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RESUMO

CARVALHO, Bruno Alexandre. Cultura e imagem como instrumentos de poder: analisando

Cool  Japan  e  Hallyu.  Dissertação  (Mestrado)  -  Faculdade  de  Filosofia,  Letras  e  Ciências

Humanas, Departamento de Letras Orientais, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021.

No final do século XX, a globalização mudou o exercício do poder de maneira irreversível,

forçando Estados a equilibrarem coerção e atração para conseguirem alcançar seus objetivos. Em

meio a essas transformações, tanto Japão quanto Coreia do Sul tentaram se reposicionar no palco

global, utilizando suas culturas e imagens nacionais para conseguirem aumentar suas influências

política e econômica,  por meio dos  movimentos conhecidos  como Cool  Japan e  Hallyu.  Na

presente pesquisa, analisa-se o posicionamento governamental de Japão e Coreia do Sul quanto a

utilização desses recursos de poder,  destacando os  ministérios  envolvidos,  as estruturas  e  as

finalidades oficiais de Cool Japan e Hallyu, ressaltando as similaridades e diferenças entre os

movimentos. Com o intuito de complementar a análise, também são investigadas as relações dos

dois governos com suas respectivas indústrias de conteúdo, assim como suas principais políticas

culturais.  Ademais, é avaliada a efetividade dos movimentos na melhoria da opinião pública

internacional sobre seus respectivos países, dando destaque para a efetividade de Cool Japan na

Coreia do Sul e de Hallyu no Japão, visto que, por conta do histórico diplomático entre os dois

países, percepções negativas sobre o vizinho são encontradas em ambas as sociedades. Por fim, a

pesquisa conjectura a viabilidade do intercâmbio cultural como um meio para a aproximação e o

entendimento entre vizinhos.

Palavras-chave: Soft power, nation branding, políticas culturais, Japão, Coreia do Sul.



ABSTRACT

CARVALHO, Bruno Alexandre. Culture and Image as Instruments of Power: An Analysis of

Cool Japan and Hallyu. Master's Degree Dissertation - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências

Humanas, Departamento de Letras Orientais, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021.

In the end of the 20th century, globalization changed the exercise of power in an irreversible

manner, pressuring states to balance coercion and attraction so as to achieve their goals. Amidst

these changes, both Japan and South Korea tried to reposition themselves in the global stage, by

means of their culture and national images in order to increase their political and economical

influences, in movements known as Cool Japan and Hallyu. This dissertation aims to analyze

both Japan’s  and South Korea’s  official  stances  regarding the use of these power resources,

highlighting the ministries involved in the implementation of Cool Japan and Hallyu, as well as

their structures and goals, with the similarities and differences between movements also being

emphasized. In order to complement the aforementioned analysis, Japan’s and South Korea’s ties

with their respective content industries and their cultural policies are also presented. Moreover,

this  dissertation analyzes the effectiveness of both movements in improving the international

public opinion on their respective countries, focusing on Cool Japan’s effect in South Korea and

Hallyu’s  effect  in  Japan, since Japan-South Korea relations have been difficult  and negative

opinions regarding the other country are present in both societies. Finally, this research evaluates

the  viability  of  culture  exchange  as  a  means  for  strengthening  the  bond  and  understanding

between neighbors.

Keywords: Soft power, nation branding, cultural policy, Japan, South Korea.



SOBRE A ROMANIZAÇÃO

No presente trabalho, optou-se pelo padrão de romanização Hepburn para a transcrição

dos termos japoneses no alfabeto latino, por este ser comumente utilizado na bibliografia de

estudos japoneses em língua inglesa, além de também ser o padrão utilizado em softwares de

tradução. Acredita-se que o trabalho do leitor, caso queira expandir sua compreensão de aspectos

do presente trabalho por conta própria, será assim facilitado, posto que encontrará em outros

estudos internacionais a mesma grafia de nomes encontrada nesta dissertação. 

Para  a  transcrição  de  termos  em  coreano,  por  sua  vez,  foi  utilizada  a  romanização

revisada da língua coreana, disseminada na academia desde sua introdução pelo Ministério da

Cultura e Turismo da Coreia do Sul em 2000. A única exceção a esta regra são nomes de figuras

públicas  cuja  romanização  pregressa  se  manteve  popular  após  a  difusão  da  romanização

revisada, caso, por exemplo, do primeiro presidente sul-coreano, Syngman Rhee. Seu nome, na

nova romanização, é grafado como “Seungman I”. Porém, como o nome do político ainda é

amplamente citado com a antiga transliteração, optou-se por mantê-la no presente trabalho.

Por fim, nomes próprios, tanto os de origem japonesa quanto os de origem coreana, de

modo geral, estão grafados em ordem de nome ocidental, com o prenome sendo seguido pelo

sobrenome. Isto é feito com o intuito de alcançar uma ordem de leitura consistente através de

todos os nomes mencionados no texto, facilitando assim a compreensão do leitor.
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INTRODUÇÃO

A crescente aproximação econômica, política e social entre diferentes Estados, resultante da

maior facilidade de comunicação e dos menores custos de frete e meios de transporte vistos a partir do

final do século XX, é amplamente conhecida como globalização. O fenômeno, contudo, não se resume

a maior integração comercial, alianças políticas e a ascensão de fluxos migratórios entre países, posto

que o intercâmbio cultural e os fluxos culturais transnacionais cresceram paulatinamente no mesmo

período.  Com isso,  não  apenas  os  seriados  estadunidenses  e  as  grandes  produções  de  Hollywood

ganharam  espaço  na  comunidade  internacional,  mas  também  produtos  de  outros  polos  culturais.

Animações japonesas são consumidas e admiradas em todo o mundo, assim como grupos musicais sul-

coreanos,  novelas  brasileiras  e  a  gastronomia  italiana.  Metrópoles  globais,  como Londres  e  Paris,

capturam o imaginário das pessoas, que desejam visitar seus pontos turísticos e experienciar, mesmo

que momentaneamente, seu estilo de vida. 

A supracitada capacidade das culturais nacionais em criar afeição e entusiasmo por seus países

de origem em membros da comunidade internacional não passou desapercebida por governos e por

analistas políticos. Dessa forma, os papéis da cultura e da imagem nacional de um Estado aumentaram

em importância após a globalização e se tornaram marcadores de individualidade e mecanismos de

atração,  atitude embasada por diferentes quadros teóricos concebidos no decorrer dos anos 1990 e

2000. Entre essas teorias que visavam instrumentalizar cultura e imagem nacional para ganho estatal

destacam-se, notadamente, o soft power, idealizado por Joseph Nye, e o nation branding, concebido

inicialmente  por  Simon  Anholt,  conceitos  presentemente  ainda  em  voga  no  discurso  de  relações

internacionais.

Em vista disso, este trabalho pretende contribuir para a literatura sobre soft power e nation

branding em língua portuguesa por meio do estudo de caso de dois países distintos, o Japão e a Coreia

do Sul. Ambos Estados, em momentos distintos, admitiram a utilização de suas culturas e imagens

nacionais como recursos de poder, respectivamente por meio dos movimentos Cool Japan e Hallyu, ou

“a onda coreana”. Através do presente texto, analisa-se a estrutura, os órgãos envolvidos, as motivações

e os dados quantitativos desses movimentos, comparando e contrastando as semelhanças e diferenças
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entre os dois recursos de poder, além das posturas oficiais de Japão e Coreia do Sul quanto a utilização

dos mesmos. 

Em um segundo momento, é avaliada a efetividade e disseminação de Cool Japan na Coreia do

Sul e de Hallyu no Japão, investigando a aceitação de produtos culturais sul-coreanos no Japão e vice-

versa, qual a reação popular a essa influência vizinha e, se existirem, quais efeitos esse intercâmbio tem

trazido para as percepções  do país  vizinho,  como,  por exemplo,  a diminuição do sentimento anti-

coreano no Japão e do sentimento anti-japonês na Coreia do Sul. Para uma melhor compreensão das

motivações por trás dessas percepções negativas que segmentos de ambas as sociedades atualmente

ainda têm pela outra, também é apresentado o histórico diplomático de ambos os países. Com isso, se

espera explicitar as justificativas para o sentimento anti-coreano e anti-japonês, assim como conjecturar

a viabilidade de uma via cultural para o abrandamento da percepção japonesa da Coreia do Sul e vice-

versa. 

A partir  de  uma  visão  construtivista  das  relações  internacionais,  foi  empregado  o  método

qualitativo para a análise de dados quantitativos e utilizada pesquisa documental para a realização do

presente estudo comparado. Sobre o uso diplomático da cultura e da imagem nacional como recursos

de soft power, utilizou-se como base no caso japonês o Diplomatic Blue Book, publicação anual do

Ministério de Relações Exteriores do Japão (MOFAJ). Do lado sul-coreano, o Diplomatic White Paper

do  Ministério  de  Relações  Exteriores  da  República  da  Coreia  (MOFAROK)  explicitou  as  ações

diplomáticas  e  o  posicionamento  da  Coreia  do  Sul  quanto  ao  uso  da  onda  coreana como  um

instrumento de soft power. 

Para a análise dos dados quantitativos das indústrias culturais japonesa e sul-coreana presentes

neste trabalho, foram utilizados como fontes principais, respectivamente, o Ministério da Economia,

Comércio e Indústria japonês (METI) e a Fundação Coreia para o Intercâmbio Cultural Internacional

(KOFICE). No caso do turismo para ambos os países, a Organização Nacional de Turismo do Japão

(JNTO) e a Organização de Turismo da Coreia (KTO) serviram de bases principais para a análise. Por

fim, no caso do ensino e aprendizado de língua estrangeira, utilizaram-se dados da Fundação Instituto

Rei Sejong (KSIF) para tratar do aprendizado de língua coreana e da Fundação Japão (JF) para língua

japonesa.
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Além dos dados quantitativos mencionados previamente, pesquisas de opinião envolvendo a

visão de ambos os países sobre a influência vizinha também são abordadas no presente texto, com

destaque  para  o  trabalho  de  grupos  como  o  Genron-NPO  e  o  Hankook  Research  Company,

responsáveis por pesquisas anuais sobre a relação entre Japão e Coreia do Sul e as principais razões

para percepções negativas e positivas do país vizinho. Estudos realizados pelo Globescan, em conjunto

com a  BBC,  também foram utilizados  para  o  mesmo propósito.  Por  fim,  uma pesquisa  midiática

conjunta entre a emissora japonesa NHK e a sul-coreana KBS realizada em 1999 e em 2010 ajudou a

identificar quais produtos midiáticos de um país têm inserção de mercado no outro, como, por exemplo,

o k-pop e as novelas sul-coreanas no Japão e as animações japonesas na Coreia do Sul.

O presente trabalho encontra-se dividido em quatro capítulos, com o primeiro apresentando os

conceitos de relações internacionais, como soft power e nation branding, que servem de quadro teórico

para a utilização de Hallyu e Cool Japan pelos governos sul-coreano e japonês. O segundo capítulo

apresenta o histórico de relações internacionais entre Japão e Coreia do Sul, assim como as principais

querelas diplomáticas entre os Estados e os principais motivadores para o sentimento anti-japonês e

anti-coreano.  O  terceiro  capítulo,  por  sua  vez,  introduz  Cool  Japan  como  política  pública,  as

motivações para sua expansão global, seus dados quantitativos e sua aderência na Coreia do Sul. O

quarto capítulo apresenta Hallyu como política pública, os motivadores para sua criação, seus dados

quantitativos e sua expansão no Japão. Por fim, nas considerações finais desta dissertação, compara-se

como os Estados japonês e sul-coreano fazem uso de suas respectivas culturas como recursos de soft

power,  realçando  suas  similaridades  e  diferenças.  Nesta  última  seção,  também  se  conjectura  a

possibilidade de uma via cultural para a reconciliação entre ambos os países. 

Espera-se, assim, esclarecer com esta pesquisa como Estados instrumentalizam suas culturas

nacionais no século XXI por meio do soft power e do nation branding, posto que tal ação se torna cada

vez  mais  essencial  em  um  mundo  globalizado  para  aumentar  ganhos  econômicos,  políticos  e  a

percepção positiva de uma nação na comunidade internacional. 
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CAPÍTULO 1
PODER E IMAGEM EM UM MUNDO GLOBALIZADO

Em "Ascensão e Queda das Grandes Potências”, obra de 1987, o historiador britânico Paul

Kennedy desenvolveu a tese de que os Estados Unidos da América, que haviam despontado como a

grande liderança do bloco capitalista pós-Segunda Guerra Mundial, estariam vivenciando um declínio

de  seu  poder  e  influência  global,  ecoando  preocupações  existentes  desde  os  anos  1970.  Na  obra,

Kennedy argumenta  que  a  queda  estadunidense  era  natural  e  refletia  o  ciclo  de  vida  das  grandes

potências  históricas,  em que  uma  nação  emergente  constrói  seu  poder  militar  para  proteger  seus

crescentes interesses econômicos e, eventualmente, os custos da projeção desse poder militar exaurem

sua força e a nação acaba por ser substituída por um novo poder econômico emergente.

A teoria  declinista  baseada  em poderio  econômico  e  militar  que  Paul  Kennedy  aplicou  à

situação em que os Estados Unidos se encontrava ao final dos anos 1980 seria refutada pelo cientista

político Joseph Nye em “Bound to Lead: The Changing Nature of American Power1”, trabalho de 1990

em que Nye articula uma concepção mais complexa do poder em um mundo à época na alvorada da

globalização. Nye afirma na obra que os Estados Unidos ainda eram o poder dominante no mundo, sem

quaisquer competidores consideravelmente próximos, mas que os legisladores estadunidenses deveriam

antecipar  os  novos  desafios  trazidos  por  uma  crescente  interdependência  transnacional  e  uma

transformação na natureza do poder, para assim manter a capacidade de liderança internacional do país.

Em Bound to Lead, Nye não apenas articula como o poder estava sendo modificado em um

mundo cada vez mais globalizado, mas também esclarece as principais fontes de poder que um Estado

possui nas relações internacionais: coerção por meio de ameaças e aliciamento com pagamentos ou,

ainda, cooptação por meio de atração. As duas primeiras fontes de poder, militar e econômica, seriam

nomeadas pelo autor como hard power, ou poder bruto, enquanto o poder de atração seria nomeado soft

1Sem versão oficial em português, podendo ser traduzido como “Destinado a liderar: a natureza em transformação do poder
americano”.
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power, ou poder brando2. Nye terminaria por concluir Bound to Lead com a ideia de que os Estados

Unidos possuíam em abundância tanto recursos de hard power quanto de soft power para lidar com o

novo mundo globalizado, restando apenas a questão de como as lideranças políticas estadunidenses

converteriam esses recursos de poder em uma influência significativa no cenário internacional.

A visão multidimensional  de poder  idealizada  por  Joseph Nye em 1990 se popularizou no

decorrer dos anos 1990 e 2000, com soft power e hard power paulatinamente ganhando espaço no

discurso político de relações internacionais, visto que,  como afirma Gallarotti (2011), por conta da

crescente  globalização,  o  mundo  passou  a  ser  menos  tolerante  com  agentes  brutos  no  cenário

internacional:

“O mundo se tornou e continua a se transformar em um ‘mundo brando’. As políticas globais
passaram por transformações que aumentaram a importância do soft power em relação ao hard power.
Neste sistema internacional transformado, o soft power se tornou um elemento crucial para aumentar
sua influência sobre resultados internacionais, porque se tornou mais difícil compelir nações e agentes
não-governamentais por meio das alavancas do hard power, como ameaças e o uso da força. O mundo
se tornou menos receptivo com brutos, e mais receptivo com agentes que utilizam as oportunidades de
soft power impostas por este novo ambiente global.”3

 Os conceitos de hard power e soft power tiveram suas definições e implicações expandidas

pelo próprio Nye em trabalhos subsequentes, como “O Paradoxo do Poder Americano”, de 2002, e

“Soft Power: The Means to Success in World Politics4”, de 2004. Tanto a iniciativa Cool Japan quanto

Hallyu foram, em diferentes momentos de suas expansões globais, oficializadas como recursos de soft

power  respectivamente  pelo  governo  japonês  e  pelo  governo  sul-coreano,  fazendo  com que  uma

exploração do conceito se mostre necessária para os propósitos do presente trabalho.

2Neste trabalho, optou-se por manter os termos hard power e soft power em língua inglesa, visto que popularizou-se no
discurso da academia brasileira e também da mídia referir-se a essas expressões em sua língua original.
3GALLAROTTI, Giulio M. Soft Power: What it is, why it’s important, and the conditions under which it can be effectively
used. Division II Faculty Publications. Paper 57. Wesleyan University, 2011, p. 5, tradução nossa.
4Sem versão oficial em português, podendo ser traduzido como “Poder brando: os meios para o sucesso na política global”.
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1.1 Hard power, soft power e smart power

No prefácio da obra de 2004, Joseph Nye define soft power como uma capacidade persuasiva

de poder, através de um efeito de atração, que engloba aspectos ideológicos, sociais e culturais para

levar outros agentes a quererem imitar ou seguir quem exerce o soft power por vontade própria, não por

coerção.  O apelo  universal  da cultura  de  um país,  suas  políticas  externas  e  seus  valores  políticos

seriam, portanto, recursos de soft power. Por valores políticos, entendem-se aqueles valores tidos como

positivos e que prevalecem como mais próximos de uma norma global, como a democracia, a paz, o

pluralismo, o liberalismo, a sustentabilidade, a defesa dos direitos humanos e a igualdade (NYE, 2002).

O poder de atração desses valores, para Nye, seria mais forte do que o uso da coerção, visto que o

poder de quem exerce o soft power seria mais legitimado e encontraria menor resistência caso outros

agentes concordassem com seus valores e consumissem sua cultura (NYE, 2004). 

Quadro 1.  As bases do soft power

RECURSOS INTERNACIONAIS RECURSOS DOMÉSTICOS

• Respeito por normas, instituições, leis e tratados 
internacionais assinados, assim como por alianças 
formalizadas.

• Tendências predominantemente multilateralistas e 
inclinação contra o unilateralismo excessivo.

• Disposição a sacrificar interesses nacionais a curto-
prazo para contribuir para o bem coletivo.

• Políticas econômicas liberais.

• Instituições políticas:
    - Democracia.
    - Constitucionalismo.
    - Liberalismo / pluralismo.
    - Burocracia governamental funcional.

• Cultura e estilo de vida:
    - Nítida coesão social. 
    - Alta qualidade de vida.
    - Liberdade e oportunidades.
    - Tolerância.
    - Estilo de vida atraente.
    - Cultura e costumes atraentes.

Fonte: GALLAROTTI (2011, p. 23)
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Esses recursos de soft power também podem ser classificados de acordo com sua origem e

orientação dentro do Estado: doméstica ou internacional (ver quadro 1). Sobre os recursos domésticos,

Nye  afirma  que  “a  maneira  como  uma  nação  se  comporta  em  casa  pode  realçar  sua  imagem  e

percepção de legitimidade [para a comunidade internacional]  o que,  por sua vez,  pode auxiliar  no

avanço de seus objetivos de política externa” (NYE, 2004, p. 56). Esses recursos domésticos podem ser

categorizados,  de modo geral,  em duas  vertentes:  instituições  políticas,  que incluem a adoção dos

princípios de valor global já mencionados, e a cultura. No aspecto cultural, o soft power é criado por

meio da coesão social, uma qualidade de vida elevada, ampla oportunidade de mobilidade social para

seus indivíduos, liberdade, tolerância, produtos culturais e estilo de vida que criem admiração e até

mesmo o desejo de emulação (NYE, 2002; VYAS, 2006; GALLAROTTI, 2011).

A cultura como elemento de soft power encontra-se em uma importante posição, visto que ela

demonstra como o Estado não é o único a brandir recursos de soft power, visto que para um Estado

projetar sua cultura, ele depende de artistas e de sua indústria cultural5 para criar atração. Há, portanto,

uma distinção entre soft power liderado pelo Estado - por meio de medidas estatais e órgãos públicos,

que visam aplicar a agenda diplomática e política do governo - e o soft power liderado pela iniciativa

privada, como por exemplo suas universidades, fundações e outras instituições da sociedade civil e,

central  no  caso  dos  produtos  culturais,  a  indústria  criativa  do  país.  Entretanto,  não  há  garantias

automáticas  de  que  os  produtos  criados  pela  sociedade  civil  estarão  alinhados  com  as  políticas

desejadas pelo governo, visto que a indústria cultural é impelida pela possibilidade de lucro, não tendo

necessariamente interesses políticos análogos aos do Estado (NYE, 2004).

Mesmo dentro da cultura,  por  consequência,  existem diferentes  recursos de soft  power e a

possibilidade de diferentes agentes criando e utilizando esses recursos. Para os propósitos do presente

trabalho,  será  enfocada  somente  a  expansão  internacional  de  produtos  culturais  japoneses  e  sul-

coreanos, respectivamente por meio de Cool Japan e Hallyu, assim como as políticas governamentais

domésticas  para o fomento das indústrias  culturais  e  as ações  diplomáticas  que se utilizam desses

produtos para promover a imagem dos países internacionalmente. O foco neste único recurso de soft

power, porém, não resulta da crença de que os produtos culturais  são o maior ou mais importante

recurso de soft power, mas sim pelo fato de, como Nye afirma em “Soft Power: The Means to Success

5Indústria criativa,  indústria cultural ou ainda indústria de conteúdo são termos guarda-chuva utilizados para descrever
empresas  associadas  à  produção  de  cultura  de  massa,  como filmes,  programas  televisivos,  música,  jogos  eletrônicos,
publicações editoriais, entre outras formas de entretenimento.
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in World Politics”, estes produtos serem o primeiro contato com a cultura e os valores de outro país

para cidadãos estrangeiros, sendo um dos pontos iniciais da atração que futuramente tornará o soft

power efetivo.

Os produtos culturais também estão entre os recursos de soft power que melhor exemplificam

outra característica do poder brando, em oposição ao hard power: a colheita difusa de seus frutos. Por

conta  de  sua  ação mais  tangível  e  recursos  palpáveis,  os  resultados  do  hard  power  costumam ser

precisos e notados rapidamente, enquanto as consequências do soft power, por se utilizar de recursos

menos palpáveis, são sentidas não de imediato, mas a longo prazo e de maneira indireta, criando, por

exemplo,  um ambiente  propício para  ação de seu usuário no cenário internacional  (VYAS, 2006).

Ademais, o hard power, por conta de seu aspecto coercitivo, pode criar conflitos de interesse, visto que

ele compele outros agentes a  adotarem  atitudes que eles talvez não  adotassem  naturalmente. O soft

power, por sua vez, condiciona os agentes a voluntariamente fazerem aquilo que quem exerce o poder

brando  deseja  que  eles  façam,  criando  menos  conflitos  de  interesse  no  processo  (GALLAROTTI,

2011).

O  hard  power  é,  portanto,  direto  e  coercitivo,  alcançado  por  meio  de  recursos  palpáveis

utilizados pelo Estado para alcançar resultados claros e rápidos, estando mais próximo da definição

clássica de poder. O soft power, por sua vez, tem uma lógica indireta, sutil e pacifista, tendo a posse de

certos recursos ainda dividida entre o Estado e a sociedade civil e resultados alcançados, de modo

geral, a longo prazo. Tanto soft power quanto hard power possuem vantagens e desvantagens claras e

óbvias  diferenças.  Ambos os  poderes,  entretanto,  não podem ser utilizados exclusivamente,  com o

relacionamento entre os dois tipos de poder sendo interativo e complexo. 

Recursos  de  hard  power,  como o  poderio  militar  de  um país,  podem,  por  exemplo,  serem

utilizados para criar soft power. Se a força é empregada de maneira consistente com os valores morais

globais, sendo utilizada para proteger nações contra agressões de terceiros, ou pela manutenção da paz,

ela pode acabar por melhorar a imagem de um país. Gallarotti (2011) nota este fenômeno na aplicação

pelos Estados Unidos da Pax Americana6 pós-1945, com a força militar estadunidense sendo lida pelos

países beneficiados por esta força com respeito e admiração. Da mesma maneira, o uso de um tipo de

poder pode depreciar o outro, caso da assinatura de tratados internacionais para a redução da emissão

6“Pax Americana” é o termo utilizado para descrever o período de relativa paz no ocidente após o fim da Segunda Guerra
Mundial, sob liderança dos Estados Unidos.
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de gases estufa, ato que, enquanto aumenta o soft power de um Estado, pode tolher o crescimento

econômico do mesmo, afetando a esfera do hard power (GALLAROTTI, 2011).

A interação entre recursos de ambos os tipos de poder, somada à impossibilidade de se utilizar

apenas um deles ao se navegar o cenário político internacional, levou à criação do termo smart power -

ou poder inteligente - por Suzanne Nossel em artigo da Foreign Affairs de 2004. Nele, Nossel descreve

smart power como sendo a capacidade de combinar e saber quando utilizar recursos de hard e soft

power ao interagir com outros agentes, dependendo das necessidades da situação (NOSSEL, 2004). O

conceito ganhou proeminência na mídia ao ser repetidamente mencionado por Hillary Clinton, quando

secretária de Estado dos Estados Unidos na primeira gestão de Barack Obama, aparecendo na capa da

revista Time de 7 de novembro de 2011, em matéria de Massimo Calabresi intitulada “Hillary Clinton

& The Rise of Smart Power7”. Como não há a inserção de Cool Japan ou de Hallyu em estratégias

oficiais de smart power por Japão ou Coreia do Sul, para o escopo da presente pesquisa, será focado

apenas o uso de ambos como recursos de soft power, assim como o resultado desejado através do uso

desses recursos, visto que o soft power pode ser utilizado para atingir diferentes resultados, dependendo

do Estado que o utiliza. 

Em  “Soft  Power:  The  Means  to  Success  in  World  Politics”,  Nye  evidentemente  aplica  o

conceito e sua utilização primariamente ao caso estadunidense, defendendo que as lideranças políticas

dos Estados Unidos -  à  época da publicação do livro  uma superpotência  democrática  e  com uma

concentração de poder sem paralelos na história das civilizações - deveriam cooptar a comunidade

internacional  com  uma  lógica  cooperativa  que  reforçasse  e  contribuísse  para  as  instituições

internacionais, assim amenizando o antagonismo e a antipatia que porventura poderiam surgir devido

ao grande diferencial militar e econômico entre os Estados Unidos e os outros países. O controle de um

possível sentimento anti-estadunidense seria, portanto, o resultado ideal das ações de soft power dos

Estados Unidos.

Os benefícios do uso do soft power, porém, podem ser vistos em outros países, caso do Japão,

mencionado por Nye no próprio trabalho de 2004, e da Coreia do Sul, como visto em um artigo de Nye

datado de 2009.  Os ganhos desejados pela  utilização dos recursos de soft  power por estes  países,

entretanto, são diferentes daqueles vistos para os Estados Unidos, como será explorado em maiores

7Em português, “Hillary Clinton e a Ascensão do Poder Inteligente”.
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detalhes nos capítulos 3 e 4: enquanto o Japão inicialmente visa melhorar sua imagem internacional e

diminuir o sentimento anti-japonês em países que sofreram agressões militares do Império Japonês na

primeira metade do século XX, a Coreia do Sul pretende aumentar sua projeção internacional e fazer

com  que  a  imagem  nacional  sul-coreana  esteja  no  mesmo  nível  de  prestígio  que  seu  poderio

econômico.

Visto que tanto no caso japonês  quanto  no sul-coreano a melhoria  da imagem nacional  se

encontra entre as motivações para a utilização de recursos de soft power na esfera internacional ao

invés de hard power, outro conceito recente no campo das Relações Internacionais passou a fazer parte

do discurso diplomático de ambos os países, em diferentes momentos: o nation branding8, ou marca da

nação.

1.2 Nation Branding

Popularizado ao longo dos anos 2000, o termo nation branding tem sua criação atribuída ao

cientista político Simon Anholt,  que em 1998 publicou o artigo “Nation-brands of the twenty-first

century9”. Nele, Anholt argumentou que a reputação de um país opera de maneira análoga às imagens

de marcas e companhias, que são tão críticas para o progresso e prosperidade das mesmas quanto a

reputação é para o progresso de um país (DINNIE, 2008). Por marca, Anholt quer dizer “um produto,

serviço  ou  corporação  considerada  em  associação  com  seu  nome,  características  e  reputação”

(ANHOLT,  2007,  p.4).  Keith  Dinnie,  consultor  de  nation  branding  e  autor  de  “Nation  Branding:

Concept,  Issues,  and Practice10”,  por sua vez,  define uma marca como sendo “um nome,  símbolo,

design, ou alguma combinação destes que identifica um ‘produto’ de uma organização em particular

como sendo possuidor de uma vantagem que o diferencia de seus competidores” (DINNIE, 2008, p.14).

8Assim como com os termos soft power e hard power, optou-se por manter “nation branding” através do presente texto em
sua forma original.
9Sem tradução em português, podendo ser lido como “Marcas da nação do século XXI”, o artigo foi publicado no quinto
volume do Journal of Brand Management.
10Sem tradução em português, podendo ser entendido como “Marcas da Nação: Conceito, questões e práticas”.
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Já  “branding”  se  refere  a  aplicação  de  uma  marca  a  um  produto  para  diferenciá-lo  da

competição, significando que, no caso de nation branding, o conceito de marketing “marca” é aplicado

a uma nação, sob a mesma lógica de que uma nação precisa se diferenciar de outras para atingir seus

objetivos  (ANHOLT,  2007;  DINNIE,  2008).  Porém,  enquanto  para  uma  corporação  o  intuito  da

diferenciação da marca de um produto é, de modo geral, vender mais unidades, uma nação, ao aplicar o

conceito, possui outros objetivos. Para Dinnie, os três principais seriam: (1) a atração de turistas; (2) a

atração de investimentos; e (3) o aumento das exportações. Adicionalmente, as recompensas alcançadas

pelo nation branding também podem incluir a atração de trabalhadores qualificados de outros países; o

aumento da influência política e da credibilidade na comunidade internacional; o estímulo de parcerias

internacionais necessárias;  e a elevação do sentimento de unidade nacional  (DINNIE,  2008, p.17).

Alguns desses objetivos associados ao nation branding, como será visto nos capítulos 3 e 4, estão em

concordância com as finalidades oficiais de Cool Japan e Hallyu, demonstrando o comprometimento de

Japão e Coreia do Sul com o conceito.

A marca construída para a nação é definida por Dinnie e Anholt como a mistura de elementos

intangíveis únicos de uma nação específica,  como, por exemplo, sua cultura, língua, história, hábitos

alimentares, moda, imagem, instituições sociais, atrações turísticas, nativos notórios, entre outros. Este

conjunto de elementos cria uma imagem forte e atrativa, que ajuda na diferenciação do país para seus

públicos-alvos, no caso, potenciais turistas e investidores estrangeiros de outras nações de interesse do

criador da imagem (ANHOLT, 2007; DINNIE, 2008). Pela sua origem no campo da publicidade e do

marketing, a imagem criada pelo nation branding não encontra-se em posse do idealizador da marca, no

caso, o Estado, ao invés disso existindo na mente de seus “consumidores”, não podendo ser totalmente

controlada (DINNIE, 2008).

Para gerenciar, executar e promover sua estratégia de nation branding, de acordo com Dinnie

(2008),  o  Estado  deve  criar  e  financiar  instituições  e  fundações  com esse  propósito,  não  apenas

internamente, mas também em outros locais de interesse ao redor do mundo. O Estado também deve

criar uma rede de parceiros que inclui não somente agências nacionais, como também organizações

sem fins lucrativos, câmaras de comércio, agências de turismo, meios de comunicação e o setor cultural

para garantir uma visão coerente da marca nacional. Dinnie (2008) também frisa a importância de um

órgão central de coordenação governamental, para assim evitar a fragmentação de verba, a duplicação

de atividades pelos diferentes parceiros de nation branding ou ainda a criação de imagens conflitantes
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para o país visto que, assim como com o soft power, o nation branding como conceito também vê tanto

agentes governamentais quanto privados influenciarem a marca nacional, com a possibilidade do setor

privado tomar ações que prejudiquem a imagem que o Estado pretende criar.

Outra similaridade entre nation branding e soft power como quadros teóricos inclui o fato de

ambos partirem de uma visão construtivista das relações internacionais.  Criado como conceito por

Nicholas Onuf em 1989 e expandido por Alexander Wendt em artigo de 1992, o construtivismo aponta

que o comportamento dos Estados é construído socialmente. A sociedade, por sua vez, é construída por

pessoas,  que  concomitantemente  são  moldadas  pela  sociedade.  O  mundo,  portanto,  está

permanentemente em construção para os construtivistas, inclusive os interesses dos Estados, que são

influenciados por suas identidades, valores e culturas (WENDT, 2009). Sendo a identidade nacional

mutável para o construtivismo, o nation branding entende que é possível moldar essa identidade e

instrumentalizá-la. 

Soft power e nation branding também dividem o fato de terem suas ações inseridas, de acordo

com Dinnie (2008), na diplomacia pública de um país, visto que esta diplomacia, por ser praticada pelo

Estado em conjunto com a sociedade civil, “inclui a cultivação por governos da opinião pública em

outros países, com a promoção de programas culturais sendo uma maneira crucial de se fazer isso”

(DINNIE, 2008, p. 251). Contudo, como será visto nos capítulos 3 e 4, tanto nation branding quanto

soft  power  aparecem incluídos  em documentos  oficiais  dos  Ministérios  de Relações  Exteriores  do

Japão e da Coreia do Sul como parte das diplomacias pública e cultural de maneira intercambiável,

atitude que pode ser resultante do fato de não haver um consenso sobre as diferenças teóricas e práticas

entre os dois tipos de diplomacia. Belini (2019) entende a diplomacia pública como inclinada a resolver

problemas em um curto espaço de tempo e elevar a imagem de sua sociedade, enquanto a diplomacia

cultural possui uma perspectiva de longo prazo e um compromisso com a construção e representação

da imagem nacional. Khumthukthit (2010), por sua vez, entende a diplomacia cultural como sendo um

subconjunto da diplomacia pública. Devido à maneira como ambos os governos tratam a diferenciação

entre  os  dois  tipos  de diplomacia,  para  os  propósitos  da presente  pesquisa,  diplomacias  cultural  e

pública também serão tratadas como sendo intercambiáveis.

Dinnie (2008) ainda aponta que as estratégias de nation branding só podem ser bem sucedidas

quando são aceitas por uma quantidade razoável de “consumidores”, que pode ser conseguida por meio
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de uma utilização bem sucedida de recursos de soft power. Logo, Dinnie não vê os dois conceitos como

mutuamente exclusivos,  mas sim como complementares.  Ainda assim,  existem diferenças  em suas

conceitualizações, como o fato do soft power visar ganhos políticos enquanto o nation branding tem

entre seus objetivos o aumento das exportações. Este ganho econômico pretendido pelo nation branding

o colocaria em uma intersecção entre recursos de soft e hard power, visto que a imagem nacional é um

recurso de soft power enquanto a economia encontra-se, primariamente, na esfera do hard power. Por

fim, soft power e nation branding também dividem outra importante característica: a dificuldade em

realizar uma medição objetiva de seus resultados e efetividade.

 

1.3 A Medição do soft power

Mensurar a efetividade de recursos de soft power e a força de uma marca nacional é uma tarefa

complexa, visto que soft power trabalha com a mudança de atitudes e percepção, mas essas não são

facilmente mensuráveis. Medir a absorção e a efetividade do soft power nos países que recebem essa

influência também é difícil e depende da definição de diferentes métricas para tornar tangível uma ação

com  resultados  intangíveis.  Diferentes  estudos  passados  já  se  focaram  em  lidar  com  a  questão,

definindo variados elementos como parte do soft power. “The Soft Power 30 Report”, um índice que

lista  os  trinta  mais  influentes  soft  power  no  mundo,  supervisionado  por  Jonathan  McClory,  foi  o

primeiro estudo do tipo, com sua primeira edição datando de 2015. Desde então, o relatório é publicado

anualmente pela consultoria Portland em associação ao Centro de Diplomacia Pública da Universidade

do Sul da Califórnia, baseando-se em fatores como cultura, presença digital, educação, engajamento,

empreendedorismo,  governo e  a  opinião  pública  estrangeira.  Cada um dos fatores,  por  sua  vez,  é

definido por uma série de métricas entendidas como representativas do fator (para o caso específico da

cultura, ver o quadro 2).

A consultoria internacional Brand Finance, a partir de 2020, iniciou seu próprio índice de soft

power, o “Global Soft Power Index”. Nele, soft power é definido por sete pilares, sendo estes governo,

educação, cultura, relações internacionais, comunicação, valores e comércio, todos os sete possuindo

subséries de fatores associados para medição. Adicionalmente, pesquisas de opinião sobre a reputação,
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influência e familiaridade com os países também são consideradas pela Brand Finance. A consultoria

também possui um índice anual de nation branding, intitulado “Nation Brands”, que além de possuir

métricas similares ao índice de soft power, leva em consideração mais elementos econômicos em sua

formulação como, por exemplo, o produto interno bruto de um país. Outro índice de nation branding

influente é organizado por Simon Anholt em associação ao grupo de relações públicas GfK desde 2008,

o índice “Anholt-GfK Roper Nation Brands”, baseado em métricas similares àquelas vistas no relatório

anual da Brand Finance.

Quadro 2.  Mensurando cultura

MÉTRICA FONTE

Número de turistas internacionais UN World Tourism Organization

Gasto médio por turista internacional UN World Tourism Organization

Número de filmes participando de grandes festivais de 
cinema internacional

Vários

Número de correspondentes internacionais no país Foreign Correspondents Association

Número de patrimônios mundiais da UNESCO UNESCO Statistics

Número de visitantes em museus The Art Newspaper

Tamanho do mercado musical IFPI Global Music Report

Número de artistas presentes nas dez primeiras posições
de rankings musicais de outros países

IFPI Global Music Report

Medalhas Olímpicas (Olimpíadas de Verão e Inverno) International Olympic Committee

Ranking da FIFA FIFA/Coca Cola World Ranking

Qualidade das companhias aéreas nacionais Skytrax Airline Equality Review

Número de restaurantes com estrelas Michelin Michelin Guide

Influência da língua nacional Power Language Index

Fonte: McClory (2019, p. 118)
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De  modo  geral,  dados  de  exportação  de  produtos  culturais  são  considerados  por  essas

consultorias como resultantes de soft power, assim como o número de turistas estrangeiros em um país.

Outros  elementos  quantitativos  mencionados  com  frequência  incluem  o  número  de  pessoas  que

estudam um determinado idioma como segunda língua e o número de alunos de intercâmbio recebidos

por um determinado país. Pesquisas de opinião feitas com estrangeiros sobre a imagem projetada pelo

país analisado também trazem valor para a medição da influência de um soft power para esses grupos,

fazendo parte de todos os índices acima mencionados. Por isso, no presente trabalho, estes dados foram

selecionados como representativos da efetividade do soft power e apresentados como subseções dos

capítulos 3 e 4, respectivamente sobre Cool Japan e Hallyu. Não há, porém, a pretensão de se realizar

uma análise tão aprofundada desses dados quantitativos quanto aquelas realizadas por estes grupos,

visto que a intenção é utilizar esses dados de maneira qualitativa, de modo a ilustrar o tamanho de Cool

Japan e Hallyu e o crescimento desses fenômenos. 

1.4 Conclusão

Como explicitado através deste capítulo, a globalização efetivamente modificou as relações de

poder a partir do final dos anos 1980, fazendo com que uma abordagem não-confrontacional fosse

preferível frente ao uso da força e de sanções econômicas para Estados atingirem seus objetivos no

cenário internacional. Conceitos como soft power, hard power, smart power e nation branding surgiram

através dos anos 1990 e 2000 como reações a estas modificações, popularizando-se através dos anos

2000 e 2010 e surgindo no discurso oficial de países como Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos,

auxiliando estes Estados a se adequarem a um mundo em transformação.

Joseph Nye, em diferentes momentos,  apontou tanto a Coreia do Sul quanto o Japão como

fortes centros em potencial  para a utilização de soft  power em suas políticas internacionais (NYE,

2004; 2009), algo que acabou por se realizar desde então. Entretanto, a interação entre diferentes soft

powers  e  a  reação  que  a  proximidade  de  dois  soft  powers  fortes  teriam um no  outro  não foram

analisadas, principalmente no caso de países, como será explicitado no segundo capítulo do presente
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trabalho, com um histórico diplomático conturbado como Coreia do Sul e Japão. Isso faz com que um

estudo de caso sobre a interação entre esses dois fenômenos seja pertinente e significativo.
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CAPÍTULO 2
AS RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS ENTRE JAPÃO E COREIA DO SUL

As relações diplomáticas entre Japão e Coreia do Sul foram estabelecidas com a assinatura do

“Tratado  de  Relações  entre  o  Japão  e  a  República  da  Coreia”  em 1965.  Desde  então,  os  países

tornaram-se grandes parceiros comerciais, com o Japão sendo a terceira maior fonte de importação da

Coreia do Sul em 2020 e a Coreia do Sul a quarta maior fonte de importação para o Japão no mesmo

ano  (TRADING  ECONOMICS,  2020).  Apesar  desses  fortes  laços  econômicos,  há  uma  série  de

questões não resolvidas entre as duas nações, decorrentes do conturbado período em que a península

coreana foi anexada pelo Império Japonês e tornada colônia japonesa na primeira metade do século

XX. Estas querelas incluem, por exemplo, a posse de territórios reivindicados por ambos os países e o

trabalho compulsório de civis coreanos para empresas japonesas durante o período colonial. 

A não  resolução  dessas  questões  coloniais  é  refletida  no  revisionismo  e  na  parcialidade

presentes em certos trabalhos sobre a história política de ambos os países, sendo necessária uma visão

crítica e analítica para identificar a presença de viés nacionalista em livros e artigos, tanto sobre a

história política do Japão quanto sobre a da Coreia do Sul. Os trabalhos de Marius B. Jansen (2002),

Kathleen W. Masalski (2001), Alexandre R. Uehara (2003) e Ernani Oda (2018) serviram de base para

a compreensão do Japão do século XX, sua política externa e seu nacionalismo, enquanto os textos de

Hyung Il Pai e Timothy R. Tangherlini (1998), Gi-Wook Shin e Michael Robinson (1999), Yonung

Kwon (2000), Sheila M. Jager (2003) e Brian Reynolds Myers (2010a, 2010b) foram de grande ajuda

para  o  entendimento  da  construção  da  identidade  coreana,  seu  nacionalismo,  historiografia  e  os

persistentes efeitos do período colonial na sociedade sul-coreana atual.

É  importante  frisar  que  os  escritos  e  as  manifestações  nacionalistas  sobre  o  país  vizinho,

mencionadas no parágrafo anterior, só passaram a se tornar mais frequentes já nas décadas de 1980 e

1990, apesar do estabelecimento de relações diplomáticas entre os dois países ter ocorrido, como dito

previamente, nos anos 1960. A difusão desse tipo de discurso se deu por conta do enfraquecimento do

que Oda (2018) chama de mecanismos de contenção. Como esses mecanismos funcionavam e o que os

levou a parar de operar será explanado na primeira seção do presente capítulo, que apresentará uma
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breve revisão das relações diplomáticas entre Coreia do Sul e Japão, da assinatura do tratado de 1965

até o mais recente desenvolvimento no relacionamento nipo-coreano, a disputa econômica iniciada em

2019. Na segunda seção, serão relatadas as principais justificativas e motivações para os nacionalismos

japonês  e  sul-coreano,  enquanto  a  terceira  parte  tratará  das  principais  querelas  diplomáticas  ainda

existentes entre ambos os países. 

Por meio da análise deste histórico compartilhado entre Coreia do Sul e Japão, será possível

compreender o contexto em que Cool Japan e Hallyu se inserem, e quais as dificuldades que cada

recurso de soft power enfrenta para ser assimilado e tornado efetivo em seu país vizinho.

2.1 Histórico das relações diplomáticas entre Japão e Coreia do Sul 

2.1.1 Período colonial e o pós-guerra

O começo das interações entre as ilhas japonesas e a península coreana data de pelo menos dois

milênios  atrás,  solidificando-se  quando  os  reinos  coreanos  de  Baekje  e  Silla  passaram  a  enviar

emissários para a corte japonesa de Yamato em troca de apoio para suas campanhas militares. Alguns

dos primeiros elementos culturais da Ásia continental a alcançarem o Japão, como o budismo e os

ideogramas  chineses,  foram  introduzidos  por  emissários  desses  reinos  coreanos  (OKAZAKI;

GOODWIN, 2008). Desde então, o relacionamento entre as regiões foi caracterizado por períodos de

rico intercâmbio cultural e econômico, embates militares e políticos, além de fluxos migratórios (PAI;

TANGHERLINI, 1998). Os sentimentos negativos entre ambas as nações, entretanto, não remontam

necessariamente a embates desse passado remoto, apesar de eventos da antiguidade e as origens étnicas

de ambos os povos também serem utilizados em algumas justificativas nacionalistas (WELLS, 1995).

