais.
A sociedade moderna era regida pelos valores tradicionais; era uma sociedade
“paiorientada”, regida pela lógica do todo. Nela, os ideais paternos davam uma dire
ção a seguir, uma bússola aos navegantes dessa nau chamada civilização.
Forbes11 nos diz que, nessa sociedade, a estrutura era vertical: as pessoas se
organizavam em torno dos símbolos pátrios, que davam identidade a um determina
do agrupamento. “A família, a empresa, a nação, eram estruturas triangulares, ou
piramidais, com um ápice ideal e aglutinador [...] O pai – que tinha as chaves do sa
ber seguro, e dava a direção – ocupava, ele e seus representantes, o ápice da pirâ
mide” 12.
Na empresa, a figura forte do chefe centralizava o poder e servia de modelo ao
funcionário, que permanecia muitos anos na empresa almejando alcançar o cargo
de diretor. Essa estrutura empresarial transformouse com a globalização. O funcio
nário passou a ser valorizado não pelo tempo de permanência no emprego, mas pe
la sua criatividade, ousadia e pluraridade de experiência.
Para Forbes, com a quebra de padrões e a relativização de valores, as pesso
as passam a ter total poder de decisão sobre suas vidas. Anteriormente, havia mar
cações padronizadas que determinavam como a pessoa deveria ser e agir. Quando
esses modelos desaparecem, a primeira reação é de alívio, diz Forbes. Entretanto,
essa alegria frente à liberdade dura pouco, pois logo surge a angústia de ter que es
colher em meio a múltiplas opções.
A reação de um grande número de jovens a esse cenário é postergar o início
da sua potencial carreira profissional. Os anos de faculdade são sentidos como uma
pausa para descanso, nos quais eles se dedicam aos seus interesses e hobbies, a
viajar e consumir. No Japão, esse estilo de vida é mantido por agências de empre
gos temporários, um segmento de mercado de grande crescimento no país.
Com a queda dos valores e ideais paternos, que não são mais capazes de dar
conta das transformações ocorridas na sociedade, emerge aí um real, um furo além
de toda significação que angustia e dá origem a inúmeras patologias. Temos, entre
outras, o fenômeno otaku, enquanto forma de lidar com esse real angustiante.
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Lipovetsky13 vê a passagem do capitalismo de produção para uma economia
de consumo e de comunicação de massa, uma sociedade reestruturada completa
mente pelas técnicas do efêmero, da renovação e sedução permanente. Para o au
tor, o universo do consumo e da comunicação de massa surge como um sonho des
perto, um modo de sedução incessante. É esse universo de consumo, em que cultu
ra e informação podem ser adquiridas como mercadoria, que atrai e ao mesmo tem
po angustia os otakus.
Forbes acredita que na era globalizada o saber consagrado desde os iluminis
tas transformouse em um genérico: uns não têm mais valor que os outros. “Um a
perto de botão, um clique, um clique no rato, é tudo o que é necessário para acessar
o saber. O homem ficou desbussolado, sem o norte da mão do pai que, por ter o
saber, lhe assegurava o caminho a seguir”14.
De acordo com Grassmuck15, o otaku evita essa sensação angustiante criando
ilhas de saber onde ele pode se sentir seguro e preparado para lidar com toda e
qualquer eventualidade. Para o autor, o fenômeno otaku não pode ser visto mera
mente como um movimento escapista. O otaku é bem sucedido em criar coerência
em sua pequena seção do mundo.
Miller16 aborda o fenômeno otaku como um comportamento patológico, uma
vez que os otakus dedicamse de maneira exclusiva a seu campo de atenção único,
sem ter nenhum interesse em outros assuntos. Os objetos de adição – animes17,
mangás18, games – são considerados objetos de gozo, ligados a uma fixação de
gozo que se torna o estilo de vida do sujeito. Só interessa aos otakus, na cultura
contemporânea, aquilo que pode vir a nutrir seu próprio gozo. Eles não apresentam
nenhum interesse em estabelecer laços com o Outro. Segundo Portillo19, esse tipo
de fixação de gozo seria uma das características essenciais das patologias contem
porâneas.
Tendo como base as idéias de Lipovetsky, Portillo20 constata que a decadência
do ideal é acompanhada de um processo de desorganização em que impera um in
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dividualismo que exclui o Outro. Para ele, a queda do ideal paterno é acompanhada
invariavelmente por um aumento do montante de gozo.
Miller21 se pergunta se poderia o objeto a ser a bússola da civilização hipermo
derna. O maisdegozar ascendeu ao lugar dominante. Um gozo oferecido incessan
temente pela mídia, pelos meios de comunicação; objetos que se oferecem para o
sujeito como prontos para gozar. Podemos ver a cultura otaku como impregnada por
esses objetos de gozo – animes, mangás, videogames, ídolos pop. Resta ao otaku
saber o que fazer com essa produção infinita de gozo, que ele tenta de alguma for
ma limitar, restringir, fazer barreira.
A hipermodernidade, segundo Laurent22, é atravessada pela busca do gozo
que seria o bom, o último. Esse empuxo ao gozo marca a ausência de uma relação
sexual. Para Miller23, a inexistência da relação sexual se tornou evidente, explícita,
na sociedade atual. Na sociedade paiorientada, o significante mestre da tradição
recalcava essa verdade; havia a crença em um pai que distribuía os sexos, regulan
do o gozo. Atualmente, o que vemos são comunidades de gozo que não querem se
absorver na justiça distributiva comum. Os otakus podem ser considerados um e
xemplo de comunidade de gozo, centrados em um objeto de gozo único. No consu
mo dos produtos da cultura pop japonesa, os otakus buscam em si o gozo último,
que nunca é encontrado. A impossibilidade da relação sexual se torna explícita,
principalmente em relação aos otakus japoneses e sua extrema incapacidade de
estabelecer contatos sociais e afetivos. São populares no Japão os games de namo
ro, conquista e relacionamento, nos quais, se o jogador souber conduzir sabiamente
o jogo, terá como prêmio o esperado encontro sexual com sua musa virtual.
Essa relação direta com a tecnologia está profundamente enraizada na cultura
otaku, bem como presente no universo fantasioso das histórias trazidas pelos man
gás e animes. Robôs gigantes, ciborgues, veículos voadores... todo um universo on
de o limite entre o homem e a máquina se torna nebuloso. O futuro, como constata
Lipovetsky24, não é mais ideológicopolítico, mas conduzido pela dinâmica tecno
científica, que promete um universo mais inacreditável que a própria ficção.
A sociedade atual, hipermoderna, está aquém do político, ligada às tecnologi
as, às mídias, à economia, ao consumo e às patologias individuais. O movimento
otaku reflete essa hipermodernidade: As novas tecnologias de informação – internet,
21
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celulares etc – são fundamentais para a comunicação entre os otakus e a difusão de
sua cultura. Eles utilizam a tecnologia sem qualquer finalidade política ou ideológica.
Segundo Bruni25, o objetivo do otaku é que seu imaginário seja identificado, copiado
e transmitido. O autor compara a cultura otaku a um vírus de computador: “Os ele
mentos da cultura otaku infectam de forma viral os meandros da cibercultura, num
movimento de retroalimentação – disponibilizando informação e produtos culturais
digitalizados (mangás e animes); e infectando com isso grupamentos urbanos (como
no Brasil) que serão futuros focos de transmissão telemática do mesmo vírus”26. Es
se “vírus” se propaga com uma velocidade impressionante pelos espaços virtuais,
desconhecendo as fronteiras físicas e internacionais. A cultura otaku está presente
em vários países, inclusive no Brasil.