Os principais motivos de atrito diplomático,  hoje, entre Japão e Coreia do Sul, são traçados até o

período de ocupação japonesa da península coreana entre 1910 e 1945. 

O  colonialismo  à  japonesa,  por  vir  de  um  país  que  iniciou  tardiamente  suas  práticas

imperialistas, teve a vantagem de se basear em exemplos eficazes do colonialismo ocidental, criando

assim estratégias mais efetivas de controle (PAI; TANGHERLINI, 1998). Essas estratégias visavam
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“niponizar” a península, não apenas política e economicamente, mas também culturalmente: cidadãos

coreanos foram coagidos a trocar seus nomes coreanos por nomes japoneses; todos os funcionários

públicos  -  inclusive  professores  -  precisavam  usar  o  uniforme  militar  japonês,  normalizando  sua

presença no dia-a-dia coreano; o direito de assembleia foi revogado, assim como o acesso à educação

superior; e, mais importante, o uso da língua coreana foi suprimido, com a instauração de um sistema

educacional universal que dava preferência à língua japonesa e funcionava por meio de livros didáticos

aprovados  pelo  Império  Japonês  (PAI;  TANGHERLINI,  1998;  SHIN;  ROBINSON,  1999;  JUNG,

2007). Os efeitos dessas tentativas de “descoreanização” da península serão sentidos na formação do

nacionalismo sul-coreano.

As décadas de colonização, entretanto, trouxeram um desenvolvimento sem precedentes para a

infraestrutura  e  economia  da  península  coreana.  Soon-Won  Park,  no  quinto  capítulo  da  coletânea

editada por Hyung-il Pai e Timothy R. Tangherlini, “Nationalism and the Construction of the Korean

Identity”11, demonstra como o projeto colonial japonês se diferenciou daqueles organizados por outros

poderes  coloniais:  a  política  econômica  japonesa  para  a  península,  mesmo  que  exploradora,  não

estruturou a relação colônia-metrópole em um jogo de soma-zero e  pura pilhagem de recursos naturais,

pretendendo  ao  invés  disso  desenvolver  a  colônia,  enquanto  as  políticas  de  supressão  cultural

“niponizavam” a península coreana (PAI & TANGHERLINI, 1998).

Após  sua  rendição  em 15  de  agosto  de  1945,  o  Japão  teve  de  abandonar  suas  pretensões

coloniais sobre a Coreia. Os Aliados e a União Soviética ocuparam a península coreana e a dividiram

ao longo do paralelo 38, com a intenção de tutelar o território enquanto um governo provisório coreano

não era estabelecido por meios eleitorais. Em 1948, dois estados independentes foram estabelecidos, a

República da Coreia (Coreia do Sul) e a República Popular Democrática da Coreia (Coreia do Norte),

ambos  declarando  soberania  por  toda  a  península  coreana.  Esse  desenvolvimento  desembocou  na

Guerra da Coreia em 1950 que, sem resolução, resultou na assinatura de um armistício em 1953 e na

criação de uma zona-tampão conhecida como Zona Desmilitarizada da Coreia (ZDC) entre os dois

países (WELLS, 1995; JAGER, 2003; PAMMENT, 2013).

A Coreia do Sul passaria por um período de instabilidade política após o cessar-fogo de 1953,

com Syngman Rhee, presidente da Coreia do Sul desde sua formação em 1948, abdicando em 1960

11Sem tradução em português, podendo ser entendido como “Nacionalismo e a Construção da Identidade Coreana”.
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após revoltas estudantis na Revolução de Abril. Uma breve Segunda República foi formada em 1960,

sendo rapidamente derrubada por um golpe militar conduzido por Chung-hee Park e Do-yong Chang

no ano seguinte. Park seria então eleito presidente da Coreia do Sul em 1963 pelo Partido Republicano

Democrático, após liderar o país como ditador militar entre 1961 e 1963. Park se manteria no poder por

mais dezesseis anos, até seu eventual assassinato em outubro de 1979 (WELLS, 1995; PAMMENT,

2013).

Em contraste com os tumultuosos e conturbados anos vivenciados pela península coreana após

o  fim  da  Segunda  Guerra  Mundial,  o  Japão  passou  por  um período  de  recuperação  financeira  e

crescimento  econômico  acelerado  no  pós-guerra,  conhecido  como  Milagre  Econômico  Japonês

(JANSEN,  2002).  Com  sua  capacidade  militar  restrita  a  fins  defensivos  pelo  artigo  nono  da

Constituição de 1946, o projeto militar da nação foi encerrado e o país voltou seus esforços para o

desenvolvimento econômico. Beneficiado primeiramente pelo contexto da Guerra Fria, o Japão recebeu

ajuda financeira estadunidense para reconstrução, mantendo seu crescimento após o fim do auxílio por

conta  de  políticas  do  governo  japonês,  particularmente  do  Ministério  do  Comércio  e  Indústria

Internacional (MITI, do inglês “Ministry of International Trade and Industry”). O país rapidamente

tornou-se uma potência  econômica mundial,  e  o  mais  desenvolvido país  asiático  (JANSEN, 2002;

IWABUCHI, 2002; JUNG, 2007). Com o decorrer da segunda metade do século XX, o Japão passou a

se situar entre os maiores provedores de ajuda financeira externa do mundo, com o intuito de auxiliar

na  proteção  ao  meio  ambiente,  campanhas  de  desarmamento,  difusão  de  valores  democráticos  e,

também, de promover interesses comerciais japoneses (ODA, 2018).

As relações diplomáticas entre Japão e a península coreana só viriam a ocorrer em 22 de junho

de 1965, vinte anos após o país abrir mão da Coreia como seu território colonial, quando Coreia do Sul

e  Japão  assinaram o  “Tratado  de  Relações  entre  o  Japão  e  a  República  da  Coreia”.  As  relações

diplomáticas entre Japão e Coreia do Norte, por sua vez, não foram oficialmente estabelecidas.
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2.1.2 Normalização das relações diplomáticas, ajuda financeira e censura

Com a assinatura do tratado de normalização de relações em 1965, o Japão passou a fornecer

ajuda financeira para a Coreia do Sul, além de empréstimos para a iniciativa privada, servindo como

compensação pelo período colonial. Trezentos milhões de dólares foram fornecidos ao governo sul-

coreano como indenização, com mais duzentos milhões de dólares em empréstimos para o governo e

trezentos milhões em empréstimos para a iniciativa privada. Em troca, a Coreia do Sul renunciava o

direito de exigir reparação e compensação pelo período de anexação novamente no futuro (ISHIKIDA,

2005;  LEWENTOWICZ,  2013).  Essa  ajuda  financeira  beneficiou  projetos  de  desenvolvimento  e

infraestrutura da Coreia do Sul tanto quanto empresas japonesas, visto que via de regra eram elas a

auxiliar  na  execução  desses  programas  (ODA,  2018).  Além disso,  o  projeto  de  desenvolvimento

econômico da Coreia do Sul seguia o modelo estabelecido pelo Japão, com os grandes conglomerados

sul-coreanos, chaebol (재벌), sendo baseados na estrutura dos antigos zaibatsu (財閥) japoneses (PAI,

1994).

A normalização das relações diplomáticas entre os dois países foi assinada do lado coreano por

Chung-hee Park, que, como dito anteriormente, governou autoritariamente a Coreia do Sul entre 1961 e

1979. A decisão de normalizar relações com o Japão foi controversa dentro da sociedade sul-coreana,

com vários protestos tomando a capital Seul acerca do valor da indenização, considerado extremamente

baixo e uma “renovação da exploração econômica e política japonesa” (LEWENTOWICZ, 2013, p.

41). O auxílio japonês, porém, teria prioridade frente às contestações devido ao projeto de prosperidade

econômica de Park, e ele continuaria a reprimir as manifestações públicas com auxílio do exército sul-

coreano  (LEWENTOWICZ,  2013).  Park  havia  sido  oficial  militar  do  exército  imperial  japonês  e

colaborador do domínio japonês na península e, devido a seu passado e associação com o Japão, não

tinha como prioridade discutir as atrocidades cometidas durante o período colonial (WELLS, 1995;

ODA, 2018). O caso de Chung-hee Park, entretanto, não era uma exceção, visto que outros membros

da liderança política pós-liberação coreana também haviam tido treinamento em academias militares

japonesas e, acostumados com o sistema educacional e político japonês, possuíam discursos pró-Japão

em questões referentes à economia (WELLS, 1995).

A ajuda financeira e o repasse de tecnologias do Japão para a Coreia do Sul encontravam-se

inseridos em uma teoria de estratégia de crescimento popular no Japão nos anos 1960 e 1970 conhecida
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como  “Vôo dos gansos”. Esta teoria apresentava diferentes níveis tecnológicos, e visava diminuir a

instabilidade  e  o  subdesenvolvimento  das  economias  asiáticas,  com isso  aumentando  a  segurança

econômica da região e, consequentemente, do Japão. Nela, o Japão, como líder do desenvolvimento

econômico  da  região,  transferia  tecnologia  para  alguns  países  vizinhos,  como  os  Novos  Países

Industriais (NPIs ou NICs), que incluíam a Coreia do Sul. Deste modo, gerava-se um segundo nível de

produção. À medida que os NPIs recebiam novas tecnologias do Japão, eles repassavam as antigas e

simplificadas para terceiros,  como, por exemplo,  membros da ASEAN. Deste modo, diminuiu-se a

pobreza da região e aumentou-se sua estabilidade (UEHARA, 2003).

Apesar  do  estreitamento  econômico  entre  os  dois  países  a  partir  de  1965,  fluxos  culturais

transnacionais  seriam  controlados  pelo  governo  Park  durante  os  anos  1960  e  1970  através  do

estabelecimento de políticas de censura, que tinham como objetivo “purificar” a sociedade e a cultura

coreana (JUNG, 2007). Órgãos como o Comitê de Ética das Artes e Cultura da Coreia (“Korean Arts

and Culture Ethics Committee”) pretendiam purgar a Coreia do Sul de “decadentes influências culturais

estrangeiras” (NEW YORK TIMES, 1975), que incluíam, além da censura à importação e distribuição

de  produtos  midiáticos  japoneses,  restrições  a  conteúdos  que  pudessem  ser  interpretados  como

subversivos, pró-comunismo, pró-Coreia do Norte ou contra o governo de Park (JUNG, 2007). 

Na década de 1980, o Japão ainda se encontrava em posição de prestígio por ter sido a primeira

nação asiática a se modernizar, servindo como um modelo de industrialização liderada pelo Estado para

outros  países  asiáticos,  a Coreia  do Sul  inclusa (BERGER, 2010).  Interesses estatais  sul-coreanos,

como a necessidade de capital  e tecnologia para o desenvolvimento econômico, continuaram a ser

realizados por meio da ajuda financeira japonesa,  o que encorajou Doo-hwan Chun, o sucessor de

Chung-hee Park12 e presidente entre 1980 e 1988, a manter as boas relações com o Japão. Apesar de

continuar o regime autoritário de seu antecessor, no decorrer de seu mandato, Chun pouco a pouco se

distanciou do legado de Park e de outras figuras coreanas associadas ao Japão (ODA, 2018), mesmo

sem criticá-las publicamente. Exemplo disso seria visto em 1985. 

12Chung-hee Park foi assassinado em 26 de outubro de 1979 dentro da Agência Central de Inteligência coreana (KCIA, do
inglês  “Korean  Central  Intelligence  Agency”)  pelo  seu  diretor  e  chefe  de  segurança  do  presidente,  Jae-gyu  Kim.  As
motivações de Kim são desconhecidas, mas a ação resultou em um novo golpe de estado, com o major-general Doo-hwan
Chun dissolvendo a assembleia nacional sul coreana e seus partidos políticos em 1979 e, em 1980, tornando-se presidente
(LEWENTOWICZ, 2013). 
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Em 15 de agosto de 1985, data que marcou quarenta anos da rendição japonesa na Segunda

Guerra Mundial,  o então primeiro-ministro japonês Yasuhiro Nakasone,  de orientação notadamente

nacionalista, visitou o controverso santuário Yasukuni (ver seção 2.3.1). A ação resultou em queixas por

parte do governo chinês e protestos estudantis em Beijing e Xian (LEWENTOWICZ, 2013;  KOGA,

2016; ODA, 2018). O governo sul-coreano, porém, permaneceu em silêncio sobre a questão, atitude

que não se repetiria na próxima ocasião em que um primeiro-ministro japonês visitaria o templo, já nos

anos  1990  (KOGA,  2016).  A  mudança  de  postura  sul-coreana  é  explicada  pelas  profundas

transformações no cenário político local e global entre o final da década de 1980 e o começo dos anos

1990, quando os mecanismos de contenção dos atritos diplomáticos entre ambos os países, como a

Guerra Fria, o autoritarismo dos regimes da Coreia do Sul e a dependência da economia sul-coreana no

Japão, foram enfraquecidos (ODA, 2018).

2.1.3 Laceamento dos mecanismos de contenção

O processo de democratização da Coreia do Sul no fim dos anos 1980 permitiu pela primeira

vez que a sociedade civil  sul-coreana discutisse abertamente questões históricas ligadas ao período

colonial  e  o  vínculo  de  grandes  conglomerados  coreanos  e  elites  políticas  ao  colonialismo,  algo

impensável durante os regimes de Park e Chun (BERGER, 2010). Os governos democráticos que se

seguiram tornaram-se mais  e  mais  independentes  da influência  japonesa,  assim como dos regimes

autoritários da própria Coreia do Sul, tomando uma atitude mais crítica com relação ao Japão (WELLS,

1995; ODA, 2018). Com a democratização da Coreia do Sul, o primeiro mecanismo de contenção cai. 

Com o passar da década de 1990, problemas financeiros como o estouro da bolha japonesa em

1991 e a crise financeira de 1997 paulatinamente desaceleraram o crescimento econômico japonês,

forçando o Japão a diminuir seu orçamento para ajuda exterior. Ao mesmo tempo, a economia sul-

coreana se fortalecia, fazendo com que os valores de auxílio nipônicos fossem relativamente menos

importantes, e a distância econômica entre os dois países diminuísse (BERGER, 2010). Caso similar

ocorria na República Popular da China, que viria a não mais depender de auxílio japonês para criação e

manutenção de sua infraestrutura, até mesmo ultrapassando o Japão e se tornando a segunda maior

economia do mundo no começo da década de 2010 (BBC, 2011).
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O cessar da Guerra Fria marcou o fim do último importante fator de contenção, visto que tanto

Japão quanto Coreia do Sul integravam o bloco liderado pelos Estados Unidos dentro do contexto do

conflito ideológico entre EUA e União Soviética. Até o fim da Guerra Fria, existia a preocupação em

consolidar  uma  parceria  militar  e  econômica  que  permitisse  aos  dois  países  resistir  à  influência

soviética,  suprimindo  assim  o  debate  sobre  pendências  históricas  (ODA,  2018).  Após  1991,  essa

precaução também deixou de existir, possibilitando que desentendimentos pudessem crescer.

Portanto, com a democratização da Coreia do Sul, aliada ao fim da Guerra Fria e a contínua

perda de importância da ajuda financeira japonesa para o país, foram criadas as condições necessárias

para  a  escalada  de  discursos  nacionalistas  e  revisionistas  no  Japão  e  reivindicações  históricas  de

reparação e protestos na Coreia do Sul. Essa mudança de atitude ficou visível em 1996, quando o então

primeiro-ministro japonês Ryutaro Hashimoto visitou o templo Yasukuni (KOGA, 2016). Se o governo

autoritário sul-coreano não havia repudiado publicamente a visita de Nakasone em 1985, o governo

democrático agora tinha condições de fazê-lo para a visita de Hashimoto em 1996.13 Em nota oficial,

Seul afirmou que “para construir relações amigáveis e sinceras entre Japão e Coreia era necessário

respeitar  os  sentimentos  dos  países  que  haviam sido  vítimas  de  ataques  do  Japão imperialista  do

passado” (LEWENTOWICZ, 2013, p. 83). 

2.1.4 Decisão da FIFA sobre a 17º Copa do Mundo e a Declaração Conjunta de 1998

Em 31 de Maio de 1996, Japão e Coreia do Sul foram selecionados como co-anfitriões da Copa

do Mundo FIFA de 2002, marcando a primeira vez que o evento seria sediado em dois países. As

nações,  porém,  não  haviam  apresentado  uma  candidatura  conjunta  para  a  FIFA,  com  o  Japão

inicialmente propondo uma candidatura individual em 1994 e, em um momento posterior, a Coreia do

Sul também manifestando interesse em sediar o evento. A decisão sul-coreana foi vista à época pela

Associação de Futebol do Japão (日本サッカー協会, Nihon Sakkā Kyōkai) como uma resposta ao interesse

japonês  em  sediar  a  Copa.  O  vice-presidente  da  associação,  em  entrevista  para  o  Japan  Times,

13Reações oficiais sul-coreanas para futuras visitas ao Yasukuni, como as do primeiro-ministro Koizumi entre 2001 e 2006,
apresentariam retórica mais firme e crítica ano após ano (LEWENTOWICZ, 2013).
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mencionou considerar óbvio que “se o Japão quer fazer algo, os coreanos também iriam querer fazê-lo”

(VARCOE, 2002a).

A competitividade pela sede do evento de 2002 foi amplamente reportada pela mídia esportiva

em 1996, com o Los Angeles Times nomeando a disputa como “a mais cara, amarga e intensa batalha

para sediar uma Copa do Mundo na história” (JONES, 1996). Na escalada pela vitória, o comitê do

Japão trouxe os campeões mundiais Pelé e Bobby Charlton como porta-vozes da candidatura japonesa.

A Coreia do Sul, por sua vez, trouxe Diego Maradona em posição similar. Ambos os países também

passaram  a  patrocinar  torneios  ao  redor  do  mundo,  com  a  intenção  de  tornar  suas  candidaturas

conhecidas  (JONES,  1996;  VARCOE,  2002a).  Relatos  de  representantes  de  ambos  os  países

comprando presentes e jantares caros para delegados influentes da FIFA levaram Ahmad Shah, então

presidente da Confederação Asiática de Futebol (AFC, do inglês “Asian Football Confederation”), a

publicamente repreender os comitês dos dois países:

“É nosso dever tomar controle da situação para que a santidade e a moralidade do futebol
sejam protegidas. Estamos preocupados com a rivalidade sem precedentes entre os dois [países] em
seus  esforços  para  se  tornarem sede.  A AFC está  envergonhada  com as  campanhas  em todos  os
continentes e eventos oficiais. [...] Essas investidas foram além dos limites da normalidade”.14

Aumentando as tensões, o então presidente da FIFA, João Havelange,  era declaradamente a

favor da proposta japonesa, enquanto Lennart Johansson, à época presidente da União das Associações

Europeias  de  Futebol  (UEFA,  do  inglês  “Union  of  European  Football  Associations”),  apoiava

abertamente a candidatura sul-coreana (JONES, 1996; VARCOE, 2002a). Diante do impasse, a AFC

decidiu apoiar a ideia de ambos dividirem a função de anfitrião. A decisão é compreensível quando se

leva em conta que Japão e Coreia do Sul eram grandes contribuidores da AFC, e a perda na disputa

poderia levar o derrotado a parar de apoiar o futebol na Ásia e, consequentemente, desestabilizar a

Confederação (VARCOE, 2002b). A possibilidade de ambos os países dividirem as obrigações como

anfitriões, sem precedentes na história da FIFA, foi considerada por seu comitê executivo e, em 31 de

maio de 1996, tornada realidade (JONES, 1996, VARCOE, 2002b).

14 JONES, Graham. A Political Football Lands in Japan and South Korea. The Los Angeles Times. 1 de julho de 1996.
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A corrida pela vitória, marcada até aquele momento pela competitividade entre Coreia do Sul e

Japão, desembocou em um resultado onde ambos teriam de abrir concessões. Se até aquele momento os

comitês japonês e sul-coreano promoviam a superioridade de sua candidatura frente à adversária, a

narrativa  sobre  a  Copa do Mundo de 2002 agora  precisaria  ser  reescrita  de uma competição  pelo

orgulho nacional para tratar de cooperação e entendimento entre os dois países. O então presidente sul-

coreano,  Young-sam Kim, manifestou-se publicamente sobre a  decisão da FIFA, afirmando ver  na

divisão  da  responsabilidade  uma  “oportunidade  de  solidificar  relações  amigáveis  com  o  Japão”

(JONES, 1996).

A necessidade de colaboração para a futura Copa do Mundo FIFA foi um dos fatores que levou

a Coreia do Sul a assinar com o Japão, em 8 de outubro de 1998, um novo acordo de parceria, a

“Declaração Conjunta Japão-Coreia de 1998 - Uma Nova Parceria Nipo-Coreana para o Século XXI”15.

Firmado pelo primeiro-ministro japonês Keizō Obuchi e pelo presidente sul-coreano Dae-jung Kim, o

novo acordo visava reforçar as relações diplomáticas entre os dois países, garantindo, entre outros

tópicos, a cooperação harmoniosa para a realização da futura Copa, que incluía a suavização das regras

para emissão de vistos; a criação de programas governamentais de intercâmbio entre estudantes de

ambos  os  países;  o  fortalecimento  e  manutenção  das  consultas  e  visitas  entre  suas  lideranças;  o

reconhecimento  da  importância  dos  coreanos  zainichi como  uma  ponte  entre  ambos  os  países;  o

fortalecimento de políticas econômicas bilaterais; e, mais importante para o propósito desta pesquisa, a

gradual abertura da Coreia do Sul para importados culturais japoneses (MOFAJ, 1998; JUNG, 2007).

Na  ocasião,  Obuchi  expressou  remorso  pelas  agressões  passadas  do  Japão  à  península  coreana,

desculpas aceitas por Kim, que manifestou o desejo de “construir um relacionamento orientado para o

futuro, baseado na reconciliação e cooperação amigável entre vizinhos” (MOFAJ, 1998). 

Outro grande motivador para a assinatura desse novo acordo da parte sul-coreana foi a recessão

que a Crise Monetária Asiática de 1997 havia trazido para sua economia, que desde os anos 1980 vinha

crescendo consistentemente (YAMAMOTO, 2003). Para recuperá-la, a Coreia do Sul precisou alterar

suas  políticas  de  comércio  exterior,  que  até  aquele  momento  envolviam  regular  o  volume  de

importação para proteger  o  mercado doméstico,  removendo o teto para importação e abrindo suas

portas  para  potências  econômicas  internacionais,  incluindo  o  Japão  (YAMAMOTO,  2003;  JUNG,

15Em japonês, “  日韓共同宣言 - 21 ” 世紀に向けた新たな日韓パートナーシップ (“Nikkankyōdōsengen - 21 seiki ni muketa aratana
nikkan pātonāshippu”); em coreano,  한일공동선언 - 21     세기를향한새로운한일파트너쉽 (“Han-ilgongdongseon-eon - 21
segireul hyanghan saeroun han-il pateuneoswib”).
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2007). Se em 1997 o Japão havia investido 265 milhões de dólares em seu vizinho, após a assinatura da

declaração em 1998, esse valor  aumentaria  para 1,75 bilhão de dólares  em 1999 e 2,4 bilhões de

dólares em 2000 (JUNG, 2007). A Declaração Conjunta Japão-Coreia de 1998, portanto, beneficiou

ambos os países: a Coreia do Sul recebeu um considerável aumento no investimento japonês em sua

economia em um momento de fragilidade financeira e o Japão pôde aumentar o volume de exportação

para o vizinho, podendo também finalmente exportar produtos de sua indústria cultural para a Coreia

do Sul.

2.1.5 A aproximação cultural dos anos 2000

Apesar da assinatura do novo acordo de parceria em 1998, a abertura oficial e gradual da Coreia

do Sul para a cultura japonesa foi controversa e discutida extensamente na sociedade sul-coreana, com

argumentos contra o fim da censura envolvendo a preocupação com o impacto da poderosa indústria

cultural japonesa na identidade cultural sul-coreana. Argumentos a favor, por sua vez, ressaltavam que

muitos produtos culturais japoneses já se faziam presente na Coreia do Sul por meio da pirataria, e que

com o  fim da  censura  esta  seria  controlada  (JUNG,  2007).  Prevista  para  ser  efetuada  em quatro

diferentes estágios entre 1998 e 2001 (ver quadro 1), a chamada “Política de Portas Abertas” para a

cultura japonesa deveria ser finalizada antes do início da Copa do Mundo FIFA de 2002. 

Entretanto, o cronograma de implementação da política foi adiado antes da execução de sua

última fase, que viria a ocorrer somente em 1° de janeiro de 2004 (KWAK, 2017). Esse adiamento

deveu-se a uma série de problemas diplomáticos entre os dois países que ocorreram em 2001, como

novos desenvolvimentos na controvérsia envolvendo livros didáticos de história japoneses em julho de

2001. Ademais, no mês seguinte, o então primeiro-ministro japonês Junichirō Koizumi realizou uma

visita oficial ao templo Yasukuni, estremecendo ainda mais as relações entre os dois países e resultando

na  decisão  sul-coreana  em adiar  a  conclusão  da  política  por  tempo  indeterminado  (JUNG,  2007;

KWAK, 2017).
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Quadro 3.  Estágios da “Política de Portas Abertas” sul-coreana

CATEGORIA ESTÁGIO 1
(20/10/1998)

ESTÁGIO 2
(10/09/1999)

ESTÁGIO 3
(27/06/2000)

ESTÁGIO 4
(01/01/2004)

Filmes e
lançamentos em

VHS e DVD

Vencedores de ao
menos 4 festivais
internacionais de

cinema diferentes.

Filmes de censura
livre que tenham
vencido festivais
internacionais.

Todos, exceto
filmes com

censura 18 anos.

Todas as restrições
removidas.

Animação - -
Vencedores de

festivais de
cinema

internacionais.

Modificações
adiadas.16

Performances ao
vivo

-
Performances em

arenas com até
2000 lugares.

Todas as restrições
removidas.

Todas as restrições
removidas.

Música
- -

Todas, exceto
canções com letras

em japonês.

Todas as restrições
removidas, exceto

para veiculação
em canais estatais.

Jogos - -
Todos, menos

jogos eletrônicos.
Todas as restrições

removidas.

Radiodifusão e
telecomunicação

- - Esportes, notícias,
documentários.

Modificações
adiadas.

Publicações
(Livros e Histórias

em Quadrinhos)
- Publicações

selecionadas.
Publicações

selecionadas.
Publicações

selecionadas.

Fonte: KWAK (2017, p. 30) e RHEE (2017, p.76)

16Restrições adicionais para animação e programas televisivos foram removidas em 2006, porém, a discussão sobre a
exibição de programas japoneses na televisão aberta sul-coreana nunca foi  finalizada após a completude da política de
portas abertas, ficando a critério das emissoras decidir como agir quanto a esses produtos (LEE, 2014).
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Apesar  do  estremecimento  diplomático  em 2001,  a  responsabilidade  de  sediar  a  Copa  do

Mundo FIFA de 2002 conjuntamente levou os dois países a se aproximarem mais uma vez. A narrativa

do evento esportivo como um momento de reconciliação e olhar para o futuro reflete o sentimento da

declaração conjunta assinada por Dae-jung Kim e  Keizō Obuchi em 1998, como pôde ser visto na

canção tema da competição, “Let’s Get Together Now” (“Vamos nos Unir Agora”). A música, cantada

em um misto de japonês, coreano e inglês, foi uma colaboração de artistas sul-coreanos e japoneses, e

apresentava uma letra com apelo à paz:

“Você não acha que é hora de deixar o medo de lado / Abrir nossa mente e compreender uns
aos outros / Se decidirmos nos tornar um só, libertaremos nossos espíritos / Permita este momento
ficar em nossos corações além de hoje, até o fim dos tempos / Não é mais um sonho, a paz e o amor se
tornam realidade, vamos nos unir”.17

A cobertura jornalística do evento, principalmente no Japão, enfatizou o tema de compreensão

mútua e amizade entre as nações focada no futuro, entrevistando por exemplo fãs de futebol japoneses

que passaram a torcer para o time sul-coreano após a eliminação prematura do Japão na competição

(JUNG,  2007;  KWAK,  2017).  Similarmente,  artistas  japoneses  que  divulgavam seus  trabalhos  na

Coreia do Sul pós-”portas abertas” eram caracterizados na mídia japonesa como diplomatas e porta-

vozes do Japão (KWAK, 2017). À época, o Instituto de Cultura e Turismo da Coreia (한국문화관광연구

원 ,  “Hanguk  Munhwa  Gwan-gwang  Yeon-guwon”)  realizou  uma  pesquisa  de  opinião  sobre  os

resultados da abertura da Coreia do Sul aos produtos culturais  japoneses.  Apesar  de uma pequena

margem de  diferença,  a  maioria  dos  participantes  avaliou o resultado como sendo positivo para  a

Coreia do Sul, por trazer uma maior variedade de experiências culturais para os coreanos e tornar a

indústria cultural doméstica mais ativa e dinâmica pela competição com o Japão (JUNG, 2007).

Apesar  das  visitas  anuais  de  Koizumi  ao  templo  Yasukuni  por  todo  o  seu  mandato  como

primeiro-ministro japonês devido a uma promessa de campanha quando concorreu à presidência do

Partido Liberal Democrata (PLD) (GLOSSERMAN, 2005), os anos 2000 viram a maior aproximação,

diálogo  e  intercâmbio  cultural  entre  os  dois  países  desde  que  as  relações  diplomáticas  foram

17KAWAGUCHI, Daisuke; KIM, Hyung-Suka; MATSUO, Kiyoshi; PARK, Lena; SAWAMOTO, Yoshimitsu. Let’s Get
Together Now. In: VOICES OF KOREA/JAPAN. 2002 FIFA World Cup Official ‘Korea/Japan’ Song. DefSTAR Records
Inc, 2002. 
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estabelecidas em 1965 (JUNG, 2007; IWABUCHI, 2008). Enquanto quadrinhos, animação e música

japoneses  passaram  a  ser  legalmente  comercializados  na  Coreia  do  Sul,  novelas  sul-coreanas  se

tornaram grande sucesso no Japão. O sucessor de Koizumi, Shinzō Abe, visitou a Coreia do Sul em

2006 e sua mulher, Akie Abe, revelou ser grande fã da onda coreana (KWAK, 2017), reforçando o

papel da diplomacia cultural como uma ponte para o diálogo do ponto de vista japonês.

2.1.6 Crescente afastamento político e competição econômica nos anos 2010

Na virada dos anos 2000 para a década de 2010, a onda coreana cresceu ainda mais no Japão,

com a música ganhando maior posição de destaque ao lado das novelas entre os produtos culturais

importados da Coreia do Sul (RHEE, 2017). Esse desenvolvimento era retratado em grande parte pela

mídia  japonesa  como  um  importante  símbolo  de  intercâmbio  cultural  (KWAK,  2017).  Porém,  a

ubiquidade do entretenimento sul-coreano no país levou a protestos em 7 e 21 de agosto de 2011 em

frente  da  emissora  Fuji  TV,  exigindo  que  a  mesma  parasse  de  exibir  novelas  sul-coreanas.

Manifestantes cantavam o hino do Japão e exibiam a bandeira da nação (VARIETY, 2011), sugerindo a

confluência  do  nacionalismo  japonês  com  o  sentimento  anti-coreano.  Apesar  desses  protestos,  a

popularidade de programas e músicas sul-coreanas no Japão continuou alta e divulgada pela mídia

japonesa (KWAK, 2017), quadro que viria a mudar somente após uma série de incidentes diplomáticos

entre os dois países, a partir do ano seguinte.

Em 10 de agosto de 2012, o então presidente sul-coreano Myung-Bak Lee visitou os Rochedos

de Liancourt, território conhecido como Dokdo em coreano e Takeshima em japonês e contestado por

ambos os  países,  tornando-se o primeiro presidente sul-coreano a fazê-lo.  Em resposta,  o  governo

japonês temporariamente retirou seu embaixador da Coreia do Sul (BRASOR, 2012). Após o retorno

do PLD ao poder no Japão também em 2012, Shinzō Abe decidiu celebrar um ano do seu retorno como

primeiro-ministro visitando o templo Yasukuni em 26 de dezembro de 2013, representando a primeira

vez que um primeiro-ministro japonês visitava o templo desde Koizumi em 2006 (LEWENTOVICZ,

2013).  

Também em 2013, a Coreia do Sul baniu a importação de pescado de oito estados do nordeste

japonês devido à crescente apreensão quanto aos contínuos vazamentos de material radioativo da usina
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nuclear de Fukushima no oceano,  mesmo dois anos após o acidente nuclear ter  ocorrido.  O então

secretário-geral do Gabinete Japonês, Yoshihide Suga, frisou que todo o pescado da região passava por

testes de radiação antes de ser comercializado, e argumentou que “a Coreia do Sul deveria agir baseada

na ciência” (CBS NEWS, 2013). O governo japonês abriu então uma queixa formal contra a Coreia do

Sul na Organização Mundial do Comércio (OMC) em 2015, alegando que a ação do país vizinho era

discriminatória. Outros 23 países também baniram a importação de pescado e frutos do mar japoneses

da região de Fukushima, porém, uma queixa formal do Japão na OMC só foi aberta contra a Coreia do

Sul (REUTERS, 2019).

Ainda em 2015,  o  site  do Ministério  de Relações  Exteriores  do  Japão (MOFAJ,  do inglês

“Ministry of Foreign Affairs of Japan”) modificou sua descrição da Coreia do Sul, de “nosso mais

importante vizinho, que divide com o Japão valores como a liberdade, a democracia e a economia de

mercado”  para  apenas  “um de  nossos  vizinhos  mais  importantes”  (KANG,  2015),  sugerindo  um

distanciamento entre ambos os países. Uma reunião de cúpula bilateral entre as lideranças de Coreia do

Sul e Japão não ocorreria novamente até novembro do mesmo ano, quando Shinzō Abe se reuniu à

então presidente sul-coreana Geun-hye Park para comemorar 50 anos da assinatura do  “Tratado de

Relações entre o Japão e a República da Coreia” (KWAK, 2017).

O  intercâmbio  cultural,  que  nos  anos  2000  havia  aproximado  ambos  os  países,  teria  uma

mudança de discurso com o afastamento político entre os vizinhos. Se no começo dos anos 2010 o

sucesso da onda coreana era visto como uma ponte para o diálogo entre aliados, a partir de 2012 a

Coreia do Sul paulatinamente passaria a ser posicionada como uma rival econômica competindo com o

Japão pelo mercado asiático (IWABUCHI, 2015; RHEE, 2017; KWAK, 2017). A administração de Abe

via no soft  power japonês,  por meio da estratégia Cool Japan,  uma de suas principais políticas e,

lentamente, a Coreia do Sul e o sucesso da onda coreana passaram a ameaçar a presença da indústria

cultural japonesa no mercado internacional (KWAK, 2017), agravando a revigorada competitividade

entre os dois países.

O afastamento entre as duas nações aumentaria ainda mais em 2018, quando a Suprema Corte

sul-coreana deu ganho de causa  a indivíduos que moveram processos contra empresas japonesas por

trabalho forçado durante o período de colonização japonesa.  A decisão não foi  bem recebida pelo

Japão, que atestou que questões referentes aos trinta e cinco anos em que a península coreana foi
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colônia  japonesa  foram  resolvidas  com  a  assinatura  do  “Tratado  de  Relações  entre  o  Japão  e  a

República da Coreia”. Para o governo sul-coreano, porém, não houve quebra do Tratado de 1965, pois

os autores dessas ações são cidadãos sul-coreanos comuns, sem relação com o governo da Coreia do

Sul (GREEN, 2019). 

Em 2019, o Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão (METI, do inglês "Ministry

of Economy, Trade and Industry") atualizou sua política de exportação para a Coreia do Sul, retirando o

país de sua lista de países parceiros comerciais preferenciais. Com esta atualização, itens controlados

exportados para a Coreia do Sul começaram a passar por um processo de licenciamento mais rígido,

com  aprovações  individuais  para  cada  carregamento  desejado  (TACHIKAWA,  2019).  Como

justificativa para a decisão, o METI afirmou que “a relação de confiança entre Coreia do Sul e Japão,

incluindo no campo de regulamentação de exportação, havia sido prejudicada de maneira significativa”

(METI, 2019). Em resposta,  a Coreia do Sul afirmou que a decisão do Japão seria retaliação pela

decisão da Suprema Corte sul-coreana em 2018, abrindo uma queixa formal contra o Japão na OMC. O

país também anunciou a retirada do Japão da sua própria lista de parceiros comerciais preferenciais

(GREEN, 2019). 

As crescentes tensões diplomáticas entre Coreia do Sul e Japão, portanto, passaram a afetar

também a esfera econômica e, não fosse por interferência estadunidense, poderia ter escalado também

para a esfera de segurança: a Coreia do Sul, em agosto de 2019, anunciou que não tinha intenções de

renovar um pacto de segurança com o Japão, o que poderia desestabilizar as comunicações trilaterais

entre Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos sobre a questão norte-coreana. Horas antes do prazo para

renovação do pacto expirar, a Coreia do Sul recuou e o acordo foi mantido (YOSHIDA; JOHNSON,

2019). 2020 não trouxe uma resolução para a querela econômica entre os dois países, perpetuando o

distanciamento entre os governos de Coreia do Sul e Japão que, no presente momento, não apresenta

indícios de que cessará no futuro próximo.

2.2 Nacionalismos e suas justificativas
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De acordo com a  interpretação  clássica  de  Gellner  (1983),  o  nacionalismo representa  uma

ideologia preocupada em viabilizar integração política pelo fortalecimento do Estado a partir de uma

suposta base cultural homogênea. O nacionalismo prega a congruência das esferas políticas e sociais,

com as similaridades  culturais  entre  líderes e  liderados legitimando a liderança.  Os elementos que

constituem esta  “identidade nacional”,  como por  exemplo sua cultura,  etnia,  ideologia ou religião,

resultam  em  diferentes  tipos  de  nacionalismo.  Como  será  explicado  nas  próximas  subseções,  os

nacionalismos sul-coreano e japonês possuem bases diferentes, com o primeiro apresentando raízes

estritamente étnicas e o segundo duas bases distintas, uma étnica e uma cívica, com uma alimentando a

outra.

2.2.1 Nacionalismo sul-coreano e sentimento anti-japonês

A ideologia nacionalista, na Coreia do Sul, é hoje hegemônica, fazendo-se presente através do

espectro político, tanto entre conservadores quanto entre liberais. Começando como uma narrativa anti-

colonial,  o  nacionalismo moderno sul-coreano está  intimamente  relacionado à  etnia  coreana  e  sua

identidade,  e  por  conta  de  suas  origens  no  período  colonial  japonês,  ele  também  encontra-se

diretamente associado ao sentimento anti-japonês (PAI; TANGHERLINI, 1998; SHIN; ROBINSON,

1999).  É  importante  frisar  que  esse  nacionalismo  étnico  não  se  converte  necessariamente  em

patriotismo pelo Estado sul-coreano. De acordo com Brian Reynolds Myers, não há convergência entre

Estado e etnia na formação do nacionalismo da Coreia do Sul pela existência de um outro Estado

coreano na Coreia do Norte (MYERS, 2010a). Adicionalmente, pelos líderes sul-coreanos na segunda

metade do século XX terem endossado o nacionalismo étnico, isso levou a uma dissociação na maneira

como as ações estatais são lidas: conquistas são interpretadas como fruto de características inerentes

aos coreanos, enquanto derrotas e perdas são lidas como  resultados da incompetência do Estado sul-

coreano (MYERS, 2010b).

As  origens  do  nacionalismo  étnico,  como  assinalado  anteriormente,  remontam  ao  período

colonial  japonês. Durante ele,  historiadores japoneses apresentavam a história coreana como sendo

estagnada e dependente da China. As interpretações desses historiadores nacionalistas japoneses tinham

intenções  aparentes  e  se  baseavam  em  quatro  componentes  chave:  (1)  Os  japoneses  e  coreanos

dividiam uma ancestralidade comum; (2) A civilização coreana se desenvolveu assimilando elementos
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culturais  mais  avançados  provenientes  da  China;  (3)  Os  japoneses  dominaram parte  da  península

coreana por volta de 300-600 d.C.; (4) A civilização coreana e sua cultura são menos avançadas do que

aquelas do Japão e da China. A esse conjunto de conceitos, deu-se o nome de nissen dōsoron18. Tendo

esta teoria de pretexto, o Japão Imperial tinha sua justificativa para colonizar a Coreia: seria de sua

responsabilidade trazer a Coreia para sua zona de influência, ajudando o “país irmão” a sair de seu

atraso cultural (PAI, 1994). Essas pesquisas conduzidas com nissen dōsoron em mente não contavam

com a participação de acadêmicos nativos, também não sendo publicadas em coreano (PAI, 1994). É

possível dizer, portanto, que as políticas de supressão do colonialismo japonês estimularam a criação

do nacionalismo moderno coreano. 

Excluídos das investigações coloniais nipônicas, acadêmicos coreanos como Chae-ho Shin e

Eun-sik Park direcionaram seus esforços a trabalhos historiográficos focados em minjok (민족), ou seja,

na etnia coreana. O intuito desses estudiosos, portanto, não era exaltar o Império Coreano (대한제국,

Daehanjeguk), anexado pelo Japão em 1910, mas sim a raça coreana, que Shin via como um povo

militar forte e que entrou em declínio e agora precisava se revigorar. Para tal, ele definiu a história

coreana desde a antiguidade, se utilizando de mitos, narrações históricas e descobertas arqueológicas de

diferentes reinos da Manchúria e da península, mostrando suas conexões como parte do minjok19. Por

meio dessa história nacional, os acadêmicos coreanos buscavam legitimar a nação coreana e sua cultura

única e  despertar  a  consciência  nacional  no povo,  com o intuito  de primeiramente fazer  frente  ao

controle japonês e, após 1945, manter a identidade nacional coreana  (PAI, 1994).

Após  o  fim  do  domínio  colonial  japonês,  parte  da  sociedade  sul-coreana  manteve  o

antagonismo nacionalista contra o Japão, que pode ser visto nos protestos contra a retomada de relações

internacionais com o vizinho em 1965 e a subsequente censura a produtos culturais japoneses até a

virada do milênio,  por temor de que esses produtos ameaçassem a identidade cultural  coreana.  Ao

18O termo Nissen Dōsoron (日鮮同祖論) foi cunhado pelo linguista Kanazawa Shōzaburō no livro homônimo de 1929, em
que Kanazawa argumentou que a língua coreana seria parte de um ramo derivado da língua japonesa. Nissen Dōsoron
ultrapassou suas origens linguísticas e logo se tornou um termo guarda-chuva para alegações históricas, arqueológicas e
antropológicas que legitimassem a colonização japonesa da Coreia (PAI, 1994).
19O principal e mais antigo desses mitos utilizados por Shin e Park conta a origem de Gojoseon, o primeiro reino coreano.
O Mito de Dangun apresenta a descida dos céus à Terra de Hwanung, o filho de deus, que casa-se com uma ursa tornada
mulher e juntos concebem Dangun, o fundador de Gojoseon. Dangun é o “pai” da nação coreana, e todos os coreanos
descendem dele.  O mito reforça a identidade nacional do povo, sua singularidade étnica e declara a autonomia de sua
cultura perante forças  invasoras.  O reaparecimento desse mito num momento de grande instabilidade como o período
colonial japonês é compreensível, considerando que esta não foi a primeira vez que ele veio à tona. O Mito de Dangun
também ressurgiu durante a invasão mongol do século XIII no reino de Goryeo. Mesmo sem uma base histórica, ele tem
tido função importante na criação de um sentimento de unidade e continuidade para o povo coreano (DOMÉNECH, 2003).
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mesmo tempo, as lideranças sul-coreanas entre os anos 1960 e 1980 seguiram um modelo japonês de

desenvolvimento econômico e obtiveram auxílio japonês em sua execução, uma aparente contradição

(PAI; TANGHERLINI, 1998). Análises críticas sobre essas inconsistências do nacionalismo não eram

tão comuns por conta de sua predominância na sociedade sul-coreana, mas autores como Hyung-il Pai

e Gi-wook Shin a partir dos anos 1990 começaram a contestar aspectos de sua retórica.

Entre as principais críticas à sua construção está o fato da narrativa nacionalista sul-coreana

também desconsiderar o progresso econômico e o desenvolvimento de infraestrutura a qual a península

foi submetida durante o período colonial como, por exemplo, a criação de linhas férreas na península e

de um sistema educacional universal, melhorias que permaneceram na Coreia após o fim do período de

ocupação. Outra crítica comum envolve a visão limitada do nacionalismo quanto ao aspecto político da

vida  colonial,  ignorando  uma  pluralidade  de  reações  ao  domínio  japonês  e  criando  um mito  de

resistência nacional unificada à hegemonia japonesa e suas tentativas de “niponização” por todos os

trinta e cinco anos de domínio colonial, como se todos os cidadãos do país fizessem coletivamente

parte do movimento de independência coreano (PAI; TANGHERLINI, 1998).

O sentimento  anti-japonês  não se faz presente somente  entre  as  gerações  mais  velhas,  que

vivenciaram o domínio do Japão Imperial. De acordo com um estudo de Jamal Barbari com formandos

de escolas públicas sul-coreanas em 201720, o sentimento anti-japonês também é sentido nas gerações

mais jovens, por meio da exposição à uma abundância de informações negativas sobre o Japão nas

redes  sociais  e  na mídia tradicional  que,  somadas à  educação formal  sobre as  agressões do Japão

Imperial nas escolas públicas, deixa os jovens predispostos a verem o vizinho como um adversário. A

visão negativa do Japão, portanto, se faz presente através de diferentes faixas etárias. De acordo com

uma pesquisa  de  2013  realizada  pela  BBC em conjunto  com a  GlobeScan,  a  visão  da  influência

japonesa na Coreia do Sul é a segunda mais negativa entre todas as nações participantes, com 67% dos

entrevistados considerando danosa a presença da cultura japonesa em território sul-coreano, perdendo

apenas para a China, com 74% de opiniões negativas21.

20BARBARI, Jamal. Anti-japanese Sentiment among Graduates of South Korea Public Schools. Capstone Collection, n.
3064. 2017. 
21O  estudo  completo  encontra-se  disponível  online  no  link:
https://globescan.com/images/images/pressreleases/bbc2013_country_ratings/2013_country_rating_poll_bbc_globescan.pdf
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2.2.2 Nacionalismo japonês e sentimento anti-coreano

Enquanto o nacionalismo coreano encontra-se entrelaçado com o sentimento de oposição ao

Japão para afirmar a individualidade coreana, a ideologia nacionalista japonesa, em termos gerais, pode

ser  traçada  de  volta  ao  período  Meiji,  como  uma  reação  contra  investidas  coloniais  de  impérios

ocidentais no fim do século XIX e começo do XX. O movimento, que a princípio fomentava a unidade

nacional centrada na figura do imperador, pouco a pouco evoluiu e passou a aspirar paridade com as

potências ocidentais, culminando na transformação do próprio Japão em um império colonial. 

O nacionalismo nipônico,  como visto durante o Império do Japão, é caracterizado por uma

mistura única de ideias de filosofia política ocidental com ideais nativos, que incluem: (1) A adoção do

Xintoísmo  estatal22,  em  oposição  à  filosofia  chinesa  ou  ao  budismo,  por  sua  origem considerada

puramente japonesa, com a figura da deusa Amaterasu ganhando posição de destaque; (2) A adoração à

figura do Imperador acima de tudo; (3) A santificação da figura do Imperador, visto que se afirma que a

linhagem imperial  japonesa  é  traçada  até  Amaterasu,  dando a  ele  e  seus  decretos  teor  divino;  (4)

Adoção do lema “Fukoku kyōhei” (富国強兵, “País rico, Exército forte”), com a intenção de fornecer as

bases para a industrialização da nação.

Suas conexões com o Estado desde sua criação fizeram do nacionalismo japonês  uma base

política e ideológica para as ações dos militares japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. Ele está

intimamente ligado com o  estatismo no Japão Showa e com o Império do Japão, que viria a existir

desde a Restauração Meiji em 1868 até a rendição aos aliados em 15 de agosto de 1945 (JANSEN,

2002), marcando o fim da Segunda Guerra Mundial. Naquela ocasião, o imperador Showa renunciou

sua divindade e se autoproclamou humano (HAROOTUNIAN; YODA, 2006).

O comando supremo das Forças Aliadas, liderado pelos Estados Unidos, começou a desarmar e

desmantelar o antigo regime japonês, com o intuito de transformar o país em uma democracia moderna.

22 Xintoísmo estatal (国家神道, Kokka Shinto) foi uma ideologia de caráter nacionalista promovida pelo Império do Japão
do início da era Meiji até a rendição japonesa na Segunda Guerra Mundial. O xintoísmo estatal baseava-se não somente na
prática sustentada do xintoísmo tradicional, mas também na promoção da divindade do imperador como fato histórico e na
individualidade  da  identidade  nacional  japonesa.  O Estado  exercia  o  controle  das  finanças  dos  templos e  também do
treinamento dos sacerdotes responsáveis pela manutenção dos mesmos, chamados kannushi (神主) (ZHONG, 2014).  
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Esse processo continuou até 1952, ano da assinatura do tratado de São Francisco23. Como parte das

primeiras reformas iniciadas pelas Forças Aliadas, ainda em 1945, estava a Diretiva Xintoísta, que

ordenava a laicidade do Estado, por meio da abolição do apoio estatal ao Xintoísmo (HARDACRE,

2006). Em 1947, viria a promulgação da Constituição do Japão, que reforçou o aspecto meramente

cerimonial da figura do imperador, dentro de um sistema parlamentar de governo. Dentro dela, também

se destaca o artigo nono, em que o Japão renuncia para sempre o uso da guerra.

O  nacionalismo  japonês,  contudo,  não  findou  com o  domínio  das  Forças  Aliadas  e  a  sua

supressão de elementos importantes para a legitimidade do Império Japonês nos sete anos de ocupação.

A ocupação aliada, na verdade, passou a se tornar uma nova motivadora para o nacionalismo nipônico,

com  o  questionamento  da  validade  das  mudanças  orquestradas  ou  supervisionadas  pelos  Aliados

(OKUYAMA, 2009). O nacionalismo nipônico, assim como o revisionismo histórico, persistiria nas

décadas  seguintes  ao  fim  da  ocupação.  Entretanto,  somente  na  década  de  1990,  com  o  fim  dos

mecanismos de contenção mencionados na segunda seção do capítulo,  que o nacionalismo japonês

passou a ganhar maior visibilidade e ser mais criticado e contestado pelos seus vizinhos da Coreia do

Sul (ODA, 2018).

Com a popularização da internet  nos anos 2000, o  cyber  nacionalismo dos chamados “Net

Uyoku” (ネット右翼, “Internet de Direita”) ganhou força no Japão em fóruns como o 2channel, facilitado

pela anonimidade da web (RHEE, 2017). A motivação desse crescente nacionalismo, especialmente

entre homens entre 20 e 40 anos, seria o declínio econômico japonês e a gradativa competitividade de

seus vizinhos, como China e Coreia do Sul (RHEE, 2017). O etnocentrismo desse cyber-nacionalismo

ajuda a explicar o sentimento anti-coreano no Japão, visto que ele não aparenta ter raízes tão profundas

quanto o sentimento anti-japonês na Coreia, tendo características mais conjunturais do que históricas.

Entretanto,  afirmações  historiográficas  sobre  a  influência  coreana  na  cultura  japonesa  causam

desconforto em certos grupos dentro da sociedade nipônica, pela crença comum de individualidade e

singularidade  da cultura japonesa,  sentimento identificado pela  expressão Nihonjinron (日本人論,

teorias sobre os japoneses). Alegações de historiadores nacionalistas coreanos de uma possível relação

genealógica entre a família imperial japonesa e membros da família real do antigo reino coreano de

23Tratado de paz assinado entre o governo japonês e as Forças Aliadas, que entrou em vigor em 28 de abril de 1952.
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Baekje  também causam desconforto  e  reprovação,  por  colocarem à  prova  a  crença  da  pureza  da

linhagem imperial.

Grupos nacionalistas de extrema direita japoneses, identificados como Uyoku Dantai, também

demonstram  insatisfação  com  a  presença  de  residentes  da  etnia coreana  em  território  japonês.

Conhecidos como “Zainichi Kankokujin” (在日韓国人), estes são descendentes de coreanos que se

mudaram para  o  Japão  durante  o  domínio  colonial  da  península  coreana,  muitos  recrutados  pela

máquina militar do Império. Essas pessoas, apesar de terem vistos de residência permanentes no Japão,

só podem possuir cidadania japonesa ou o direito de voto caso abram mão de suas cidadanias coreanas,

reforçando o vínculo invisível entre nacionalidade e etnia vigente no Japão (CHAPMAN, 2008).

Na  já  mencionada  pesquisa  conjunta  realizada  pela  BBC  e  GlobeScan  em  2013,  a  visão

japonesa da influência sul-coreana em seu território é menos enfática do que a dos sul-coreanos sobre a

influência  japonesa:  apenas  28%  dos  entrevistados  consideram  a  presença  sul-coreana  negativa.

Entretanto,  a  porcentagem  que  considera  essa  influência  positiva  é  ainda  menor:  somente  19%

demonstraram entusiasmo com a atuação de seu vizinho. Mais da metade dos entrevistados expressou

indiferença a qualquer tipo de influência vinda da Coreia do Sul.

2.3 Disputas diplomáticas

Certas disputas diplomáticas entre as duas nações persistem até os dias de hoje, servindo de

justificativa para os nacionalismos tanto do Japão quanto da Coreia do Sul. Entre as principais querelas

se encontram a posse dos Rochedos de Liancourt; a nomenclatura do mar que banha ambos os países,

conhecido internacionalmente como “Mar do Japão”,  mas chamado “Mar do Leste” por  coreanos;

visitas de primeiros ministros japoneses ao templo Yasukuni; a questão das chamadas “mulheres de

conforto”; compensação e pedidos formais de desculpas à Coreia do Sul pelo período de ocupação

japonesa; e o teor de certos livros didáticos de História japoneses. Essas questões tornam mais delicada

a relação diplomática entre ambos os países, e as chances de resolução total para as disputas citadas
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num  futuro  próximo  parecem  pequenas.  Abaixo,  encontram-se  mais  detalhes  sobre  algumas  das

querelas mais importantes.

2.3.1 Templo Yasukuni

Localizado em Tóquio, o templo xintoísta Yasukuni (靖国神社, Yasukuni Jinja) é o centro de

grandes  controvérsias  envolvendo  o  Japão  no  cenário  internacional,  com  julgamento  vindo

principalmente  de  seus  vizinhos  asiáticos,  incluindo  a  Coreia  do  Sul.  O  templo  é  dedicado  a

homenagear os mortos que serviram o imperador do Japão até o fim da Segunda Guerra Mundial,

tornando suas almas em kami24 (神). Por conta de sua história e função, ele apresenta em seus alicerces

uma forte associação entre as tradições xintoístas, a figura do imperador e o passado militar do país.

Desde sua criação, o templo Yasukuni foi idealizado como uma ferramenta para auxiliar na

agenda governamental de Meiji como parte do xintoísmo estatal. Este uso da tradição a modificou de

um emprego regional, onde diferentes clãs e famílias cultuavam seus próprios mortos e deidades locais,

para um emprego nacional, onde homens de qualquer lugar do país poderiam ser cultuados por todo o

Japão por defender a nação (O D’WYER, 2010). E no centro dessa mudança do particular para o

nacional se localizava o imperador, como aquele que intermediaria a divinização desses homens que

morreram por  seu  país.  O uso  do xintoísmo pelo  Estado  visava,  portanto,  demonstrar  uma união

espiritual entre todo o povo japonês e o imperador, que realizava rituais para os deuses e governava a

terra sob a proteção dos espíritos de imperadores passados e da progenitora Amaterasu (SUSUMU;

MURPHY, 2009).

Os questionamentos referentes ao templo costumam seguir duas vertentes: a santificação de

criminosos de guerra entre seus kami e a narrativa parcial apresentada no museu de suas imediações, o

Yushukan, por se utilizar dos mortos para promover sentimentos nacionalistas (O D’WYER, 2010).

Apesar dessa narrativa e da elevação desses condenados em divindades não ser um consenso nacional,

políticos  e  intelectuais  influentes  aceitam a  narrativa  do  Yushukan como sendo  a  memória  bélica

legítima do país (MIYAMOTO, 2012).

24 Nomeação dada a seres místicos com poderes sobre-humanos, como, por exemplo, protetores familiares ancestrais,
espíritos ligados a elementos da natureza e divindades relacionadas às práticas xintoístas.
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O discurso público do Yasukuni, disponível em seu site oficial, ao mencionar esses criminosos

condenados “classe A”25 frisa que esses homens foram “rotulados como criminosos de guerra após

serem julgados e executados pelas Forças Aliadas, e que todas as pessoas, independentemente de sua

classe social ou posição na hierarquia militar, são consideradas completamente iguais e cultuadas como

divindades  veneráveis  dentro do Yasukuni”.  Esses  criminosos passaram a ser  listados no Yasukuni

apenas em 1978, uma decisão que passou a complicar ainda mais  as controvérsias  que rodeiam o

templo  (OKUYAMA, 2009).  A justificativa  para  essa  decisão  deveu-se  ao  fato  de nenhum desses

criminosos  de  guerra  terem  sido  julgados  pela  lei  doméstica  japonesa,  mas  apenas  pelo  tribunal

internacional.  Os  condenados,  inclusive  aqueles  executados,  foram  tratados  legalmente  no  Japão

igualmente  àqueles  que  pereceram durante  a  guerra.  Seus  familiares  receberam pensões  análogas

àquelas recebidas por familiares de militares e civis que morreram em guerra atuando em suas funções,

por exemplo (TOGO, 2011).

Apesar da renúncia do imperador de sua divindade em 1945, e do Yasukuni não ser mais parte

do aparelho estatal desde a promulgação da Diretiva Xintoísta pelos aliados, em seu discurso oficial o

templo persiste em se posicionar como tendo uma profunda e contínua relação com a família imperial

japonesa: além de rituais diários em que refeições e palavras de valorização são oferecidas aos mortos,

duas vezes ao ano, rituais com oferendas do próprio imperador são conduzidos. Apesar de não ser

considerada uma data  especial  pelo  calendário oficial  do templo,  anualmente,  em 15 de agosto,  o

aniversário  da  rendição  do  Japão,  membros  do  parlamento  visitam o  Yasukuni  para  participar  da

cerimônia diária conduzida em homenagem aos mortos. Eles são membros de um grupo de tendências

nacionalistas conhecido como “Associação de Membros da Dieta Nacional para Cultuar no Yasukuni

Jinja” (Minna de Yasukuni Jinja ni Sanpai Suru Kokkai Giin no Kai) (GUTHMANN; ROTS, 2017). O

grupo foi criado após tentativas do PLD de nacionalizar a administração do Yasukuni terem falhado em

1974 (OKUYAMA, 2009).

25 Seguindo o modelo visto anteriormente nos Julgamentos de Nuremberg, o Tribunal de Crimes de Guerra de Tóquio foi
reunido para julgar os líderes do Império Japonês por crimes cometidos durante a Segunda Guerra Mundial. Esses crimes
foram divididos em três classes diferentes: “Classe A” (crimes contra a paz), “Classe B” (crimes de guerra) e “Classe C”
(crimes contra a  humanidade).  Crimes contra a  paz  se referem ao planejamento e declaração de guerra,  violando leis
internacionais; crimes de guerra se referem à má conduta durante o travar dos conflitos; crimes contra a humanidade são
atos hediondos cometidos contra populações civis durante e antes do decorrer da guerra. (SAITO, 2017)
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Críticas e expressões de indignação tanto internacionais quanto domésticas tomam a mídia caso

o primeiro-ministro vigente visite o Yasukuni, principalmente no dia 15 de agosto, fato que ocorreu em

diferentes ocasiões26. A justificativa dada pelos primeiros-ministros que visitaram o templo costuma

envolver o direito individual de homenagear os mortos, e que esse seria um assunto interno, já que

todas as nações têm o direito de relembrar seus mortos de maneira a refletir seus costumes e história.

Essa justificativa tem sido consistentemente criticada, por conta da separação entre religião e Estado

presente na Constituição japonesa, seguindo o Tratado de Paz de 1952 (O D’WYER, 2010).

Para grupos como o Minna de Yasukuni Jinja ni Sanpai Suru Kokkai Giin no Kai, é crucial para

o  futuro  do  Japão que  valores  do  passado sejam restaurados.  Este  passado,  no  caso,  seria  aquele

anterior à rendição japonesa em 1945, quando o país ainda era uma potência colonial. Por conta disso, a

ideologia oficial do antigo Império Japonês, o xintoísmo estatal, tem papel importante para criar esse

vínculo entre o passado e o presente (GUTHMANN; ROTS, 2017). Apesar de ter sido oficialmente

dissolvido pelas Forças Aliadas com o fim da Segunda Guerra Mundial, o xintoísmo estatal continua

vivo em círculos nacionalistas japoneses, mostrando que a dimensão religiosa é parte do pensamento

nacionalista contemporâneo nipônico, por representar uma continuidade com o período pré-rendição. 

2.3.2 Rochedos de Liancourt

Conhecidos internacionalmente pelo nome de origem francesa Liancourt, mas como Dokdo (독

도) em coreano e Takeshima (竹島) em japonês, os Rochedos de Liancourt são cenário de uma disputa

territorial entre Coreia do Sul e Japão sem previsão de resolução. Ambos países afirmam soberania

incontestável  sobre o território  das  ilhas,  se  utilizando de documentos  históricos  para validar  suas

reivindicações de posse. Mesmo após a abertura de relações diplomáticas entre os dois países em 1965,

a disputa pelos rochedos não foi finalizada, mas sim reconhecida, com os termos do tratado assinalando

que a questão da posse dos rochedos seria definida num momento futuro (BONG, 2013).

26 Yasuhiro Nakasone visitou o templo em 1985, o que resultou nas primeiras críticas ao Yasukuni vindas da República
Popular da China. Ryutaro Hashimoto o fez em 1996, apesar de não tê-lo feito em 15 de agosto, enquanto Juinichiro
Koizumi  visitou  o  templo  anualmente  entre  2001 e  2006,  com sua  última visita  coincidindo com a  data  da  rendição
japonesa. Shinzo Abe também visitou o templo, em dezembro de 2013.  
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A querela envolvendo a posse do território se deve à omissão dos Rochedos de Liancourt em

certas versões do Tratado de São Francisco, que apontava a restituição de todos os territórios coreanos

tomados  pelo  Japão  durante  o  período  de  anexação  da  península  coreana.  Takeshima/Dokdo  era

mencionada por nome como sendo território coreano nos primeiros rascunhos do Tratado, mas passou a

ser omitida a partir da sexta versão do texto (NA, 2007). Os Rochedos são atualmente administrados

pela Coreia do Sul, e apesar de sua posse ser contestada desde o início das relações diplomáticas entre

ambos os países, ela passou a ser uma questão mais delicada após 28 de abril de 2006, data que viu o

então presidente sul-coreano Moo-hyun Roh reafirmar a posse coreana do território em um discurso:

“Dokdo é nossa terra. Não é meramente parte de nossa terra, pois carrega importância histórica
como um testamento de nossos quarenta anos de aflição.  Dokdo foi  o  primeiro território tomado
durante a usurpação da península coreana pelo Japão. É um pedaço de terra que foi  ocupado pelos
japoneses com o propósito de continuar sua guerra contra a Rússia. A Guerra Russo-Japonesa foi uma
guerra de agressão iniciada pelo Japão Imperial para assegurar o controle da península coreana. Sob o
pretexto da guerra, o Japão enviou suas tropas para a Coreia e ocupou a península. [...]

Foi  em  meio  a  esse  processo  que  o  Japão  forçosamente  anexou  Dokdo  ao  seu  território,
instalando uma torre  de  observação  na  ilha e  a  utilizando em sua  campanha militar.  [...]  A atual
reivindicação japonesa por Dokdo equivale a uma tentativa de manutenção de um direito de algo que
havia  sido  ocupado  durante  uma  guerra  imperialista  e,  pior,  tenta  reafirmar  direitos  coloniais  do
passado. Esse é um ato de negação da liberação completa e independência da Coreia.

[...] Para os coreanos, Dokdo é um símbolo da recuperação da soberania nacional. Assim como
visitas  de  líderes  japoneses  ao  templo  Yasukuni  e  o  teor  dos  manuais  de  História  japoneses,  a
reivindicação japonesa por Dokdo é evidência de quanto o Japão realmente reconhece seu próprio
passado,  assim como seu  comprometimento  para  com as  relações  Coreia-Japão  e  a  paz  no  Leste
Asiático.27

Uma  pesquisa  marítima  japonesa  que  intencionava  pesquisar  os  arredores  de  Liancourt  e

anunciada no dia anterior ao discurso foi o provável catalisador para a mensagem presidencial. Desde

então, a posse dos Rochedos ganhou maior importância e frequência no discurso popular, com a visita

do presidente  sul-coreano Myung-Bak Lee  em 2012 tornando ainda  mais  delicada  a  situação.  No

mesmo ano, a Coreia do Sul recusou um pedido japonês de levar a questão da posse dos Rochedos para

27ROH, Moo-hyun.  Special  Message by President  Roh Moo-hyun on Korea-Japan Relations.  Presidential  Archives of
Korea. 2016. Tradução nossa.
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o Tribunal Internacional de Justiça, sob o pretexto de que as ilhas são incontestavelmente possessões

coreanas.

Figura 1. Localização dos Rochedos de Liancourt

 

Fonte: Google Maps

Em 22 de fevereiro de 2013, Aiko Shimajiri, então secretário parlamentar do Gabinete japonês,

visitou  uma  cerimônia  anual  na  prefeitura  de  Shimane  intitulada  “Dia  de  Takeshima”,  que  visa

reafirmar os direitos japoneses pelas ilhas, levando a uma onda de protestos na Coreia do Sul (RYALL,

2013). Desde então, a cerimônia anualmente recebe representantes do gabinete japonês, com Takashi

Fujiwara sendo o mais recente vice-ministro a participar, em 22 de fevereiro de 2020 (NIPPON.COM,

2020).

2.3.3 Mulheres de conforto

“Mulheres de Conforto” é um eufemismo utilizado para descrever mulheres e garotas cooptadas

e forçadas à escravidão sexual pelo Exército Imperial Japonês em seus territórios durante a Segunda
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Guerra Mundial. A maior parte das mulheres originou-se de territórios anexados pelo Japão Imperial

durante sua expansão, incluindo a península coreana e a China, com controvérsias persistindo até a

atualidade quanto ao número de mulheres envolvidas. A questão das mulheres de conforto envolve não

somente a Coreia do Sul, mas outros países asiáticos que demandam pedidos de desculpas formais e

reparação pelo sofrimento causado pelo Exército Imperial.

Em 28 de dezembro de 2015, um acordo formal entre o então primeiro-ministro japonês Shinzo

Abe  e  a  então  presidente  sul-coreana  Geun-hye  Park  foi  assinado.  Na  ocasião,  Fumio  Kishida,  o

Ministro de Relações Exteriores do Japão, leu um pedido de desculpas atribuído à Abe:

 “Como primeiro-ministro do Japão, expresso minhas mais sinceras desculpas e remorso para todas as
mulheres que vivenciaram experiências de dor imensuráveis e possuem cicatrizes físicas e psicológicas
incuráveis quando ‘mulheres de conforto’.”28

Na  ocasião,  a  Coreia  do  Sul  concordou  em  considerar  a  questão  finalizada  de  maneira

irreversível, com o Japão pagando um total de um bilhão de ienes para um fundo de apoio para vítimas

ainda  vivas.  Algumas  das  vítimas  expressaram  indignação,  alegando  não  quererem  reparação

financeira, mas um reconhecimento sincero por parte do governo japonês.29 Em 2018, a questão voltou

a ser levantada, com o presidente sul-coreano Jae-In Moon afirmando que o dano emocional causado a

essas  mulheres  não pode ser  resolvido somente por  meio de acordos governamentais,  e  que tanto

Coreia do Sul quanto Japão deveriam aumentar seus esforços para curar suas feridas. Para o Japão,

entretanto, a questão está irrevogavelmente resolvida após o acordo de 2015, com novas discussões

sobre o assunto não sendo mais necessárias.30

2.3.4 Livros didáticos de História japoneses

28 Disponível  em  vídeo  do  South  China  Morning  Post:   https://www.scmp.com/video/asia/1895972/south-korea-japan-
reach-landmark-agreement-resolve-comfort-women-issue
29BERENSON, Tessa. Watch ‘Comfort’ Women yell at foreign minister. TIME.COM, 31 de dezembro de 2015. 
30Reuters. Japan PM tells South Korea’s Moon that 2015 ‘comfort women’ deal is final. 8 de fevereiro de 2018.

https://www.scmp.com/video/asia/1895972/south-korea-japan-reach-landmark-agreement-resolve-comfort-women-issue
https://www.scmp.com/video/asia/1895972/south-korea-japan-reach-landmark-agreement-resolve-comfort-women-issue
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Livros didáticos de História japoneses foram criticados por conta de seu teor revisionista em

diferentes ocasiões, com a amenização de crimes de guerra e atrocidades cometidas pelo Japão durante

o  decorrer  da  Segunda  Guerra  Mundial.  Talvez  a  maior  das  controvérsias  em relação  aos  livros

didáticos tenha se dado em 2001, por conta de “Atarashii Rekishi Kyōkasho” (新しい歴史教科書, “Novo

Guia Didático de História”), publicado em 2000 pela “Sociedade Japonesa para a Reforma dos Livros

Didáticos de História”, liderada por Nishio Kanji, que tinha como intenção com o material “corrigir a

história  e enfatizar  uma visão positiva da história  japonesa,  removendo do material  referências ao

chamado ‘passado sombrio’ do país, questões como as mulheres de conforto ou outros assuntos que

poderiam  deixar  os  estudantes  japoneses  desconfortáveis  ao  estudarem  a  história  da  Guerra  do

Pacífico” (MASALSKI, 2001).

O livro foi um dos oito aprovados e autorizados para uso escolar pelo Ministério da Educação

japonês em abril de 2001, sendo liberado para seleção por escolas de ensino médio no país. “Atarashī

Rekishi  Kyōkasho” foi  criticado por  historiadores  e  educadores  japoneses  por  apresentar  mitos  de

fundação japoneses como fatos históricos, além da caracterização da Guerra do Pacífico como uma

guerra  pela  liberação  da  Ásia  do  domínio  ocidental  (MASALSKI,  2001).  Críticas  e  protestos

internacionais emergiram também na China e na Coreia do Sul, com a controvérsia afetando a política

de portas abertas sul-coreana, que paulatinamente removia a censura a produtos culturais japoneses na

Coreia  do Sul.  Em julho de 2001, o governo sul-coreano exigiu a remoção do “Atarashii Rekishi

Kyōkasho” da lista de livros didáticos aprovados pelo Ministério da Educação japonês. Quando essa

demanda foi recusada pelo governo japonês, a Coreia do Sul decidiu, em 12 de julho,  postergar a

concretização  da  última  fase  da  política  de  portas  abertas  indefinidamente  (KWAK, 2017),  o  que

prejudicou a disseminação de produtos culturais japoneses na Coreia do Sul. A quarta e última fase da

política só viria a se concretizar em 2004.

2.4 Conclusão
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Como pôde ser visto através deste capítulo, a relação entre Japão e Coreia do Sul apresenta

aparentes  contradições  devido ao histórico pregresso compartilhado entre  os dois países.  Enquanto

ambos são fortes parceiros comerciais, estando entre os principais mercados importadores de produtos

um do outro, eles também possuem querelas diplomáticas persistentes e sem solução aparente no futuro

próximo, como a disputa pelos rochedos Liancourt, a questão das mulheres de conforto, as narrativas

históricas do período colonial e as visitas de primeiros-ministros japoneses ao templo Yasukuni.

A democratização sul-coreana e a crescente competitividade do país no mercado internacional

fizeram com que  críticas  ao  Japão de  setores  de  sua  população pouco a  pouco ganhassem maior

projeção, assim como protestos contra ações revisionistas e nacionalistas japonesas. Ao mesmo tempo,

as crescentes demandas sul-coreanas por questões tidas como resolvidas pelo governo japonês também

estremecem a relação entre os dois países e dificultam a manutenção de laços estáveis, com a recente

querela econômica de 2019 afastando ainda mais ambos os países. Tendo isso em vista, é finalmente

possível entender as barreiras que os movimentos Cool Japan e Hallyu enfrentam para se disseminar no

país  vizinho,  e  como  problemas  na  arena  diplomática  podem  acabar  por  prejudicar  a  difusão  e

assimilação de recursos de soft power entre vizinhos.



62

CAPÍTULO 3
COOL JAPAN

A estratégia Cool Japan teve início em 2004 aparelhada por uma indústria cultural e de bens de

consumo eletrônicos forte e já reconhecida em todo o mundo. Na verdade, foi o êxito da cultura de

massa japonesa internacionalmente que levou o governo a considerá-la como um eficaz instrumento de

soft power, dado que ela efetiva e inadvertidamente já funcionava como tal. Diante disso, antes de se

examinar a estratégia Cool Japan e o uso que o governo japonês faz da sua indústria midiática, se

analisará como ela se disseminou ao redor do mundo, desde suas origens nos anos 1960 até o ápice de

seu sucesso entre os anos 1990 e 2000, focando-se especialmente em sua expansão no resto da Ásia,

apesar do sentimento anti-japonês em muitos desses países, resultante das agressões durante a Segunda

Guerra Mundial. 

Em um segundo momento, analisar-se-á o Cool Japan como política pública e como ele evoluiu

de acordo com as trocas de partido no poder, evidenciando as qualidades e deficiências da estratégia

como mecanismo de soft power. Na terceira seção do capítulo, serão analisados dados quantitativos da

estratégia Cool Japan e, por fim, na quarta seção será examinada a disseminação da cultura de massa

japonesa  na  Coreia  do  Sul  e  as  políticas  públicas  japonesas  especificamente  para  esse  território,

podendo-se assim compreender se a estratégia de soft power japonesa é bem sucedida no país vizinho.

3.1 A cultura de massa japonesa na segunda metade do século XX

Por conta das restrições ao uso do  hard power presentes no Artigo Nono de sua Constituição

pacifista,  o Japão do pós-guerra encerrou seu projeto militar  e focou suas energias no crescimento

econômico  (JANSEN,  2002).  Livres  da  obrigação  de  dedicar  seus  esforços  de  pesquisa  e

desenvolvimento  para  fins  militares,  as  grandes  empresas  da  indústria  manufatureira  do  Japão

redirecionaram suas energias para a produção de bens de consumo eletrônicos, auxiliando o país a
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eventualmente se tornar a segunda maior economia do mundo (IWABUCHI, 2002; JANSEN, 2002).  A

durabilidade e inovação vistas nos eletrônicos japoneses lançados no período trouxeram prestígio para

o  país  e  criaram para  o  mundo uma imagem do Japão como sendo um país  avançado,  ousado e

transformador (JUNG, 2007).

Do  ponto  de  vista  cultural,  após  o  fim  da  Segunda  Guerra  Mundial  não  houve  políticas

significativas que estimulassem as indústrias midiáticas japonesas, com as políticas culturais existentes

no período estando limitadas  a  proteger  e  encorajar  as  formas  tradicionais  de  cultura.  Entre  elas,

destaca-se a instituição da Agência de Cultura do Japão (ACA, do inglês “Agency of Cultural Affairs”;

文化庁, “Bunka-chō”) em 1968 pelo Ministério da Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia

do Japão (MEXT, do inglês, “Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology”), que

desde então é responsável pela restauração de locais históricos e o apontamento de práticas artísticas

como patrimônios culturais intangíveis do Japão. O governo, portanto, evitou se envolver na produção

de cultura de massa. Ainda assim, a indústria cultural se desenvolveu rapidamente após os anos 1960,

provendo uma nova e abastada classe média com entretenimento feito localmente (IWABUCHI, 2019).

Serão esses eletrônicos e a cultura de massa japonesa, particularmente sua animação, música e

jogos eletrônicos, que irão conquistar fãs ao redor do mundo, especialmente a partir dos anos 1990.

Como esses produtos audiovisuais japoneses se disseminaram e se popularizaram entre países do Leste

Asiático  que  ainda  possuíam uma  imagem  negativa  do  Estado  japonês  pode  ser  explicado  pelas

escolhas  estéticas  tomadas  em sua  criação,  que  ativamente  ocultavam suas  origens  japonesas.  As

diferenças  entre  produtos  japoneses  facilmente  identificáveis  como  tal  e  aqueles  sem marcadores

culturais,  assim  como  as  políticas  públicas  existentes  para  a  divulgação  desses  produtos,  serão

explicadas no decorrer desta seção.

3.1.1 Mukokuseki e a ausência de odor cultural

Ao se analisar a disseminação dos produtos audiovisuais japoneses ao redor do globo e seu uso

na diplomacia pública e cultural do Japão, a ideia de “odor cultural” elaborada por Koichi Iwabuchi em

“Recentering Globalization: Popular Culture and Japanese Transnationalism”31 se faz pertinente, visto

31Sem tradução oficial em português, podendo ser entendido como “Recentralizando a Globalização: Cultura Popular e
Transnacionalismo Japonês”.
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que o que Iwabuchi chama de “odor cultural” é o sinalizador para que o comprador esteja ciente da

origem do produto que está consumindo, assim possibilitando a ação do soft power:

“Eu sugeriria que a maior parte dos produtos audiovisuais que o Japão exporta podem ser
caracterizados como sendo “culturalmente inodoros”. [...] Eu utilizo o termo “odor cultural” para focar
na maneira como aspectos culturais de um país de origem e imagens e ideias de seu estilo de vida
nacional, em sua maioria estereotipados, são associados positivamente com um produto durante seu
consumo. Qualquer produto pode ter vários tipos de associações culturais com o país de sua criação.
Tais imagens são costumeiramente associadas com o exotismo, como a imagem de um samurai ou uma
gueixa [no caso do Japão]. Aqui, porém, eu estou interessado nos momentos em que a imagem do
estilo de vida contemporâneo do país de origem chama atenção fortemente e afirmativamente como
sendo o principal apelo do produto.”32

Como  visto  acima,  Iwabuchi  argumenta  que  os  produtos  manufaturados  e  os audiovisuais

primariamente  exportados  pelo  Japão  são  culturalmente  inodoros.  No  caso,  produtos  como

equipamentos eletrônicos  para uso pessoal,  histórias  em quadrinhos,  animação e jogos eletrônicos.

Comparando o sucesso internacional da rede de fast food estadunidense McDonald’s com o êxito do

walkman, patenteado pela japonesa Sony, Iwabuchi alega que, nos anos 1980, ao comer um sanduíche

da rede norte-americana pela primeira vez, o consumidor internacional automaticamente criava uma

associação entre sua refeição e o chamado “American way of life”, sentindo-se assim conectado ao

estilo de vida estadunidense e a seus valores. Para ele, a mesma associação com um estilo de vida

japonês  contemporâneo  e  idealizado  não  ocorria  ao  se  utilizar  o  walkman,  por  mais  que  suas

características fossem valorizadas pelo consumidor (IWABUCHI, 2002). 

O  posicionamento  de  Iwabuchi  sobre  eletrônicos  japoneses  ignora  o  fato  de  que  as

características do equipamento japonês - como sua miniaturização e aperfeiçoamento de designs pré-

existentes,  sua  sofisticação  técnica  e  durabilidade  -  fortalecem  o  nation  branding  japonês  ao

consolidarem na mente do consumidor a ideia de que produtos japoneses são diferenciados e de alta

qualidade, mesmo que o “estilo de vida japonês” não seja almejado no processo de consumo. A ideia de

que  histórias  em quadrinhos,  animação  e  jogos  eletrônicos  japoneses  são  culturalmente  inodoros,

porém,  tem mais  validade,  visto  que  estes  produtos  audiovisuais  por  muitas  vezes  não  possuíam

32IWABUCHI, Koichi. Recentering Globalization: Popular Culture and Japanese Transnationalism. Durham and London:
Duke University Press, 2002, pg. 27. Tradução nossa.
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características  que  o  consumidor  internacional  tipicamente  relacionava  à  arte  tradicional  japonesa

quando estes começaram a se popularizar pelo mundo.

A noção de que a cultura pop japonesa é culturalmente inodora pode não parecer evidente em

um primeiro momento, pois alguns de seus símbolos como Mario, Astro Boy, Hello Kitty e Pikachu

são, presentemente,  facilmente associados a seu país de origem, por possuírem características hoje

relacionadas à animação japonesa, como olhos grandes e expressivos ou a estética “kawaii” (可愛い,

“fofo” ou “meigo”). Analisando-se as características do design dessas personagens sob a ótica da época

em  que  foram  criadas,  entretanto,  não  se  encontram  marcadores  que  sugiram  implícita  ou

explicitamente suas origens e identidades japonesas. Iwabuchi argumenta que estúdios de animação

japoneses intencionalmente apagaram ou atenuaram marcadores raciais particulares e diferenças étnicas

de sua produção para que os mesmos se tornassem mais vendáveis internacionalmente (IWABUCHI,

2002). A esta prática, no Japão, se dá o nome “mukokuseki” (無国籍, literalmente, “apátrida”).

Figura 2. Hello Kitty e Pac-Man

 

Fontes: Sanrio.com; Pacman.com.

O odor cultural japonês, de fato, não é facilmente percebido quando produtos midiáticos das

décadas de 1960, 1970 e 1980 são analisados. Jogos eletrônicos de grande sucesso internacional como

Pac-Man (ver figura 2) e Galaga, lançados respectivamente em 1980 e 1981 pela empresa japonesa
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NAMCO  LTD,  eram  graficamente  simples  e  não  insinuavam  origem  racial,  cultural  ou  nacional

(JUNG, 2007). Outros exemplos do mesmo período iam além, como Mario Bros., que foi lançado pela

Nintendo em 1983 sem qualquer marcador cultural japonês para o consumidor médio,  sendo ainda

estrelado por um encanador ítalo-americano. Os personagens da marca Sanrio, que vende e licencia

artigos de papelaria e acessórios com seus designs,  também não apresentam odor cultural  japonês.

Hello Kitty (ver figura 2), lançada em 1974 e a mais popular entre os mascotes da Sanrio,  é uma

garota-gata antropomórfica britânica em nacionalidade.

Eun-Young Jung,  analisando o uso de  mukokuseki  pelas empresas japonesas ao projetarem

personagens na segunda metade do século XX, nota que quando não houve o apagamento total de

origem étnica - como no design de Pac-Man ou Hello Kitty - os marcadores restantes eram na maioria

das vezes caucasianos ao invés de asiáticos ou africanos, caso de personagens de Osamu Tezuka, como

Astro Boy e a Princesa Safiri, que apresentam pele branca rosada e olhos amendoados, traços físicos

tipicamente  ocidentais.  Para  Jung,  isso  seria  “uma  clara  indicação  da  dominação  do  ocidente  no

mercado global de cultura popular naquele período, além de um vestígio da presença euro-americana

na mentalidade pós-colonial da Ásia” (JUNG, 2007, p.95). 

Figura 3. Princesa Safiri e Ching, personagens de A Princesa e o Cavaleiro (リボンの騎士, Ribon

no Kishi), de Osamu Tezuka

 

Fonte: tezukaosamu.net.



67

Os aspectos psicológicos por trás das escolhas de design dos produtos midiáticos japoneses,

como sugeridos por Jung, estão além do escopo da presente pesquisa. Entretanto, a ideia de que os

traços caucasianos presentes em algumas personagens animadas japonesas teriam a intenção de ampliar

seu  alcance  global  e  vendabilidade  é  convincente  e  encontra  respaldo  em  trabalhos  de  outros

pesquisadores, como Iwabuchi (2002, 2015) e Sun-Young Kwak (2017), além de ajudar a explanar o

êxito da animação japonesa no exterior. Desde sua concepção no início dos anos 1960, a indústria de

animação japonesa vem exportando seus produtos internacionalmente. E enquanto a maioria dos outros

gêneros cinematográficos são exportados em japonês, desenhos animados exportados com o idioma

original em mente são minoria. Além disso, 56% dos produtos televisivos exportados pelo Japão entre

1980 e 1981, e 58% dos exportados entre 1992 e 1993, eram desenhos animados (IWABUCHI, 2002).

Apesar de ter dado maior apelo internacional a esses desenhos animados, o mukokuseki funcionava em

detrimento à construção do nation branding japonês, visto que os espectadores a princípio não faziam

uma associação imediata entre os produtos que consumiam e apreciavam e seu país de origem. 

A música,  que em teoria deveria ser um produto midiático com odor cultural,  passou a ser

exportada para o leste e sudeste asiático a partir dos anos 1970 de maneira a camuflar suas origens

nipônicas (JUNG, 2007). A camuflagem do odor cultural era possibilitada pela habilidade japonesa de

assimilar,  domesticar  e  naturalizar  novos  desenvolvimentos  e  gêneros  musicais  europeus  e  norte-

americanos à moda japonesa, tornando-os mais palatáveis e acessíveis aos ouvintes asiáticos (KWAK,

2017).  O  hibridismo  cultural  de  elementos  ocidentais  e  asiáticos  na  música  comercial  japonesa

despertou a atenção de gravadoras no resto da Ásia,  e a facilidade de licenciamento de produções

japonesas quando comparadas às produções ocidentais viabilizou a criação de versões com letras em

mandarim ou cantonês de músicas japonesas, cantadas por artistas asiáticos de outras nacionalidades

(JUNG, 2007).

Essas versões licenciadas de canções japonesas costumeiramente alcançavam êxito comercial

no leste e sudeste asiático, apesar do pouco envolvimento da indústria musical japonesa. As empresas

fonográficas do Japão viam nessas versões internacionais lucro garantido com pouco risco e baixo

investimento, visto que os esforços para viabilizar essas empreitadas partiam de gravadoras no resto da

Ásia (JUNG, 2007). Em contrapartida, os ouvintes estrangeiros, por muitas vezes, não tinham ciência
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de que escutavam uma canção com origens japonesas (JUNG, 2007; KWAK, 2017), desperdiçando

assim o potencial para o soft power dessas produções.

Histórias em quadrinhos, música, animação e jogos eletrônicos japoneses, quando começaram a

ser exportados, eram de fato culturalmente inodoros e não auxiliaram o soft power japonês de imediato.

Os eletrônicos para uso pessoal, por sua vez, endossavam a ideia de que o Japão fabricava produtos de

qualidade, não chegando ao ponto de reabilitar a imagem do país com seus vizinhos como a Coreia do

Sul  e  China.  O odor  cultural,  como formulado por  Iwabuchi,  precisava  estar  presente  para  que  a

associação do produto com o Japão ocorresse e com isso uma visão positiva do país fosse criada no

consumidor. Na próxima seção, serão examinados exemplos pontuais de produtos culturais onde o odor

cultural se fez presente de imediato e faziam parte do apelo do produto, caso da música em sua versão

original e dos programas televisivos não animados, como novelas.

3.1.2 A presença de odor cultural - música e dramas televisivos

Em 1963, “Ue o Muite Arukō” (上を向いて歩こう, “Olho para o Alto Enquanto Ando”), de Kyū

Sakamoto, se tornou a primeira canção em língua não-europeia a atingir  o topo da parada musical

estadunidense Billboard Hot 100, posição que manteve por três semanas, tornando-se a canção mais

popular internacionalmente em língua japonesa (JUNG, 2007). A canção, entretanto, foi renomeada

“Sukiyaki” para mercados fonográficos ocidentais, mesmo a iguaria não sendo mencionada na letra de

Ue o Muite Arukō, que narra primariamente a superação de uma desilusão amorosa e a esperança de

um futuro promissor. A mudança de nome deveu-se à intenção de facilitar a pronúncia do título por

não-falantes de japonês e criar uma associação imediata com o Japão, visto que o prato era conhecido

tanto nos Estados Unidos quanto no Reino Unido. A estratégia não foi arquitetada por Sakamoto e seus

produtores, mas sim por Louis Benjamin, então diretor da gravadora britânica Pye Records. Em viagem

de  negócios  ao  Japão em dezembro  de  1962,  Benjamin  ouviu  a  canção  e  decidiu  trazê-la  para  a

Inglaterra,  realizando as  mudanças  que julgou necessárias  para viabilizar  seu sucesso no Ocidente

(MURRELS, 1978).

Tentativas de reprodução do sucesso alcançado por Sakamoto no Ocidente por outros artistas

japoneses nos anos posteriores não gozaram do mesmo êxito,  caso da dupla Pink Lady no fim da
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década de 1970. Após conquistarem prestígio em seu país natal, em 1979 a dupla tentou replicar  o

sucesso de “Ue o Muite Arukō” nos Estados Unidos com o lançamento de “Kiss in the Dark” (“Beijo

no Escuro”), uma canção do gênero disco cantada inteiramente em língua inglesa. Os esforços levaram

a dupla japonesa ao trigésimo sétimo lugar na Billboard Hot 100, fazendo de Pink Lady o único grupo

composto somente por mulheres japonesas a figurar entre as primeiras quarenta posições das paradas

americanas.  Ainda  assim,  os  resultados  foram  considerados  insuficientes,  encerrando  uma  curta

empreitada no ocidente (JUNG, 2007). Tal como Kyū Sakamoto, as integrantes de Pink Lady Mie e

Keiko foram trazidas para o ocidente não por esforços de gravadoras japonesas, mas sim por interesse

de produtores ocidentais. No caso, Paul Drew, dono da agência de talentos Red Carpet Productions,

interessou-se pela dupla após tomar conhecimento de seu grande sucesso no Japão e assinou com as

duas um contrato de exclusividade de representação nos Estados Unidos (DEXTER JR, 1978).