OTAKUS MADE IN BRAZIL

Enquanto no Japão o termo “otaku” é de certa forma pejorativo, em outras na
ções o termo tem um sentido mais leve; os fãs de anime e mangá se autodenomi
nam otakus, aderindo a essa identidade social com muito orgulho. “No Brasil, a pa
lavra ganhou sentido bem mais festivo. É usada para designar uma tribo urbana
formada por meninos e meninas de cabelos espetados, carregados de chaveirinhos
coloridos nas mochilas e unidos por uma paixão em comum: mangás [...]”27
Os otakus brasileiros não possuem as características extremas de isolamento e
dedicação obsessivas do otaku japonês, embora esses traços continuem presentes
de forma mais ou menos diluída. De acordo com Bruni28, a estrutura horizontal e
descentralizada da internet permitiu que os brasileiros entrassem em contato com a
cultura otaku de forma lúdica e sem compromisso social.
Para o autor, a abolição dos estigmas históricos japoneses e a estrutura mais
maleável do sistema de ensino brasileiro reconfiguraram a cultura otaku, permitindo
que os brasileiros consumissem livremente seus objetos de interesse, sem receio de
sofrer uma exclusão social. Em nossa pesquisa, entretanto, tivemos a oportunidade
de observar que a temática da exclusão social do otaku também está presente no
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Brasil, uma vez que os jovens pertencentes a essa tribo alegam sofrer preconceito e
discriminação por parte de pessoas que desconhecem a cultura otaku.
Os otakus brasileiros são descritos como “pessoas inteligentes e sonhadoras,
apesar de tímidas”, segundo Peixoto apud Vanuchi