Figura 4. Capas de “Ue o Muite Arukō” e “Kiss in the Dark”

 

Fonte: discogs.com

Em ambos os casos, nota-se que a iniciativa de divulgação do talento japonês no Ocidente não

partiu da indústria de entretenimento japonesa, tampouco tendo envolvimento financeiro do governo

japonês. A falta de iniciativa em divulgar produtos midiáticos japoneses com odor cultural no exterior

não significa, contudo, que era desconhecido o potencial da cultura como ferramenta para a melhoria
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da imagem do país internacionalmente. Em 1972, a Fundação Japão (国際交流基金, “Kokusai Kouryu

Kikin”) foi  estabelecida  com a  intenção  de  divulgar  a  cultura  japonesa  e  promover  intercâmbios

culturais  com outros países.  Associada ao Ministério de Relações Exteriores do Japão (MOFAJ), a

Fundação  Japão  é  entendida  por  estudiosos  como  Aurelijus  Zykas,  Jung  e  Iwabuchi  como  um

mecanismo  criado  pelo  governo  japonês  para  melhorar  a  imagem do  país  no  exterior  por  meios

culturais,  “mostrando  que  o  Japão  não  era  um  simples  ‘animal  econômico’ sem  rosto  e  cheiro”

(ZYKAS, 2011, pg. 111). Em sua criação, o escopo da Fundação Japão estava limitado às formas

tradicionais de cultura, como a cerimônia do chá e o teatro kabuki, devido ao provável estigma que a

cultura  midiática  costuma ter  quando  comparada  à  arte  tradicional  (MATSUI,  2014).  Este  quadro

manteria-se,  em grande medida,  inalterado até  o final  do século,  com uma importante  exceção na

década seguinte.

Nos anos 1980, o sucesso de uma série de programas televisivos japoneses no sudeste e leste

asiático demonstrou que o legado do Japão Imperial não era um impedimento para a apreciação da

cultura  pop  japonesa nesses  países,  resultando nos  primeiros  sinais  de interesse governamental  no

potencial  diplomático desses produtos  midiáticos  (IWABUCHI, 2015;  JUNG, 2007).  O apreço por

versões dubladas de programas televisivos japoneses no resto da Ásia se deu em grande parte pela

maior familiaridade dos asiáticos com os cenários e situações apresentadas nos programas japoneses

quando comparados aos seus equivalentes ocidentais (JUNG, 2007). 

O drama matinal Oshin é o exemplo mais bem sucedido desse período. Exibido pela NHK no

Japão entre 1983 e 1984, Oshin foi fornecido para exibição em diversos países gratuitamente por uma

iniciativa  da  Fundação  Japão  (IWABUCHI,  2015;  KWAK,  2017),  que  consistentemente  teve  seu

orçamento aumentado durante os anos 1980 (ZYKAS, 2011). O drama narra a vida de uma mulher

pacifista japonesa, de sua infância no final da Era Meiji até a década de 1980 na Era Shōwa, passando

por suas  dificuldades  para se  adaptar  durante  a  rápida  modernização do país  e  a  Segunda Guerra

Mundial (JUNG, 2007). Apresentando valores morais em comum com outros países asiáticos, como

diligência e devoção familiar, e salientando como o japonês comum também sofreu durante a guerra,

Oshin ajudou a humanizar o Japão aos olhos de seus vizinhos, dando enfoque para a feminilidade e

vulnerabilidade  japonesa  (KWAK,  2017)  e  comprovando  como  produtos  midiáticos  podem  ser

utilizados como ferramentas de soft power (IWABUCHI, 2015).
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Com Oshin legitimando a capacidade dos programas de TV em reabilitar a imagem do Japão,

em  1988  o  governo  japonês  estabeleceu  um  painel  de  discussão  com  as  emissoras  de  televisão

japonesas focado em promover a  exportação de programas televisivos para outros países  asiáticos.

Este, por sua vez, resultou no estabelecimento em 1991 do “Japan Media Communication Center”, ou

JAMCO (Centro de Comunicação Midiática Japonês), uma organização sem fins lucrativos financiada

por  emissoras  japonesas  com  o  intuito  de  fornecer  subsídios  para  países  em  desenvolvimento

importarem produtos midiáticos japoneses (IWABUCHI, 2015), expandindo assim a disseminação dos

mesmos. Em 1994, no volume 64 do periódico mensal da Fundação Japão, é reforçada a validade do

intercâmbio cultural do Japão com a Ásia através da cultura de massa, não somente por meio da cultura

tradicional. A popularidade de Oshin no resto da Ásia é novamente mencionada, sendo apontada como

algo a ser estudado seriamente, “porque pessoas que até o momento haviam conhecido o Japão apenas

por meio de carros, tecnologia e animação passaram a conhecer os rostos e vidas reais de pessoas

japonesas através de um drama televisivo” (IWABUCHI, 2015, p.421).

Como visto com a criação da Fundação Japão em 1972 pelo governo japonês e da JAMCO em

1991 por emissoras japonesas, o Estado e a indústria do entretenimento demonstraram ter ciência do

potencial da cultura para melhorar a imagem internacional do Japão e fortalecer os laços com seus

vizinhos asiáticos.  Esses  esforços  focavam,  mais  especificamente,  em sua  cultura  tradicional,  com

exemplos como Oshin sendo exceções, apesar de demonstrarem a capacidade da indústria cultural para

obter os mesmos fins. O potencial da cultura japonesa como ferramenta de soft power, entretanto, só

seria realmente atingido no decorrer dos anos 1990, quando o mukokuseki que previamente dava aos

produtos culturais de massa japoneses sua característica inodora passou a ser identificado como um

marcador tipicamente japonês pelos consumidores internacionais.

3.1.3 Os anos 1990 e o auge da febre japonesa na Ásia

Nos  anos  1990,  a  recepção  positiva  de  novelas,  música  popular,  animação  e  histórias  em

quadrinhos japonesas pelo público jovem atinge seu ápice, principalmente nos países do leste e sudeste

asiático  (IWABUCHI,  2002).  Isto  ocorreu  pelo  mukokuseki  visto  na  maioria  desses  artigos  ter  se

tornado uma característica identificável  e  atrativa para os jovens e,  no caso específico da música,

apesar  do  desinteresse  das  gravadoras  japonesas  em divulgar  seu  produto  no  formato  original  no
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exterior.  Iwabuchi  argumenta  que,  nos  anos  1990,  o  interesse  por  jovens  asiáticos  na  cultura  pop

japonesa era explicado pelo fato daquela geração não ter presenciado o imperialismo japonês como

seus pais e avós o haviam feito (IWABUCHI, 2015). Auxiliando essa disseminação e popularização

entre os jovens no resto da Ásia estava o fim da censura a programas televisivos japoneses em Taiwan a

partir  de  199333 (HSIAO,  2002)  e  a  gradual  remoção da  censura  sul-coreana  a  produtos  culturais

japoneses a partir de 1997 (JUNG, 2007).

É importante ressaltar, novamente, que a reação favorável à cultura de massa japonesa e sua

popularização  na  Ásia  ocorreram primariamente  por  iniciativa  da  mídia  e  dos  públicos  locais  de

diferentes países, não por estratégia e empreendimento da indústria cultural japonesa (IWABUCHI,

2002).  Tentando  explicar  esse  fenômeno,  pesquisadores  como  Eun-Young  Jung  e  Kang  Hun

constataram que as influências ocidentais na cultura popular japonesa eram atraentes para os jovens em

outros países asiáticos. Apesar de familiarizados com a cultura ocidental devido à sua hegemonia em

todo o globo na segunda metade do século XX, os jovens asiáticos sentiam-se apreensivos em abraçá-la

diretamente:

“Muitos asiáticos simpatizam com a cultura popular japonesa mais facilmente do que com sua
fonte, a cultura ocidental (ou estadunidense), por conta de sua maior proximidade física e cultural com
o Japão do que com os Estados Unidos. Artistas japoneses não somente assemelham-se a chineses e
outros públicos  asiáticos devido a similaridades raciais,  mas também por sua produção vocal,  sua
compostura e senso estético serem muito mais próximos daqueles vistos em outros asiáticos do que em
americanos ou europeus. Eles dividem além de similaridades físicas uma longa história de interação
cultural e política, incluindo, no caso chinês, o budismo, o confucionismo e os ideogramas chineses.
”34

O hibridismo cultural  promovido pelo Japão, em que as expressões culturais  ocidentais  são

domesticadas e tornadas asiáticas,  explica o sucesso da cultura popular japonesa no resto da Ásia.

Iwabuchi,  tratando  especificamente  do  apelo  de  cantoras  e  cantores  japoneses  para  outros  jovens

asiáticos, chega a uma conclusão similar:

33Instaurada  originalmente  em  1972,  a  censura  a  programas  japoneses  em  Taiwan  se  deu  após  o  governo  japonês
oficialmente estabelecer relações diplomáticas com a República Popular da China em 29 de setembro de 1972 (HSIAO,
2002).
34JUNG, Eun-young. Transnational Cultural Traffic in Northeast Asia: The “Presence” of Japan in Korea’s Popular Music
Culture. University of Pittsburgh, 2007, pg. 242. Tradução nossa.
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“O  que  os  ídolos35 pop  personificam não  é  nem “estadunidense”  nem “tradicionalmente
asiático”,  mas  algo  novo e  híbrido.  As  pessoas  não  mais  consomem “o  ocidente”  ou  uma “Ásia
ocidentalizada”,  mas  sim  um  “ocidente  domesticado  e  tornado  asiático”;  [esses  artistas]  não  são
fascinados  nem  por  “originalidade”  nem  por  “tradição”.  Ao  invés  disso,  eles  estão  ativamente
construindo suas próprias imagens e significados.”36

O Japão dos anos 1990, portanto, havia se posicionado como um intermediador cultural entre o

Ocidente e o resto do continente asiático, reforçando a atitude japonesa de que o país seria “similar,

porém superior” ou “dentro,  porém acima” da Ásia (IWABUCHI, 2002).  Considerando que outras

economias do leste e sudeste asiático se modernizaram seguindo o modelo japonês, Iwabuchi postula

que esses países começaram também a aspirar a modernidade do estilo de vida e o hibridismo da

cultura popular japonesa, aspiração esta especialmente presente na juventude da nova classe média,

fruto  do  rápido  crescimento  econômico  das  décadas  anteriores  (IWABUCHI,  2015).  O  desejo  de

reproduzir o estilo de vida japonês, em particular, é evidenciado pela extensa cobertura em revistas

como a City Magazine de Hong Kong, que não somente cobria os novos lançamentos culturais do

Japão, como também reportava as novas tendências de comportamento no país (JUNG, 2007, p.234).

Jung argumenta que, ao avidamente consumir os produtos culturais japoneses e ansiar o estilo de vida

da classe média japonesa, o público asiático nos anos 1990 parecia consentir com a atitude japonesa

identificada por Iwabuchi de que o Japão estava “dentro, porém acima” da Ásia (JUNG, 2007, p.242).

Contribuindo para este desejo por diferentes aspectos da cultura de massa japonesa estavam as

estratégias de “tie-in” promovidas pelas indústrias culturais nipônicas, especialmente a partir do meio

da  década de  1990 (JUNG, 2007).  Nelas,  produtos  culturais  de  diferentes  setores  da  indústria  do

entretenimento eram promovidos conjuntamente, levando o consumidor que porventura não tivesse tido

contato  com  algum  outro  tipo  de  produto  cultural  japonês  passasse  a  tê-lo.  Canções  de  artistas

populares, por exemplo,  eram associadas a desenhos animados que, por sua vez,  poderiam ter tido

origem em uma popular  história  em quadrinhos  ou  em jogos  eletrônicos.  Se  um consumidor  que

35“Ídolo” (アイドル, aidoru, do inglês “idol”), no contexto musical asiático, se refere a jovens personalidades da mídia que
não somente cantam e dançam, mas podem também modelar, atuar e participar de programas de variedade. A imagem dos
ídolos é normalmente associada ao sistema de criação de estrelas das grandes agências de entretenimento, onde o jovem
artista muitas vezes não tem controle sobre sua própria imagem e som, representando os interesses de suas gravadoras e
agências (KWAK, 2017, p. 14).
36IWABUCHI, Koichi. Recentering Globalization: Popular Culture and Japanese Transnationalism. Durham and London:
Duke University Press, 2002, pg. 105. Tradução nossa.
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apreciasse o desenho animado não tivesse conhecimento do trabalho do cantor responsável por sua

música tema, por conta do “tie-in” entre desenho e cantor, ele passaria a tê-lo.

A popularidade dos produtos culturais japoneses era notória ao redor do globo na virada do

século, com algumas das maiores franquias midiáticas em todo o mundo tendo sido criadas no Japão

anos antes, entre as décadas de 1980 e 1990. Exemplos japoneses bem-sucedidos desse período, que

conseguiram ultrapassar a marca de 10 bilhões de dólares em receita, incluem Dragon Ball (1984),

Dragon Quest (1986), Street Fighter (1987), Final Fantasy (1987), Sailor Moon (1991), Neon Genesis

Evangelion (1994), Yu-Gi-Oh! (1996), One Piece (1997), Naruto (1999) e, principalmente, Pokémon

(1996), que em 2018 viria a se tornar a maior franquia de entretenimento em todo o mundo, acima de

Star  Wars  e  Marvel,  com  quase  100  bilhões  de  dólares  em  receita  através  de  diversos

empreendimentos37, como jogos eletrônicos, animação, filmes e, principalmente, produtos licenciados.

Figura 5. Personagens da primeira temporada do anime de Pokémon

 

Fonte: pokemon.com

37HUTCHINS,  Robert.  ‘Anime  Will  Only  Get  Stronger’,  as  Pokémon  beats  Marvel  as  Highest  Grossing  Franchise.
Licensing.biz (2018)
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O sucesso de diferentes franquias de entretenimento japonesas nos anos 1990 levou diferentes

analistas e jornalistas ocidentais como Terry McCarthy (1999), Calvin Sims (1999), Timothy Craig

(2000) e Douglas McGray (2002) a examinar o fenômeno e reportá-lo na mídia internacional.  Em

“Export Machine”, artigo para a revista estadunidense Time, McCarthy sintetiza os principais pontos

apresentados nesta seção até aqui:

“O Japão pode não vencer enquetes de popularidade em bancos e salas de reunião pela Ásia,
mas entre a geração mais jovem, a terra natal da Hello Kitty está bombando. A música pop, os vídeos,
quadrinhos, roupas, acessórios e cosméticos japoneses estão sendo arrancados das prateleiras da região
por  uma  juventude  abastada.  [...]  A  cultura  jovem  japonesa  tem  se  provado  irresistível  para
adolescentes de Taipei a Cingapura, apesar das memórias de brutalidade japonesa na última guerra que
seus pais e avós possuem. [...] A cultura de massa estadunidense, é claro, ainda se faz presente. Apesar
do  poderio  de  marketing das  gravadoras  e  estúdios  norte-americanos,  existe  para  eles  um déficit
cultural inevitável: asiáticos podem assistir aos programas estadunidenses, mas os corpos bronzeados e
sarados  de  Baywatch  não  são  algo  que  a  maioria  dos  adolescentes  asiáticos  poderia  ou  desejaria
alcançar.”38

Sims, para o New York Times, relatou que, no caso de adolescentes taiwaneses, o estilo de vida

sofisticado  japonês  e  sua  música  e  moda  ousadas  eram  atraentes  quando  comparados  ao  estilo

conservador de Taiwan39. No mesmo artigo, ele apontou como houve um aumento de 29% na procura

pelo ensino de língua japonesa entre 1994 e 1999, fato que a Fundação Japão atribuía ao sucesso da

cultura japonesa no exterior. Sims também entrevistou o crítico cultural sul-coreano Kang Hun, que

comparou o fluxo transnacional de cultura à água: “A cultura é como a água. Ela flui das nações mais

fortes  para as mais fracas.  As pessoas tendem a idolatrar  países que são mais  ricos,  mais livres e

avançados, e na Ásia, esse país é o Japão”  (SIMS, 1999).

Por fim, Douglas McGray dissertou sobre o potencial econômico da crescente influência da

indústria cultural japonesa ao redor do mundo, cunhando o termo Cool Japan (クールジャパン, “Kūru

Japan”) em “Japan’s Gross National Cool”, artigo publicado na revista Foreign Policy em 2002. Nele,

McGray explicita como o Japão paulatinamente se tornara uma superpotência cultural global por meio

de sua música pop, comida, animação, arquitetura, itens eletrônicos e moda. Para ele, o Japão teria mais

38McCARTHY, Terry. Export Machine. Time Magazine (1999). Tradução nossa.
39SIMS, Calvin. Japan Beckons, and East Asia’s Youth Fall In Love. The New York Times (1999).
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influência cultural global mesmo em meio ao período de recessão da chamada “Década Perdida” do

que quando experimentava rápido crescimento econômico durante o “Milagre Econômico Japonês” nos

anos 1970 e 1980 (McGRAY, 2002). O artigo de McGray seria traduzido para o japonês e publicado na

revista TyuoKoron em maio de 2003, causando alvoroço considerável em meio à longa crise econômica

pela  qual  o  país  passava  desde  o  estouro  da  bolha  no  começo  dos  anos  1990  (MATSUI,  2014;

IWABUCHI, 2015).

A expressão Cool Japan ganhou força com o decorrer dos anos 2000 e passou a ser adotada não

somente  pela  mídia  e  por  acadêmicos  japoneses  para  tratar  do  interesse  na  cultura  japonesa  pelo

mundo, mas também oficialmente pelo próprio governo do Japão (MATSUI, 2014). A demanda pela

cultura  pop  japonesa  vista  no  continente  asiático  na  virada  do  século  elevou  as  expectativas  de

legisladores japoneses de que imagens desfavoráveis do Japão no resto da Ásia seriam melhoradas, e

que  questões  históricas  não resolvidas  com suas  ex-colônias  poderiam ser  superadas  por  meio  do

intercâmbio cultural (IWABUCHI, 2015). Com isso, o soft power japonês, que já estava em atividade e

era  particularmente  efetivo  entre  os  jovens  asiáticos,  passaria  a  fazer  parte  do  discurso  oficial  do

governo japonês.

3.2 Cool Japan como política pública

A validação trazida por analistas ocidentais como McGray ao uso da cultura pop em políticas

públicas ajudou a controlar o estigma do uso desses produtos entre os ministérios japoneses (MATSUI,

2014), criando uma conexão relativamente nova entre o Estado e as indústrias culturais, com produtos

midiáticos passando a serem valorizados por sua utilidade econômica e diplomática para o Japão. Essa

mudança de atitude governamental resultou na criação de variadas estratégias estatais motivadas pela

ideia  de  um Japão “cool”  em diferentes  ministérios  e  órgãos  japoneses  (OTMAZGIN, 2012) que,

somadas  a  uma  política  externa  com  maior  foco  na  diplomacia  cultural,  demonstraram  o

comprometimento  do  governo  japonês  com  a  ideia  de  soft  power.  Ações  que  fomentavam  o

nacionalismo em âmbito doméstico, porém, se tornaram um empecilho para que o soft power japonês

alcançasse todo o seu potencial no começo dos anos 2000.
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3.2.1 2000-2005: Cool Japan descentralizado e discurso governamental dissonante

Se até o início da década de 2000 a diplomacia cultural do Japão era primariamente realizada

por meio do MOFAJ e da Fundação Japão, 2001 veria o MEXT e a Agência de Cultura do Japão, que

até  o  momento  lidava  somente  com  questões  culturais  domésticas,  abrirem  o  “Escritório  para  o

Intercâmbio Cultural Internacional”. Em 2003, MEXT e a ACA fundariam também o “Conselho para

Estratégias de Divulgação Cultural”. O Gabinete do primeiro-ministro teria o seu próprio “Conselho

para a Promoção da Diplomacia Cultural” a partir de 2004 (ZYKAS, 2011), ano em que a Organização

da  Estratégia  de  Propriedade  Intelectual  (IPSH,  do  inglês  “Intellectual  Property  Strategy

Headquarters”), órgão que visa controlar a pirataria de produtos japoneses na Ásia, lançou a “Política

de Promoção da Comercialização de Conteúdo: Estratégia Nacional na Era do Soft Power” (“コンテンツビ

 ジネス振興政策 : ”ソフトパワー時代の国家戦略 , “Kontentsu Bijinesu Shinkō Seisaku: Sofuto Pawa Jidai no

Kokka Senryaku”),  que argumentava que a indústria de conteúdo deveria ser o pilar  da estratégia

nacional pelo seu tamanho, impacto econômico e “poderoso soft power” (MATSUI, 2014).

Não relacionada à diplomacia cultural diretamente, mas ligada ao novo interesse pela indústria

cultural,  estava  a  fundação  em  2003  da  “Divisão  de  Mídia  e  Indústria  de  Conteúdo”  no  METI

(ZYKAS, 2011). Em 2005, a Organização de Comércio Exterior do Japão (JETRO, do inglês “Japan

External Trade Organization”) publicou um relatório destacando as principais áreas em que a indústria

cultural japonesa vinha tendo sucesso, apontando a possibilidade de crescimento econômico a partir da

ideia de um Japão “cool” (JETRO, 2005). Essas estratégias, porém, não necessariamente conversavam

entre si, e por grande parte dos anos 2000 Cool Japan se manteria descentralizado dentro do governo

japonês (OTMAZGIN, 2012). Ainda assim, é notável a transição da diplomacia cultural da periferia

para o centro da política externa japonesa no começo da década de 2000, assim como uma nova ciência

da importância da indústria de conteúdo, tanto para a economia quanto para a diplomacia (ZYKAS,

2011).

“Cool Japan”, “soft power”, “indústria de conteúdo” e “diplomacia  pop  cultural” passaram a

fazer parte do discurso japonês, havendo um consenso através do espectro político sobre a necessidade

de  se  disseminar  a  cultura  popular  japonesa  no  exterior.  Para  os  liberais,  isso  apresentava  uma

oportunidade de diálogo pan-asiático, reforçando a visão de um Japão pacifista e demonstrando um
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lado mais amigável do país. Para os conservadores, o sucesso da cultura contemporânea japonesa no

exterior era uma nova fonte de orgulho nacionalista em meio à recessão econômica (OTMAZGIN,

2012). O potencial japonês para o soft power não seria ignorado pelo idealizador do conceito, Joseph

Nye, que em 2004 trataria especificamente do caso do Japão.

Em “Soft Power: the means to success in world politics”, Nye apontou o Japão como sendo o

país asiático com maior potencial  de recursos de  soft  power, “sendo o primeiro país não-ocidental

capaz de se modernizar completamente ao ponto de alcançar paridade com o Ocidente, tanto em receita

quanto em tecnologia, sem com isso deixar de manter sua cultura singular”40. No mesmo capítulo, ele

também apontou as principais limitações ao  soft power do país, no caso, o fato do Japão nunca ter

completamente chegado a um acordo sobre sua agressão a seus vizinhos durante a Segunda Guerra

Mundial (NYE, 2004, p.86). Essas limitações seriam visíveis em 15 de agosto de 2005, no aniversário

de sessenta anos da rendição japonesa. Na ocasião, o  então primeiro-ministro  Koizumi emitiu uma

declaração sobre o fim da guerra e a postura japonesa desde então:

“No aniversário de 60 anos do fim da guerra, eu reafirmo minha determinação de que o Japão
nunca mais deve tomar o caminho da guerra, refletindo que a paz e prosperidade que gozamos hoje é
fundada no sacrifício derradeiro daqueles que perderam suas vidas numa guerra contra suas vontades.
[...] A história do Japão pós-guerra tem sido seis décadas de manifestação de remorso através de nossas
ações.

[...]  Eu  acredito  que  é  necessário  trabalhar  de  mãos  dadas  com  outros  países  asiáticos,
especialmente  a  China  e  a  República  da  Coreia,  que  são  os  vizinhos  mais  próximos  do  Japão,
separados por apenas uma faixa d’água, para manter a paz e buscar o desenvolvimento da região. Ao
lidar  diretamente  com o passado e  corretamente  reconhecer  a  história,  eu pretendo construir  uma
relação cooperativa orientada para o futuro, baseada em entendimento mútuo e confiança entre os
países asiáticos.”41

O  discurso  solenemente  reafirmou  o  remorso  japonês  quanto  às  atrocidades  cometidas  na

Segunda Guerra Mundial,  demonstrando também um comprometimento  com a  construção de  uma

comunidade asiática cooperativa. Entretanto, enquanto Koizumi lia sua declaração, membros de seu

gabinete visitavam o templo Yasukuni (ONISHI, 2005a), colocando em questão a legitimidade de seu

pedido de  desculpas  na comunidade internacional.  Dois  meses  depois,  Koizumi  visitaria  o  templo

40NYE, Joseph. Soft Power: the means to success in world politics. 2004, Public Affairs: New York. P. 85, tradução nossa.
41MOFAJ.  Statement  by  Prime-Minister  Junichirō  Koizumi.  15  de  agosto  de  2005.  Disponível  em:
https://www.mofa.go.jp/announce/announce/2005/8/0815.html Tradução nossa.

https://www.mofa.go.jp/announce/announce/2005/8/0815.html
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durante o Festival de Outono de 17 de outubro, cumprindo sua promessa de campanha de visitá-lo

anualmente.  Ao assinar  o  livro de visitas  do templo,  porém,  ele  o  fez como cidadão e não como

primeiro-ministro, em uma tentativa de conter protestos internacionais (GLOSSERMAN, 2005). Um

ano após a declaração, no aniversário de 61 anos da rendição, Koizumi estaria novamente no Yasukuni

(LEWENTOWICZ, 2013).

A postura de Koizumi  quanto ao Yasukuni  demonstrava não somente as  limitações do  soft

power japonês  na  primeira  metade  dos  anos  2000,  mas  também  a  compreensão  limitada  que  os

legisladores do Japão tinham do conceito naquele período. O  soft power, como formulado por Nye,

pode ser resumido em três pilares: a cultura de um país, sua política externa e seus valores políticos

(NYE, 2004). Os dois primeiros pilares eram consistentemente abordados pelo Japão, principalmente o

cultural, visto que a atração internacional pela cultura pop japonesa foi o que levou seus legisladores a

considerarem o conceito de  soft  power em primeiro lugar.  O segundo pilar  também era tratado de

maneira coerente, com um maior foco na diplomacia cultural e na construção de uma comunidade pan-

asiática por meio de intercâmbios culturais, como o próprio Koizumi frisou em 2004:

“Intercâmbios  culturais  estão  ganhando  força.  [...]  Recentemente,  eu  mesmo  fiquei  bem
consciente desse aumentado senso de unidade asiática. Ano passado, a competição musical da NHK
ocorreu em Cingapura, e uma estudante universitária local, que estava estudando o Japão, cantou uma
música de Misia, uma cantora japonesa, e ganhou o campeonato. Yong-joon Bae, um ator coreano que
atuou no drama sul-coreano “Winter Sonata”, é imensamente popular entre mulheres japonesas, que se
referem a ele como ‘Yong-sama42’. Enquanto prezo o senso de proximidade na Ásia, assim como a
atração da região, eu gostaria de me empenhar para construir uma ‘comunidade que age junta e avança
junta’, baseada na harmonia e na simpatia resultantes dessa proximidade.”43

O terceiro pilar do soft power - instituições políticas -, por sua vez, não era tão sólido quanto os

demais. Os valores políticos atraentes em termos de soft power, segundo Nye, como a democracia, o

pluralismo e o liberalismo, eram postos em xeque no caso do Japão toda vez que Koizumi visitava o

Yasukuni, visto que o templo é um símbolo do Japão imperialista e colonialista para seus vizinhos. O

mesmo pode ser dito das vezes em que o Japão não capitulou aos apelos internacionais para modificar

42“Sama” (様) é um sufixo da língua japonesa utilizado para demonstrar extremo respeito por quem se fala.
43MOFAJ. Adress by Prime-Minister Junichirō Koizumi At Dinner for International Conference on “The Future of Asia''
Organized by the Nihon Keizai Shimbun. Disponível em: https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/future/address0406.html
Tradução nossa.

https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/future/address0406.html
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seus livros didáticos revisionistas. Havia uma dissonância na mensagem japonesa: ao mesmo tempo em

que se demonstrava apreço pela harmonia asiática e pelos fluxos culturais transnacionais na política

externa, no âmbito doméstico se tomavam decisões que alimentavam o nacionalismo japonês, turvando

o posicionamento do país para seus vizinhos. 

A consequência desse desbalanço foi uma dependência excessiva em alguns aspectos do pilar

cultural,  em  uma  falsa  equivalência  entre  soft  power e  a  exportação  de  produtos  culturais.  Essa

simplificação do soft power apenas a seu aspecto cultural pôde ser vista após a visita de Koizumi ao

Yasukuni em 2005 ter causado uma onda de protestos e o ressurgimento de sentimentos anti-japoneses

na China. A resposta do MOFAJ à situação foi triplicar o orçamento para a divulgação de animação e

música japonesa no país, de 1,16 bilhão de ienes em 2005 para 3,11 bilhões em 2006 (OTMAZGIN,

2012),  deixando implícita  a crença de que o aumentado descontentamento com o governo japonês

poderia ser amenizado - ou até controlado - com uma aumentada exposição à cultura japonesa. 

3.2.2 2006-2009: Inovações na diplomacia cultural do MOFA japonês

Com a saída de Koizumi do cargo de primeiro-ministro em 26 de setembro de 2006, após mais

de cinco anos no poder, os três anos seguintes veriam Shinzō Abe, Yasuo Fukuda e Tarō Asō exercerem

o cargo sob o PLD sem grandes querelas diplomáticas com seus vizinhos asiáticos. Nenhum dos três

visitou o Yasukuni, apesar de oferendas de Abe e Asō terem sido ofertadas ao templo em diferentes

festivais (LEWENTOWICZ, 2013). Asō, que também foi ministro de relações exteriores entre 2005 e

2007, traria uma série de inovações para a diplomacia cultural do MOFAJ, tendo a cultura pop japonesa

como foco. Em 2005, ele aumentou o orçamento para a exportação de animações japonesas para países

em desenvolvimento como parte do programa de Assistência Oficial ao Desenvolvimento (ODA, do

inglês “Official Development Assistance”). A justificativa dada para a decisão foi a crença de que os

desenhos animados ajudariam a melhorar a percepção do Japão nesses países (OTMAZGIN, 2012).

Asō, em discurso na universidade Digital Hollywood em Tóquio, em 2006, exemplificou essa medida

com o caso do  anime  “Super Campeões - Capitão Tsubasa” (キャプテン翼, “Kyaputen Tsubasa”) no

Iraque:
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“Capitão Tsubasa é conhecido no Iraque como “Captain Madjed”. Na província de Mutana,
onde as Forças de Autodefesa do Japão estão conduzindo assistência humanitária e de reconstrução, os
caminhões-pipa de água fornecidos pelo Japão através de nosso programa ODA circulam com adesivos
do anime.  No começo de março  [de 2006],  a  Fundação Japão concluiu um acordo para  fornecer
gratuitamente para a maior emissora de televisão iraquiana a terceira temporada de  Capitão Tsubasa
dublada em árabe.”44 

Nota-se na ação uma associação entre diferentes pilares do  soft power: a ajuda humanitária,

inserida na política externa japonesa, ganha uma roupagem cultural por conta do desenho animado

Capitão  Tsubasa,  tornando-a  menos  impessoal.  Ademais,  a  ajuda  humanitária  passa  a  ser  mais

facilmente associada com o Japão. O apreço pelo desenho também pode sair fortalecido, visto que ele

está presente em uma ação que pode aliviar as dificuldades daqueles amparados pela ajuda humanitária.

Sob Asō e seus sucessores, o MOFAJ criou outras ações com base na cultura  pop  japonesa,

como o Prêmio Internacional de Mangá (国際漫画賞, “Kokusai Manga Shou”) em 2006. Na premiação,

que teve sua primeira edição em 2007, apenas autores estrangeiros são elegíveis, visto que o intuito da

mesma é  prestigiar  fãs  internacionais  que  tenham apreço por  histórias  em quadrinhos  japonesas  e

produzam suas obras originais utilizando a estética do  mangá, divulgando-o pelo mundo e criando

intercâmbio cultural (MOFAJ, 2007). Em 2006, o MOFAJ passaria também a realizar, em co-parceria

com a TV Aichi e a prefeitura de Aichi, o “World Cosplay Summit”, campeonato mundial de cosplay45

anual que havia tido sua primeira edição em 2003 (MOFAJ, 2016). 

Em  2008,  o  então  ministro  de  relações  exteriores  Masahiko  Koumura  nomeou  o  popular

personagem Doraemon como embaixador do anime, com a intenção de que o mundo conhecesse um

lado positivo do Japão e como os japoneses comuns vivem por meio da animação japonesa (MOFAJ,

2008).  Outros  ministérios  japoneses  também  utilizaram  personagens  conhecidas  para  suas  ações

naquele período.  Em 2005,  o  Ministério  da Terra,  Infraestrutura,  Transporte  e  Turismo (MLIT,  do

inglês  “Ministry  of  Land,  Infrastructure,  Transport  and  Tourism”)  repaginou  sua  campanha  “Visit

Japan” (“Visite o Japão”) para fazer uso da cultura pop em sua divulgação, nomeando a dupla Puffy

44MOFAJ. A New Look at Cultural Diplomacy: A Call to Japan's Cultural Practitioners. Speech by Minister for Foreign
Affairs  Taro  Aso  at  Digital  Hollywood  University.  28  de  abril  de  2006.  Disponível  em:
https://www.mofa.go.jp/announce/fm/aso/speech0604-2.html . Tradução nossa.
45Cosplay,  palavra-valise  das  palavras  inglesas  “costume” (fantasia)  e  “roleplay” (encenar),  é  o  termo  usado  para  a
atividade lúdica em que uma pessoa se veste e, na medida do possível, age como um personagem fictício. O MOFAJ credita
as origens do cosplay ao Japão, e vê na prática uma maneira de jovens do mundo todo se interessarem e entenderem o país
(MOFAJ, 2016).

https://www.mofa.go.jp/announce/fm/aso/speech0604-2.html
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AmiYumi como embaixadoras da boa vontade. A decisão foi baseada no fato das cantoras terem um

desenho animado de sucesso nos Estados Unidos, “Hi Hi Puffy AmiYumi” (MATSUI, 2014). 

Figura 6. Masahiko Koumura nomeia Doraemon embaixador do anime 

 

Fonte: MOFAJ, 2008 

Em 2009, o MOFAJ lançaria ainda mais uma ação se utilizando da cultura pop japonesa, mais

especificamente,  da  moda  da  juventude  urbana  de  Tóquio,  por  meio  da  nomeação  de  três

influenciadoras da moda como “embaixadoras kawaii”. O intuito da ação era delegar ações de relações

públicas para as influenciadoras, assim como participação em projetos culturais da Fundação Japão e

de  embaixadas  japonesas  no  exterior,  promovendo  assim  a  compreensão  e  confiança  no  Japão

(MOFAJ,  2009).  Diferentemente  das  outras  ações  do MOFAJ entre  2006 e  2009,  como o Prêmio

Internacional de Mangá e o Cosplay World Summit, a ação envolvendo embaixadoras kawaii não teve

longevidade e foi interrompida após pouco tempo em atividade, visto que o contrato assinado entre as

influenciadoras e o MOFAJ tinha duração de apenas um ano (BELINI, 2019).
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Ao se analisar o aumentado interesse pelo uso da cultura  pop  japonesa em políticas públicas

dentro do governo japonês nos anos 2000, nota-se a ausência de mecanismos para o fortalecimento da

indústria cultural do país, seja por meio de investimentos diretos, subsídios ou empréstimos. Existia o

interesse em subsidiar a exportação dos produtos culturais já existentes como recursos de soft power,

porém, não havia interesse em estimular a expansão da indústria de conteúdo como parte da estratégia

de soft power japonesa, o que era uma realidade no planejamento de outros países, como a China e a

Coreia do Sul (ZYKAS, 2011). A Organização de Propriedade Intelectual, que em 2004 havia lançado a

“Política de Promoção da Comercialização de Conteúdo: Estratégia Nacional na Era do Soft Power”,

seria a primeira a formalizar essa necessidade, propondo em março de 2007 não apenas a promoção da

exportação de conteúdo japonês, mas também o desenvolvimento de recursos humanos e tecnologia,

assim  como  o  apoio  financeiro  para  a  produção  de  conteúdo  (MATSUI,  2014).  Essa  proposta,

entretanto, não se tornaria realidade.

Ainda  assim,  o  governo  japonês  demonstrava  ter  ciência  da  importância  dos  criadores  de

conteúdo  para  sua  estratégia  de  soft  power,  como  visto  no  já  mencionado  discurso  de  Asō  na

universidade Digital Hollywood em Tóquio, em 2006:

“O  que  vocês  do  setor  de  conteúdo  estão  fazendo  é  um  trabalho  que  vocês  mesmos
escolheram fazer, não trabalho que alguém - muito menos nós do Ministério de Relações Exteriores -
pedimos para vocês fazerem. É esse fato que está trazendo um crescimento firme no número de fãs do
Japão. Nós conquistamos  o coração de jovens em muitos países, até mesmo na China. O que vocês
estão fazendo através do seu trabalho é algo que nós no ministério não conseguiríamos fazer nem se
tentássemos. E é por isso que digo que vocês são os novos agentes envolvidos na divulgação da cultura
japonesa ao redor do mundo. O Ministério de Relações Exteriores aguarda a construção de parcerias
sólidas com vocês nos próximos anos.”46

A indústria cultural é entendida como de grande importância para a efetividade do soft power

japonês,  mas  seja  por  desconhecimento  ou  seja  por  confiança  no  papel  que  o  Japão  tinha  como

intermediador cultural entre Ocidente e Oriente nos anos 1990, o governo do PLD não agiu para manter

essa liderança isolada no cenário cultural asiático. Com a chegada dos anos 2010, a ideia de que o

Japão estava “dentro, porém acima” da Ásia seria consistentemente desafiada, e os novos líderes do

46MOFAJ. A New Look at Cultural Diplomacy: A Call to Japan's Cultural Practitioners. Speech by Minister for Foreign
Affairs  Taro  Aso  at  Digital  Hollywood  University.  28  de  abril  de  2006.  Disponível  em:
https://www.mofa.go.jp/announce/fm/aso/speech0604-2.html . Tradução nossa.

https://www.mofa.go.jp/announce/fm/aso/speech0604-2.html
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Partido Democrata do Japão (PDJ) teriam de atualizar a estratégia de  soft power japonesa para lidar

com essas mudanças.

3.2.3 2009-2012: PDJ no poder, competição asiática e nova diplomacia econômica

No final de 2010, a China se tornou a segunda maior economia do mundo, posição que havia

sido do Japão por mais de quatro décadas. As exportações japonesas estavam em queda devido a um

declínio na demanda por bens de consumo japoneses, enquanto a China vivenciava um estrondoso

crescimento manufatureiro (BBC, 2011). A chamada “síndrome de Galápagos”, como ficou conhecida

a  insularização  dos  produtos  japoneses,  é  entendida  como  um  dos  motivadores  para  essa  menor

demanda global. No caso, os bens de consumo japoneses passaram a ficar cada vez mais voltados ao

gosto do mercado doméstico, seguindo uma cadeia evolutiva e escolhas de design separadas daquelas

vistas em eletrônicos no resto do mundo, como por exemplo a persistência no design “flip”47 para

celulares quando o globo abraçava telas sensíveis ao toque. Neste cenário, empresas sul-coreanas de

eletrônicos como Samsung e LG gradativamente tomaram parte da fatia de mercado antes dominada

majoritariamente por empresas japonesas  (BRASOR; TSUBUKU, 2018; TABUCHI, 2009). 

O mesmo ocorria na esfera cultural, com produtos culturais sul-coreanos passando a competir

pela atenção antes reservada somente a produtos japoneses no sudeste e leste asiático (IWABUCHI,

2015; KWAK, 2017). Um fator importante para a perda de competitividade do produto cultural japonês

na Ásia e também no mundo no começo dos anos 2010 foi a demora da indústria cultural japonesa para

se adaptar  à  crescente digitalização de conteúdo.  O medo de pirataria  significava que os  produtos

audiovisuais não eram distribuídos para o exterior pela internet, mas sim por meio de mídia física,

como por exemplo CDs no caso da música e DVDs no caso de filmes e animações (RHEE, 2017). Em

um mundo cada vez mais digital, o produto midiático japonês exigia que seu consumidor aceitasse uma

experiência analógica para poder desfrutá-lo legalmente.

Em meio a este cenário asiático mais competitivo, a imagem que o Japão havia projetado para o

mundo na segunda metade do século XX, de única nação na Ásia com uma economia avançada e

instituições democráticas fortes, não era mais entendida como incontestável, visto que outros países

47“Flip” é um formato de design para aparelhos eletrônicos portáteis em que duas seções independentes são conectadas por
meio de uma dobradiça.
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asiáticos passaram a ter a mesma imagem de modernidade. Em vista disso, a liderança do PDJ ajustou

seu posicionamento quanto ao uso de seu  soft power. O discurso de construção de uma comunidade

pan-asiática por meio do intercâmbio cultural, que se fazia presente sob o MOFAJ do PLD, deu lugar a

uma nova retórica focada na “diplomacia econômica”, que tinha suas próprias metas:

“O Japão precisa avançar ativamente sua diplomacia econômica para fortalecer sua economia,
visto que as condições econômicas dentro e fora do país se tornaram mais e mais severas,  por conta de
uma situação internacional mais fluída, uma população em declínio em uma sociedade envelhecida
com baixas taxas de natalidade e grande déficit fiscal. Especificamente, o Japão irá ativamente avançar
esforços nos campos de Acordos de Parcerias Econômicas (APE) e Tratados de Livre-comércio (TLC),
recursos naturais, energia e alimentos, divulgação internacional de sistemas de infraestrutura, turismo
internacional e a “Japan Brand”. 

[...] O MOFAJ está ativamente implementando medidas para atrair turistas, incluindo relações
públicas  e  atividades  culturais  em  estabelecimentos  diplomáticos  estrangeiros,  para  aumentar  o
número de visitantes estrangeiros para o Japão e, com isso, fortalecer a economia japonesa.

O  Japão  também  pretende  aumentar  sua  atração  para  o  mundo  por  meio  de  sua  marca
nacional, “Japan Brand”, representada em seus recursos humanos, tecnologia e cultura.”48

Nesta nova década,  portanto,  o Japão mudou seu foco diplomático para o avanço do livre-

comércio, o crescimento do turismo e o desenvolvimento da marca do Japão (“Japan Brand”), com o

intuito  de  revitalizar  sua  economia  (MOFAJ,  2011).  Não  mais  se  procura  o  entendimento  e  a

compreensão com os vizinhos e a melhoria da imagem do Japão por meio da sua cultura, com esta

sendo vista como um instrumento para o fortalecimento econômico em meio à recessão. Por conta

desse novo foco no valor econômico da indústria cultural em detrimento a seu valor diplomático, o

METI passou a tomar a frente da estratégia de soft power japonesa, por meio da Estratégia Cool Japan,

lançada em 2012 (METI, 2012a). O leque de elementos culturais abordados pela estratégia também se

expandiu, não se focando apenas na cultura  pop  japonesa e no setor de conteúdo, mas também em

elementos tradicionais, como sua arquitetura e gastronomia. 

Em maio de 2012, o METI realizou o “Grande Encontro Cool Japan”, evento corporativo com o

intuito de promover a interação entre proprietários de grandes marcas registradas do setor de conteúdo

e  companhias  de  bens  de  consumo para  concluírem parcerias  visando  crescimento  no  exterior.  A

48MOFAJ. Diplomatic Bluebook 2011. Pg. 24-25, tradução nossa.
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estratégia previa que, a partir do consumo da mídia original, se aumentaria em um nível secundário o

consumo de produtos licenciados associados ou de produtos de patrocinadores divulgados na mídia

original, se estes estivessem disponíveis para compra (METI, 2012b). Um espectador de um programa

culinário japonês poderia, por exemplo, se interessar em comprar produtos das marcas alimentícias

japonesas divulgadas no programa e os compraria se eles estivessem disponíveis em seu país. Portanto,

era  importante  para  o  METI  garantir  que  esses  produtos  consumíveis  em  um  nível  secundário

pudessem  ser  exportados  para  os  mesmos  países  onde  a  mídia  original  estava  disponibilizada,

potencializando o lucro das empresas envolvidas.  Além disso,  através de 2012, o METI criou,  em

parceria com a iniciativa privada, diferentes plataformas para a divulgação de conteúdo digital japonês

no exterior, como a Gloczus Inc., focada na tradução de jogos eletrônicos e  ebooks  para o mercado

asiático, e a Digital Publishing Initiatives Japan Co, Ltd., concentrada na digitalização e distribuição

digital de quadrinhos, revistas e livros japoneses, também para o mercado asiático (METI, 2012b).

Ainda  não  havia,  porém,  políticas  de  incentivo  à  produção  cultural  no  Japão,  visto  que  a

intenção da estratégia do METI era apoiar a expansão internacional do setor de conteúdo japonês, não

modernizar  ou  sustentar  o  crescimento  da  indústria  em si.  O plano  do METI  envolvia  criar  uma

plataforma de distribuição que divulgasse o “conteúdo japonês” no exterior, o que por sua vez traria

lucros  para as empresas  envolvidas  e  mais  turistas  para o Japão,  aquecendo a economia japonesa.

Iwabuchi nota que, através de toda a promoção de Cool Japan, o METI trata do “setor de conteúdo” ou

das “indústrias midiáticas”, termos que não tratam o aspecto cultural do produto midiático como sendo

relevante para seu uso pelo ministério. A cultura é somente mais um commodity que tem como função

melhorar a “Japan Brand”:

“As políticas japonesas para as indústrias culturais são indolentes: elas não se comprometem
totalmente com o desenvolvimento do setor de conteúdo privado, mas também não fomentam bens
públicos; não estimulam criadores e nem democratizam a sociedade por meio de mídias digitais. O
modelo de “nation branding” japonês é um que tem como fim principal utilizar de maneira oportunista
o  apelo da  cultura  midiática  japonesa  para  promover  uma boa imagem internacionalmente.  Essas
políticas não estão preocupadas em como a promoção das indústrias de conteúdo beneficiariam os
criadores  do Japão e ajudariam novos tipos de criatividade cultural  a  florescerem. A preocupação
principal, ao invés disso, é vender a ‘Japan Brand’.”49

49IWABUCHI, KOICHI. Cool Japan, Creative Industries, and Diversity. ERIA Discussion Paper Series, n.287, junho de
2019, página 6. Tradução nossa.
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É importante notar que, apesar do intuito meramente econômico da nova Estratégia Cool Japan

e do abandono do discurso pan-asiático visto no governo do PLD, os primeiros-ministros do PDJ -

Yukio Hatoyama,  Naoto Kan e Yoshihiko Noda -  não causaram crises  diplomáticas  envolvendo o

passado militar japonês: nenhum dos três visitou o templo Yasukuni ou causou atritos por conta de

livros didáticos revisionistas ou comentários negacionistas sobre a questão das mulheres de conforto

(LEWENTOWICZ, 2013), estendendo o período sem grandes protestos por razões históricas por mais

três anos.

3.2.4 2013-2020: O retorno do PLD, o Fundo Cool Japan e as Japan Houses

Shinzō Abe e o PLD voltaram ao poder em 26 de dezembro de 2012, mantendo a nova estrutura

organizada pelo PDJ para a Estratégia Cool Japan, com foco no crescimento econômico e no aumento

do número de turistas estrangeiros visitando o Japão. O novo foco no turismo explicou a candidatura de

Tóquio para as Olimpíadas de 2020, candidatura esta que teve sua vitória concedida em 7 de setembro

de 2013 (BBC, 2013). Em novembro do mesmo ano, foi criado um fundo monetário público-privado

chamado  “Cool  Japan  Fund”.  Por  meio  dele,  pequenas  e  médias  empresas  podem  conseguir

empréstimos para investir no mercado exterior. O fundo também gere cadeias de suprimento e cria

plataformas de desenvolvimento no exterior, ou seja, espaços físicos para facilitar a venda de produtos

japoneses, como shoppings e lojas de departamento específicas para esse fim. Somente em 2013, 30

bilhões de ienes foram injetados ao fundo pelo governo, com mais 8,5 bilhões de ienes provenientes do

setor privado (METI, 2014). 

A criação do fundo, entretanto,  foi  vista com ceticismo por figuras centrais  da indústria de

conteúdo,  posto  que,  mais  uma  vez,  os  investimentos  do  governo  tinham  como  foco  facilitar  a

exportação de bens manufaturados, produtos culturais e serviços japoneses, não subsidiar a indústria

cultural. Em entrevista para o Japan Times, Yuji Nunokawa, à época vice-presidente da Associação de

Animações Japonesas (AJA, do inglês “Association of Japanese Animations”), declarou o fundo um

grande passo para o Japão, visto que o governo nunca havia apoiado a indústria  no passado.  Ele,

entretanto, relatou não se sentir confiante de que o fundo iria suprir as necessidades da indústria de

animação, que naquele momento se encontrava estagnada (KELTS, 2013). 
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Iwabuchi,  a partir  de entrevistas com outros membros do setor  de conteúdo,  apontou quais

seriam as necessidades da indústria cultural que estariam sendo ignoradas pelo governo: (1) subsídios

do Estado para a infusão de novas tecnologias na indústria, facilitando a transição para um mundo

digital; (2) subsídios para a capacitação de novos criadores; e (3) a melhoria de condições de trabalho

notadamente ruins na produção de conteúdo no Japão, para que com isso fosse possível fomentar a

competência criativa necessária para vencer contra concorrentes internacionais (IWABUCHI, 2019, p.

6-7). Esses subsídios não ocorreram, e a indústria cultural japonesa permanece em uma situação onde

os legisladores do Japão aplaudem a criatividade da cultura  pop  japonesa e seus benefícios para a

“Japan Brand”, sem que esse apreço leve à criação de políticas que fomentem a indústria e, com isso,

sua competitividade internacional.

Figura 7. Primeiro-ministro Shinzō Abe se torna Super Mario para promover as Olimpíadas de

Tóquio no encerramento de Rio 2016

 

Fonte: olympic.org

O uso da cultura pop japonesa se fez presente na cerimônia de encerramento das Olimpíadas do

Rio de Janeiro em 22 de agosto de 2016, quando Tóquio foi apresentada como a sede dos próximos
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jogos olímpicos. No vídeo de introdução de cerca de dois minutos, templos tradicionais xintoístas e

arranha-céus  de  Tóquio  dividem espaço  não  apenas  com esportistas  japoneses,  mas  também com

personagens da cultura pop, como Capitão Tsubasa, Pac-man, Doraemon, Hello Kitty e Super Mario,

em quem Shinzō Abe se transforma durante o vídeo (ver figura 7) (OLYMPIC, 2016). A “Japan Brand”

mais uma vez se utilizou da indústria cultural japonesa para promoção da imagem do Japão como um

país  “cool”.  Porém,  as  iniciativas  públicas  para  o  setor  de  conteúdo,  incluindo  os  investimentos

administrados pelo Fundo Cool Japan, continuavam insuficientes. 

O Fundo Cool  Japan,  até  abril  de 2017,  havia recebido cerca de 58,6 bilhões  de ienes  do

governo e mais 10,7 bilhões da iniciativa privada, totalizando 69,3 bilhões de ienes em capital. Desse

montante, 52,9 bilhões já haviam sido investidos em 25 projetos. Porém, 40% desses empreendimentos

não haviam atingido as metas delimitadas pelo Fundo, como, por exemplo, a abertura de lojas ou o

cumprimento de ganhos. No total, o prejuízo do Fundo até aquele momento havia atingido 4,4 bilhões

de ienes (HARANO, 2018). Entre os projetos com baixo rendimento encontravam-se empreendimentos

que  possuíam  laços  pessoais  com  executivos  da  liderança  do  Fundo,  colocando  em  xeque  sua

credibilidade e idoneidade (SAITO, 2017; HARANO, 2018). Entre eles, estava um projeto de casa de

chá japonesa nos Estados Unidos em parceria com um consórcio de Nagasaki, que foi recusado pelo

fundo em 2015 por falta de planejamento. Porém, após a intervenção de um executivo do Fundo Cool

Japan, o projeto recebeu 250 milhões de ienes em investimentos, resultando em 50% das ações da

empresa. A casa de chá abriria em 2016 sem as licenças necessárias para a venda de alimentos nos

Estados Unidos, resultando em um prejuízo instantâneo para o Fundo (SAITO, 2017). 

Outro  projeto  que  trouxe  prejuízo  foi  a  All  Nippon  Entertainment  Works  (ANEW,  ou

“Trabalhos de Entretenimento Totalmente Nipônicos”),  empresa criada em parceria público-privada

pelo METI em 2011, que pretendia adaptar propriedade intelectual japonesa e produzir filmes para o

mercado norte-americano em língua inglesa em parceria  com renomados estúdios  hollywoodianos.

Após mais de 2 bilhões de ienes de investimentos públicos do Fundo Cool Japan, a empresa foi vendida

por apenas 34 milhões de ienes em maio de 2017 para a empresa Future Venture Capital, sem que

nenhum filme dos sete planejados pela ANEW chegasse a sair do papel (HARANO, 2018). Isetan The

Japan  Store,  uma  loja  de  departamento  com  investimento  de  1  bilhão  do  fundo  e  que  vende

exclusivamente produtos japoneses em Kuala Lumpur, apresentava perda operacional líquida três vezes
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superior ao esperado após abrir em outubro de 2016, em grande parte pelos produtos terem preços

pouco competitivos e estarem acima da média do mercado (SAITO, 2017; HARANO, 2018).

As  ligações  pessoais  entre  executivos  do  Fundo  Cool  Japan com  empresas  privadas

beneficiadas pelo  mesmo, principalmente no caso dos empreendimentos que tiveram prejuízo, foram

amplamente  criticadas  na  mídia  japonesa.  Agravando  a  imagem  negativa  do  Fundo  Cool  Japan,

também em 2017 vieram a público acusações de assédio sexual de algumas de suas funcionárias contra

oficiais sênior, o que resultou na designação de um novo presidente para o órgão por parte do METI,

Naoki Kitagawa (HARANO, 2018). O governo japonês avaliará oficialmente os resultados do fundo

somente após ele completar dez anos em operação, em 2023. Entretanto, baseado em seu histórico nos

seus primeiros sete anos em operação, não é exagerado considerá-lo sem prioridades claras para seu

robusto capital e confuso em sua missão, posto que suas escolhas de investimento não parecem as mais

efetivas para fortalecer a “Japan Brand”, tampouco sendo representativas de um Japão “cool”.

Outra estratégia para a divulgação da cultura japonesa no exterior partiu do MOFAJ, que após

receber um aumento de 50 bilhões de ienes em seu orçamento em 2015, entre 2017 e 2018 inaugurou

três “Japan Houses” (“Casa Japonesa”), a primeira delas em São Paulo, seguida pela abertura de uma

segunda em Nova Iorque e uma terceira em Londres (MOFAJ, 2018). O site oficial da Japan House de

São Paulo descreve o local como “um ponto de difusão de todos os elementos da genuína cultura

japonesa para a comunidade internacional, sendo um lugar equilibrado, inovador e diferenciado, assim

como o povo e a cultura japonesa”50, sugerindo que o intuito das casas é dialogar com um público mais

exclusivo e sofisticado. O Diplomatic Bluebook de 2018 confirma esta suposição, afirmando que “a

estratégia visa expandir a base de pessoas que se interessa pelo Japão e pretende também aumentar o

reconhecimento do Japão como um parceiro global que tem influências positivas no mundo”51. 

Se o  World Cosplay Summit e o Prêmio Internacional de Mangá tem como público alvo os

jovens  interessados  pelo  Japão  pop,  as  Japan  Houses querem  capturar  a  atenção  de  um  público

interessado por arte contemporânea, influenciadores digitais e pessoas de negócios, expandindo assim

os grupos que enxergam o Japão de maneira positiva. Este de fato passou a ser um dos pilares da

diplomacia pública do MOFAJ, ao lado dos esforços para disseminar uma imagem favorável do Japão e

50JAPAN HOUSE - SÃO PAULO. Institucional, 2017. Disponível em: https://www.japanhousesp.com.br/institucional/
51MOFA (MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF JAPAN). Diplomatic Bluebook 2018. 2018. Pg. 347-348, tradução
nossa. Disponível em: https://www.mofa.go.jp/files/000401252.pdf
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a sua atratividade em variadas frentes. A ideia de promoção da “Japan Brand” ainda se faz presente,

assim como a intenção de impulsionar o turismo para o Japão, que, de acordo com o próprio MOFAJ,

no Diplomatic Bluebook de 2020, é a atual finalidade da diplomacia cultural do Japão (MOFAJ, 2020,

p. 303). 

Quase duas décadas após os legisladores do Japão tomarem ciência do poder político que sua

cultura possuía, primeiramente por meio do conceito de soft power e depois pelo conceito de  nation

branding, é seguro dizer que oportunidades para se potencializar o seu uso político foram perdidas.

Num primeiro momento, pela dissonância entre as ações nacionalistas domésticas de Koizumi e seu

discurso  pan-asiático  de  cooperação  internacional.  Em um segundo  momento,  pela  falta  de  apoio

governamental  à  inovação da indústria  cultural  japonesa,  o  que possibilitou outros  países  asiáticos

tomarem fatias de mercado outrora exclusivamente japonesas. Por fim, pela implementação falha dos

recursos do Fundo Cool Japan, que ao invés de amplificar a cultura japonesa ao redor do mundo de

maneira eficiente, se tornou alvo de críticas em seu país de origem. 

Estas  duas  décadas  também viram os  elementos  culturais  incluídos  na  estratégia  japonesa

paulatinamente serem expandidos, do foco na cultura pop nos anos 2000, para a inclusão de elementos

tradicionais, arquitetura e gastronomia no começo dos anos 2010 até a inclusão de arte contemporânea

com o projeto das  Japan Houses a partir  de 2017. O intuito por trás da utilização da cultura pelo

governo também foi modificado, das tentativas de diálogo por meio de intercâmbios culturais lideradas

pelo MOFAJ nos anos 2000, para o novo foco no aquecimento da economia e crescimento do turismo

conduzido pelo METI nos anos 2010.

De modo geral, o Japão tentou diferentes abordagens para utilizar sua cultura na esfera política,

com diferentes propósitos e diferentes produtos culturais sendo enfocados através dos anos. Porém,

pode-se  dizer  que  o  potencial  que  Cool  Japan  possui  como recurso  de  soft  power  ainda  não  foi

totalmente explorado, visto que o vigoroso tamanho de sua indústria cultural é desproporcional à sua

presença internacional, como será visível na próxima seção.
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3.3 Dados quantitativos da expansão de Cool Japan

Apesar de repetidas oportunidades perdidas para incrementar o seu uso, o Japão ainda apresenta

um dos mais poderosos soft powers do mundo, figurando na quarta posição do índex de soft power da

consultoria internacional Brand Finance em 2020 e o oitavo lugar no índex de soft power da consultoria

Portland, em associação à Universidade do Sul da Califórnia em 2019. Por isso, é relevante analisar

dados quantitativos dos diferentes fatores comumente associados à medição de poder brando, como

turismo, ensino de língua e números da indústria de conteúdo, para verificar a efetividade do soft power

japonês.

3.3.1 Turismo para o Japão

Ao se analisar os dados da organização de turismo nacional do Japão (JNTO, do inglês “Japan

National Tourism Organization”), percebe-se que o número de turistas estrangeiros visitando o país mês

a mês na última década cresceu consistentemente até 2020 (ver gráfico 1),  quando a pandemia de

COVID-19 efetivamente interrompeu o turismo internacional ao redor do globo52. 

52O primeiro caso da doença no Japão foi registrado em 16 de janeiro de 2020.
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Gráfico 1. N° de turistas estrangeiros no Japão - 2012-2020

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da JNTO53 (2020).

Com base nesses dados quantitativos, é possível dizer que a estratégia do governo japonês de

crescimento do turismo por meio de sua diplomacia cultural e setor de conteúdo iniciada em 2010 foi

bem sucedida e, caso as Olimpíadas de Tóquio tivessem ocorrido  seguindo seu cronograma original,

2020 provavelmente teria sido o melhor ano para o turismo japonês desde que as medições do JNTO

começaram a ser feitas em 2003. A partir do mesmo  dataset, é possível também analisar o país de

origem dos visitantes estrangeiros (ver gráfico 2). Ao fazê-lo, nota-se que, cumulativamente, a Coreia

do Sul possuiu a maior fatia de mercado no turismo para o Japão na última década, com 23,2% do total,

seguida pela China, com 21,49% do total. 

53JAPAN  NATIONAL  TOURISM  ORGANIZATION,  Statistics  of  Overseas  Residents’  Visits  to  Japan  (Historical
Figures/by country/by purpose) (2020).
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Gráfico 2. Origem de turistas estrangeiros no Japão em % - 2010-2019

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da JNTO54 (2020).

Entretanto, quando os números de anos mais recentes são analisados isoladamente, percebe-se

que a China passou a Coreia do Sul como o país com a maior quantidade de visitantes no Japão: de

acordo com a JNTO, em 2017, 7.1 milhões de turistas coreanos visitaram o Japão contra 7.3 milhões de

chineses; em 2018, a diferença entre os dois países aumentou ainda mais, com 7.5 milhões de coreanos

contra 8.3 milhões de chineses. A distância é ainda mais significativa quando são examinados os dados

de gastos de turistas dentro do Japão (ver gráfico 3): enquanto chineses foram 31,3% dos visitantes

estrangeiros  no Japão em 2018 e gastaram 34,2% do total  desembolsado em ienes  por  turistas no

mesmo ano (1,5 trilhão), sul-coreanos representaram 28,1% dos turistas, mas caracterizaram apenas

13% do total gasto em ienes (588 bilhões) por visitantes estrangeiros. Logo, a China é presentemente o

maior mercado para o turismo japonês, tanto em número de turistas quanto na quantidade de dinheiro

gasto pelos visitantes durante sua estadia no Japão, com a Coreia do Sul representando um segundo

lugar próximo no número de turistas, mas distante na quantidade de ienes despendida.

54JAPAN  NATIONAL  TOURISM  ORGANIZATION,  Statistics  of  Overseas  Residents’  Visits  to  Japan  (Historical
Figures/by country/by purpose) (2020).
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Gráfico 3. Consumo de turistas estrangeiros no Japão em % por país - 2018

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do MLIT55 (2019).

É digno de nota o fato de tanto Coreia do Sul quanto China serem os países com a maior

quantidade de disputas diplomáticas e querelas históricas com o Japão, assim como a opinião pública

mais negativa do país em todo o mundo (GLOBESCAN, 2014), ao mesmo tempo em que são os países

mais atraídos pela máquina de turismo japonesa. A proximidade territorial  entre os dois países e o

Japão pode ser entendida como um dos fatores para tal, assim como a expansão da classe média devido

ao acelerado crescimento do PIB desses países, principalmente da China, nas últimas décadas.

55MINISTRY OF LAND,  INFRASTRUCTURE,  TRANSPORT AND TOURISM (JAPAN),  White  Paper  on  Tourism
(2019).
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3.3.2 Ensino de língua japonesa

A promoção do ensino do idioma nacional é um dos objetivos primários da diplomacia pública

de qualquer país, e o caso japonês não é diferente. Porém, enquanto para outros países o ensino ocorre

com o intuito primário de criar intercâmbio cultural e relações amigáveis entre o país e a comunidade

internacional, as especificidades do Japão fazem com que o ensino de língua tenha outra prioridade

principal. De acordo com o MOFAJ, no Diplomatic Bluebook 2020, o declínio populacional do Japão

resultou  em  uma  escassez  de  mão  de  obra  em  diferentes  setores,  o  que  levou  o  país  a  aceitar

trabalhadores estrangeiros sob o visto residencial de “mão de obra qualificada” a partir de abril de

2019. O MOFAJ, portanto, vem trabalhando agora para atender a esta nova necessidade, de prover o

ensino de língua japonesa para estrangeiros interessados em trabalhar no Japão (MOFAJ, 2020, p.303).

Gráfico 4. Número de estudantes de língua japonesa como língua estrangeira por país de

origem - 2018

 

Fonte: Japan Foundation (2020)

Os principais países onde a língua japonesa é estudada incluem, assim como foi no caso do

turismo, China e Coreia do Sul. A China, na década de 2010, foi o principal país estrangeiro onde a

língua japonesa foi estudada (ver gráfico 4). De acordo com a “Pesquisa sobre Ensino de Japonês como

Língua Estrangeira” da Fundação Japão, realizada em 2018, mais de um milhão de chineses estudavam
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a  língua,  representando  26,1% do  total  de  estudantes  em 2018.  A Indonésia  figurava  na  segunda

posição, com 18,4% do total, enquanto a Coreia do Sul aparecia em terceiro, com 13,8% do total (Japan

Foundation, 2020). O percentual de chineses estudando a língua japonesa tem sido estável através da

década de  2010,  com chineses  respondendo por  26,1% do total  da  pesquisa  de  2015 e 26,3% na

pesquisa de 2012. O interesse dos sul-coreanos,  entretanto,  vem decaindo, visto que em 2015 eles

representavam 15,2% do total e em 2012 21,1% (Japan Foundation, 2015; 2012).

O  número  total  de  estudantes  também se  manteve  estável  no  caso  chinês,  com 1.046.490

estudantes em 2012 e 1.004.625 em 2020. Na Coreia do Sul, porém, a queda é considerável: havia

840.1187 estudantes em 2012, número que caiu para 531.511 em 2018 (Japan Foundation, 2020; 2012).

A queda no número de estudantes sul-coreanos de língua japonesa pode ser explicada pela revisão no

currículo educacional do ensino secundário que ocorreu em 2011 na Coreia do Sul. Nesta revisão, o

aprendizado  de  língua  estrangeira  passou  a  ser  opcional  ao  invés  de  obrigatório,  o  que  pode  ter

resultado na queda do número de estudantes. Além disso, maior prioridade vem sendo dada ao ensino

da língua inglesa como língua estrangeira,  o  que também pode ter  afetado o interesse pela  língua

japonesa (Japan Foundation, 2015).

De  modo  geral,  o  número  de  estudantes  de  língua  japonesa  estagnou  pouco  abaixo  dos  4

milhões por toda a década de 2010 (ver gráfico 5), após manter uma tendência crescente do fim dos

anos 1970, quando as medições começaram, até 2012. Os motivos para o estudo da língua japonesa,

apesar do renovado interesse econômico do MOFAJ por mão de obra capacitada, são primariamente

culturais:  “interesse  em anime,  mangá,  j-pop,  moda  e  cultura  pop”  é  mencionado  por  66,0% das

instituições entrevistadas  pela  pesquisa da Fundação Japão de 2018 como motivo de interesse dos

alunos para o estudo da língua, seguido por “interesse na língua japonesa”, com 61,4%, e “interesse na

cultura japonesa, como história, arte e literatura”, com 52,4% (Japan Foundation, 2020).
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Gráfico 5. Número de estudantes de língua japonesa como língua estrangeira - 2018

Fonte: Japan Foundation (2020)

3.3.3 A indústria cultural

De acordo com um estudo da IPSH de 2014 sobre receita e propriedade intelectual no Japão, o

principal setor da indústria cultural japonesa a contribuir para a exportação é o de jogos eletrônicos,

seguido por animação e, em um distante terceiro lugar, filmes e programas televisivos como novelas e

programas  de  variedade.  No  mesmo  relatório,  a  IPSH  aponta  que  a  proporção  da  exportação  no

rendimento  total  da  indústria  de  conteúdo é  excepcionalmente  baixa  no  país  quando comparada  a

outros países. No Japão, a média em 2011 era de apenas 5% do total proveniente da exportação e 95%

do mercado doméstico, enquanto nos Estados Unidos, por exemplo, a exportação representava 18% do

total (IPSH, 2014, p.12-13). A indústria cultural nipônica, de acordo com relatório do METI de 2016,

em 2015 era a segunda maior do mundo, valendo cerca de 210 bilhões de dólares, atrás apenas da dos

Estados Unidos (METI, 2016). O Japão tem, portanto, uma indústria cultural extremamente forte, mas

que é voltada demasiadamente para o mercado doméstico, em mais um exemplo de insularização e da

“síndrome de Galápagos”. O METI, no mesmo relatório, aponta que a indústria está desacelerando por

conta  do  decréscimo  populacional  e  envelhecimento  do  mercado  doméstico,  significando  que  o

aumento da exportação do setor cultural é crucial para sustentar o crescimento da indústria (METI,

2016).



99

Das indústrias apontadas como as principais contribuidoras para a exportação no setor cultural,

a indústria de jogos eletrônicos pode ser entendida como uma exceção, visto que ela desde suas origens

visou a exportação conjuntamente ao mercado doméstico, enquanto animações e programas televisivos

são feitos tendo em via de regra o mercado doméstico como foco, com a exportação sendo um adendo

(GARVIZU, 2017). Essa abordagem diferente do setor de jogos deve-se ao fato dos jogos eletrônicos,

no Japão, estarem em uma intersecção entre o setor cultural e o de bens manufaturados eletrônicos, que

lideravam a economia japonesa durante seus anos de crescimento na década de 1980. Por conta disso,

as maiores empresas de consoles e de jogos eletrônicos no mundo incluem empresas japonesas, como a

Nintendo e a Sony. De acordo com o METI, o Japão possuía em 2013 19,3% do mercado global de

videogames, com mais da metade do lucro anual da indústria japonesa sendo proveniente de vendas no

exterior (METI, 2016).

Gráfico 6. Total anual de vendas no setor de videogames japonês (em cem milhões de ienes)

Fonte: METI (2016)

Apontada como o segundo lugar em contribuição na exportação do setor cultural, a animação

nipônica tem como principal foco o mercado doméstico. Porém, ao se analisar a receita da venda de

contratos da indústria de animação japonesa para o exterior (ver gráfico 6), nota-se que nos últimos
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anos a indústria tem vivenciado um período de crescimento recorde.  De acordo com a Associação

Japonesa  de  Animação,  esse  avanço  é  resultado  da  expansão  das  plataformas  de  streaming

estadunidenses como Netflix, Hulu e Amazon Prime que, na busca por conteúdo original para seus

serviços,  ativamente  procuraram  estúdios  de  animação  japonesa  para  assinar  novos  contratos  de

distribuição exclusivos (AJA, 2018).

 

Gráfico 7. Receita da venda de contratos da indústria de animação japonesa para o exterior (em

cem milhões de ienes)

 

Fonte: The Association of Japanese Animations (2019)

Outro  fator  a  explicar  o  crescimento  vigoroso  na  exportação  da  animação  japonesa  foram

modificações na legislação chinesa, que permitiram plataformas digitais da China exibirem animação

japonesa sem restrições. Se em 2015 a China tinha 64 contratos com estúdios de animação japonesa,

esse número passaria para 365 em 2017 e para 467 em 2019 (AJA, 2016; 2018; 2020). É importante
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notar  que  a  AJA esclarece  em seus  relatórios  anuais  que  esse  novo  aumento  de  popularidade  da

animação japonesa no exterior não é resultante das políticas governamentais associadas ao Cool Japan:

“Entre a política ‘Cool Japan’ e a realidade - a indústria de animação japonesa enfrenta uma
situação muito difícil nos mercados internacionais apesar da estratégia governamental ‘Cool Japan’.
[...]  Em  2014,  ficou  evidente  que  a  indústria  de  animação  japonesa  é  fraca  em  seus  canais  de
distribuição,  comparada  à  Hollywood.  [...]  A animação  japonesa  teria  maiores  possibilidades  se
desenvolvida globalmente por plataformas de distribuição da internet.”56

A  AJA também  está  ciente  de  que  este  novo  crescimento  pode  ser  instável,  devido  à

possibilidade  de  flutuações  políticas  internas  na  China,  que  podem  levar  a  uma  priorização  da

propriedade intelectual doméstica ou até ao banimento de importações japonesas sem aviso prévio. Ou

seja, o que é atualmente permitido pelo governo pode ser modificado sem maiores justificativas, e isso

poderia  levar  ao  encolhimento  das  exportações  japonesas  a  um  patamar  pré-liberação  chinesa

rapidamente (AJA, 2018).

Apontado como terceiro maior contribuidor para exportação do setor cultural pelo IPSH, o setor

cinematográfico japonês é um dos maiores do mundo em volume de produção. Porém, não há nenhuma

agência  governamental  que  apoie  exclusivamente  o  setor,  como  a  Agência  Nacional  do  Cinema

(ANCINE) no Brasil ou o Instituto de Cinema Britânico (BFI, do inglês “British Film Institute”) no

Reino Unido. O Japão é o único país entre os quinze maiores produtores de cinema do mundo ao lado

da Índia a não ter financiamento governamental direto ou indireto (KAWASHIMA, 2016). Além disso,

o custo de importação de filmes e de produtos televisivos japoneses costuma ser pouco competitivo e

próximo em custo de produções americanas, o que diminui a atratividade desses produtos em países do

resto da Ásia, principalmente quando comparados ao valor de importação de produções sul-coreanas,

que  costumam ter  um preço mais  competitivo  (IWABUCHI,  2015;  KAWASHIMA, 2016;  KWAK,

2017).

Até  mesmo  cineastas  japoneses  aclamados  internacionalmente,  como  Hirokazu  Kore-eda,

vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cinema de Cannes em 2018, passam por dificuldades para

56 ASSOCIATION OF JAPANESE ANIMATIONS, THE. Anime Industry Report 2015.  Janeiro de 2016. Tóquio, Japão,
p.4. Tradução nossa.
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encontrar  financiamento  para  seus  projetos.  Em entrevista  ao  Gendai  em 2016,  Kore-eda  criticou

duramente a iniciativa Cool Japan, afirmando que o governo japonês deveria apoiar jovens cineastas

japoneses e a expansão do cinema japonês no exterior ao invés de realizar iniciativas ineficazes, como

enviar Kumamon, o mascote da prefeitura de Kumamoto, para o festival de Cannes: “você não pode

simplesmente  ir  até  Cannes,  tirar  fotos  com  Kumamon  e  dizer  ‘o  Japão  é  cool’. É  preciso

verdadeiramente  apoiar  o  talento  artístico”57.  A necessidade  de  apoio  à  expansão  internacional  da

indústria cinematográfica japonesa mencionada por Kore-eda é entendida ao se analisar a receita anual

da indústria (ver gráfico 8) e notar a alta discrepância entre vendas domésticas e vendas para o mercado

externo  no  total,  principalmente  quando  comparado  ao  equilíbrio  visto  na  indústria  de  jogos

eletrônicos. Além disso, nota-se que a indústria encontra-se estagnada, com receita anual similar entre

2000 e 2014.

Gráfico 8. Receita anual da indústria cinematográfica japonesa (em cem milhões de ienes)

 Fonte: METI (2016)

57TATEDA, Atsuko. Hōga dai hitto no toshi ni Kore-eda Hirokazu kantoku ga “Nihon eiga e no kiki-kan” o daku riyū [“A
razão pela qual o diretor Hirokazu Kore-eda sente uma ‘sensação de crise pelo cinema japonês’ no ano de grande sucesso do
cinema japonês]. Gendai. 28 de novembro de 2016. Disponível em: https://gendai.ismedia.jp/articles/-/50258?page=2



103

Por fim, a música, que estava entre os produtos culturais de destaque da febre japonesa na Ásia

nos anos 1980 e 1990, perdeu sua competitividade internacional através dos anos 2000 e 2010 por uma

persistência na venda de música em mídia física em detrimento de downloads ou streaming. Evidência

disso é a criação tardia de uma parada musical para acompanhar as vendas digitais de música pela

Oricon, equivalente japonesa da Billboard estadunidense. Essa criação ocorreria somente em novembro

de 2016 para álbuns e dezembro de 2017 para canções. A combinação de números digitais e físicos só

ocorreria em 24 de dezembro de 2018, mais de doze anos após a Billboard ter ajustado suas paradas

para incorporar dados digitais, em 2005. 

Ainda assim, de acordo com a Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI, do inglês

“International Federation of the Phonographic Industry”), a indústria musical japonesa é atualmente a

segunda maior  do mundo (IFPI,  2020).  Mesmo em 2019, ela  ainda tinha como principal  fonte de

receita a venda de CDs e DVDs, que representavam 76,4% do total (RIAJ, 2020). Esse foco em mídia

física resulta em um menor interesse das empresas fonográficas japonesas em licenciar seus trabalhos

para plataformas de  streaming  como Spotify e Youtube, diminuindo o alcance e interesse global no

produto japonês (PARC & KAWASHIMA, 2018).

Gráfico 9. Vendas anuais da indústria fonográfica japonesa (em bilhões de ienes)

 Fonte: RIAJ (2020)
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Como visto através desta seção, a indústria de conteúdo japonesa é uma das maiores do mundo.

Porém,  com exceção do setor  de jogos eletrônicos,  ela  encontra-se excessivamente voltada para  o

mercado  doméstico  e  carente  de  modernização  em  diferentes  aspectos,  como  seus  canais  de

distribuição, o que resulta em uma postura menos competitiva no mercado exterior. O modo como a

indústria cultural japonesa lidou com a Coreia do Sul antes e depois do fim da censura aos produtos

culturais japoneses, apesar de seu foco no mercado doméstico, será explanado na seguinte seção. 

3.4 Cool Japan na Coreia do Sul

3.4.1 Cultura japonesa durante a censura e opinião pública sobre a abertura

A censura a produtos culturais japoneses era irregularmente aplicada durante os regimes de Park

e Chun. Por conta disso, alguns produtos culturais japoneses com mukokuseki eram comercializados na

Coreia do Sul legalmente como, por exemplo, artigos licenciados de personagens da Sanrio, visto que

eles não eram facilmente reconhecidos como sendo japoneses. Outros, como a música, eram proibidos

de  serem importados  ou  reproduzidos  na  Coreia  do  Sul,  com canções  até  mesmo de  artistas  sul-

coreanos que  tivessem influências  japonesas  sendo censuradas  pelo  governo.  Entretanto,  a  música

japonesa ainda chegava em território sul-coreano por meio da pirataria, principalmente a partir dos

anos 1980, quando fitas cassete se popularizaram (JUNG, 2007, p.112-113). 

Anime e mangá também eram pirateados sem grande controle do governo. As histórias em

quadrinhos de Doraemon, por exemplo, foram publicadas sem direitos autorais a partir de 1979, com a

história sendo adaptada para se ambientar na Coreia do Sul e tendo os nomes dos personagens trocados

e adaptados para se passarem por coreanos (ver figura 4). Nobita, o protagonista do original, se torna

Jingu,  enquanto  o  próprio  Doraemon  se  torna  Dongjjamong  (동짜몽).  Após  Doraemon  ter  sido

oficialmente licenciado em território sul-coreano, sua versão coreana passou a se chamar “Doraemong”

(도라에몽), distanciando-se assim da versão pirateada. “Fantomas, o guerreiro da justiça” (“   黄金バット /

Ōgon Batto”, lit. “Morcego Dourado”), popular anime exibido entre 1967 e 1968 no Japão, foi exibido
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na Coreia  do Sul  primeiramente entre  1968 e 1969 pela  emissora  Tongyang (TBC),  sendo depois

reprisado nos anos 1970 e 1980 (JUNG, 2007, p.94). 

Figura 8. Dongjjamon, versão pirateada de Doraemon

 

Fonte: Namu.wiki 

Assim  como  no  caso  dos  mangás,  animações  como  Fantomas  tinham  suas  características

japonesas, como nomes de personagens e locações, reprimidas e substituídas por nomes coreanos. As

animações  eram exibidas  dubladas  em coreano,  com suas músicas-tema também traduzidas  para a

língua  coreana.  Os  nomes  dos  roteiristas,  animadores,  dubladores  e  idealizadores  também  eram

retirados das aberturas e encerramentos desses produtos (JUNG, 2007, p.92-93). Considerando ainda a

existência de mukokuseki nas personagens dessas animações, é seguro dizer que todo o odor cultural

japonês era removido do produto antes dele ser ofertado para a população sul-coreana.

Esses  fluxos  culturais  transnacionais  ilegais,  entretanto,  dificilmente  são  mensurados,

impossibilitando a compreensão do volume de vendas dessas fitas cassetes, mangás e VHS pirateadas e
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quem as comprava. Sua existência, porém, é facilmente comprovada, sendo impossível negar o fato de

que a cultura japonesa era comercializada ilegalmente na Coreia do Sul, apesar da censura. Entretanto,

por  conta da adaptação de nomes e  locais,  no caso da animação e das  histórias  em quadrinhos o

reconhecimento  desses  produtos  como  sendo  japoneses  em  um  período  pré-digital  poderia  ser

dificultado.  A  música,  por  sua  vez,  era  inegavelmente  japonesa,  por  conta  da  língua,  e  seus

compradores estavam ativamente interagindo com a cultura japonesa.

Uma pesquisa de opinião do Ministério da Cultura e do Esporte sul-coreano58 de 1995 ajuda a

entender quão disseminada era a cultura japonesa na Coreia do Sul antes da política de portas abertas

ser iniciada: 33,5% dos entrevistados afirmavam já ter  comprado música japonesa de forma ilegal,

enquanto 31,6% já haviam comprado quadrinhos e 20,1% vídeos. Entre adolescentes no ensino médio,

a porcentagem de interação com produtos culturais japoneses era de 72,6%, significando que três em

cada quatro jovens tinham algum tipo de contato consciente com o Japão. Entre todos os entrevistados,

81,1% eram favoráveis ao fim da censura aos produtos japoneses, fosse imediatamente ou parcialmente

através dos anos seguintes. Em uma segunda pesquisa, de 1998, o número de pessoas que afirmou para

o Ministério da Cultura e Esporte concordar com a abertura a produtos culturais japoneses subiu para

84,6% (JUNG, 2007, p.130-131).

Entre a grande maioria que era favorável ao fim da censura, o principal motivo para tal era a

crença de que, para o país se internacionalizar e participar ativamente de um mundo globalizado, era

necessário abrir as portas da Coreia do Sul para todos os outros países, igualmente, incluindo o Japão.

Outras  opiniões  populares  mencionadas  envolviam  o  decréscimo  da  pirataria,  pelos  produtos

finalmente poderem ser comercializados legalmente, e a eventual melhoria da qualidade do produto

cultural doméstico, pela competição saudável com os importados culturais japoneses (JUNG, 2007,

p.134-135). 

O principal motivo apontado pela parcela do público entrevistado que se opunha à abertura

estava  a  memória  do  período colonial  e  as  tentativas  de  “niponização”  da  península,  seguida  por

preocupações  de que a  cultura  pop  japonesa era  excessivamente violenta  e  sexual,  sendo uma má

influência para a juventude coreana. O terceiro motivo mais mencionado na pesquisa de opinião era

político,  envolvendo  querelas  diplomáticas  como  a  posse  das  Rochas  Liancourt  e  a  questão  das

58Desde 2008 “Ministério da Cultura, Esportes e Turismo”, ou MCST, do inglês “Ministry of Culture, Sports and Tourism”.
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mulheres  de conforto.  O último motivo,  mencionado por  20,3% dos entrevistados com uma visão

negativa da política de portas abertas, era econômico e ligado à preocupação com a estabilidade da

indústria cultural doméstica, que poderia ser prejudicada pela competição com a indústria japonesa,

maior e mais forte que a sul-coreana (JUNG, 2007, p.132-134). 

Portanto, no fim dos anos 1990, a grande maioria dos entrevistados pelo Ministério da Cultura e

Turismo era a favor da abertura da Coreia do Sul para a cultura japonesa, com a minoria que expressou

uma opinião negativa ao fim da censura, apresentando como justificativa primariamente as memórias

do colonialismo japonês e suas ramificações, um indicativo de que o principal impedimento para a ação

do soft power japonês na Coreia do Sul era, de fato, o passado colonial.

3.4.2 A cultura japonesa após a implementação da Política de Portas Abertas

Durante a implementação das três primeiras etapas da política de portas abertas (ver quadro 1),

entre 1998 e 2000, os meios de comunicação japoneses e sul-coreanos costumeiramente reportavam os

“primeiros contatos oficiais” do público sul-coreano com a cultura japonesa (KWAK, 2017). Menos de

dois meses após todas as restrições a performances ao vivo em língua japonesa terem sido removidas

na fase 3 da política de portas abertas, em agosto de 2000 a dupla masculina japonesa Chage & Aska se

apresentou na Coreia do Sul, com a performance sendo noticiada pela mídia de ambos os países como

sendo um evento histórico. Os cantores, cientes de sua posição, reproduziram no concerto o discurso

pan-asiático orientado para o futuro da Declaração Conjunta Japão-Coreia de 1998, clamando para os

fãs  sul-coreanos  que  “as  gerações  mais  jovens  deveriam se  unir  e  construir  um futuro  conjunto”

(IWABUCHI, 2008, p. 150). 

O  discurso  pan-asiático  orientado  para  o  futuro  estaria  presente  também  em  parcerias

resultantes da aproximação entre os dois países por conta da Copa do Mundo de 2002. A emissora

japonesa TBS e a sul-coreana MBC, por exemplo,  co-produziram três minisséries que tratavam da

interação entre japoneses e coreanos entre 2002 e 2004: Friends, Passing Rain e Star’s Echo (KWAK,

2017).  As  minisséries  foram  exibidas  nos  dois  países  simultaneamente,  e  apresentavam  estrutura

similar: um homem sul-coreano e uma mulher japonesa se apaixonam e precisam aprender a lidar com

as diferenças e pontos de vista conflitantes entre eles e também entre seus países, procurando resolver
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os problemas para ficarem juntos no futuro, uma metáfora para as relações entre Japão e Coreia do Sul

(JUNG, 2007; KWAK, 2017). Mesmo que esses produtos não fossem exclusivamente japoneses, seu

papel  para  a  disseminação da  cultura  japonesa  na  Coreia  do Sul  foi  relevante,  pois  normalizou a

presença  de  atores  japoneses  na  televisão  sul-coreana.  Friends,  a  primeira  minissérie  exibida,  foi

inclusive um sucesso de audiência na Coreia do Sul (JUNG, 2007, p.160).

O fato dessas novelas apresentarem costumeiramente o relacionamento romântico entre uma

mulher japonesa e um homem coreano é entendido por Sun-young Kwak como uma escolha mais

segura por parte das emissoras, visto que em um romance entre um homem japonês e uma mulher

coreana existiria o risco do relacionamento ser aludido à questão das mulheres de conforto por setores

mais conservadores na Coreia do Sul. Homens japoneses, de maneira geral, tem participação limitada

em cena nessas novelas (KWAK, 2017, p.35). O bem sucedido papel dado para a mulher japonesa

como intermediadora entre  o Japão e  suas  ex-colônias  visto em Oshin nos  anos 1980 é,  portanto,

reforçado nos  anos  2000,  pela  ideia  de  que  um Japão feminino  é  menos  representativo  do  Japão

Imperial do que o masculino, sendo mais palatável para os sul-coreanos. 

Com a abertura praticamente total da Coreia do Sul aos produtos culturais japoneses em 2004, o

período  de  “primeiros  contatos”  culturais  se  encerrou.  Após  ele,  entretanto,  não  foram  iniciados

grandes planos específicos para a Coreia do Sul na indústria cultural japonesa, visto que o mercado

doméstico japonês era consideravelmente maior do que o sul-coreano, significando que a divulgação

dos produtos culturais na Coreia traria potencialmente menos lucro do que a promoção do conteúdo no

próprio Japão. O interesse econômico em explorar esse mercado, portanto, era pequeno. Mesmo para as

empresas  que tivessem interesse  em exportação,  dentro  da  Ásia  o  mercado chinês  ainda  era  mais

atraente pelo tamanho de sua população, apesar das taxas de pirataria na China serem maiores do que

as sul-coreanas. Isso resultou em estratégias de marketing limitadas, sem grande esforço para promover

produtos que já não fossem populares na Coreia do Sul. No caso da música, por exemplo, os CDs eram

vendidos  em seu  estado  original,  sem qualquer  tipo  de  localização  ou  conteúdo  adicional  para  o

mercado sul-coreano (JUNG, 2007, p.166).

 O desinteresse do setor de conteúdo japonês em criar estratégias sob medida para a venda de

seus produtos na recém-aberta  Coreia do Sul após 2004 é entendido,  portanto,  pela falta  de apelo

econômico do vizinho para a indústria japonesa. O governo japonês, porém, também não possuía uma
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estratégia própria para o país em sua diplomacia  pop cultural dos anos 2000. Na verdade, o MOFAJ

não parecia considerar que a Coreia do Sul necessitava de atenção especial para garantir que seu soft

power superasse as memórias do passado colonial ainda presentes no vizinho. Tarō Asō, em sua já

mencionada fala na universidade Digital Hollywood em Tóquio em 2006, desconsidera a Coreia do Sul

ao falar sobre as vitórias do soft power japonês no mundo:

“De maneira alguma o Japão possui uma imagem fraca. Pelo contrário, uma pesquisa [de
2005] conduzida por uma universidade americana e a BBC averiguou quais países do mundo possuem
uma influência positiva, revelando que dos 33 países pesquisados, não menos do que 31 apontaram a
influência japonesa como sendo positiva. Nenhum outro país nessa pesquisa possui o apoio de uma
maioria tão esmagadora de países. O Japão foi de longe o país melhor avaliado.”59

Asō ignorava o fato de que os únicos dois países a terem uma visão negativa do Japão entre os

33 avaliados eram justamente Coreia do Sul e China, países com problemas históricos com o Japão e

que, até 2005, ano em que a pesquisa foi realizada, expressavam anualmente descontentamento com as

visitas de Koizumi  ao Yasukuni  (IWABUCHI, 2015).  Foram descartadas as exceções em favor  do

quadro geral, positivo. E, com isso, não se viu a necessidade de criação de estratégias próprias para a

Coreia do Sul, sob a crença de que o poder da indústria cultural japonesa agiria sozinho. A indústria

cultural,  por sua vez, não tinha motivos econômicos ou incentivos governamentais para priorizar a

Coreia do Sul, resultando na ausência de uma estratégia específica para disseminação do soft power

japonês no país vizinho, tanto pelo setor de conteúdo quanto pelo governo60.