29

, editor de revistas especializa

das em anime e mangá. Peixoto diz também que os otakus lêem muito, são grandes
conhecedores de filmes e mergulham de cabeça na cultura oriental. Não é raro que
um otaku brasileiro, sem nenhuma descendência oriental, se matricule em um curso
de idioma japonês para poder ler e ouvir seus mangás e animes favoritos em sua
língua original.
As editoras e emissoras de televisão brasileiras já perceberam que o fenômeno
otaku pode gerar lucros. Atualmente existem cerca de 15 títulos de mangá sendo
publicados mensalmente no país. Podese encontrar nas bancas desde o clássico
mangá gekigá30 Lobo Solitário, cuja história passada no Japão feudal envolve vio
lência, morte, honra, traição e vingança, até o mangá shojo31 Kare Kano, uma co
média romântica adolescente centrada na vida de estudantes do Japão moderno. A
grande variedade de títulos garante um público de idades e gêneros variados.
Podese encontrar também animes sendo veiculados nas emissoras de televi
são aberta e canais pagos. Embora os desenhos japoneses freqüentemente gerem
polêmica por conterem uma violência gráfica incomum nos desenhos ocidentais, a
lém de uma maior liberdade em relação a temas sexuais, os animes têm o seu lugar
garantido na televisão brasileira, contando mesmo com um canal pago dedicado ex
clusivamente aos desenhos japoneses: o Animax.
Paralelamente, os otakus encontram uma quantidade gigantesca de material
na internet. A tecnologia de banda larga e os programas de trocas de arquivos do
tipo P2P favorecem o acesso aos animes e mangás. Equipes compostas por fãs de
animes são criadas para cuidar da tradução, legendas e distribuição das obras: são
os chamados fansubs ou fansubbers. O termo é formado pela contração das pala
vras inglesas fan (fã) e subtitled (legendado), ou seja, legendado por fãs. Assim, di
versos animes que nunca chegariam ao Brasil de outra forma, são disponibilizados
em um esquema “alternativo”. A aparência final do produto, um DVD, por exemplo,
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impressiona pela qualidade gráfica, muito superior aos tradicionais produtos “piratas”
encontrados em bancas de camelôs.
Os fansubbers sérios são grupos sem fins lucrativos, e o seu interesse é a di
vulgação dos animes no país, popularizando determinadas séries para que futura
mente elas sejam consideradas viáveis para serem exibidas em emissoras de televi
são. Eles seguem um código de ética: só trabalham com animes não licenciados em
seus países. Quando um determinado anime é licenciado para alguma emissora de
TV de seu país, o fansubber para de legendar o anime.
Cada vez mais comuns no Brasil, os encontros ou convenções de anime, como
Animecon, Animefest e AnimeABC reúnem milhares de fãs em cada evento. Os o
takus costumam comparecer a esses encontros devidamente caracterizados: a mai
oria se veste de preto, as meninas com orelhinhas de gatinho ou coelhinho, os me
ninos com gorrinhos de bichinho, faixas na cabeça ou algum outro adereço que os
identifique como parte da tribo otaku. Não há nenhum dado oficial a respeito, mas
pelo que se observa nas convenções de anime, a maioria dos otakus brasileiros são
jovens, na faixa de 10 a 20 anos, embora se encontre também pessoas mais velhas
nesses encontros.
Nas convenções de anime, extremamente coloridas e divertidas, podemos en
contrar diversos jovens fantasiados como personagens de anime e mangá. Essa
prática é chamada de cosplay, abreviação do inglês costume play (brincar fantasia
do). Costumamse realizar concursos de cosplay, nos quais os participantes – cha
mados de cosplayers – costumam fazer uma performance do seu personagem pre
ferido. Vence quem conseguir ser o mais fiel possível ao personagem do anime,
mangá ou game, tanto nas roupas quanto na encenação.
Os cosplayers levam a brincadeira muito a sério: costumam dedicar meses à
confecção das roupas e aos ensaios da apresentação. Tudo tem que estar o mais
perfeito possível. Vemos aí, mais uma vez, a característica obsessiva do otaku, em
sua busca por completude e perfeição, embora temperada por um aspecto lúdico e
bemhumorado.
É possível constatar também, nas performances dos cosplayers brasileiros,
uma fluidez maior em relação à identidade sexual. O que antes era rígido, ditado
pelo ideal paterno, se torna agora mais solto, no mundo regido pelo semblante dos
otakus. É normal encontrar, nas convenções de anime e concursos de cosplay, me
ninos fantasiados de personagens femininas, e viceversa. Não há qualquer questio
namento da sexualidade do participante. O “travestismo”, no cosplay, é encarado de
9