O desinteresse do Japão para com a Coreia do Sul após a conclusão da política de portas abertas

pode ter sido um dos fatores a explicar por que o entusiasmo pela cultura japonesa diminuiu no país

entre 1999 e 2010. De acordo com uma pesquisa de opinião conjunta entre as emissoras NHK (Japão) e

KBS (Coreia do Sul) sobre intercâmbios culturais entre os dois países, a sociedade sul-coreana, que nas

pesquisas  do  MCST em 1995  e  1998  indicava  consumir  produtos  culturais  japoneses  e  apoiar  a

59MOFA. A New Look at Cultural Diplomacy: A Call to Japan's Cultural Practitioners. Speech by Minister for Foreign
Affairs  Taro  Aso  at  Digital  Hollywood  University.  28  de  abril  de  2006.  Disponível  em:
https://www.mofa.go.jp/announce/fm/aso/speech0604-2.html . Tradução nossa.
60Pode-se  considerar,  porém,  que  os  programas  de  intercâmbio  estudantil  do  MOFAJ  como  o  JENESYS  (Rede  de
Intercâmbio para Estudantes e Jovens Japão-Leste Asiático, ou “Japan-East Asia Network of Exchange for Students and
Youths” em inglês) auxiliam a promoção da imagem do Japão na Coreia do Sul. Porém, o programa não é específico para a
Coreia, atendendo a todo o Leste Asiático.

https://www.mofa.go.jp/announce/fm/aso/speech0604-2.html
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abertura do mercado cultural sul-coreano para o Japão, passou a ter menor interesse nos importados

japoneses (ver gráfico 10).

Gráfico 10. Interesse sul-coreano no Japão em 1999 e 2010

 

Fonte: NHK-KBS Joint Report (2011)

Se durante a política de portas abertas o interesse pela cultura japonesa era de 55%, com 10%

dos entrevistados expressando grande entusiasmo, os números em 2010 são ligeiramente mais baixos,

em 48%. Os objetos de consumo também mudaram ligeiramente neste período de pouco mais de dez

anos.  Se  na  enquete  da  MCST em 1995 a  música  e  os  quadrinhos  japoneses  eram os  itens  mais

consumidos  pelos  sul-coreanos  (JUNG, 2007),  em 2010 eles  perderam espaço  para  os  filmes  e  a

animação, consumidos com frequência por 26% e 28% dos entrevistados, respectivamente (ver gráfico

11). 

A música e as novelas japonesas estavam entre os produtos menos consumidos segundo os

entrevistados,  com frequência  respectiva  de  compra  de  11% e  15%.  O menor  consumo pode  ser
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entendido por  serem estes  os  produtos  da  indústria  cultural  sul-coreana  que  mais  ganharam força

internacional com o avanço da onda coreana (ver capítulo 4), fazendo com que a música e as novelas

japonesas,  outrora  atraentes,  perdessem  parte  de  seu  apelo  quando  comparados  aos  produtos

domésticos recentes.

Gráfico 11. Frequência de consumo média de diferentes produtos culturais japoneses na Coreia

do Sul em 2010

 

Fonte: NHK-KBS Joint Report (2011)

O maior interesse entre as faixas mais jovens da população, por outro lado, se manteve. De

acordo com a mesma pesquisa conjunta entre NHK e KBS de 2010, mulheres entre 20 e 39 anos eram

as principais interessadas na cultura japonesa, com o consumo frequente da animação japonesa sendo

de  58%  neste  grupo  e  faixa  etária  (ver  gráfico  12).  O  estudo,  infelizmente,  não  entrevistou

adolescentes, como haviam feito as pesquisas do MCST em 1995 e 1998, sendo possível apenas prever

que nesta faixa etária o interesse pela cultura japonesa continuou maior do que em qualquer outro
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grupo. Analisando a frequência de consumo por faixa etária, é possível observar também que, em 2010,

quanto mais velho fosse o sul-coreano, menor seria seu interesse pelos produtos culturais japoneses, um

indicativo de que, naquele período, quanto maior fosse a distância do passado colonial, maior seria a

disposição do sul-coreano para tolerar e interagir com o país vizinho.

Gráfico 12. Frequência de consumo de diferentes produtos culturais japoneses na Coreia do Sul

em 2010 (Resposta “Frequentemente” + “Às Vezes” por gênero e faixa etária)

 

Fonte: NHK-KBS Joint Report (2011)

3.4.3 Boicote aos produtos culturais japoneses

Com  o  passar  dos  anos  2010,  Coreia  do  Sul  e  China  são  reposicionadas  em  meio  às

modificações na diplomacia do Japão, como a diminuição de foco em sua diplomacia cultural  e a

emergência da diplomacia econômica. Os países não mais são lidos como alvos da diplomacia  pop

cultural japonesa para melhorar a imagem do Japão, mas sim como adversários na competição global

de soft power e diplomacia pública (IWABUCHI, 2015, p.425), o que ajuda a explicar por que também

nos anos 2010 não há uma estratégia específica para disseminar o soft power japonês nesses territórios.
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Em meio  a  este  cenário  de  maior  competição  entre  soft  powers,  a  visibilidade  de  alguns

produtos culturais japoneses passa a ser limitada na Coreia do Sul, apesar de não haver mais censura

contra esses itens. Em reportagem para o jornal sul-coreano Kyunghyang, de 2014, Hye-in Lee explora

os motivos pelos quais apesar de existir interesse em artistas musicais japoneses na Coreia do Sul, eles

não são vistos nas emissoras de televisão abertas sul-coreanas como a MBC, a SBS e a KBS, apenas

em emissoras  de  televisão  a  cabo  e  via  satélite.  De acordo com um representante  da Agência  de

Conteúdo  Criativo  Coreano  (KOCCA,  do  inglês  “Korea  Creative  Content  Agency”),  “como  não

existem  diretrizes  específicas  em  nível  governamental  sobre  esses  conteúdos,  as  emissoras

estabeleceram padrões conservadores para evitar serem criticadas”. Um funcionário da emissora KBS

corroborou  a  informação  dada  pelo  representante  da  KOCCA,  afirmando  para  Lee  não  haver

impedimento legal para a veiculação desses conteúdos na televisão aberta sul-coreana, assim como não

há uma estrutura para impedir o fluxo indiscriminado da cultura japonesa na Coreia do Sul. Porém, o

controle ainda ocorre “por conta da opinião pública”61. 

Entende-se  por  esta  declaração  que  ainda  existem  ansiedades  de  que  o  Japão  estaria

colonizando culturalmente a Coreia do Sul quando seus produtos culturais são exibidos na televisão.

Portanto,  as  emissoras  abertas  sul-coreanas  evitam exibir  conteúdo  japonês  para  prevenir  críticas

nacionalistas  contra  sua  programação.  A língua  japonesa  pode  ser  considerada  como  o  principal

impedimento  para  exibição,  visto  que até  mesmo canções  compostas  por  sul-coreanos,  com letras

predominantemente  em coreano,  ainda  podem ser  alvos  de  restrições  para  exibição  nas  televisões

abertas. Este foi o caso de “Uh Ee”, canção do grupo feminino Crayon Pop, que em 2014 teve sua

veiculação impedida na emissora estatal KBS por conta de uma única palavra em língua japonesa em

sua letra, “pika” (“ ”ぴか , “brilho”). Quando a letra foi adaptada e a palavra japonesa para “brilho” foi

substituída por sua equivalente coreana (“ ”반짝 , “banjjak”), o grupo pôde apresentá-la na emissora62. 

Mesmo mais de uma década após o fim da censura aos produtos culturais japoneses, eles ainda

são entendidos como um tópico sensível na Coreia do Sul. Sua exclusão nas televisões abertas sul-

coreanas é publicamente justificada pelas emissoras como não sendo censuradora, mas sim como sendo

cuidadosa com a reação pública sul-coreana. Justificativa similar foi vista em 2019, quando o trigésimo

61LEE, Hye-in. “Ilbon bangsong-seon hanguk norae nawado, hanguk bangsong-seon ilbon norae mot deutnun kadalgeun".
Kyunghyang  Shinmun.  10  de  setembro  de  2014.  Disponível  em:   http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?
artid=201409102105165#csidx5234ce9e1e7fa9ea74cdf19c37280be
62Yonhap News. Kankoku aidoru no shinkyoku nihongo shiyō de `hōsō futekigō'.  3 de abril de 2014. Disponível em:
https://jp.yna.co.kr/view/AJP20140403001000882

http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=201409102105165#csidx5234ce9e1e7fa9ea74cdf19c37280be_%22
http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=201409102105165#csidx5234ce9e1e7fa9ea74cdf19c37280be_%22
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nono filme de Doraemon, “As Crônicas da Exploração Lunar de Nobita” (“ ”のび太の月面探査記 , “Nobita

no Getsumen Tansa Ki”), teve sua exibição em cinemas sul-coreanos adiada indefinidamente por conta

da opinião pública após o início do conflito econômico entre os dois países em julho de 2019 (BLAIR,

2019).

Eun-Young Jung, ao analisar os fluxos culturais musicais do Japão para a Coreia, interpreta esse

tipo de ação como uma tentativa consciente de omitir a relevância cultural dos produtos japoneses na

Coreia do Sul:

“O  fluxo  transnacional  da  cultura  popular  japonesa  para  outros  lugares  na  Ásia  foi
documentado e interpretado por estudiosos, mas [o fluxo para a Coreia] foi simplesmente ignorado por
minuciosos exames acadêmicos. Isso não se dá pelo fluxo ser de pouca importância culturalmente ou
em pequena escala comercialmente, mas muito provavelmente por ser recente e difícil de documentar,
além de ser uma fonte em potencial de constrangimento para coreanos, ávidos para celebrar a recente
internacionalização  de  sua  cultura  popular  e  minimizar  a  contínua  presença  cultural  do  Japão  na
Coreia.”63

O fato de distribuidores e emissoras sul-coreanas controlarem a exibição de conteúdo japonês,

portanto,  pode  ser  lido  como  uma  atitude  protecionista  que  visa  favorecer  a  indústria  cultural

doméstica, utilizando a opinião pública como justificativa para tal. Esta interpretação é dividida por

jornalistas  japoneses,  que  no  auge  da  onda  coreana  no  Japão  criticavam o desequilíbrio  no  fluxo

transnacional cultural entre os dois países, visto que novelas e artistas sul-coreanos tinham espaço nas

emissoras  japonesas,  mas o mesmo não ocorria  na Coreia  do Sul,  impossibilitando um verdadeiro

intercâmbio cultural entre os países (KWAK, 2017, p.90).

Ainda assim, como visto na pesquisa de opinião da NHK-KBS, produtos culturais japoneses são

consumidos na Coreia do Sul, especialmente por parcelas mais jovens da população. Eles costumam,

inclusive,  ser  alvos  de  boicotes  quando  problemas  diplomáticos  ou  políticos  entre  os  dois  países

ocorrem,  caso  da  visita  do  secretário  parlamentar  japonês  Aiko  Shimajiri  ao  festival  “Dia  de

Takeshima” da prefeitura de Shimane em 2013 e da recente remoção da Coreia do Sul da lista de

parceiros  comerciais  preferenciais  do  Japão  em  julho  de  2019.  Este  último  boicote  pode  ser

63JUNG, Eun-young. Transnational Cultural Traffic in Northeast Asia: The “Presence” of Japan in Korea’s Popular Music
Culture. University of Pittsburgh, 2007, pg. 3. Tradução nossa.
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considerado o maior e mais longo até aquele momento, ocorrendo por mais de um ano, por sua forma

de  organização  diferenciada  quando  comparada  a  boicotes  passados.  Além de  protestos  nas  ruas,

planejados por grupos civis organizados, o recente boicote se deu primariamente por meio de ações em

redes sociais online, com maior participação de pessoas nas faixas etárias dos 20 e 30 anos, grupo que

segundo a pesquisa de 2010 era o maior consumidor de produtos japoneses. Se ocorreu uma diminuição

do interesse nos produtos japoneses por esta faixa etária, entretanto, ainda não pode ser conferido.

Figura 9. Logomarca do movimento “Boycott Japan”

 

Fonte: Inha Press64.

A eMFORCE, empresa de marketing digital sul-coreana que realizou um estudo de mineração

de textos em redes sociais sobre o boicote, aponta que a expressão coreana para “boicote ao Japão”,

“ilbon bulmae” (일본불매), foi mencionada mais de um milhão de vezes em 2019, oitenta vezes o total

do boicote de 2013 (eMFORCE, 2019). A atuação de jovens na internet justifica novos componentes do

boicote, como sua logomarca (ver figura 9), que utiliza a bandeira japonesa para escrever “não” em

inglês (“no”) e possui slogans similares aos de marcas comerciais, como “boicote o Japão” (“Boycott

Japan”), “eu não vou” (“gaji anhseubnida”) e “eu não compro” (“saji anhseubnida”). 

64SHIN, Ji-won. Boycott Japan, Inha Press, 2019.
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A atitude perante  o boicote também se modifica  pela  presença de jovens,  que entendem o

movimento como um jogo com resultados claros e um senso de comunidade e colaboração. Notícias de

queda nas vendas de produtos japoneses, por exemplo, são compartilhadas online e usadas para atestar

o sucesso do movimento. O eMFORCE indica que, se em um primeiro momento as palavras associadas

ao boicote no Twitter eram passionais, como “raiva”, “patriotismo” e “orgulho”, algo condizente com o

sentimento de boicotes passados, com o passar do tempo essas palavras foram substituídas por “fácil”,

“rotina”,  “consumo racional” e “diversão bem sucedida”,  um indicativo de que o boicote havia se

tornado parte do dia-a-dia dos usuários da rede social, algo que não havia ocorrido em movimentos

anteriores.  A  atitude,  portanto,  não  é  mais  passional  e  pesada,  mas  sim  disciplinada  e  alegre

(eMFORCE, 2019).

Os números de importação indicam ainda que uma diminuição de consumo e compra de bens de

consumo japoneses de fato ocorreu na Coreia do Sul. O serviço alfandegário coreano aponta que houve

uma queda de 37,2% na importação de bens de consumo japoneses nos primeiros quatro meses de 2020

quando comparado ao mesmo período em 2019. A importação de bens de consumo total, no mesmo

período, teve uma queda de apenas 9,5%, ou seja, a queda japonesa foi quatro vezes maior do que a

queda geral (KANG, 2020). A importação de cosméticos japoneses caiu ainda mais que a média, tendo

uma diminuição de 43,3% entre 2019 e 2020, enquanto artigos de papelaria no mesmo período caíram

51,1% e cervejas japonesas, as mais afetadas pelo boicote, tiveram queda de mais de 90% no volume

de importação (LEE; PARK, 2020).

A organização  dos  sul-coreanos  na  internet  ajuda  a  entender  a  duração  do  boicote  e  sua

efetividade. Por meio de websites colaborativos como o “NoNo Japan” (노노재팬), os usuários podem

indicar  bens  de  consumo  e  produtos  culturais  japoneses  e  sugerir  substituições  de  outras  origens

(KWAK, 2019). Materiais escolares da marca sul-coreana Morning Glory são apontados como bons

substitutos para a japonesa Pentel, enquanto produtos licenciados da Disney são considerados ideais

para substituir a marca Sanrio. O Xbox, console de videogames da estadunidense Microsoft, é sugerido

como um equivalente ao Playstation da japonesa Sony, e até mesmo tratores da sul-coreana Daedong

figuram no site, para substituir os modelos da Mitsubishi.

Mesmo em meio  ao boicote,  há indícios  de que o interesse  por  alguns produtos  japoneses

continua a existir. A GU, subsidiária do conglomerado japonês do setor de vestuário Fast Retailing,
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decidiu fechar todas as suas lojas na Coreia do Sul em maio de 2020, após ver suas vendas caírem 30%

entre 2019 e 2020. A marca, entretanto, continua atuando online, sinal de que ainda existe interesse em

seus produtos (ARNOLD, 2020). O Switch,  console de videogames da japonesa Nintendo e que é

apontado no “NoNoJapan” como um produto “difícil de substituir”, teve um aumento de vendas de

mais de 30% entre o primeiro trimestre de 2019 e o de 2020 (JUNG, 2020), indicando que, na ausência

de substituições válidas, o produto japonês ainda é apreciado. O turismo para o Japão, por sua vez,

apresentou uma queda significativa a partir de julho de 2019 por conta do boicote (ver gráfico 13),

situação  posteriormente  agravada,  certamente,  pela  pandemia  do  novo  coronavírus,  visto  que  o

primeiro caso registrado do vírus no Japão ocorreu em 16 de janeiro e na Coreia do Sul no dia 20 do

mesmo mês, estendendo o período de queda relativa ao mesmo período do ano anterior nos números de

turistas sul-coreanos no Japão através de 2020.

Gráfico 13. Número de turistas sul-coreanos no Japão entre 2012 e 2020

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da JNTO (2020)
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Ademais, a impressão do Japão na Coreia do Sul nunca esteve tão baixa. De acordo com a

pesquisa de opinião mais recente do grupo GENRON-NPO, de 2020, as atitudes sul-coreanas quanto ao

vizinho pioraram dramaticamente, com “completa e rápida deterioração das percepções sul-coreanas

sobre  o  Japão”  (GENRON-NPO,  2020,  p.1).  Os  dados  indicam que  quase  90% dos  sul-coreanos

entrevistados consideram as relações bilaterais entre os países “relativamente ruins” ou “extremamente

ruins”, enquanto mais de 70% possuem uma imagem “ruim ou relativamente ruim” do vizinho. Cerca

de 60% dos sul-coreanos também consideravam o sistema político japonês “militarista”, apesar de sua

Constituição pacifista.  Esses números  são significativamente maiores do que os vistos na pesquisa

anterior, quando pouco menos de 50% dos entrevistados possuíam uma imagem “ruim ou relativamente

ruim”  do  Japão  e  65%  acreditavam  que  as  relações  bilaterais  entre  os  vizinhos  eram  “ruins  ou

relativamente ruins”.  

Em posse desses dados e estando ciente do teor do boicote, é possível dizer que o soft power

japonês, na Coreia do Sul, está sendo ineficaz e não tem um cenário propício para se desenvolver no

futuro  próximo.  Se  entre  2013  e  2019  o  número  de  turistas  sul-coreanos  no  Japão  aumentou

consistentemente, em consonância com a nova estratégia Cool Japan focada no turismo, esta tendência

foi vigorosamente revertida após o primeiro sinal de tensão entre os dois países, com o turismo sendo

um dos principais alvos do boicote, figurando em metade de seu lema central, “não compre, não vá”. O

mesmo pôde ser visto na opinião pública sobre o vizinho, que apesar de mostrar consistente melhoria

nas pesquisas da GENRON-NPO entre 2015 e 2018, despencou consideravelmente em 2020 por conta

das novas tensões. Distribuidoras e emissoras sul-coreanas também controlam a exposição de música,

animações e novelas japonesas, utilizando a opinião pública como justificativa. Concomitantemente a

esta moderação, a indústria cultural doméstica se desenvolveu notadamente, o que tornou alguns dos

produtos culturais japoneses outrora interessantes para os sul-coreanos menos atraentes. Em vista disso,

é difícil não considerar a possibilidade de conciliação por meio de Cool Japan diminuta. 

Oportunidades passadas, em um tempo quando a Coreia do Sul estava mais disposta a interagir

com a cultura japonesa e ainda não possuía uma indústria cultural doméstica tão forte, por sua vez, não

foram utilizadas ao máximo, caso do período da política de portas abertas e da Copa do Mundo de

2002. Nele, as consistentes visitas de Koizumi ao Yasukuni por todo o seu mandato como primeiro-

ministro e a recusa em consentir  com a remoção de livros didáticos revisionistas reivindicada pela

Coreia  do Sul  no começo dos  anos 2000 dificultaram a assimilação do soft  power japonês.  Essas
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atitudes  nacionalistas  desperdiçaram  o  potencial  para  o  entendimento  criado  naturalmente  pela

organização  conjunta  da  Copa  do  Mundo  de  2002,  uma  conjuntura  favorável  para  o  intercâmbio

cultural que dificilmente será equiparada no futuro próximo. A subsequente ausência de uma estratégia

específica do governo japonês para sustentar o interesse em sua cultura no vizinho após a política de

portas abertas ser finalizada também não estimulou a assimilação do soft power japonês, resultando em

uma contínua queda de interesse pela cultura e língua japonesa na Coreia do Sul.

3.5 Conclusão

Como visto através deste capítulo, a indústria cultural japonesa se expandiu ao redor do mundo

independentemente do auxílio de uma estratégia governamental que tinha essa disseminação como fim.

O  intuito  dessa  indústria  era  essencialmente  suprir  o  amplo  mercado  doméstico  japonês,  com  a

exportação sendo apenas um adendo. Foram a afeição e a demanda internacional por produtos culturais

japoneses que propulsionaram esse crescimento ao redor do globo, não políticas públicas do governo.

Interesses  estatais  na  criação  e  manutenção  de  uma  marca  para  o  país  baseados  nessa  atração

internacional apareceram somente em um segundo momento, a posteriori, anos após Cool Japan como

fenômeno de fato ter começado a se espalhar pelo mundo. 

Em um primeiro momento, nos anos 2000, o Japão pretendia usar sua cultura  pop  para criar

intercâmbio  cultural  com  seus  vizinhos  asiáticos,  com  o  intuito  de  assim  melhorar  sua  imagem

internacional e superar as memórias de agressões passadas. Porém, as ações nacionalistas domésticas

do Estado agiam na contramão do discurso pan-asiático da diplomacia pública do PLD, prejudicando a

ação de seu  soft power em países como China e Coreia do Sul. Já nos anos 2010, devido a maior

competição com seus vizinhos, a estratégia japonesa de  soft power foi atualizada para incluir nation

branding em seu discurso e focar-se no ganho econômico de se divulgar a indústria cultural no exterior,

seja pela própria venda dos produtos culturais, pela venda de bens manufaturados indiretamente ligados

à cultura ou ainda pelo aumento do interesse pelo turismo para o Japão, abandonando assim a ideia de

construção de uma comunidade pan-asiática. 
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A ciência da utilidade política de sua indústria cultural por legisladores do Japão, tanto para

melhoria de sua imagem internacional quanto para impulsionar a economia japonesa, não resultou em

nenhum momento em políticas públicas que fomentem essas indústrias. O Fundo Cool Japan, o mais

próximo de uma política governamental para auxiliar  o setor, tem como principal meta expandir o

conteúdo  já  existente  no  exterior,  não  ajudando  a  indústria  cultural  a  financiar  novos  criadores,

melhorar condições de trabalho e desenvolver novas técnicas. Além disso, seu nome foi envolvido em

diferentes escândalos, colocando a credibilidade do fundo em questão. A falta de apoio governamental

e  um  excessivo  foco  no  mercado  doméstico  explica,  por  exemplo,  a  estagnação  das  indústrias

cinematográfica e fonográfica japonesas. 
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CAPÍTULO 4
HALLYU

Hallyu (韓流, kanryu / 한류, hallyu), também conhecida como “onda coreana”, é um neologismo

usado para explicar o repentino aumento de interesse na cultura popular sul-coreana a partir do fim dos

anos 1990 e começo dos anos 2000, primeiramente no Leste e Sudeste Asiático e posteriormente em

todo o mundo. O termo Hallyu ganhou proeminência no final dos anos 1990, após ser mencionado pela

mídia chinesa ao se referir à crescente popularidade de músicas e novelas sul-coreanas na China, na

chamada “síndrome Hallyu”. O termo, até então usado somente pela mídia chinesa, logo foi apropriado

pelo então Ministério de Cultura e Turismo sul-coreano (MCST), que lançou um álbum promocional de

música coreana para o mercado chinês. No CD, intitulado Hallyu, cantores e cantoras sul-coreanos

proeminentes cantavam versões de músicas populares em mandarim, com o intuito de atrair a atenção

do público chinês (JUNG, 2007; KIM, 2007). É evidente,  portanto,  o envolvimento governamental

tanto no uso do nome Hallyu quanto no movimento em si desde sua gênese.

O sucesso da indústria cultural sul-coreana na virada do milênio pode ser de fato entendido

como resultado direto de políticas  públicas do governo sul-coreano no mandato de Dae-jung Kim

(1998-2003), visto que até o fim dos anos 1980 a indústria cultural do país era controlada pelos regimes

autoritários de Park e Chun por meio de censura. Para a melhor compreensão das políticas públicas dos

anos 1990 que resultarão na onda coreana, é necessário, primeiramente, entender o estado da indústria

cultural  e  das  políticas  públicas  para  a  cultura  durante  essas  administrações  totalitárias.  Logo,  a

primeira  seção  deste  capítulo  se  focará  neste  período  histórico.  Em um segundo  momento,  serão

analisadas as políticas públicas que levaram à criação de Hallyu, as motivações por trás dessas políticas

públicas e as razões que levaram a onda coreana a se expandir primeiramente na Ásia e depois ao redor

do mundo, evidenciando as qualidades e deficiências do movimento como recurso de soft power do

Estado sul-coreano.

Na terceira seção do capítulo,  serão identificados os principais setores culturais a auxiliar  a

expansão da onda coreana por meio de dados quantitativos da indústria, além do número de turistas

estrangeiros  na  Coreia  do  Sul  e  o  número  de  estudantes  de  coreano  como  língua  estrangeira.
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Finalmente,  na  quarta  seção  será  apresentada  a  disseminação  de  Hallyu  no Japão pelas  indústrias

culturais sul-coreanas, sendo assim possível compreender se a estratégia de soft power do país tem sido

bem sucedida em diminuir o sentimento anti-coreano e melhorar a imagem da Coreia do Sul no Japão.

4.1 Políticas culturais e a cultura de massa sul-coreana antes de Hallyu

As primeiras políticas culturais da Coreia do Sul tinham como objetivo principal a afirmação da

identidade nacional coreana, o que pode ser entendido como uma reação aos trinta e cinco anos de

colonização japonesa, a subsequente administração estadunidense entre 1945 e 1948 e a Guerra da

Coreia. Esse longo período de influência cultural externa forçosa e indiscriminada, somado à divisão da

Coreia em dois Estados distintos, resultou em um senso de quebra entre a cultura tradicional coreana e

a experiência contemporânea da Coreia do Sul, fazendo com que a ideia de identidade cultural fosse

central para o governo desde a administração de Syngman Rhee, mesmo que Rhee não tenha criado

uma política cultural específica para este fim (YIM, 2002). 

Ao lado da promoção da individualidade da cultura coreana, nos regimes autoritários de Chung-

hee Park e Doo-hwan Chun as políticas culturais sul-coreanas também usavam a cultura como um

instrumento  para  fortalecer  a  legitimidade  desses  governos  ditatoriais,  controlar  a  sociedade  sul-

coreana  e  proteger  seus  cidadãos  do  comunismo  e  de  certas  influências  culturais  estrangeiras,

consideradas danosas para a identidade nacional, por meio de uma política de portas fechadas (YIM,

2002; PARK, 2015). Durante os regimes de Park e Chun, o potencial valor econômico da indústria

cultural era, em termos gerais, ignorado, pois o crescimento econômico sul-coreano entre as décadas de

1960 e 1980 era sustentado pelas indústrias de base do setor manufatureiro, com a relação do governo

com as indústrias culturais domésticas sendo uma de controle e censura (PARK, 2015). As principais

políticas culturais destes períodos serão explicitadas na próxima seção.
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4.1.1 Indústria e políticas culturais durante os regimes de Park e Chun

A fim de afirmar a identidade cultural coreana, o regime de Park criou, em 1973, o primeiro

plano quinquenal  para  o  desenvolvimento  cultural,  implementado entre  1974 e 1979 (YIM,  2002;

PARK, 2015). O plano visava realçar a cultura tradicional e a identidade étnica coreana, com subsídios

de 125 bilhões de wons para restaurar sítios históricos e arqueológicos por todo o país e criar museus

dedicados à arte tradicional. Figuras históricas como o rei Sejong, idealizador do alfabeto coreano (한글,

 hangeul),  e  o  almirante Soon-shin Yi,  que derrotou tropas  japonesas  no século XVI,  tornaram-se

símbolos nacionais promovidos pelo governo. O plano também visava a divulgação da cultura coreana

no exterior. O taekwondo, por exemplo, se tornou um esporte patrocinado pelo Estado, com a criação

de uma federação internacional dedicada ao esporte (PARK, 2015). Também em 1973, o regime Park

estabeleceu  a  Fundação  de  Cultura  e  Artes  Coreana  (KCAF,  do  inglês  “Korean  Culture  and  Arts

Foundation”),  responsável  por  patrocinar  eventos  de dança,  teatro,  música,  filmes  e  literatura  que

tivessem conteúdo alinhado com as diretrizes culturais do governo, como, por exemplo, a exaltação do

patriotismo.  Mi-sook Park,  analisando o plano quinquenal,  vê  nele  um grande contribuidor  para a

perpetuação do nacionalismo étnico ainda vigente na Coreia do Sul (PARK, 2015, p. 84).

Conjuntamente ao apoio à cultura tradicional, para garantir a manutenção da individualidade

cultural coreana, o regime de Park também regulou e controlou a indústria cultural doméstica e os

contatos que sul-coreanos poderiam ter com a indústria cultural internacional. Os produtos culturais

japoneses  tinham  sua  comercialização  proibida  (para  maiores  detalhes,  ver  capítulo  3,  seção  4),

enquanto  produções  ocidentais  eram  analisadas  caso  a  caso  antes  de  serem  aprovadas  para

comercialização. Ademais, no caso do cinema e da televisão, um sistema de ‘cota de tela’65 garantia que

a Coreia do Sul não fosse inundada por produções de Hollywood. Sucesso internacional não era um

fator que garantisse a aprovação da importação de filmes, seriados e canções, com o alinhamento às

diretrizes morais do regime sendo mais importante  (KIM, 2018).  No caso da produção doméstica,

produtos culturais sul-coreanos considerados subversivos, como aqueles pró-comunismo, antissistema,

ou  que  tivessem teor  considerado  “muito  japonês”,  eram censurados  pelo  governo  (JUNG,  2007;

PARK, 2015). 

65“Cota de tela'' é o nome dado à obrigação legal de exibição de um mínimo de obras nacionais em cinemas e emissoras
televisivas. Na Coreia do Sul, esta medida protecionista foi iniciada em 1961 e continua a existir hoje, apesar do número
mínimo de dias de exibição de filmes sul-coreanos nos cinemas ter sido modificado em diferentes ocasiões.
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No caso da música, canções do gênero  trot  (트로트, teuroteu) poderiam ser censuradas pela

origem do gênero datar do período colonial e dividir similaridades com o enka japonês. Este foi o caso

de “Dongbaek Agassi” (동백아가씨, Senhorita Camélia), prestigiada canção de Mi-ja Lee lançada em

1964 e censurada em dezembro de 1965. A canção era o tema do popular filme de mesmo nome que,

por sua vez, não foi censurado pelo governo. A postura do regime quanto ao  trot  era arbitrária, com

cerca de 150 canções censuradas durante a administração de Park por terem “tons japoneses” mais

evidentes, enquanto muitas outras canções de trot puderam ser comercializadas sem maiores problemas

(JUNG, 2007, p.106-108).

Figura 10. Capa da trilha sonora de Dongbaek Agassi

 

Fonte: discogs.com

Outro gênero musical  perseguido pelo regime de Chung-hee Park foi o  tong gita (통기타,

violão), que tinha no violão seu principal instrumento musical. Representativo da juventude sul-coreana

dos anos 1970, o gênero era associado a jovens universitários com um apreço por símbolos ocidentais,

como a minissaia, a calça jeans azul, cabelos compridos para homens, o violão e o chope. Bok-rae Kim

aponta  que,  ao  abraçarem  elementos  de  uma  cultura  não  apoiada  pelo  regime,  mesmo  que  uma

predominante  ao  redor  do  mundo,  os  jovens  sul-coreanos  efetivamente  criaram  sua  própria



125

contracultura  (KIM,  2018,  p.19-20).  Em 1975,  no  chamado  “Incidente  Cannabis”  (  대마초 사건,

Daemacho Sageon), mais de cinquenta cantores, compositores e artistas associados ao tong gita foram

presos por fumarem cigarros de maconha. Nem todos os cantores presos comprovadamente fumaram

cigarros, mas sua participação no gênero foi considerada suficiente para detenção. Outros artistas que

não foram presos  pelo  regime foram proibidos  de  trabalhar  na  indústria  fonográfica,  pela  simples

associação ao tong gita. No ano seguinte, o regime Park promulgou uma lei que estipulava a prisão por

no mínimo dez anos pela venda ou consumo da cannabis, com a pena máxima possível sendo a morte

(JUNG, 2007; KIM, 2018).

O cinema sul-coreano, que entre os anos 1950 e o começo dos anos 1960 passava por um

período prolífico conhecido como “a era de ouro do cinema”, também se tornou objeto da censura do

regime Park. Mesmo filmes aclamados internacionalmente eram alvo de censura, caso de Obaltan (오발

탄,  Bala  Perdida),  de 1961,  que  apesar  de participar  do Festival  Internacional  de Cinema de  São

Francisco em 1963, teve sua exibição banida em sua terra natal por seu tom pessimista ao retratar a

vida na Coreia do Sul após o fim da Guerra da Coreia. A censura governamental atingiu um novo

patamar nos anos 1970, quando o regime Park passou a regular a indústria cinematográfica ainda no

estágio  de  produção  dos  filmes,  censurando  roteiros  que  não  fossem  considerados  politicamente

corretos e que não apoiassem os ideais do regime (PARK, 2015; KIM, 2018). A intervenção do governo

na  indústria  cinematográfica  efetivamente  a  enfraqueceu,  com a  degradação  da  qualidade  de  suas

produções e a popularização da televisão diminuindo o interesse pelo cinema entre os sul-coreanos

(PARK, 2015).

A criatividade da música e do cinema sul-coreanos, portanto, foi suprimida e sufocada pelo

governo com diferentes justificativas durante os anos 1960 e 1970, sendo uma demonstração do poder

incondicional que o regime Park tinha sobre o povo sul-coreano (JUNG, 2007; KIM, 2018). O controle

governamental das indústrias culturais visto durante o regime Park continuou nos anos 1980, agora sob

o domínio de Doo-hwan Chun. Em 1980, Chun estatizou as grandes emissoras televisivas privadas sul-

coreanas Tongyang (TBC) e Dong-A, fundindo-as na estatal KBS-2. A Mun-Hwa (MBC), por sua vez,

foi forçada a vender mais de 60% de suas ações para a KBS. O panorama televisivo sul-coreano, por

conseguinte, passou efetivamente a ser controlado pelo governo. Além disso, em 1980, Chun também

promulgou uma lei que restringia consideravelmente a liberdade de imprensa, com oficiais do governo
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supervisionando redações de jornais66 para garantir que o regime Chun fosse representado de maneira

positiva (PARK, 2015).

Apesar de manter o controle sobre a indústria cultural de seu predecessor, Chun injetou dinheiro

no desenvolvimento  do  setor  por  meio  do  “Novo Plano para  o Desenvolvimento  Cultural”,  plano

quinquenal iniciado em 1981 que visava apoiar tanto a cultura tradicional quanto a popular. O plano

ficou conhecido como “3S” (삼에스, sam-eseu, “três ésses”) entre os críticos do governo pelo seu

suposto foco em “seukeurin” (스크린,  “telas”),  “sekseu” (섹스,  “sexo”) e “seupocheu” (스포츠,

“esportes”). No caso, maior investimento na televisão, agora controlada pelo Estado, maior tolerância

com conteúdos provocantes e violentos e maior apoio governamental para o esporte (PARK, 2015;

KIM, 2018). No caso do esporte, o regime Chun criou ligas profissionais de futebol, beisebol e ssireum

(씨름), uma luta livre tradicional coreana, sob o slogan “prosperidade na nação através do esporte”

(PARK, 2015, p.87). Essas modificações podem ser entendidas como uma forma de controle do regime,

com uma relativa maior liberdade para a produção cultural mascarando o tolhimento da liberdade de

imprensa e a violenta repressão à oposição ao governo.

Mesmo com a maior liberalidade com os temas abordados e maior investimento na indústria

cultural  do  “Novo  Plano  para  o  Desenvolvimento  Cultural”,  o  controle  governamental  sobre  os

produtos culturais continuava rígido, e as indústrias fonográfica e cinematográfica encontravam-se com

um número insuficiente de trabalhadores e equipamentos datados através dos anos 1980 (KIM, 2007).

Neste  cenário,  os  produtos  culturais  japoneses  pirateados  se  tornaram  mais  atraentes,  pelos  seus

aspectos modernos e avançados quando comparados ao estado da produção audiovisual sul-coreana.

Com a importação oficial  desses produtos proibida,  além da pirataria também se tornaram comuns

casos de plágio de produtos culturais japoneses, em diferentes áreas da indústria, como a música, as

novelas e, principalmente, a animação (JUNG, 2007).

A indústria de animação sul-coreana, ainda em um estado rudimentar no fim dos anos 1970 e

começo dos anos 1980, lançava para o mercado doméstico produtos que se apropriavam não somente

de designs  japoneses,  mas também de desenhos ocidentais,  sem direitos  autorais,  para contar  suas

próprias histórias. “Narara, Wondeogongju” (“Voe, Princesa Maravilha”), de 1978, trazia uma versão

da Mulher Maravilha batalhando contra uma invasão alienígena, tendo influências evidentes da série de

66A insurreição popular na cidade de Gwangju contra a ditadura de Chun que ocorreu em maio de 1980, por exemplo, foi
retratada pela imprensa como uma revolta liderada por simpatizantes comunistas.
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1975 com Lynda Carter em sua sequência de transformação e trilha sonora.  “Geom-eun Byeolgwa

Hwanggeum Bagjwi” (검은별과황금박쥐, “Estrela Preta e Morcego Dourado”), longa de animação de

1979, apresentava o design de Batman com uma paleta de cores modificada, com o característico preto

da fantasia do herói sendo substituído por dourado, vermelho e azul (ver figura 11). “Space Gundam V”

(  스페이스간담브이), de 1983, se utilizava por sua vez de designs de personagens das séries japonesas

Super Dimension Fortress Macross (超時空要塞マクロス, Chōjikū Yōsai Makurosu), de 1982, e Mobile

Suit Gundam (機動戦士ガンダム, Kidō Senshi Gandamu), de 1979, novamente com pequenas alterações

na paleta de cores das personagens (ver figura 12). 

Figura 11. Capa da trilha sonora de “Geom-eun Byeolgwa Hwanggeum Bagjwi” e poster de “Narara,

Wondeogongju”

 

Fonte: superfriends.fandom.com; animations.fandom.com

Além  da  presença  de  designs  reconhecíveis  de  propriedades  intelectuais  internacionais,  é

evidente o uso do mukokuseki característico do anime japonês nesses produtos, com suas personagens

humanas originais também apresentando olhos grandes e emotivos, pele branca rosada e cabelos de

diferentes colorações para representar personagens de nacionalidade sul-coreana. A influência do estilo

japonês  na  indústria  de  animação  sul-coreana  ainda  em  sua  infância  é  compreensível,  visto  que
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animações  japonesas  eram exibidas  nas  emissoras  da Coreia  do Sul,  apesar  da censura,  com suas

origens apagadas, servindo de modelo para os animadores sul-coreanos.

Figura 12. VF-1 Valkyrie, de Super Dimension Fortress Macross e Space Gundam V, de Space

Gundam V

 

Fonte: macross.fandom.com

Plágios totais ou parciais de canções japonesas também ocorriam. De acordo com Eun-young

Jung,  isso se dava  “pela  confiança  de  alguns compositores  e  cantores  de  que,  com a censura aos

originais japoneses, o público sul-coreano não teria ciência da cópia” (JUNG, 2007, p.118). Exemplo

disso ocorreu em 1984, quando Yun-sang Ham lançou Ppaljunochopanambo (빨주노초파남보, “as sete

cores do arco-íris”), plágio parcial de Gingiraginni Sarigenaku (ギンギラギンにさりげなく), grande sucesso de

1981 de Masahiko Kondo. Questionado sobre a originalidade de sua canção, Ham negou as acusações

de plágio e nenhuma medida foi tomada para impedir sua circulação, tanto pela mídia quanto pelo

governo,  com o caso rapidamente sendo esquecido fora da indústria fonográfica sul-coreana e  dos

círculos de fãs de música japonesa pirateada (JUNG, 2007).



129

Ao se comparar a postura do governo entre o caso Ppaljunochopanambo e o das canções de trot

como Dongbaek Agassi, nota-se a inconsistência da aplicação da censura à cultura japonesa. Dongbaek

Agassi,  uma  produção  original  sul-coreana,  por  ter  aspectos  que  poderiam  ser  entendidos  como

japoneses,  teve  sua  veiculação  censurada.  Ppaljunochopanambo,  que  de  fato  possuía  elementos

japoneses  em sua  composição,  não  foi  censurada,  pela  música  plagiada  não  ter  um odor  cultural

japonês perceptível, sendo representativa do hibridismo musical em voga no Japão dos anos 1980. O

mesmo pode ser dito dos designs do anime japonês sendo utilizados indiscriminadamente pela indústria

de animação sul-coreana sem qualquer tipo de controle governamental. Para a censura dos regimes

autoritários sul-coreanos, era mais condenável soar e parecer japonês, do que de fato ser japonês.

4.1.2 Democratização sob Tae-woo Roh e a globalização de Young-sam Kim

De acordo com a Constituição sul-coreana em 1981, o mandato de um presidente tinha duração

de sete anos, sem possibilidade de reeleição, fato que Doo-hwan Chun pretendia respeitar. Porém, Chun

planejava  que  as  eleições  de  1987  fossem mais  uma  vez  indiretas.  Protestos  por  eleições  diretas

tomaram o país, na chamada Insurreição Democrática de Junho (6  월민주항쟁, Yuwol Minjuhangjaeng),

que resultou nas primeiras eleições democráticas da Coreia do Sul. Com uma oposição fragmentada

entre diferentes candidatos (primariamente Young-sam Kim e Dae-jung Kim, que viriam a se tornar

presidentes nos anos 1990), o candidato apoiado por Chun, Tae-woo Roh, acabou sendo eleito com

apenas 36,6% dos votos. Logo, o primeiro presidente eleito democraticamente, na Coreia do Sul, foi

um general que apoiou o último regime autoritário do país. Ainda assim, com a posse de Tae-woo Roh,

emendas constitucionais aprovadas em 1987 entraram em vigor, restituindo, por exemplo, a liberdade

de imprensa. O mandato de Roh pode ser entendido, portanto, como um regime transicional, de uma

ditadura para uma democracia (PARK, 2015).

Em 1988, os Jogos Olímpicos ocorreram em Seul67 sob Roh. A realização de grandes eventos

culturais e esportivos era apoiada por Chun tanto como uma forma de legitimação da autoridade de seu

regime quanto como uma estratégia de visibilidade para a Coreia do Sul no cenário global. Com isso, o

Miss  Universo  de  1980,  os  Jogos  Asiáticos  de  1986 e  os  Jogos  Olímpicos  de  1988  foram todos

67A candidatura  sul-coreana  para  as  Olimpíadas de 1988 foi  idealizada  ainda sob Chung-hee Park,  dias  antes  de  seu
assassinato.  Doo-hwan Chun reorganizou a  candidatura  e  a  submeteu  para  o Comitê  Olímpico  em 1981,  vencendo a
japonesa Nagoya pelo título de sede dos jogos de 1988.
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realizados em Seul (PARK, 2015; KIM, 2018). O projeto, continuado por Roh, visava mostrar para o

mundo o rápido desenvolvimento econômico do país,  criando uma imagem moderna e  positiva da

Coreia do Sul. Por intencionar a melhora da imagem internacional da Coreia do Sul, essas iniciativas

podem ser entendidas como um esforço inicial de nation branding.

Com a democratização, o retorno da liberdade de imprensa e a visibilidade internacional trazida

pelas Olimpíadas, veio também maior liberdade para o setor cultural, tanto para a produção doméstica,

quanto para a importação, salvo a de produtos japoneses. As mudanças eram parte das novas políticas

culturais  de Roh, focadas  no chamado “bem-estar  cultural”  e  em maiores esforços  de intercâmbio

cultural, além da promoção da identidade cultural coreana (KIM, 2007; KANG, 2015). Se nos regimes

de Park e Chun as políticas culturais focaram-se em controle e regulação, a nova política cultural de

Roh visava a participação e divulgação, sob o slogan “cultura para todos” (PARK, 2015). 