maneira natural. Acreditamos que não se trata aí de homossexualidade ou homoero
tismo, mas de um sinal de que as antigas formas de identificação sexual regidas pe
lo ideal paterno estão agora enfraquecidas.
Essa fluidez sexual – talvez pudéssemos chamar de sexualidade líquida – evi
denciase principalmente na cultura otaku brasileira. No Japão os produtos culturais
– mangás e animes – são produzidos para públicos muito específicos: temos man
gás voltados para meninas, para meninos, para crianças mais novas, para executi
vos etc. Já no Brasil, até pela pouca variedade em comparação ao Japão, esses
produtos foram trazidos sem esse compromisso rígido com o público alvo. Assim é
mais comum ver um garoto colecionando um mangá shojo32 ou uma menina apreci
ando um mangá shonen33. Isso permite uma maior liberdade no processo identifica
tório em relação aos personagens.
Ao mesmo tempo, ao identificarse com um personagem de mangá ou anime,
talvez o sujeito esteja buscando valores e ideais que não podem mais ser supridos
pelas identificações verticais, paternas. Os mangás e animes trazem toda uma ba
gagem cultural da tradição japonesa, com valores pautados no código dos samurais,
o bushido, em ideais de honra, lealdade, justiça, amizade e dever. Nessas obras se
presentifica todo o confronto entre uma sociedade milenar tradicional e a hipermo
dernidade no que ela traz de mais radical e caótico. Ao buscar esse animes, o otaku
encontra não somente um objeto de consumo e de gozo, mas também uma possibi
lidade de identificação que o permita suprir a ausência do ideal paterno.
Não se pode ignorar, por outro lado, a importância efetiva do corpo nessas a
presentações de cosplay. Gestos, poses, expressões faciais, todo um repertório que
vai além do verbal. Forbes, em seu texto “Geração Mutante: Palavra Diz, Palavra
Toca”34 nos fala da possibilidade dos adolescentes contemporâneos estarem sinali
zando uma nova forma de apreensão do gozo do corpo, que não passa pelo circuito
integral da palavra, pelos métodos habituais do diálogo.
Forbes nos diz que a globalização e a queda dos ideais paternos abriu a possi
bilidade do curtocircuito da palavra, para o melhor e para o pior. Acreditamos que o
cosplay, dentro da cultura otaku, pode representar ambos os lados. Ao mesmo tem
po que se mostra como uma solução inovadora para a apreensão do real pelo corpo,
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aparece também, em alguns casos, em sua forma patológica, sinalizando um peri
goso processo de despersonalização.
É curioso perceber que os otakus podem não saber exatamente o que os atrai
na cultura japonesa, nem o motivo pelo qual se vestem de preto ou portam uma mo
chila repleta de chaveiros pendurados. Ao serem indagados, a maioria provavelmen
te responderá que é “porque gostam”. Vale a pena destacar que as mochilas com
chaveiros e a roupa preta não são acessórios presentes nos personagens dos man
gás e animes idolatrados pelos otakus brasileiros. Parecem sinalizar algo que vai
além do entendimento e da palavra. São os chamados “monólogos articulados”, que
permitem aos jovens estarem juntos sem se compreenderem.
Boa parte dos fãs brasileiros de mangá e anime se autodenominam otakus,
embora alguns não gostem do termo, devido ao sentido pejorativo que a palavra tem
no Japão. De qualquer modo, os jovens que comparecem às convenções de anime
parecem ter pouco a ver com a descrição original dos otakus – pessoas antisociais
e reclusas em um mundo imaginário, incapazes de estabelecerem relações sociais
genuínas. Pelo contrário, os otakus brasileiros utilizamse das modernas tecnologias
de comunicação para criar novos laços, dentro e fora da internet.
O termo otaku, como vimos, foi cunhado na década de 80, em um momento
que o computador era pouco além de uma ferramenta de trabalho ou de jogo. Na
quela época, era possível se isolar em frente a uma tela de computador. Atualmente,
entretanto, o computador se converteu, acima de tudo, numa tecnologia que permite
a interação entre as pessoas.
Cavalcanti e Nepomuceno35 acreditam que a internet sofreu, nas últimas déca
das, uma importante mudança de conceito. Inicialmente, a internet era considerada
somente mais um meio de comunicação, que permitia uma convergência de mídias.
Hoje em dia, a internet pode ser considerada o primeiro meio de interação do ser
humano, permitindo a convergência de pessoas. A tendência é que conteúdo da in
ternet seja cada vez mais criado pelo usuário, e não por empresas.
Forbes36 nos diz que a sociedade contemporânea se caracteriza pela comuni
cação planetária viabilizada pelo computador e por um acesso irrestrito ao saber. O
acesso à internet por bandalarga, as comunidades virtuais, como o Orkut, e os pro
gramas de envio de mensagens instantâneas, como o Messenger, tornam possível

35

CAVALCANTI, Marcos e NEPOMUCENO, Carlos – O Conhecimento em rede – Como implantar
projetos de inteligência coletiva. Rio de Janeiro, Elsevier, 2007.
36
FORBES, Jorge. op.cit., p.2.
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que o usuário esteja conectado e estabeleça relações com outras pessoas em um
nível nunca pensado ou visto antes na história da humanidade.
Bauman nos fala da fluidez característica da hipermodernidade. Uma liquidez
que se reflete na criação de novas formas de laços sociais. Para Bauman37, nessa
modernidade líquida, o avento da proximidade virtual torna as conexões humanas
mais freqüentes e mais banais, mais intensas e mais breves. Tais conexões seriam
demasiadamente breves e banais para condensarse em laços, sendo que a realiza
ção mais importante da proximidade virtual seria a separação entre comunicação e
relacionamento.
É possível observar, entretanto, que os otakus brasileiros não mantêm somente
conexões breves e banais com outras pessoas, mas, quando possível, estendem
esses encontros virtuais para o mundo real. Os otakus, definidos como pessoas tí
midas, introvertidas, utilizamse das novas tecnologias de comunicação não só para
encontrar e compartilhar animes e mangas, mas também para conhecer outros ota
kus e estabelecer relacionamentos. Amizades são iniciadas pela internet e mantidas
fora dela. Nos encontros dos grupos de otakus, podemos perceber também a exis
tência de muita afetividade emocional e física entre eles.
Por outro lado, os laços sociais do otaku brasileiro, pelo que pudemos consta
tar, são formados a partir de interesses semelhantes. Ser otaku tornase condição
sine qua non para se estabelecer um vínculo, um laço social. Entretanto, isso é vivi
do pelos otakus de maneira inversa: não somos nós que nos isolamos dos outros;
são os outros que não nos compreendem. Isso mostra uma identificação com o gru
po e com a alcunha otaku; identificação que vem a suprir a falta de identificações
paternas na sociedade contemporânea.
Acreditamos que o fenômeno otaku possam ser uma tentativa de cura em rela
ção ao malestar contemporâneo. Uma tentativa de “bussolamento” em uma socie
dade que perdeu seus ideais, seus modelos identificatórios tradicionais.
Tarrab38 nos diz que os novos sintomas da contemporaneidade podem ter, em
alguns casos, função de nomeação. É a função radical do NomedoPai: a função de
dar nome às coisas, até mesmo ao gozo. “Nomear este foradosentido, fazerse um
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BAUMAN, Zigmunt. Amor Líquido: Sobre a fragilidade dos laços humanos. Jorge Zahar Editor,
2003.
38
TARRAB, Maurício. “Produzir Novos Sintomas”. In: aSEPHallus: Revista Eletrônica do Núcleo Se
phora, ano 1, n. 2 [online]. Disponível na Internet. URL:
http://www.nucleosephora.com/asephallus/numero_02/artigo_05port_edicao02.htm. Acesso: 2 de
maio de 2007.
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nome à custa desse foradosentido, pode ser muito bem uma suplência imprescin
dível que seria melhor não perturbarmos”39.
Nomeando a si mesmo “otakus”, os jovens procuram inscrever seu gozo, no
meálo, fazendo assim limite ao próprio gozo. Lacan dizia que toda comunidade hu
mana comporta um limite ao gozo, que pode tomar a forma de uma demanda de re
conhecimento. Ao reivindicar para si a alcunha de “otakus”, os fãs de anime e man
gá demandam reconhecimento, fazem apelo ao NomedoPai.
Dessa forma, o otaku demanda reconhecimento e busca ocupar o seu lugar no
mundo e na sociedade hipermoderna. Enquanto o otaku japonês “tradicional” tenta
va protegerse da inundação de informações e estímulos refugiandose em uma ilha
de saber, o otaku moderno, globalizado, parece conviver bem com a multiplicidade e
superposição de informações de todos os tipos, incessantemente produzidas pela
sociedade contemporânea. O otaku moderno não se isola em sua ilha virtual: ele se
conecta ao resto do mundo a partir dessa ilha. Como os cosplayers, o otaku “veste”
um semblante que lhe permite estar no mundo e se relacionar.
Os laços criados dessa forma extrapolam o mundo virtual, e estabelecem ami
zades e encontros no mundo da realidade. Grupos de otakus costumam se encon
trar freqüentemente no bairro da Liberdade, em São Paulo. A Liberdade, bairro de
grande influência histórica e cultural da imigração japonesa, tornouse ponto de en
contro e confraternização dos otakus paulistanos, mostrando que os otakus brasilei
ros não estão mais confinados à internet ou a convenções de anime. Cada vez mais
eles invadem as ruas, reivindicando sua identidade e seu espaço.