Para tal, foram removidas as restrições à importação de música, filmes e programas televisivos

internacionais, que antes precisavam ter seus conteúdos aprovados pelo governo. Porém, a censura à

cenas  consideradas  inadequadas,  sob Roh,  ainda  era uma possibilidade.  O sistema de cota  de tela

também  foi  adequado,  permitindo  maior  presença  de  filmes  e  programas  televisivos  importados.

Distribuidoras  internacionais  também puderam finalmente  abrir  escritórios  na  Coreia  do  Sul,  sem

intermédio do governo. No caso das emissoras de televisão sul-coreanas, que haviam sido estatizadas

por Chun, mudanças também foram implementadas. As ações do governo na emissora MBC foram

repassadas para um órgão não-governamental independente e, em 1991, uma nova emissora privada, a

SBS,  também foi  introduzida no sistema televisivo aberto sul-coreano,  aumentando as  opções  não

estatais.  Em 1992, o sistema de televisão a cabo também se tornaria disponível na Coreia do Sul,

aumentando a gama de canais e também a necessidade por conteúdo para preencher suas programações

(KIM, 2007).

A abertura do mercado doméstico para os produtos culturais importados, entretanto, não foi

planejada ou gradual,  resultando em uma vertiginosa deterioração da indústria cinematográfica sul-

coreana que, sem grandes investimentos para competir com as produções estadunidenses, rapidamente

perdeu sua fatia de mercado até o limite da cota de tela. Em 1993, ponto mais baixo da indústria, os

filmes sul-coreanos possuíam apenas 15,9% do mercado doméstico cinematográfico, possuindo ainda

níveis irrisórios de exportação. Na televisão, os números de exportação combinados das três maiores
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emissoras (KBS, MBC e SBS) eram de apenas 19,7 milhões de dólares. Em comparação, os números

de importação das mesmas eram de 99,5 milhões de dólares (KANG, 2015). A indústria fonográfica,

por sua vez, conseguiu manter seu crescimento no período. O trio Seo Taiji and Boys (  서태지와아이들,

Seo Taiji wa Aideul), maior sucesso musical na Coreia do Sul no começo dos anos 1990, introduziu o

hibridismo musical à coreana ao misturar elementos de  techno, rock, rap e críticas sociais em seu

trabalho, vendendo no processo mais de oito milhões de cópias entre seus quatro álbuns e servindo de

base para o que viria a se tornar o k-pop (JUNG, 2007).

Young-sam Kim, primeiro civil eleito e presidente sul-coreano entre 1993 e 1998, continuou o

processo de internacionalização da Coreia do Sul, com enfoque na globalização (세계화, segyehwa)

para atingir  parâmetros  internacionais  e  aumentar  a  competitividade sul-coreana no exterior  (KIM,

2007).  Kim  também  continuou  a  promoção  da  cultura  tradicional  de  seus  antecessores.  O  então

Ministério  da  Cultura  e  Esportes  (MCST)  estabeleceu  o  “Top 10  Símbolos  da  Cultura  Coreana”,

baseado em uma pesquisa de opinião com estrangeiros residentes na Coreia do Sul, onde eles deveriam

apontar quais eram as expressões culturais representativas do país baseando-se em seis critérios: 1)

Representabilidade; 2) Simplicidade e visibilidade; 3) Popularidade; 4) Amabilidade; 5) Utilidade para

as relações públicas; 6) Familiaridade. Por meio da pesquisa, o governo estabeleceu o hanbok (한복,

veste tradicional coreana), o  hangeul  (한글, alfabeto coreano), o  kimchi  (킴치, conserva de acelga

apimentada),  o  bulgogi  (불고기 ,  churrasco  coreano),  o  taekwondo  (태권도 )  e  as  celebridades

internacionais sul-coreanas entre os elementos a serem divulgados no exterior. Esses símbolos foram

então amplamente divulgados por órgãos oficiais do Estado, como as embaixadas, por meio de livros

ilustrados, CDs, DVDs e cartões postais, com a intenção de aumentar a familiaridade de estrangeiros

com a cultura coreana (KANG, 2015).

Ainda assim, existia no governo a ciência do potencial econômico das indústrias culturais. Em

1994,  o  Comitê  Consultivo  Presidencial  de  Ciência  e  Tecnologia  notoriamente  recomendou que  o

presidente Young-sam Kim investisse nas indústrias culturais, usando de exemplo o sucesso do filme

estadunidense “Jurassic Park: O Parque dos Dinossauros”, que “desde seu lançamento em 1993 havia

gerado uma receita equivalente à exportação de 1,5 milhão de carros  da Hyundai” (KANG, 2015,

p.438). No mesmo ano, sob o Ministério da Cultura e Esportes, foi estabelecido o Departamento das

Indústrias Culturais, e no ano seguinte foi promulgada a Lei de Fomento ao Cinema (“MPPL”, do

inglês “Motion Picture Promotion Law”), que além de apoiar diretamente a indústria cinematográfica
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financeiramente, também incluía mecanismos para atrair chaebols como Daewoo, Samsung, Hyundai e

LG  para  o  setor  cultural,  por  meio  de  incentivos  fiscais.  A estratégia  possibilitaria  a  criação  de

blockbusters como o cinema sul-coreano não havia visto até então (PARK, 2015).

Além de aumentar o investimento no setor cultural, como um novo passo rumo à desregulação

da  indústria,  a  administração  Kim  aboliu  por  completo  a  censura  governamental,  aprovando  a

dissolução do comitê de censura do governo em 1995 e a formação do Conselho de Avaliação de Mídia

da Coreia (KMRB, do inglês “Korea Media Rating Board”), que a partir dali seria responsável por

apenas definir a classificação indicativa dos produtos audiovisuais (KIM, 2007). A cultura japonesa,

porém, ainda tinha sua importação regulada. Isso não significava, entretanto, que a ciência da presença

da cultura japonesa na Coreia do Sul não estivesse aumentando.

Em janeiro de 1996, Roo’ra (룰라), um dos grupos musicais sul-coreanos mais populares à

época, foi envolvido em um escândalo de plágio, quando sua mais nova música, Cheonsang Yuae (천상

유애, Amor Celestial), foi apontada por fãs na internet como uma cópia de Omatsuri Ninja (お祭り忍者,

Festival Ninja), canção de 1990 do grupo japonês Ninja. A canção teve suas vendas e transmissão nas

emissoras de televisão e rádio proibidas, e iniciou um debate na mídia e sociedade sobre a presença

japonesa na indústria cultural  sul-coreana (JUNG, 2007).  A controvérsia  em 1996 contrasta  com a

recepção de Ppaljunochopanambo em 1984, que não teve grande tração nos jornais, demonstrando

como uma sociedade democrática e com acesso à internet poderia lidar diferentemente com a questão

do plágio e da presença ilegal da cultura japonesa na Coreia do Sul. 

A discussão sobre o plágio na música se expandiu para incluir casos de novelas e animação,

servindo  também  como  justificativa  para  a  abertura  do  mercado  sul-coreano  para  os  produtos

japoneses, pela convicção de que os casos de plágio diminuiriam se sul-coreanos tivessem acesso aos

originais japoneses (JUNG, 2007). O debate sobre o fim da censura aos produtos japoneses somente

aumentaria no ano seguinte, visto que esta era a última barreira para a completa abertura sul-coreana

para o mundo em seu processo de globalização. Porém, os efeitos que esta abertura teria nas indústrias

culturais sul-coreanas era uma preocupação, visto que a abertura aos filmes e séries estadunidenses em

1988 havia prejudicado consideravelmente a indústria cultural, atrasada após anos de censura e pouco

investimento.  Abrir  o país para o Japão demandaria maior cuidado para que os mesmos erros não

fossem cometidos, principalmente após a crise financeira de 1997 prejudicar a economia sul-coreana e



133

seu foco na indústria de base,  resultando num empréstimo de 58 bilhões de dólares com o Fundo

Monetário Internacional (FMI) no último ano de Young-sam Kim na presidência (PARK, 2015).

4.2 As políticas públicas por trás de Hallyu

A crise financeira de 1997 demonstrou para a Coreia do Sul que o foco excessivo no setor

manufatureiro e  na  indústria  de  base era  insustentável  para sua economia,  com as  Tecnologias  de

Informação e Comunicação (TICs) vistas  como um novo mecanismo para crescimento econômico.

Conjuntamente à políticas para desenvolvimento de uma infraestrutura de TICs e para a alfabetização

digital da população pelo então Ministério de Informação e Comunicação (MIC, do inglês “Ministry of

Information and Communication”), um novo plano para a cultura, atrelado à economia, também se

tornaria realidade sob o próximo presidente sul-coreano, Dae-jung Kim. Em seu discurso de posse,

datado de 25 de fevereiro de 1998, Kim ressaltou a importância que a indústria cultural passaria a ter

para a economia sul-coreana no então vindouro século XXI:

“Nós  devemos  infundir  nossas  energias  à  globalização  da  cultura  coreana.  Nós  devemos
abraçar e desenvolver os valores contidos em nossa cultura tradicional. A indústria cultural será uma
das indústrias básicas do século XXI. O turismo, as mercadorias culturais e as indústrias visual e de
convenções são tesouros que aguardam um mercado infindável. [...] O século XXI será caracterizado
tanto por competição quanto por cooperação. A diplomacia na era da globalização exigirá mudanças na
maneira como pensamos. A diplomacia no século XXI será centrada em torno da economia e da
cultura.  Nós  continuaremos  a  propagar  o  comércio,  o  investimento,  o  turismo e  os  intercâmbios
culturais para expandir nossos horizontes nessa era de competição ilimitada que ocorrerá frente a um
pano de fundo de cooperação.”68

As  novas  políticas  para  a  indústria  cultural  propostas  pelo  governo  de  Dae-jung  Kim

fortaleceriam e expandiriam as bases criadas pela administração de seu antecessor, com uma visão da

68KIM, Dae-jung.  Let Us Open a New Era:  Overcoming National Crisis and Taking a New Leap Forward.  Inaugural
Address  by  Kim  Dae  Jung,  the  15th Term  President  of  the  Republic  of  Korea,  1998.  Disponível  em:
https://www.unikorea.go.kr/eng_unikorea/news/speeches/
%3Bjsessionid=HXI4u4Ynlv14Y72tUznSAQkn.unikorea11?
boardId=bbs_0000000000000036&mode=view&cntId=31906&category=&pageIdx=10   Tradução nossa

https://www.unikorea.go.kr/eng_unikorea/news/speeches/;jsessionid=HXI4u4Ynlv14Y72tUznSAQkn.unikorea11?boardId=bbs_0000000000000036&mode=view&cntId=31906&category=&pageIdx=10
https://www.unikorea.go.kr/eng_unikorea/news/speeches/;jsessionid=HXI4u4Ynlv14Y72tUznSAQkn.unikorea11?boardId=bbs_0000000000000036&mode=view&cntId=31906&category=&pageIdx=10
https://www.unikorea.go.kr/eng_unikorea/news/speeches/;jsessionid=HXI4u4Ynlv14Y72tUznSAQkn.unikorea11?boardId=bbs_0000000000000036&mode=view&cntId=31906&category=&pageIdx=10
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cultura  como  um  setor  autônomo,  regulado  pelo  mercado  e  pela  atmosfera  social,  em  urgente

necessidade de renovação ao invés de um objeto sob o controle do Estado para fins de propaganda

ideológica e política. Essa transformação nas políticas culturais, com um fim econômico ao invés de

político,  acabaria  possibilitando  a  rápida  modernização  e  internacionalização  da  cultura  pop  sul-

coreana e a subsequente criação de Hallyu (KIM, 2007; KANG, 2015; PARK, 2015). Quais eram essas

políticas e o contexto internacional que permitiu a rápida expansão dos produtos culturais sul-coreanos

serão explicados na seguinte seção. 

4.2.1 1998-2003: “Novo Plano Cultural” de Dae-jung Kim e o início da onda coreana

Como primeira  medida cultural  em seu governo,  Dae-jung Kim promulgou o “Novo Plano

Cultural” em 1998, que incluía entre suas políticas incentivos para a criação de novos cursos superiores

nas  artes  cênicas,  com o intuito  de aumentar  a  base de mão-de-obra  capacitada disponível  para  a

indústria cultural. Com isso, o oferecimento do curso passou de apenas quatro universidades em 1998

para setenta em 2003 (PARK, 2015). Em 1999, como parte do novo plano quinquenal de 1998, foi

criado o “Fundo de Fomento à Indústria Cultural”, fundo monetário governamental de 50 bilhões de

wons para estimular a produção audiovisual sul-coreana entre 1999 e 2003. Chaebols, que por meio dos

incentivos fiscais de Young-sam Kim já financiavam produções audiovisuais desde meados dos anos

1990, continuaram a contribuir para o crescimento do setor cultural, assim como bancos e pequenos

investidores, por meio de iniciativas de financiamento coletivo através da internet (KIM, 2007; PARK,

2015).

O ano de 1999 veria o lançamento de “Shiri - Missão Terrorista” (쉬리, Swiri), o primeiro

grande  blockbuster  sul-coreano. Sua produção foi a mais cara da história do cinema sul-coreano até

aquele momento, totalizando 3,5 milhões de dólares, uma quantia viável à época para a produção de

um filme na Coreia do Sul somente pelos investimentos do Fundo de Fomento à Indústria Cultural e da

gigante Samsung (KIM, 2007; PARK, 2015). A estratégia se provou vitoriosa quando o filme retornou

em dez vezes seu orçamento nas bilheterias doméstica e internacional e lançamentos em VHS e DVD,

demonstrando que a estratégia poderia ser repetida para futuros projetos (KIM, 2007). Com isso, o

custo de produção médio de filmes sul-coreanos passou de um milhão de dólares em 1998 para 2,67
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milhões em 2001, um aumento de 167% em apenas três anos, algo possível somente pelo investimento

privado e o fundo monetário governamental (PARK, 2015).

Shiri também se tornaria o primeiro filme sul-coreano a ser exportado para o Japão, alcançando

1,3 milhão de dólares nas bilheterias japonesas. Exibido inicialmente em apenas 36 salas de cinema no

país vizinho, a boa recepção da crítica japonesa e a alta procura pela produção em cinemas em sua

estreia resultaram no aumento para 200 salas de exibição (KIM, 2007). Parte do apelo de Shiri é o fato

do diretor e roteirista Je-gyu Kang misturar diferentes gêneros para contar seu thriller  de espionagem

sobre uma norte-coreana infiltrada na Coreia do Sul com a missão de orquestrar um atentado terrorista

durante a Copa do Mundo, ao mesmo tempo em que se envolve romanticamente com o agente sul-

coreano responsável por sua captura. A mistura de ação, thriller, romance e melodrama vista em Shiri

dificulta a categorização do filme em um gênero específico, uma característica que viria a definir o

cinema  sul-coreano  moderno69 e  facilitaria  a  divulgação  do  filme  por  diferentes  vieses

internacionalmente (ver figura 13).

Figura 13. Pôsteres de Shiri para os mercados sul-coreano, japonês e estadunidense

 

Fonte: imdb.com

69Outros  sucessos  internacionais  do  cinema  sul-coreano  desde  então  também  turvam  as  delimitações  entre  gêneros.
“Oldboy”, de 2004, apresenta elementos de suspense, tragédia e ação; “O hospedeiro” (괴물, Gwoemul), de 2006, mistura
horror,  drama  e  comédia;  “Invasão  Zumbi”  (부산행 ,  Busanhaeng),  de  2016,  combina  elementos  de  ação,  horror  e
melodrama; “Parasita” (기생충, Gisaengchung), de 2019, pode ser entendido como uma comédia de humor negro, mas
possui elementos de suspense e drama.
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Em 2000, a administração Kim anunciou o aumento do orçamento para a cultura de 0,63% do

total  do  orçamento  nacional  para  1%,  com o intuito  de  acelerar  a  modernização  da  infraestrutura

cultural do país (PARK, 2015). Em 2001, Kim reorganizou as agências governamentais culturais sob o

então Ministério da Cultura e Turismo (MCST) ao criar a Agência de Cultura e Conteúdo da Coreia

(KOCCA,  do  inglês  “Korea  Culture  &  Content  Agency”),  que  visava  centralizar  os  esforços  de

planejamento, marketing e exportação de produtos culturais sob um único órgão. Associados à KOCCA

estavam,  por  exemplo,  o  Instituto  Coreano de  Radiodifusão,  o  Instituto  Coreano de  Divulgação e

Desenvolvimento de Jogos Eletrônicos e a Organização Nacional de Turismo da Coreia (KIM, 2007;

PARK, 2015). 

Para facilitar a exportação e a expansão internacional dos produtos culturais, a KOCCA possuía

escritórios  em diferentes cidades  de mercados considerados relevantes,  como Beijing,  Tóquio,  Los

Angeles e Londres, aprofundando-se nas particularidades de cada mercado, para que com isso fosse

possível criar estratégias eficazes para cada país e preparar as empresas sul-coreanas para comercializar

com as estrangeiras. Cada filial da KOCCA se especializava, por exemplo, nas leis de direitos autorais

vigentes no país em que se encontrava, assim como nos costumes de negócios, nas particularidades da

indústria cultural local, na documentação relevante a ser levantada e nos órgãos públicos a se contatar

para se negociar no país (PARK, 2015). A exportação no setor, portanto, era estimulada pelo governo,

visto que os produtos culturais eram entendidos como uma parte crucial da nova estratégia econômica

nacional (KIM, 2007), ideal expresso na fala de Dae-jung Kim no aniversário da independência sul-

coreana em 15 de agosto de 2001:

“Vivemos  em uma era  de  competição  ilimitada.  A única  maneira  de  salvaguardar  nossa
sobrevivência  é  continuar  as  reformas  e  manter  uma economia  saudável.  Dessa maneira,  também
seremos capazes de superar nossa crise de exportações. No passado, nós dependíamos primariamente
em semicondutores, construção naval, automóveis, ferro, aço e têxteis na exportação. Porém, para o
futuro, nós precisamos desenvolver indústrias de próxima geração como TI, bioengenharia, conteúdos
culturais, tecnologia ecológica e nanotecnologia. [...] O século XXI será a era da indústria cultural. No
momento, a onda coreana está varrendo a China, o Vietnã e outros países no sudeste asiático. Tomando
isto  como  uma  oportunidade,  nós  iremos  impulsionar  o  desenvolvimento  da  indústria  cultural,
conhecida  por  ser  uma  indústria  sem chaminés.  O governo  também contribuiu  em esforços  para
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melhorar a imagem de nossa nação internacionalmente e os ganhos de nossos cidadãos ao nos preparar
para a Copa do Mundo de 2002 assim como para os Jogos Asiáticos de Busan”70

Curiosamente,  apesar  de  também  demonstrar  preocupação  com a  melhoria  da  imagem  da

Coreia do Sul, o governo Kim não associa o desenvolvimento da indústria cultural e as exportações do

setor  com  a  busca  por  esta  melhoria.  O  crescimento  da  exportação  do  setor  cultural  é  buscado

estritamente  pelos  seus  benefícios  econômicos,  enquanto  a  melhoria  da  imagem  sul-coreana  é

entendida como possível por meio de eventos em grande escala como a Copa do Mundo ou os Jogos

Asiáticos,  além da  promoção  de  sua  cultura  tradicional.  A percepção  desses  dois  conceitos  como

complementares só acontecerá em governos futuros. Ainda assim, a estratégia focada na exportação

cultural por meio da especialização das KOCCA se provou bem sucedida rapidamente, visto que ainda

durante o mandato de Kim uma vertiginosa transformação na proporção de importação e exportação

dos produtos culturais pôde ser sentida, mesmo com a paulatina abertura da Coreia do Sul para os

produtos culturais japoneses durante o governo de Kim (KIM, 2007; PARK, 2015). 

Os números de exportação de programas televisivos, por exemplo, ultrapassaram pela primeira

vez  os  números  de  importação  em 2002,  com pouco  mais  de  29  milhões  de  dólares.  O  sucesso

internacional dos programas sul-coreanos pode ser entendido no contexto de popularização da televisão

por assinatura a cabo ou via satélite na Ásia nos anos 1990. Com a maior gama de canais disponíveis

nestes serviços, criou-se também uma maior demanda por produções audiovisuais para preencher suas

programações. A importação de programas internacionais era uma opção mais barata do que a produção

de  conteúdo  original,  fazendo  com  que  os  programas  sul-coreanos  fossem  opções  atraentes,

principalmente quando comparados aos japoneses, que até aquele momento eram o grande referencial

na Ásia. No ano 2000 em Taiwan, por exemplo, uma hora de novela sul-coreana era importada por

cerca de mil dólares. As novelas japonesas, por sua vez, eram importadas em média por dez mil dólares

a hora (KIM, 2007). 

Com  o  aumento  da  qualidade  do  produto  sul-coreano  devido  às  novas  políticas  de

modernização da indústria cultural,  a grande diferença de preço entre os programas sul-coreanos e

japoneses se tornou incompatível com a pequena diferença de qualidade, fazendo com que novelas sul-

70KIM, Dae-jung. Let Us Forge Our Future through Reform and Harmony. Address by President Kim Dae Jung on the 56th
anniversary of National Liberation, August 15th, 2001. Disponível em: SPERO, Joshua B. Middle Powers and Regional
Influence: Critical Foreign Policy Junctures for Poland, South Korea, and Bolivia. Rowman & Littlefield, 2018
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coreanas se espalhassem rapidamente por toda a Ásia. Afinal, os programas sul-coreanos apresentavam

as mesmas vantagens que os japoneses, como a maior familiaridade dos asiáticos com os cenários e

situações apresentadas nos programas quando comparados aos seus equivalentes ocidentais. Porém,

eles não tinham o revés de possivelmente causarem desconforto por serem provenientes de um ex-

colonizador,  como  os  programas  japoneses,  ou  a  possibilidade  de  causar  estranheza  pelos  seus

costumes, caso dos programas estadunidenses (KIM, 2007).

O produto cultural  sul-coreano também se tornou mais atraente para o mercado doméstico,

mesmo sem o protecionismo visto durante as ditaduras de Park e Chun e com a abertura para o Japão, o

que pode ser visto na recuperação da indústria cinematográfica: se em 1993 os filmes sul-coreanos

possuíam apenas 15,9% do mercado doméstico, dominado por filmes estadunidenses, em 2001 este

número  estaria  em  50,1%  (KIM,  2007).  Isso  foi  possível  pela  desregulação  para  o  comércio

internacional ocorrer simultaneamente à nova regulação doméstica. No caso, ao mesmo tempo em que

se abraçou o livre-comércio e se desregulou a entrada de produtos culturais estrangeiros na Coreia do

Sul, se legislou para fortalecer a indústria cultural local, fazendo com que seus produtos pudessem

competir com as ofertas estrangeiras. 

4.2.2 2003-2008: A expansão asiática de Hallyu sob Moo-hyun Roh

Ao final  do  mandato  de  Dae-jung  Kim,  a  Coreia  do  Sul  já  havia  se  recuperado  da  crise

financeira  de  1997,  tendo  pago  antecipadamente  seus  empréstimos  com  o  Fundo  Monetário

Internacional. Ela também havia sediado conjuntamente com o Japão a Copa do Mundo FIFA de 2002,

evento que serviu de oportunidade para atualizar e realçar a imagem nacional da Coreia do Sul como

um país moderno e digital. Para manter esta imagem de modernidade nos anos seguintes, foi criado em

2002 o “Comitê de Imagem Nacional”, tendo o primeiro-ministro como seu presidente (KANG, 2015).

A indústria cultural também havia se transformado em um setor competitivo internacionalmente, e o

sucessor  de  Kim, Moo-hyun Roh,  também do partido  democrata  (새천년민주당,  Saecheonnyeon

Minjudang), manteria a estrutura da gestão anterior e a alargaria, focando seus esforços no contínuo

crescimento da indústria cultural e na expansão da exportação dos produtos culturais. 
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Para  conseguir  tal  crescimento,  em 2004,  o  orçamento  para  a  cultura  seria  mais  uma vez

aumentado, agora para 1,3% do orçamento nacional,  aproximadamente 120 trilhões de wons. 2004

também veria o então Ministério da Cultura e Turismo (MCST) associar em seu relatório anual o

sucesso de novelas sul-coreanas no exterior com o aumento do turismo para a Coreia do Sul e do

consumo de outros produtos coreanos (PARK, 2015). Os benefícios políticos do consumo da cultura

coreana no exterior também começam a ser especulados conjuntamente dos benefícios econômicos. O

ministro da cultura à época, Jai-soo Jin, em entrevista com Ju-young Kim efetivamente fala de  soft

power, mesmo sem mencionar o conceito por nome: “somente quando os jovens de hoje tiverem poder

político e estiverem regendo nossas sociedades nós seremos capazes de sentir o impacto total do atual

intercâmbio cultural” (KIM, 2007, p. 218).

Esforços para intensificar o intercâmbio cultural, consequentemente, ocorreram durante a gestão

Roh.  Em 2003,  é  criada  em associação  ao  Ministério  da  Cultura  e  Turismo (MCST)  a  Fundação

Coreana  para  o  Intercâmbio  Cultural  Internacional  (KOFICE,  do  inglês  “Korean  Foundation  for

International Cultural Exchange”), um órgão não-governamental sem fins lucrativos, que, segundo seu

site oficial, tem como missão “promover a compreensão mútua e relações amigáveis com nações ao

redor  do  mundo”.71 A  fundação  possui  correspondentes  internacionais  em  diferentes  países,

responsáveis por medir tendências culturais relacionadas à Coreia do Sul no país onde estão situados.

Por  meio  desses  agentes,  é  possível  para  a  KOFICE medir  em quais  países  a  onda  coreana  está

crescendo,  diminuindo  ou  encontra-se  estagnada,  ajustando  assim  investimentos  em  eventos  e

atividades culturais conforme necessário (PARK, 2015). Com isso, o Ministério da Cultura e Turismo

sul-coreano passa a cooperar com dois órgãos responsáveis pela propagação internacional de Hallyu,

um focado em auxiliar a penetração das empresas sul-coreanas em mercados estrangeiros (KOCCA) e

outro focado em avaliar o engajamento com os produtos culturais sul-coreanos pelos nativos desses

países (KOFICE).

A gestão Roh veria os números da onda coreana aumentarem ano a ano. Em 2004, os números

de exportação de programas televisivos, por exemplo, já estariam em 71 milhões, mais do que o dobro

do valor de 2002. O custo médio de importação por uma hora de programação em Taiwan, que em

2000 era de mil dólares, em 2005 seria de 20 mil dólares (KIM, 2007). O desconto cultural aplicado

71KOREA FOUNDATION FOR INTERNATIONAL CULTURAL EXCHANGE. About Us - Greetings. Disponível em:
http://eng.kofice.or.kr/e00_aboutUs/e10_greetings.asp
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aos programas sul-coreanos em 2000, quando ainda eram desconhecidos, não mais se aplicava após

eles se tornarem populares por toda a Ásia, e o custo de importação foi ajustado adequadamente. A

indústria  fonográfica,  que  pouco  a  pouco se  recuperava  de  uma recessão  doméstica  causada  pela

pirataria online72, também se internacionalizou e viu seus números de venda no exterior crescerem. A

gravadora sul-coreana SM Entertainment, por meio de um acordo de licenciamento com a distribuidora

japonesa Avex, começou a lançar seus artistas no Japão. O primeiro desses artistas, a cantora BoA,

vendeu mais de um milhão de cópias de seu primeiro álbum japonês em 2002 e 1,2 milhão de seu

segundo, em 2003 (para maiores informações, ver a seção 4.4), ampliando a gama de produtos culturais

identificáveis como parte de Hallyu (JUNG, 2007; KIM, 2007).

A indústria  cultural  também continuaria  a  crescer  com apoio  governamental.  O “Fundo de

Fomento à Indústria Cultural”, criado pela gestão anterior, foi mantido pelo governo de Roh, tendo o

valor de investimento governamental quadruplicado dos 50 bilhões de wons injetados ao fundo em

1999 para 195 bilhões de wons em 2006 (PARK, 2015). O número de universidades oferecendo cursos

relacionados ao setor cultural ultrapassou 300 em 2004, enquanto um aumento de 37,5%  entre 2000 e

2005 pôde ser visto no número de trabalhadores no setor terciário, que inclui a indústria cultural. O

setor  manufatureiro,  por  sua  vez,  teve uma queda de 1,4% no número de  empregados no mesmo

período  (KIM,  2007),  demonstrando  que  uma  transição  na  economia  sul-coreana  de  fato  estava

ocorrendo em larga escala e se refletindo na mão-de-obra. 

Durante a gestão Roh nota-se uma transição do termo “indústria cultural” para “indústria de

conteúdo”, quando em 2005 Roh anuncia a meta de, até 2010, tornar a Coreia do Sul uma das cinco

maiores nações em produção de conteúdo por meio do projeto “Culture Strong Nation (C-KOREA)

2010” do então Ministério  da Cultura e  Turismo (MCST).  Para tal,  o país precisaria  alcançar seis

bilhões de dólares em receita de exportação cultural e criar um mercado doméstico para a cultura de 85

bilhões de dólares, por meio de inovações na estrutura de distribuição digital de conteúdos culturais e

nas  leis  de  direitos  autorais.  O  projeto  também  formaliza  pela  primeira  vez  em  um  documento

72A venda de CDs na Coreia do Sul começou a decair rapidamente na segunda metade dos anos 1990, levando diferentes
empresas da indústria fonográfica a falirem. Em 1999, 12 álbuns venderam mais de 500 mil cópias na Coreia do Sul. Em
2003, apenas um conseguiu este feito, forçando a indústria a ajustar o referencial de sucesso de 500 para 200 mil cópias
vendidas. Essa diminuição do mercado doméstico é um dos fatores a explicar a agressiva internacionalização das empresas
fonográficas sul-coreanas durante os anos 2000, em busca de mercados maiores como o Japão, os Estados Unidos e a China
para compensar a diminuição do mercado doméstico. O mercado doméstico somente se recuperaria ao final dos anos 2000,
quando downloads digitais se popularizaram como o principal meio para se consumir música no país (JUNG, 2007).
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governamental a ideia de que a internacionalização de Hallyu seria um possível meio para melhorar a

marca nacional sul-coreana (KANG, 2015). 

Ainda  não há,  porém,  envolvimento  do  Ministério  das  Relações  Exteriores  e  Comércio  da

Coreia do Sul (MOFAT, do inglês “Ministry of Foreign Affairs and Trade”) no uso de Hallyu como um

recurso de soft power ou mesmo como parte de sua diplomacia pública. Similarmente, mesmo com seu

enfoque econômico, não há envolvimento do Ministério de Economia e Finanças sul-coreano (MOEF,

do  inglês  “Ministry  of  Economy and  Finances”).  A promoção  e  desenvolvimento  da  indústria  de

conteúdo e o intercâmbio cultural resultante de sua exportação eram tratados exclusivamente pelo então

Ministério da Cultura e Turismo (MCST), enquanto o fortalecimento da marca nacional sul-coreana era

responsabilidade do Comitê de Imagem Nacional, criado em 2002 sob Dae-jung Kim. 

Durante a administração de Roh, o Comitê de Imagem Nacional expandiu o número de itens

definidos pela administração de Young-sam Kim no “Top 10 Símbolos da Cultura Coreana” para cem

itens a serem divulgados, mesclando expressões da cultura tradicional com símbolos de Hallyu, com a

justificativa  de  que  a  mistura  de  tradicional  e  moderno  “representaria  o  DNA cultural  nacional”

(KANG, 2015, p. 437). O resultado, entretanto, não foi o esperado, visto que em 2008, último ano do

mandato de Roh, a Coreia do Sul foi classificada 33° lugar no índex de nation branding Anholt-GfK

Roper, apesar de naquele ano ter se tornado a 15° maior economia do mundo. O resultado foi visto

como uma derrota pelo comitê (KANG, 2015), que seria dissolvido no mesmo ano e passaria por uma

reformulação  em  2009,  ano  em  que  Myung-bak  Lee  tornaria-se  presidente  pelo  Grande  Partido

Nacional (한나라당, Hannara Dang), de oposição, após duas eleições seguidas vencidas pelo partido

democrata. Lee reorganizaria elementos de Hallyu durante o seu mandato, os quais são explicitados na

seção seguinte.

4.2.3 2008-2013: A onda coreana como diplomacia pública sob Myung-bak Lee 

Mesmo  com  a  troca  de  lideranças  após  uma  década  de  presidentes  eleitos  pelo  partido

democrata, o papel central da indústria cultural para o crescimento econômico sul-coreano continuaria

intacto sob Myung-bak Lee e o Grande Partido Nacional, demonstrando que a visão das lideranças sul-

coreanas  para  o  futuro  pós-industrial  da  Coreia  do  Sul  era  essencialmente  a  mesma,  apesar  de
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diferenças ideológicas73 (PARK, 2015). Porém, modificações seriam realizadas na estrutura de Hallyu a

partir de 2009.

Com o intuito  de simplificar a burocracia  e dinamizar  a promoção da indústria  cultural  no

exterior, o Instituto Coreano de Radiodifusão, o Instituto Coreano de Divulgação e Desenvolvimento de

Jogos Eletrônicos e a Agência de Cultura e Conteúdo da Coreia foram incorporados em um único órgão

em maio de 2009, a Agência de Conteúdo Criativo da Coreia (KOCCA, do inglês “Korea Creative

Content Agency”). Além dos escritórios internacionais que a antiga Agência de Cultura e Conteúdo da

Coreia já possuía, novas unidades foram abertas em Shenzhen (China), Jacarta (Indonésia), Abu Dhabi

(Emirados  Árabes  Unidos)  e  em São Paulo.  A agência  passou  também a  fornecer  suporte  para  a

localização dos produtos culturais para estes mercados, incluindo recursos como tradução, legendagem

e dublagem, além de financiar convenções para a indústria cultural sul-coreana em diferentes países e

oferecer cursos de especialização em setores culturais em crescimento na Coreia do Sul74.

Também em 2009, o Comitê para a Imagem Nacional foi reestruturado e se tornou o “Conselho

Presidencial  de  Nation Branding da Coreia”,  tendo agora o próprio presidente sul-coreano em sua

liderança. Como meta principal, o novo conselho visava elevar a marca nacional para acima da média

dos 31 membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) no índex

de nation branding Anholt-GfK Roper até o fim do mandato de Lee em 2013, refletindo a importância

dada para a percepção estrangeira da Coreia do Sul para o governo (KANG, 2015). Entre os primeiros

esforços de visibilidade do novo comitê, a Coreia do Sul garantiu em 2009 a realização da quinta

reunião  de  cúpula  do  G20,  a  ocorrer  em  2010,  em  Seul.  2009  veria  também  modificações  no

posicionamento do Ministério das Relações Exteriores e Comércio (MOFAT), que citou o soft power

sul-coreano pela  primeira vez,  assim como a nova diplomacia cultural,  no 2010 Diplomatic  White

Paper, referente ao ano anterior:

 “Como o  soft power está se tornando gradativamente mais importante, a cultura emergiu
como um elemento indispensável para a competitividade de uma nação e como recurso econômico que

73O “Grande Partido Nacional  (한나라당,  Hannara Dang) era entendido como um partido populista  de direita,  com
tendências de conservadorismo social e uma postura crítica para com a Coreia do Norte. O partido democrata, por sua vez,
era de modo geral centrista e liberal, tendo na Política do Sol (Sunshine Policy), que visava aproximação com a Coreia do
Norte, uma de suas principais características de política externa.
74KOREA  CREATIVE  CONTENT  AGENCY.  Directory  Book.  Disponível  em:
https://www.kocca.kr/img/foreign/file/DirectoryBook.pdf
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produz valor agregado. Para manter o ritmo desse ambiente global em transformação, a Coreia do Sul
adotou a diplomacia cultural como um dos novos pilares da composição diplomática do país. Alinhado
a esta nova visão, o MOFAT realizou diversas atividades ligadas à diplomacia cultural através de 2009
com a intenção de melhorar o valor da marca nacional e seu prestígio na comunidade internacional”.75

O valor econômico da cultura é, mais uma vez, ressaltado, sendo também atrelado à melhoria da

marca nacional.  As atividades de diplomacia cultural  mencionadas no documento,  em sua maioria,

ainda não fazem uso de Hallyu propriamente, mas sim da cultura tradicional, como o patrocínio de

eventos de dança e exibições de arte coreana. Ainda assim, o 2010 Diplomatic White Paper afirma que

o  MOFAT começou  a  subsidiar  a  exportação  de  novelas  sul-coreanas  de  sucesso  para  países  em

desenvolvimento  na  África,  Oriente  Médio  e  América  Latina,  assim  como  passou  a  auxiliar

financeiramente a exibição de filmes sul-coreanos em festivais internacionais como Cannes, Berlim e

Veneza. As duas medidas são entendidas como importantes tanto para a melhoria da marca nacional

sul-coreana quanto para o crescimento das indústrias audiovisuais, significando que, para o MOFAT, o

desenvolvimento econômico e  a  melhoria  da  imagem da Coreia  do Sul  são metas  que podem ser

trabalhadas simultaneamente (MOFAT, 2010).

Assim como o MOFAT, setores da economia sul-coreana não vinculados à cultura passaram a

ver benefícios em se associar à crescente onda coreana. A partir de 2009, começam a se popularizar

exemplos de marketing cultural, com empresas fazendo uso da popularidade do  k-pop na Ásia para

associar seus produtos com a cultura  pop  sul-coreana. Porém, ao invés de terem artistas do gênero

meramente  participando  de  propagandas  dos  produtos,  se  popularizou  a  estratégia  de  associar  a

mercadoria  a  ser  divulgada  a  uma  canção  e  videoclipe  promocionais  originais  dedicados

exclusivamente à sua divulgação, criando uma associação mais forte entre as empresas sul-coreanas e o

k-pop (KAWASHIMA, 2016). Somente entre 2009 e 2010, a LG comissionou a canção “Chocolate

Love” para divulgar seu smartphone “LG BL40 Chocolate” para o grupo feminino Girls’ Generation

(소녀시대, Sonyeo Sidae), enquanto a Samsung destacou a variedade de cores de seu modelo Anycall

Corby, com a canção “My Color”, do grupo masculino 2PM. A Oriental Brewery, por sua vez, vinculou

sua cerveja Cass à canção e vídeo “Kiss”, da cantora Dara, enquanto o parque aquático Caribbean Bay

comissionou a canção “Cabi Song” para os grupos Girl’s Generation e 2PM. Digno de nota também é a

75MOFAT. 2010 Diplomatic White Paper, 2010, p. 219. Tradução nossa.
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canção “Seoul”, dos grupos Girl’s Generation e Super Junior, criada em associação com o governo

metropolitano de Seul para promover o turismo para a cidade.

Com a crescente popularidade da onda coreana em toda Ásia, ao final de 2009, Joseph Nye, o

idealizador do  soft power, tratou especificamente do caso sul-coreano assim como ele havia o feito

sobre o soft power japonês em 2004, frisando como em meio à limitações para o uso de hard power, a

Coreia do Sul poderia se beneficiar com o aumento do uso de seus recursos de soft power:

“Se a geografia define a sina de um país, a Coreia do Sul recebeu cartas ruins para o jogo.
Espremida em uma área onde três gigantes - China, Japão e Rússia - se confrontam, a Coreia tem um
histórico de dificuldades para desenvolver hard power militar o suficiente para se defender.

[...]  Porém, a Coreia do Sul  possui  um impressionante potencial  para  o soft  power.  Sul-
coreanos  podem  comparar  seu  país  de  50  milhões  de  pessoas  a  vizinhos  como  a  China  ou
superpotências  como os Estados  Unidos e  acreditar  que  eles  não  conseguem competir  com esses
gigantes. Isso pode ser uma realidade no domínio do hard power, mas não é verdade quando tratamos
de recursos de soft power. Muitos países menores que a Coreia do Sul se beneficiam de soft power. A
influência política de países como o Canadá, Holanda e os estados escandinavos é maior do que sua
força  militar  e  econômica,  devido  à  incorporação  de  causas  atraentes  como  a  ajuda  financeira
internacional  e  esforços de pacificação em seus interesses  nacionais.  Essas  políticas  legitimadoras
estão prontamente disponíveis para a Coreia do Sul.

[...]  Finalmente,  é  preciso  tratar  da  atratividade  da  cultura  coreana.  As  tradições  da  arte,
artesanato e culinária coreanas já se espalharam pelo mundo. A cultura popular sul-coreana também já
atravessou fronteiras, particularmente entre os jovens de seus vizinhos asiáticos com o surgimento de
‘Hallyu’,  ou a onda coreana. [...]  Em resumo, a Coreia do Sul tem os recursos para produzir soft
power, e seu soft power não é prisioneiro das limitações geográficas que restringiram seu hard power
através de sua história.”76

Assim como Nye apontou sobre o caso japonês, a Coreia do Sul apresenta limitações para a

utilização de seu hard power, fazendo com que o uso de soft power seja uma opção atraente para o país

aumentar sua influência política e relevância internacional. Entretanto, enquanto que para o Japão Nye

via limitações claras para a efetividade do  poder brando, as mesmas ressalvas não são feitas sobre a

Coreia do Sul, que não possui obstáculos para a expansão de seu soft power. 

O conceito iria aumentar em importância dentro do MOFAT, passando a nomear duas seções do

Diplomatic White Paper na edição de 2012, referente à 2011. Se até a edição de 2011 o soft power sul-

coreano  era  mencionado  dentro  da  seção  “Realçando  o  Prestígio  Nacional  através  de  Avançada

76NYE, Joseph. South Korea’s Growing Soft Power. The Korea Times. 13 de Novembro de 2009. Tradução nossa.
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Diplomacia Cultural”,  a partir  da edição de 2012 a seção seria  dividida em duas,  “Aumentando a

Diplomacia Pública através do Soft Power” e “Realçando o Valor da Marca Nacional Coreana através

do  Soft  Power”  (MOFAT,  2010,  p.  219;  2012,  p.250,  p.258),  evidenciando  o  aumento  do

comprometimento  da  diplomacia  sul-coreana  com  o  conceito.  A  partir  desta  mesma  edição,  a

diplomacia  cultural  foi  suplantada  pela  diplomacia  pública,  que  passou  a  ser  o  terceiro  pilar  da

diplomacia  sul-coreana  ao  lado das  diplomacias  econômica  e  política  (MOFAT,  2012).  Por  fim,  o

Diplomatic White Paper de 2012 foi o primeiro a mencionar a onda coreana por nome, apresentando as

primeiras medidas diplomáticas a fazerem uso de Hallyu:

“Como a onda coreana está se espalhando mundialmente, o MOFAT está se empenhando para
mantê-la e fortalecê-la ao apoiar a entrada de conteúdo coreano em mercados estrangeiros. Para tal, o
MOFAT implementou o Contrato de Cooperação Mútua com companhias do setor privado como a
Lotte em 2011. Ademais, as embaixadas e consulados coreanos estão se esforçando para realçar a
imagem nacional da Coreia pela introdução da cultura coreana a estrangeiros, com exibições de arte
coreana e o apoio a atividades como festivais de comida e cinema coreanos. Por fim, o MOFAT apoia
também sua diplomacia esportiva, que pode trazer grandes ganhos econômicos e promover o prestígio
nacional. O MOFAT foi bem sucedido em sua tentativa de sediar as Olimpíadas de Inverno de 2018, a
ocorrerem em Pyeongchang, que irão realçar a imagem nacional e melhorar as relações da Coreia com
outras nações”.77

O soft power sul-coreano, como entendido pelo MOFAT no Diplomatic White Paper, além dos

benefícios  para o prestígio do país,  busca sempre benefícios econômicos.  A culinária  coreana,  por

exemplo, passou a ser o foco de festivais nas embaixadas promovidos pelo MOFAT em conjunto com o

MCST e o Ministério da Agricultura, não somente para aumentar o reconhecimento da culinária do

país,  mas também para aumentar a exportação de produtos agrícolas  e frutos do mar sul-coreanos

(MOFAT, 2012). A partir de 2011, o MOFAT passou a organizar em associação ao MCST e a emissora

KBS o  K-Pop World  Festival,  competição  anual  onde fãs  de  música  coreana  de  diferentes  países

apresentam suas  interpretações  de  coreografias  e  canções  de  k-pop na  cidade  de  Changwon,  após

seletivas em embaixadas e consulados sul-coreanos em seus respectivos países. Além de promover o

intercâmbio cultural com outras nações, o evento promove a própria indústria fonográfica sul-coreana

77MOFAT. 2012 Diplomatic White Paper. 2012, pg. 251. Tradução Nossa.
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por meio de apresentações de artistas consagrados entre as apresentações de fãs, além de promover o

turismo para a cidade-sede do evento78. 