39

TARRAB, op. cit., s/p.
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A P ESQUISA

A nossa pesquisa se desdobrou em várias partes. Primeiramente foi realizado
um amplo levantamento de mangás e animes. Assistimos a vários deles para ter i
déia do que se tratava. Depois fomos investigar o que acontecia nos eventos de a
nimes pela internet. Na terceira parte realizamos duas entrevistas com pessoas que
tem um contato mais estreito com os animes.
O EVENTO DO ANIME ABC
Uma vez que havíamos conhecido os eventos de animes fora do Brasil, resol
vemos participar de um deles para ter uma idéia mais precisa do que acontecia. Fo
mos passar uma tarde no evento AnimeABC, uma das grandes convenções de a
nimes, que aconteceu em São Caetano do Sul, em março de 2007. O evento ocor
reu no fim de semana, sábado e domingo – 24 e 25 de março, das 10 às 19 horas,
no Externato Santo Antonio. Um sucesso de público: mais de 5000 pessoas partici
param do evento, sendo 4.934 visitantes pagantes, segundo informação no site (
http://www.animabc.com.br/) . As pessoas se cadastravam, compravam seu ingresso
e entravam.
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Lá dentro havia estandes onde eram vendidos revistas, DVDs, fantasias, ade
reços, equipamentos como facas, espadas, etc. Eram artigos relativos aos animes e
mangás. Objetos de consumo que se tornavam objetos de gozo para o grande públi
co. A música era alta. Todo o tempo o som dos animes se fazia ouvir em todos os
espaços. A maioria das pessoas estava fantasiada e se comportavam conforme o
personagem que representavam.

Os fãs de anime eram amáveis, gostavam de ser fotografados e procuravam in
teragir usando falas ou gestos dos personagens.
Havia também aqueles que se comunicavam através de “plaquinhas” com fra
ses divertidas : “ME DÁ UM SELINHO?”; “QUAL O SEU MSN?”; “ME DÁ UM ABRAÇO?”
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Não parece que quisessem escandalizar, nem tampouco protestar. O que iden
tificamos foi algo de uma outra ordem: a tentativa de fazer um laço social.
Um outro aspecto que chamou bastante a atenção do grupo foi o de se identifi
car com o personagem, de se parecer o máximo possível com ele. Havia um lúdico
que mesclava a fantasia e a realidade. Um trânsito do simbólico ao imaginário e vi
ceversa.
A timidez ficava escamoteada atrás dos cartazes, das fantasias. O lúdico era
uma constante, fazendo parte da encenação, como mais uma forma de interagir.
Foi quando nós nos deparamos com as apresentações dos cosplays. A palavra
cosplay traz em seu bojo uma dupla caracterização. De um lado o cos dos costu
mes, de outro o play do jogo, da brincadeira da representação.
Uma das principais atrações do evento é a apresentação dos cosplays, trazen
do uma representação teatral de uma cena de mangá ou anime. Os cosplayers vi
nham caracterizados como o personagem escolhido e, ao som da trilha sonora do
anime, atuavam fazendo a representação dublada de sua cena preferida, com ges
tos e movimentos semelhantes do personagem original. O público vibrava e aplaudia
o tempo todo.
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O auditório estava lotado, com um público de aproximadamente 600 pessoas.
Todos conheciam os animes e os respectivos cosplays dos personagens. Era motivo
de uma extrema diversão a performance que era feita no palco.
O público desse evento era composto de orientais e nãoorientais, estes últi
mos em maioria. Mas o que se observava é que as meninas orientais (japonesas)
faziam um sucesso maior; elas eram mais assediadas. Muitas usavam roupas sen
suais, cabelo comprido colorido com várias cores da moda. Elas eram vistas como
uma espécie de troféu para o grupo ou dupla.

Um fato a destacar é que havia um trânsito entre os sexos. Muitos homens re
presentavam personagens femininos. As meninas também se vestiam de persona
gens masculinos. Certos casais escolhiam personagens que também eram casais
nos animes. O grupo se perguntou se era a arte representando a vida ou a vida re
presentando a arte?
Algumas questões surgiram no grupo: Onde está o sujeito? Será que eles se
escondiam de alguma coisa por trás do personagem? Onde eles queriam chegar
com as suas fantasias?
São perguntas que nos fizeram pensar na importância do psicanalista atento
aos movimentos dos jovens da sociedade desbussolada. De um psicanalista que se
interessa pelo sintoma otaku. Lembrando o que Miller destacou há algum tempo: “Os
sintomas são sintomasgozo, se assim posso dizer. Eles exprimem que o gozo não
está no seu devido lugar.”
Algumas das perguntas que nos ficaram: Será que estes jovens não estariam
também presos no passado, além de estarem muito direcionados para o futuro?.
Será que existiriam certos significantes da tradição nos animes, na atuação dos ota
kus? Nós nos perguntávamos de onde eles constituíam o seu universo de atuação.
Quais os significantes da tradição dos animes dos otakus?
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DOIS ESTUDOS DE CASO
Caso F1
Escolhemos um dos participantes do evento para fazer uma entrevista. Felipe
chamou a nossa atenção porque além da roupa preta  comum entre os não fantasi
ados – levava uma mochila nas costas, cheia de chaveiros de personagens de man
gás e animes. Cada vez que ele se movimentava fazia um grande ruído por onde
passava. Quando fomos conversar com ele, aceitou prontamente nos dar uma en
trevista, respondendo às nossas questões como se quisesse ganhar adeptos para
uma causa. Nós propusemos este material para a Rádio Lacaniana:

RL – Por que você veio ao AnimeABC?
Felipe – Vim porque gosto de anime. Venho também para encontrar amigos.

RL – O que você gostou do evento?
Felipe – Gostei de tudo. O evento está bem legal, embora um pouco vazio. Talvez
porque seja um pouco longe mesmo.
RL – Por que você tem essa coleção de chaveiro na sua mochila?
Felipe – Eu comprei um, achei legal e fui comprando. Gostei e comecei a colecionar.

RL – De quem são? Você pode dizer quais são os personagens?
Felipe – São todos de anime (nomeia todos os personagens de cada chaveiro). Me
nos um cadeado, um canivete, uma algema e um chaveiro da CPTRAN  Central de
Policiamento dos Transportes do Pará.
RL – Quantos chaveiros você tem aqui?
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Felipe – 39. Eu quero chegar a 200.

RL – O que te atrai na cultura japonesa?
Felipe – Os animes, a história. Tem uma história bem inteligente, uma cultura muito
boa. São muito criativos e inteligentes. Tenho interesse pelo Japão e estou apren
dendo japonês; comecei este mês.
RL – Você tem amigos japoneses?
Felipe – Tenho um monte. Tenho amigos que vieram direto do Japão, tenho amigos
que moram no Japão.
RL – O que é otaku?
Felipe – Otaku é aquele que gosta de anime. A palavra anime vem de animação.

RL – Você é um otaku?
Felipe – Sou.
RL – Por quê?
Felipe – Porque eu gosto de anime. Meu vizinho Julio me falou dos animes há cinco
anos e eu comecei a me interessar.
RL – Você tem namorada?
Felipe – Não. Tive até o mês passado.

RL – Ela gostava de anime também?
Felipe – Gostava. Eu procuro me relacionar com pessoas que gostam de anime,
senão dá conflito. A maior parte das pessoas que não são otaku nos discriminam.
Eles acham que é um simples desenhinho, uma coisa de criança.
RL – O que as pessoas falam da sua mochila cheia de chaveiros?
Felipe – As pessoas vêem os chaveiros com esses personagens e pensam que é
desenho, coisa de criança. Mas muitos dos animes são censurados, não são para
crianças.
RL – Desde quando você gosta de anime?
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Felipe – Desde 9 ou 10 anos.

RL – Não era proibido para sua idade?
Felipe – Não, eu comecei a ver os desenhos legendados há dois anos, pela internet.
Aí comecei a trabalhar e ter dinheiro para comprar.
RL – O que você compra?
Felipe – Compro animes, chaveiros, mangás.

RL – Qual é o seu mangá preferido?
Felipe – Meu anime preferido é GTO (Great Teacher Onizuka). Ele tem 43 capítulos.

RL – Você coleciona também?
Felipe – Sim, tenho vários DVDs em casa, mangás e pego muita coisa pela Internet.

RL – Como é a reação das pessoas ao ver você andando com essa mochila?
Felipe – Eles ficam olhando porque os chaveiros fazem muito barulho. Às vezes eu
fico incomodado também. Quando não estou ouvindo música dá pra perceber que é
alto e incomoda. Quando vou para a escola os professores reclamam; a diretora já
disse que qualquer dia vai tomar minha mochila. Ela faz mesmo muito barulho e
chega a atrapalhar.
RL – O que você traz na corrente do pescoço?
Felipe – É a imagem de um outro anime. Na minha camiseta também. São imagens
de mangás, de animes.
RL – Você se veste sempre de preto?
Felipe – Geralmente me visto de preto.

RL – Por quê?
Felipe – Porque é minha cor predileta. Sempre gostei de preto.

RL – Tem alguma relação com os animes?
Felipe – Não. É porque gosto da cor preta.
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Ao término da entrevista tiramos fotos e ele foi andando com sua mochila, ti
lintando. Felipe destoava dos demais; sua fantasia fazia parte da sua vestimenta
diária, era sua identidade.

Outras fotos ilustram outros otakus e a multidão que lotava o auditório onde os
cosplays eram apresentados nesse minimundo que era o AnimeABC.
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Caso F2
Em nossa pesquisa, procuramos alguém que tivesse convivido com otakus,
que nos passasse sua impressão dessa relação.
F, um garoto de 20 anos, estudante de Física da USP, deunos um depoimen
to, que reproduzimos aqui:
Uma experiência assustadora
“Foi uma experiência assustadora. Eram pessoas deprimidas. Elas introjetavam
a personalidade do personagem para si. Conheci uma menina que tinha atitudes
estranhas; uma vez tentou enforcar um amigo e mais tarde descobri que ela estava
imitando cenas de um desses desenhos animados. O comportamento e o humor
dela eram exatamente iguais aos do personagem que ela representava no cosplay.
Achei isso muito estranho e na verdade tenho um pouco de medo dos otakus, da
galera do cosplay.”
Rebeldes sem causa
“É uma forma que por algum motivo é muito comunicativa para nossa geração.
Eu poderia arriscar uma interpretação. Esses mangás e tudo isso é uma fusão da
cultura oriental com a maneira ocidental de ver as coisas. É uma caricatura do que
eles vêem de nós, do nosso mundo ocidental. Acho que é uma característica da
nossa geração; nós somos mais caricatos; nossa vida é mais caricata. A geração
dos rebeldes sem causa.”
Otakus da USP
“Na USP há comunidades de otakus entre os politécnicos. Eles se reúnem tar
des inteiras para ver os animes. Também lêem mangás, acompanham tudo; mas é
algo bem normal.”
A turma do cosplay é assustadora
“O que me assustou mais mesmo foi a turma do cosplay. A relação começa a
ficar estreita demais, é muito trabalho ficar fazendo aquela fantasia. Eles mesmos
costuram, projetam, desenham; é uma carga emocional muito forte. Eles estão mol
dando a si próprios nesse processo. Isso me dava medo; é muito assustador.”
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A vida como representada na tela
“Conheci uma garota que fazia cosplay, muito instável emocionalmente. Tinha
tanto descaso consigo mesma que atravessava as ruas sem olhar para os lados; um
descaso maior com a vida, tipo ‘fodase’ o mundo. Era extremamente agressiva, ba
tia nos outros e depois tentava explicar com o olhar, sem falar, porque tinha feito
aquilo. Para mim era assustador e rompi com ela. Depois recebi cartas de ódio e
chocolates. Obviamente não comi os chocolates. Anos depois assisti um desenho
animado no qual descobri que ela tinha se inspirado. Reconheci cenas inteiras per
feitamente transpostas da minha vida na tela. Ela de fato reproduziu aquilo. Ela as
sistiu o desenho e dirigiu, criou uma situação que reproduzia o que se passava na
tela, na mesma posição mostrada pela câmera. Isso foi assustador.”
Relação com bulimia / anorexia
“O pessoal do cosplay faz uma introjeção de características que é disforme e
em alguns aspectos me lembra bulimia / anorexia porque a galera vai se moldando
pra tentar chegar perto e extirpando pedaços de si mesmo para aparentar aquilo. Há
quem leve isso muito a sério e isso é assustador”.
O horror disso
“O que me causa horror é essa coisa de lapidar a personalidade a partir de um
desenho animado, tão preciso, milimétrico. Parece muito artificial e para mim é as
sustador”.

Nesse depoimento, F demonstra seu horror em relação a esse colamento da
pessoa que faz cosplay com o personagem representado. Assustador é a palavra
que ele usa para definir o sintoma otaku. Uma identificação artificial narcísica, que
lembra o fenômeno que Bauman chama de “individualização”:
“Em nosso mundo de “individualização” e excesso, as identidades são bên
çãos ambíguas. Oscilam entre o sonho e o pesadelo, e não há como dizer
quando um se transforma no outro”. (Bauman: Identidade, p. 38)

A carência de identidade é uma conseqüência desse desbussolamento, da
perda dos padrões verticais, da perda da bússola. Como lidar com esse sintoma?
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CONCLUSÃO
A angústia é a única forma de criação, disse Jacques Lacan. Será que o otaku
embute a sua angústia nessa imitação dos animes? Isso reforçaria a teoria que o
otaku seria um sintoma. Um sintoma desse mundo de hierarquias horizontais, sem
padrões, cheio de opções, em que os jovens se sentem perdidos, sem saber o que
escolher. Seria então o otaku um esconderijo, uma busca de identidade? Uma identi
ficação garantidora de um lugar, de uma nomeação, de “pertencimento” a uma co
munidade? Uma forma de fazer laços sociais?
O psicanalista, frente a esses sintomas da globalização, tem que ir ao encontro
deles. Não para entendêlos, mas para ajudar a passar essa forma de lidar com o
mundo, aflorando a sua singularidade e transformandoa numa invenção responsá
vel.
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