O ano de 2012 veria uma expansão do investimento privado e governamental no setor cultural,

com o intuito de auxiliar a expansão e manutenção de Hallyu. Um fundo monetário privado mantido

por chaebols como CJ E&M e POSCO foi criado para financiar eventos internacionais da KOFICE em

países em desenvolvimento onde agentes da fundação notaram o surgimento de interesse pela onda

coreana.  Por  meio do fundo, atividades  relacionadas à  Hallyu foram realizadas em países como o

Cazaquistão, Vietnã, Laos e o Equador (PARK, 2015). Em abril do mesmo ano, o então ministro da

cultura Kwang-sik Choi anunciou que, por conta da inquietação quanto à possível curta duração da

onda coreana, medidas seriam tomadas para sustentar seu crescimento:

“Há uma crescente preocupação de que a onda coreana se dissipará em apenas quatro ou
cinco anos. Nós implementaremos uma variedade de projetos para manter a onda e melhor promover a
cultura coreana em geral. [...] A Coreia do Sul por muito tempo foi um exemplo de sucesso econômico
pelo desenvolvimento de indústrias como a de eletrônicos, automóveis e a de construção naval. Porém,
o país será empoderado pela Hallyu como uma força industrial e se tornará um exemplo de soft power
no futuro”.79

Entre os projetos estava a criação de um fundo de 730 bilhões de wons pelo MCST até 2015

para estimular a indústria cultural, além da criação de uma arena de 15 mil lugares para concertos em

Seul e a criação de um estúdio cinematográfico em Busan, com o intuito de expandir a criação de

conteúdo para além da capital Seul. O ministro também anunciou que passaria a dar estímulos para

produtoras  e  emissoras  que  planejassem  produzir  dramas  ou  filmes  com  empresas  chinesas  ou

japonesas, por ver em co-produções uma maneira de prevenir o sentimento anti-coreano na Ásia (Korea

Herald, 2012). O intercâmbio cultural, para a Coreia do Sul, portanto, não é realizado por meio do

consumo  de  mídia  e  cultura  estrangeira  por  sul-coreanos,  mas  sim  por  investimento  e  interesse

estrangeiro na produção cultural doméstica. A estratégia, que já se mostrava popular e necessária na

78MOFAT.  Cultural  Diplomacy  -  K-Pop  World  Festival.  Disponível  em:
http://www.mofa.go.kr/eng/wpge/m_22830/contents.do
79Korea  Herald.  Korea  to  turn  Hallyu  into  industry.  17  de  abril  de  2012.  Disponível  em:
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20120417001073
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produção de  blockbusters  cada vez mais caros no fim dos anos 2000, com o auxílio governamental

passou a se popularizar também na produção de novelas sul-coreanas.

Assim como no caso da indústria cinematográfica, as co-produções na televisão se tornaram

necessárias à medida que os custos de produção das novelas sul-coreanas aumentaram. Para garantir a

exibição de grandes produções em canais de televisão aberta estrangeiros, as produtoras sul-coreanas

contratam atores e atrizes populares no Japão ou na China e criam enredos com valores que sejam

atraentes  para  esses  mercados  (para  mais  detalhes  sobre  o  caso  japonês,  ver  seção  4.4).  Novelas

produzidas com investimento chinês possuem inclusive sistemas de produção diferentes do habitual na

Coreia do Sul, em que os episódios são gravados à medida que a novela é exibida. Produções com

investimento chinês, por sua vez, tem todos os seus episódios gravados antes de serem exibidos mesmo

na Coreia do Sul, para que a produção seja avaliada e aprovada para exibição na China pelos órgãos

regulatórios chineses, garantindo assim exibição simultânea nos dois países, o que por sua vez controla

a pirataria, aumenta a audiência na China e os lucros dos investidores chineses80 (KWAK, 2017). 

A ideia de que o envolvimento estrangeiro ajudaria a conter o sentimento anti-coreano no resto

da Ásia passou a se popularizar também na indústria fonográfica, com a introdução de integrantes de

outras nacionalidades em novos grupos musicais de k-pop das grandes gravadoras sul-coreanas como

SM Entertainment, JYP Entertainment e YG Entertainment. Além de auxiliar a entrada dos grupos em

mercados estrangeiros maiores que o mercado doméstico, como o chinês, a estratégia permitia com que

diferentes integrantes servissem de porta vozes dos grupos em diferentes países asiáticos, visto que por

conta  dessa  pluralidade  de  nacionalidades,  esses  grupos  acabavam por  ter  integrantes  fluentes  em

diferentes idiomas, como o japonês, o mandarim, o cantonês e o inglês81. 

80Uma das mais populares dessas novelas, Descendants of the Sun (  태양의후예, Taeyang-eui Huye), de 2016, teve um custo
de produção de 11 milhões de dólares. Porém, 40% desse valor foi pago pela chinesa Baidu, que garantiu direitos exclusivos
de exibição simultânea entre China e Coreia do Sul para sua plataforma de streaming iQiyi, totalizando pagamento de 250
mil dólares por cada um dos 16 episódios da novela.  Descendants of the Sun foi  vista  mais de 1 bilhão de vezes  na
plataforma entre todos os seus 16 capítulos, uma média de 62 milhões de espectadores por episódio (FORBES, 2016). O
maior sucesso sul-coreano na China, porém, é a novela My Love from the Star (   별에서온그대, Byeoreseo On Geudae).
Disponível nas plataformas iQiyi e LeTV, entre todos os seus episódios, a novela foi assistida 3 bilhões de vezes (CNBC,
2014).
81Entre 2009 e 2013, todos os grupos lançados pelas gravadoras SME e JYPE, duas das maiores gravadoras sul-coreanas,
possuíam  integrantes  de  outras  nacionalidades:  o  grupo  feminino  Miss  A possuía  duas  chinesas  entre  suas  quatro
integrantes, enquanto o grupo feminino f(x) possuía uma integrante chinesa, uma sino-americana e uma coreano-americana
entre  suas  cinco  integrantes.  O grupo masculino  EXO possuía  4  chineses  entre  seus  12  membros,  enquanto  o  grupo
masculino GOT7 possuía um coreano-americano, um chinês de Hong Kong e um tailandês entre seus sete integrantes.
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Apesar do sucesso de grupos de jovens ídolos sul-coreanos por toda a Ásia entre o fim dos anos

2000 e o começo dos anos 2010 e de tentativas falhas de promover estes mesmos grupos no Ocidente

por meio de versões em inglês de suas canções, o k-pop se popularizou ao redor do mundo em 2012 por

meio do videoclipe da canção Gangnam Style, cantada em coreano, do rapper de então 34 anos Psy. O

chamativo e caótico videoclipe, que ao mesmo tempo satiriza e exalta o opulento estilo de vida do

distrito de Gangnam em Seul, rapidamente se transformou em um vídeo viral no Youtube, se tornando

em dezembro do mesmo ano o primeiro vídeo a ultrapassar um bilhão de visualizações na plataforma.

A mídia  ocidental,  ao  tratar  do  sucesso  viral  de  Psy  à  época,  o  posicionou  como  central  na

transformação da indústria fonográfica mundial, de um modelo focado em vendas digitais e presença

nas estações de rádio para um focado em lucro e visibilidade através de plataformas de  streaming

(BILLBOARD,  2019;  THE  HARVARD  BUSINESS  REVIEW,  2012;  THE  WALL  STREET

JOURNAL, 2014). 

Figura 14. Imagem promocional do videoclipe de “Gangnam Style” no Youtube

 

Fonte: officialpsy, em youtube.com

Mesmo tendo alcançado o primeiro lugar em rankings  musicais de 30 países, Gangnam Style

não o fez nos Estados Unidos, onde apesar de seu sucesso na internet alcançou como posição máxima
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no ranking musical Billboard Hot 100 um segundo lugar. O descompasso entre seu sucesso online e no

ranking de música oficial foi um dos fatores que levaram a Billboard, em 2013, a ajustar seus métodos

de medição para incluir visualizações no youtube e outras plataformas de  streaming  (BILLBOARD,

2019). Além de ajudar a modificar a maneira como o sucesso de uma canção é medido, Gangnam Style

também popularizou outra das principais características de Hallyu: o conteúdo gerado pelo usuário

(UGC, do inglês “user generated content”) em redes sociais e plataformas como o Youtube. No caso de

Gangnam Style, por meio de vídeos onde os usuários dividiam suas reações ao assistir ao videoclipe ou

dançavam a coreografia da canção em vídeos  cover.  O crescente papel da internet e a convergência

entre  as  indústrias  culturais  sul-coreanas  e  as  tecnologias  de  telecomunicação  modificaram

consideravelmente a onda coreana e a maneira como ela é consumida, com o termo “Hallyu 2.0”, em

alusão  à  web  2.0,  ganhando  proeminência  para  diferenciar  este  novo  momento  da  onda  daquele

impulsionado pela exportação de novelas no fim dos anos 1990 e começo dos anos 2000 (JIN, 2012).

O êxito de Psy ao redor do mundo seria mencionado diretamente pelo MOFAT no Diplomatic

White Paper 2013, referente à 2012, em que o sucesso de Gangnam Style era tido como “incontrolável

e uma oportunidade para o mundo notar a poderosa influência da onda coreana, demonstrando também

a  importância  de  Hallyu  para  a  diplomacia  pública  sul-coreana”  (MOFAT,  2013,  p.  306).  Novos

contratos de cooperação mútua foram fechados entre o MOFAT e emissoras sul-coreanas como a KBS,

a MBC e a Arirang International, com a intenção de estreitar os laços entre o ministério e as emissoras

para criar mais conteúdos da onda coreana a serem utilizados e divulgados no exterior. Conjuntamente

a essas novas parcerias, o MOFAT afirmou estar ativamente à procura de intercâmbios culturais com

outros países para prevenir reações adversas à onda (MOFAT, 2013, p.297). Exemplo destas reações

incluíram protestos  contra  Hallyu  no  Japão  que,  após  serem iniciados  em 2011,  aumentaram em

frequência  em  2012  conjuntamente  a  manifestações  contra  o  governo  sul-coreano  pela  visita  do

presidente Myung-bak Lee aos Rochedos de Liancourt em 10 de agosto de 2012 (ver a seção 4.4 para

maiores informações).

O crescente sucesso de conteúdos Hallyu na China, a gradativa ciência da onda coreana no

Ocidente após o sucesso de Psy e a escalada da Coreia do Sul no índice de nation branding Anholt-GfK

Roper ano a ano durante o regime Lee82 fizeram com que a queda no interesse por Hallyu no Japão

82Após o 33° lugar em 2008, a Coreia do Sul passaria para o 29° lugar em 2010 e 26° em 2011 no índice Anholt-GfK
Roper. A rápida melhoria foi considerada o suficiente pela nova administração Park para encerrar o “Conselho Presidencial
de Nation Branding da Coreia” em 2013.
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após a visita de Lee aos Rochedos de Liancourt não afetasse significativamente a postura do governo

quanto à onda coreana ou o crescimento da mesma. Indicativo disso foi o fato da Coreia do Sul ter

fechado o ano de 2012 com superávit na indústria cultural pela primeira vez em sua história (MOON,

2019). A estrutura de suporte governamental à onda coreana como vista durante a gestão Lee seria, em

termos gerais, mantida por sua sucessora, Geun-hye Park, filha do antigo presidente Chun-hee Park e

eleita pelo mesmo partido conservador de Lee, o agora nomeado partido Saenuri (새누리당, Partido

Nova Fronteira).

4.2.4 2013-2020: Maior integração entre TICs e Hallyu sob Geun-hye Park, boicote chinês e 

diversificação de mercados sob Jae-in Moon

Em sua campanha eleitoral e novamente em seu discurso de posse, Geun-hye Park anunciou

que, entre as quatro prioridades administrativas de sua gestão, estava o “enriquecimento cultural”. Para

tal, ela prometeu aumentar o orçamento governamental para a cultura para seu maior valor até aquele

momento, 2% do total, visando assim garantir o avanço de Hallyu e a percepção da Coreia do Sul como

uma nação avançada e pós-industrial (KOREA TIMES, 2012; KIM; JIN, 2016). A nova presidente

também  estabeleceu  o  Comitê  Presidencial  para  o  Enriquecimento  Cultural,  para  por  meio  dele

consultar agentes da indústria cultural e, assim, guiar suas futuras políticas culturais em consonância

com os interesses e necessidades do setor (KIM; JIN, 2016). Assim como seu antecessor, Park manteve

o foco em Hallyu como um recurso de soft power e um meio para aumentar os ganhos econômicos do

setor. Park também introduziu o termo “economia criativa” para tratar da convergência entre o setor

cultural e as TICs, como visto em seu discurso no Fórum Econômico Mundial em 2014:

“Nós usamos a expressão onda coreana para descrever a difusão do entusiasmo pela cultura
coreana.  Hoje,  essa  onda  está  se  espalhando  rapidamente  ao  redor  do  mundo.  Quando  a  música
coreana recentemente se ligou ao Youtube, ela se tornou uma sensação global. O k-pop, as novelas e
filmes  coreanos  estão  sendo saudados  mundo afora  e  criando valor  agregado.  Quando os  valores
culturais de cada país são unidos com as tecnologias de informação, as possibilidades de criação de
maior valor agregado se tornam verdadeiramente ilimitadas.  De fato, esta é outra atitude-chave da
economia criativa. As empresas que são acolhidas ao redor do mundo são aquelas que combinaram
com sucesso variados conteúdos culturais com novas tecnologias.”83

83KIM, Tae Young; JIN, Dal Yong. Cultural Policy in the Korean Wave: An Analysis of Cultural Diplomacy Embedded in
Presidential Speeches. International Journal of Communication, nº 10, 2016, p. 13. Tradução nossa.
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Por  meio  deste  novo enfoque dado às  TICs  na  expansão de Hallyu,  o  novo Ministério  da

Ciência,  TICs  e  Planejamento  Futuro  (MSIP,  do  inglês  “Ministry  of  Science,  ICT  and  Future

Planning”) também passou a integrar os ministérios ligados à Hallyu como o MCST e o MOFAT, agora

MOFAROK  (“Ministry  of  Foreign  Affairs  of  the  Republic  of  Korea”,  Ministério  das  Relações

Exteriores da República da Coreia). A gestão Park passou a patrocinar eventos de k-pop virtuais como

os concertos SM Town e KT K-LIVE, por ver nestes a cristalização de sua visão (KIM; JIN, 2016).

Park, de modo geral, também aproximou sua imagem como figura pública da onda coreana de maneira

como nenhum outro presidente havia feito até então, comparecendo oficialmente ao Concerto Amizade

Coreia-China (한중우정콘서트, Hanjung Ujeong Konseoteu) de 28 de junho de 2013 em Beijing durante

sua visita de estado à China, quando além de assistir ao concerto, Park tirou fotos para a imprensa com

diferentes artistas sul-coreanos que se apresentariam naquele dia (YONHAP NEWS, 2013).

Figura 15. Presidente Geun-hye Park posa para fotos com cantores de k-pop no Concerto Amizade

Coreia-China em 2013

 

Fonte: Yonhap News.
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Park associou sua imagem à onda novamente em 3 de dezembro de 2014, quando um discurso

da presidente foi exibido em meio a apresentações musicais durante a premiação de música coreana

“2014  Mnet  Asian  Music  Awards”  (2014  MAMA),  realizada  naquele  ano  em  Hong  Kong  e

televisionada ao vivo para 16 países asiáticos, além de disponibilizada via streaming no site oficial do

evento (KIM; JIN, 2016). No discurso, Park afirmou seu comprometimento com o “enriquecimento

cultural” como uma das prioridades de sua gestão, declarando também que a premiação representava o

sucesso da economia criativa em um nível global, além de demonstrar como a cultura tinha o poder de

unir o mundo e contribuir para a paz mundial, trazendo felicidade e harmonia para todos. Considerando

a  audiência  internacional  do  evento,  a  fala  de  Park  pode  ser  entendida  como  uma  afirmação  da

crescente  influência  do  soft  power  sul-coreano  e  do  contínuo  envolvimento  do  governo  em  seu

desenvolvimento.

O MOFAROK, sob Park, modificaria novamente a maneira como o soft power é mencionado a

partir  do 2014 Diplomatic  White  Paper,  referente  a  2013,  que cita  na  nova seção “Melhorando a

Imagem e a Marca Nacional através do Uso Estratégico da Diplomacia Pública” o fato de, na política

externa contemporânea, “ter se tornado cada vez mais importante utilizar não apenas recursos de hard

power ligados à política, segurança e economia, mas também recursos de soft power como a cultura,

valores em comum e a imagem nacional” (MOFAROK, 2014, p.299). O foco da diplomacia pública

volta a ser a melhoria da imagem nacional, que tem suas motivações oficialmente esclarecidas em um

Diplomatic White Paper pela primeira vez:

“A Coreia está entre os países mais economicamente poderosos no mundo, mas a imagem
nacional da Coreia é fraca e não está no mesmo nível que sua força econômica. Isso ocorre pois a
Coreia desenvolveu sua economia e sociedade rapidamente em um curto período de tempo e teve
limitadas oportunidades para dividir sua imagem real. Portanto, é mais importante do que nunca para a
Coreia  utilizar  a  diplomacia  pública  para  se  comunicar  com o  mundo,  assim  remodelando  nossa
imagem nacional para que ela seja consistente com a Coreia de hoje. Fazemos isso por meio de uma
agenda  de  diplomacia  pública  minuciosa  e  efetiva  que  dissemina  a  cultura,  arte,  políticas  e
informações coreanas ao redor do mundo.”84

84MOFAROK. 2014 Diplomatic White Paper. 2014, pg. 302. Tradução nossa.
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A utilização de Hallyu pelo MOFAROK de Park, porém, continuaria a mesma do MOFAT de

Lee, promovendo eventos como o K-pop World Festival e o novo K-food World Festival, financiando

festivais em embaixadas, subsidiando a importação de filmes e novelas por países em desenvolvimento

e  trabalhando em conjunto com emissoras  televisivas  como a KBS e a  MBC para  a  produção de

conteúdos Hallyu. Um novo desenvolvimento visto a partir do 2014 Diplomatic White Paper foi o fato

do MOFAROK ter passado a prover assistência direta a atividades de fã clubes relacionados à Hallyu,

além de ter passado a conduzir suas próprias pesquisas estatísticas sobre o crescimento da onda coreana

em diferentes países, similarmente ao feito pelo KOFICE, associado ao MCST (MOFAROK, 2014).

A indústria  cultural  sul-coreana,  por  sua  vez,  continuou  sua  estratégia  de  financiamento

estrangeiro para possibilitar a criação de produções com custos mais altos do que os lucros no mercado

doméstico sozinhos conseguiriam cobrir. A China, que continuava sendo o maior destino para a onda

coreana,  passou  a  ver  suas  empresas  e  conglomerados  comprarem  ações  em  empresas  de

entretenimento  sul-coreano.  Entre  2014 e 2016,  grandes  empresas  dos  principais  ramos  de Hallyu

tiveram compras de ações por empresas chinesas noticiadas na mídia por seus valores milionários. Em

2014, a chinesa Huace,  em um investimento de 50 milhões de dólares,  tornou-se a segunda maior

acionista no estúdio cinematográfico NEW. A chinesa Juna Entertainment, por sua vez, comprou 3,4

milhões de dólares em ações da Chorokbaem Media, a maior produtora de novelas sul-coreana (CNBC,

2014). Já a gigante do e-commerce Alibaba comprou em 2016 4% da maior gravadora sul-coreana, a

SM Entertainment, por 30 milhões de dólares (FORBES, 2016).

Nesta simbiose entre empresas de ambos os países, a indústria cultural sul-coreana ganhava ao

garantir  que  seus  produtos  fossem licenciados  e  divulgados  em seu  maior  mercado,  enquanto  as

empresas chinesas, por sua vez, ganhavam ao terem os conteúdos sul-coreanos produzidos levando em

consideração os gostos e valores chineses. A firmeza dessas relações, entretanto, não era garantida.

Min-ji  Jang,  uma  diretora  da  KOCCA,  em  entrevista  à  Forbes  afirmou  que  a  meta  final  desses

investidores chineses pode ser aprender e emular o estilo sul-coreano de entretenimento com apelo

global,  para  assim  aplicar  esses  ensinamentos  na  indústria  cultural  chinesa:  “se  eles  não  mais

precisarem aprender com a Coreia ou conseguirem cultivar seus próprios conteúdos de alta qualidade

na China, é previsto que a China não mais precisará investir na indústria de entretenimento coreana”

(FORBES, 2018).
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A interrupção de investimentos chineses nas indústrias culturais sul-coreanas, porém, não é o

único fator capaz de afetar a relação comercial e a distribuição de produtos culturais sul-coreanos na

China. A posição da Coreia do Sul como aliada política e estratégica dos Estados Unidos, enquanto tem

na  China  sua  maior  parceira  comercial  desde  2004,  deixa  o  país  em posição  delicada  quando  o

relacionamento entre China e Estados Unidos é perturbado. Exemplo disso ocorreu em julho de 2016,

quando os governos de Coreia do Sul e Estados Unidos implantaram em território sul-coreano um

sistema de mísseis antibalísticos conhecido como THAAD (“Terminal High Altitude Area Defense”, ou

Terminal de Defesa de Área de Alta Altitude), com a intenção de impedir ataques de uma cada vez mais

bélica Coreia  do Norte.  O governo chinês,  entretanto,  afirmou que o radar  do THAAD alcançaria

limites muito além da península coreana, podendo ser utilizado para espionar a China continental. Em

vista disso, a China exigiu a remoção do THAAD da Coreia do Sul e, frente a uma resposta negativa,

colocou  em ação  um embargo  contra  importações  da  Coreia  do  Sul  e  o  banimento  imediato  de

conteúdos Hallyu na China (VARIETY, 2017; LA TIMES, 2020).

Os limites da crescente indústria cultural sul-coreana e de seu modelo de negócios focado em

exportações foram expostos pelo embargo, que resultou em interrupção e abandono de co-produções de

novelas e filmes já em andamento entre os dois países, assim como na queda de licenciamento de

produções sul-coreanas para emissoras e serviços de streaming chineses e no cancelamento de turnês de

cantores e grupos de  k-pop (VARIETY, 2017). O turismo chinês para a Coreia do Sul também foi

gravemente afetado, com o turismo para a ilha de Jeju, maior destino de turistas chineses na Coreia do

Sul, caindo em mais de 90% no primeiro semestre de 2017 quando comparado a 2016 (LA TIMES,

2020).  O valor  de  mercado  de  empresas  de  entretenimento  sul-coreanas  despencaram,  com a  SM

Entertainment vendo seu valor de mercado cair 18% entre julho de 2016 e 2017, um valor equivalente a

150 milhões de dólares. A YG Entertainment, por sua vez, teve uma queda de 32%, representando uma

redução de 230 milhões de dólares em capitalização de mercado (VARIETY, 2017).

Em meio ao banimento da onda coreana na China, Geun-hye Park foi removida da presidência

por um processo de impeachment, iniciado em 9 de dezembro de 2016 e finalizado em 10 de março de

2017 com sua deposição, por conta de acusações de corrupção. O então primeiro-ministro Kyo-ahn

Hwang se tornou presidente interino até a realização de novas eleições,  que viram o candidato de

oposição Jae-in Moon ser eleito pelo reformado Partido Democrata (민주당, Minjudang) e tomar posse

da presidência em 10 de maio de 2017. Entre suas promessas de campanha, Moon, entendido como



155

liberal, comprometeu-se a solucionar a questão comercial com a China e melhorar as relações com a

Coreia do Norte, como faziam os ex-presidentes democratas Kim e Roh através da Política do Sol.

Porém,  diferentemente  desses  líderes  democratas  passados,  a  atitude  de  Moon  para  com o  Japão

continuaria alinhada à visão crítica e nacionalista do conservador Lee. Moon também dividiria com Lee

e Park sua postura perante as indústrias culturais, vistas como de suma importância econômica e como

recurso de soft power.

Em novembro de 2017,  um acordo relativo ao embargo chinês  contra  a  Coreia  do Sul  foi

alcançado entre os dois países, após garantias sul-coreanas de que outros sistemas anti-balísticos como

o THAAD não seriam implantados em território sul-coreano e que a Coreia do Sul não consideraria

uma aliança militar com os Estados Unidos e o Japão (PANDA, 2017). Em dezembro do mesmo ano,

Moon realizou uma visita de Estado à China, em que a retomada dos laços econômicos foi discutida,

assim como a  colaboração  China-Coreia  do  Sul  quanto  à  questão  norte-coreana  (Deutsche  Welle,

2017). Mesmo com a resolução da questão econômica referente à implementação do THAAD sendo

alcançada  de  maneira  favorável  à  Coreia  do  Sul,  a  necessidade  de  se  diversificar  os  parceiros

comerciais em uma economia baseada em exportações leva Moon a anunciar a “Nova Política para o

Sul”, focada em aumentar os laços entre Coreia do Sul e os países da Associação de Nações do Sudeste

Asiático,  ou  ASEAN,  do  inglês  “Association  of  Southeast  Asian  Nations”  (MOFAROK,  2018;

BUTSABAN, 2020).

Além de visar o fortalecimento de laços econômicos entre as regiões, a nova política pretende

aumentar o intercâmbio de trabalhadores, turistas e cultura entre Coreia do Sul e a ASEAN. No caso do

intercâmbio  cultural,  a  política  pretende aumentar  intercâmbios  bilaterais,  ao  invés  de  unicamente

aumentar o consumo de produtos Hallyu dentro da ASEAN por meio de co-produções (BUTSABAN,

2020), uma mudança de posicionamento daquele visto nos intercâmbios entre Coreia do Sul com China

e Japão. Esta mudança de postura é, possivelmente, devido ao fato da economia sul-coreana ser maior

do que as economias dos países da ASEAN e não haver querelas históricas entre as regiões, como

ocorre entre Coreia do Sul, China e Japão.

Conjuntamente  à  diversificação  de  mercados  para  a  realização  de  intercâmbio  cultural,

modificações na postura do MOFAROK sob Moon também são sentidas, com a identificação de Hallyu

como um recurso de soft power não mais estando presente nos Diplomatic White Paper de 2018, 2019
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e 2020. A busca pela melhoria da imagem nacional por meio da integração entre Hallyu e TICs, porém,

continuou, sendo parte do “Primeiro Plano Diretor para Diplomacia Pública 2017-2021” e uma das

diretrizes do novo “Comitê de Diplomacia Pública”, encabeçado pelo ministro de relações exteriores e

tendo  entre  seus  membros  vice-ministros  de  ministérios  relevantes  para  a  diplomacia  pública  e

especialistas civis (MOFAROK, 2018; 2019; 2020). Ações como a promoção de eventos feito o K-pop

World Festival e os subsídios para a exportação de novelas e filmes continuaram sendo realizadas pelo

MOFAROK  sob  Moon,  demonstrando  que  mesmo  que  Hallyu  não  mais  seja  apontada  como  um

recurso de soft power pela diplomacia pública sul-coreana, seu uso como tal continuou intacto.

Entre os esforços de aproximação com a Coreia do Norte de Jae-in Moon, em 1º de abril de

2018, meses antes do primeiro encontro de cúpula inter-coreano desde 2007, foi realizado um concerto

musical em Pyongyang onde cantores de  trot, baladas românticas e  k-pop se apresentaram para uma

plateia de mil e quinhentas pessoas que incluía Jong-un Kim, marcando a primeira vez em que um líder

norte-coreano  publicamente  assistiu  a  apresentações  musicais  sul-coreanas.  Veículos  midiáticos

internacionais como os britânicos BBC e The Independent chamaram a ação de um exemplo de “k-pop

diplomacy” da Coreia do Sul (BBC, 2018). No mesmo ano, foram realizados os Jogos Olímpicos de

Inverno de 2018 em Pyongchang, como parte da estratégia de visibilidade e diplomacia esportiva sul-

coreana. O evento mais uma vez teve a participação de artistas de k-pop tanto em sua abertura quanto

em seu encerramento, associando Hallyu aos Jogos Olímpicos.
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Figura 16. Jong-un Kim posa para fotos com a delegação sul-coreana enviada para um concerto

musical em Pyongyang em 2018

 

Fonte: Yonhap News.

Em setembro de 2019, Jae-in Moon celebrou as duas décadas de Hallyu em um discurso oficial

sobre a agora intitulada indústria de conteúdo:

“Fazem  vinte  anos  desde  que  nosso  conteúdo  se  transformou  no  fenômeno  que  cruza
fronteiras  conhecido  como  Hallyu.  A princípio,  a  onda  coreana  foi  entendida  como  uma  mania
passageira em certas regiões, mas a Coreia agora se tornou um país que promove a comunicação e
apreço conjunto entre pessoas ao redor do globo, transcendendo regiões e gêneros. A competitividade
de nossa indústria cultural também se fortaleceu. A Coreia, de um importador de produtos e serviços
culturais, se tornou um exportador em 2012. As exportações de produtos culturais aumentaram mais de
16% anualmente em média nos últimos cinco anos. Somente em 2018, a Coreia registrou dez bilhões
de dólares em exportações culturais, tornando-se a sétima maior potência de conteúdo no mundo. Por
setor, o crescimento da indústria de conteúdo fica atrás somente da de semicondutores. Mais de 650
mil indivíduos talentosos trabalham em nossa indústria de conteúdo, que emergiu como uma indústria
chave para a criação de empregos.

[...]  Através  de nossa  adaptação  reativa  à  era  da  Quarta  Revolução  Industrial,  conteúdos
criativos feitos por criadores individuais podem ser simultaneamente apreciados por pessoas mundo
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afora pela força de plataformas globais e o primeiro serviço comercial de 5G do mundo. O governo
continuará a prover suporte para garantir que criadores de ideias engenhosas e tecnologias inovadoras
possam se desafiar como quiserem e serem bem sucedidos.  [...]  Continuem sonhando e aceitando
novos desafios.  O conteúdo que imaginamos e criamos juntos  liderará o mundo.  Vamos trabalhar
juntos para estabelecer a maior potência mundial de conteúdo. O governo abrirá as portas para novas
oportunidades.”85

No mesmo evento, Moon anunciou um novo fundo de investimento de capital de risco para a

produção de conteúdo, com um trilhão de wons disponíveis para investimentos nos três anos seguintes,

inclusive em áreas  experimentais  onde o mercado consumidor ainda não está  totalmente formado,

como tecnologias de hologramas, realidade virtual e realidade aumentada, com o intuito de transformar

a  Coreia  do  Sul  em pioneira  e  potência  nesses  futuros  mercados.  Além do fundo,  Moon também

anunciou maior verba para o ensino de língua coreana no exterior e para a promoção de intercâmbios

culturais, com o intuito de acelerar a expansão de Hallyu e o turismo para a Coreia do Sul. Com isso, é

reforçado o comprometimento do governo em seu suporte às indústrias culturais para o futuro. 

Já em 2020, a onda coreana atingiria seus maiores feitos internacionais até hoje, em diferentes

aspectos culturais. O filme Parasita (기생충, Gisaengchung), de Joon-ho Bong, venceu quatro diferentes

categorias na 92º edição dos Óscares, incluindo o prêmio de Melhor Filme, tornando-se o primeiro

longa-metragem falado em língua não-inglesa a vencer o prêmio. O grupo masculino de k-pop BTS,

por  sua  vez,  conseguiu  ter  duas  canções  atingindo  o  topo  da  parada  musical  Billboard  Hot  100,

incluindo Life Goes On, a primeira canção em língua não-europeia a conseguir o feito desde Sukiyaki,

do japonês Kyū Sakamoto, em 1963 (BILLBOARD, 2020). A provedora de conteúdo via  streaming

global  Netflix  também anunciou que,  após  ver  em 2020 os  melhores  números  para  conteúdo sul-

coreano em sua plataforma, investiria 500 milhões de dólares a partir de 2021 na produção de conteúdo

original sul-coreano, pela “importância desproporcional que a Coreia do Sul possui como um centro

cultural que emana para toda a Ásia” (BLOOMBERG, 2021).

Duas décadas  após o “Novo Plano Cultural”  de Dae-jung Kim estabelecer  as  bases para o

crescimento econômico por meio de investimentos na indústria cultural, a Coreia do Sul passou de um

estado de subdesenvolvimento no setor de conteúdo para um onde as indústrias culturais são chave para

85MOON, Jae-in. Remarks by Moon Jae-in at  Presentation of Three Strategies for Innovative Content Industry.  17 de
setembro de 2019. Tradução nossa.
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uma  economia  focada  em  exportações  e  para  o  melhoramento  da  imagem  nacional.  Líderes

subsequentes, através do espectro político, consistentemente mantiveram o investimento na cultura e o

envolvimento com o setor como prioridades governamentais, com verba cada vez mais alta para fundos

e subsídios que visam a manutenção do pioneirismo da indústria cultural. O uso diplomático de Hallyu,

seja por meio da diplomacia cultural e soft power ou por meio da diplomacia pública e nation branding,

também continuou em termos gerais o mesmo, apesar de diferentes nomenclaturas associadas a seu uso

e diferentes ministérios de relações exteriores, como o MOFAT e o MOFAROK. 

As estratégias  de  desenvolvimento  cultural  e  soft  power sul-coreanas,  portanto,  se  mantêm

consistentes desde sua criação. Apesar de falhas terem sido evidenciadas pela questão do THAAD com

a  China  em 2016,  a  diversificação  de  mercados,  o  comprometimento  com intercâmbios  culturais

bilaterais e o maior investimento na ASEAN demonstram que a Coreia do Sul está disposta a adaptar

sua estratégia para amenizar suas limitações e a excessiva dependência no mercado chinês, ainda assim

mantendo  o  consistente  crescimento  no  volume  de  exportações  de  produtos  relacionados  à  onda

coreana. Para compreensão do tamanho e sucesso de Hallyu em números, os dados quantitativos da

onda e os principais setores a contribuir para sua expansão serão explanados na próxima seção.

4.3 Dados quantitativos e pesquisas de opinião sobre Hallyu

O soft power sul-coreano tem consistentemente ganhado relevância nos últimos anos, o que é

notado na paulatina melhora na posição do país no índice de  soft power da consultoria Portland em

associação à Universidade do Sul da Califórnia. Em 2016, o país ocupava a 22º posição. Em 2017, a

21º, subindo para a 20º posição em 2018 e para a 19º no mais recente ranking, de 2019. No novo índice

de  soft  power da consultoria  internacional  Brand Finance,  lançado em 2020,  o  país  ocupou a 14º

posição. Dados de exportação de produtos culturais, o número de estudantes, centros de língua coreana

e turistas estrangeiros na Coreia do Sul também apresentam uma tendência crescente, sugerindo que a

estratégia governamental que visa visibilidade e o aumento do prestígio nacional por meios culturais
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vem funcionando. Dados quantitativos desses diferentes fatores associados à medição do soft power

serão analisados nas seguintes subseções.

4.3.1 Turismo para a Coreia do Sul

Ao se analisar os dados da organização de turismo da Coreia do Sul (KTO, do inglês “Korea

Tourism Organization”),  nota-se que o número de turistas estrangeiros anualmente visitando o país

cresceu consistentemente até 2016 (ver gráfico 14), apesar de ligeiras quedas em 2003 e 2015. Porém,

após a questão THAAD entre China e Coreia do Sul, o fluxo de turistas chineses para a Coreia do Sul

foi gravemente afetado, com quase 4 milhões de chineses a menos visitando o vizinho em 2017 quando

comparado  ao  ano  anterior,  fato  que  resultou  numa  queda  considerável  no  total  de  estrangeiros

visitando a Coreia do Sul em 2017, visto que, em 2016, quase 47% de todos os turistas estrangeiros no

país eram chineses. Os números chineses voltaram a subir a partir de 2018, e em 2019 a Coreia do Sul

teria o maior número de visitantes estrangeiros total em sua história, 17,5 milhões de pessoas. Porém,

com a pandemia de COVID-19 prejudicando o turismo internacional em 2020 e 2021, o número de

turistas estrangeiros no país caiu para o seu menor valor desde 1988, ano em que os Jogos Olímpicos

foram realizados em Seul (ver gráfico 14).
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Gráfico 14. Número anual de turistas estrangeiros na Coreia do Sul, 1988-2020

 Fonte: Elaboração própria com base nos dados da Korea Tourism Organization86.

Mesmo durante a questão THAAD, a China continuou a ser o país com o maior número de

visitantes internacionais na Coreia do Sul com larga folga, com o Japão em um consistente segundo

lugar através dos anos 2010 (ver gráfico 15). O país possuía a liderança em cidadãos que visitaram a

Coreia do Sul até 2012, quando 3,5 milhões de japoneses viajaram para o vizinho. No mesmo ano,

porém, o presidente sul-coreano Myung-bak Lee visitou os Rochedos de Liancourt e estremeceu as

relações à época relativamente amigáveis entre os dois países. Os números de visitantes japoneses na

Coreia do Sul caíram ano após ano até atingir seu ponto mais baixo em 2015, quando somente 1,8

milhão de  japoneses  viajaram para  a  Coreia  do  Sul.  2016 veria  os  números  de  turistas  japoneses

aumentarem novamente, e com a terceira onda coreana no Japão ganhando força (ver seção 4.4), os

números  manteriam a  tendência  crescente  até  2019,  quando 3,2  milhões  de  japoneses  visitaram a

Coreia do Sul.

Tanto na questão THAAD quanto na visita de Myung-bak Lee aos Rochedos de Liancourt, é

notável uma subsequente queda no número de turistas provenientes dos países afetados pelas decisões

86KOREA TOURISM ORGANIZATION (KTO). Korea Monthly Statistics of Tourism.
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governamentais sul-coreanas, quedas estas que demoraram anos para serem remediadas. Isto sugere

que estremecimentos políticos e econômicos diminuem o engajamento e interesse pelo outro país, o

que consequentemente afeta o turismo para o país considerado agressor.

Gráfico 15. Número anual de turistas chineses e japoneses na Coreia do Sul, 2010-2020

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da Korea Tourism Organization87.

Outros mercados importantes para o turismo sul-coreano são Taiwan, os Estados Unidos e Hong

Kong, que tiveram em 2019 respectivamente 1,2 milhão, 1 milhão e 695 mil turistas viajando para

território sul-coreano. O  turismo para a Coreia do Sul entre países membros da ASEAN, de maneira

geral, também apresentou tendência crescente entre 2015 e o começo da pandemia de COVID-19, com

a Tailândia, o Vietnã, as Filipinas e a Malásia figurando respectivamente na sexta, sétima, oitava e nona

posições dos países com maior número de turistas na Coreia do Sul, sugerindo que a “Nova Política

para o Sul” de Jae-in Moon e o gradativo sucesso de Hallyu na região estão surtindo efeitos positivos

no turismo para a Coreia do Sul.

87KOREA TOURISM ORGANIZATION (KTO). Korea Monthly Statistics of Tourism
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4.3.2 Ensino de língua coreana e estudantes estrangeiros na Coreia do Sul

A promoção do ensino do idioma nacional é um dos objetivos primários da diplomacia pública

sul-coreana, sendo coordenada no exterior por dois órgãos independentes associados ao MOFAROK: a

Fundação Coreia (KF, do inglês “Korea Foundation”;  한국국제교류재단, “Hanguk Gukje Gyoryu

Jaedan” ou “Fundação para Intercâmbio Internacional da Coreia”) e a Fundação Instituto Rei Sejong

(KSIF,  do  inglês  “King  Sejong  Institute  Foundation”).  A KF subsidia  estudos  coreanos  em nível

superior  em universidades  de  diferentes  países  desde  1991.  Somente em 2018,  além de promover

eventos culturais, a fundação contribuiu para a manutenção de 856 cursos de estudos coreanos em 177

universidades de 66 países (MOFAROK, 2019, p.310). A KSIF, por sua vez, promove a língua coreana

desde  2012,  por  meio  da  coordenação dos  centros  de  estudo de  língua coreana  conhecidos  como

“Institutos Rei Sejong”, cujas primeiras unidades foram inauguradas em 200788.

Gráfico 16. Número de Institutos Rei Sejong em 2020 por continente

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do King Sejong Institute Foundation

88KING SEJONG INSTITUTE FOUNDATION. 2020 KSIF Web Brochure. 
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Apesar  da  KSIF  não  revelar  publicamente  o  número  de  estudantes  estrangeiros  de  língua

coreana em seus institutos, a crescente demanda por seus cursos de língua pode ser vista no número de

Institutos Rei Sejong inaugurados: de 13 abertos inicialmente em 2007, o número subiu para 172 em

2017 e para 213 em 2020. Setenta e seis países são contemplados pela fundação, com a maioria dos

institutos estando localizados na Ásia (ver gráfico 16), onde encontram-se 114 de suas unidades, sendo

destas 28 na China, 17 no Japão e 15 no Vietnã, o que sugere que o maior número de estudantes de

língua coreana encontram-se nesses países. A partir de 2017, a KSIF passou também a oferecer cursos

online para lidar com a alta procura por cursos de língua coreana. Como a Coreia do Sul não possui

uma grande diáspora mundial que pode ser consistentemente empregada para o ensino de língua nesses

institutos  internacionais,  a  KSIF  precisa  enviar  sul-coreanos  nativos  para  trabalhar  nos  diferentes

institutos Rei Sejong, o que justifica a necessidade de cursos  online.  A KSIF também se utiliza da

Hallyu para promover seus serviços por meio de atores e cantores populares internacionalmente, que

após serem promovidos a embaixadores KSIF tem sua imagem utilizada em materiais promocionais

para atrair os fãs de novelas e k-pop a aprenderem a língua e outros aspectos da cultura coreana89.

Gráfico 17. Número de inscritos no Teste de Proficiência em Língua Coreana

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do South Korea National Institute for

International Education90

89KING SEJONG INSTITUTE FOUNDATION. 2020 KSIF Web Brochure.
90THE KOREA HERALD. Korean: a Rising Language. 29 de março de 2019. 
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Outro  dado  significativo  que  aponta  indiretamente  o  crescente  número  de  estudantes

estrangeiros de língua coreana é o número de inscritos no Teste de Proficiência em Língua Coreana

(TOPIK, do inglês “Test Of Proficiency In Korean”) que, de apenas 2274 pessoas matriculadas em

1997, passou a ter mais de 237 mil inscritos vinte anos depois (ver gráfico 17)91. Os números mais

recentes  do  Instituto  Nacional  para  Educação  Internacional  (“National  Institute  for  International

Education”) sobre o TOPIK apontam que cerca de 375 mil pessoas prestaram o exame em 201992. O

crescimento  do  interesse  na  língua  coreana,  portanto,  evoluiu  paralelamente  à  expansão global  de

Hallyu.

Gráfico 18. Número e origem de estudantes estrangeiros em universidades sul-coreanas

 Fonte: Maeil Business News Korea93.

De acordo com o Ministério da Educação sul-coreano, o número de estudantes estrangeiros em

universidades  sul-coreanas  também cresceu consistentemente através  dos  anos 2010,  atingindo seu

91THE KOREA HERALD. Korean: A Rising Language. 29 de março de 2019.
92THE KOREA HERALD. Korean language test applicants hit record high in 2019: data. 17 de janeiro de 2020.
93Maeil Business News Korea. Number of international students rises to all-time high in South Korea. 30 de agosto de
2019. 
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maior valor desde que as medições foram iniciadas em 2019, quando mais de 160 mil estrangeiros

estavam matriculados em instituições de ensino superior sul-coreanas (ver gráfico 18). Assim como no

caso do ensino de língua e no número de turistas, a China é o maior país de origem de estudantes

internacionais em universidades sul-coreanas, com mais de 70 mil chineses inscritos em cursos de

ensino superior na Coreia do Sul em 2019, representando quase 45% do total. O segundo país com

maior número de estudantes inscritos no ensino superior sul-coreano é o Vietnã, com mais de 37 mil

alunos. O dado é consistente com o número de institutos Rei Sejong no país, o terceiro maior em todo o

mundo.94 

Como os dados até aqui apontam, o interesse internacional pelo aprendizado de língua coreana

tanto no ensino superior quanto em centros de estudo de línguas é um desenvolvimento relativamente

recente, logo, ainda encontra-se num momento de crescimento acelerado, baseado principalmente no

interesse por produtos culturais associados à onda coreana95.

4.3.3 A indústria cultural e sua percepção global

De acordo com o Global Hallyu Trends, relatório anual da KOFICE sobre a percepção da onda

coreana  ao  redor  do  mundo  e  seus  índices  de  exportação,  os  principais  produtos  culturais  a

contribuírem  para  a  exportação  são  os  jogos  eletrônicos,  a  música,  os  produtos  licenciados  de

personagens animados, os programas televisivos e as publicações editoriais (ver gráfico 19). O impacto

indireto de Hallyu no turismo e no consumo de bens de consumo sul-coreanos também é considerado

pela KOFICE como parte da onda. Dentre estas áreas subordinadas à Hallyu, o turismo é a que mais

beneficia a economia sul-coreana, seguido das exportações de produtos de beleza, como cosméticos e

perfumes, e produtos alimentícios. 

De maneira geral, a KOFICE aponta que o impacto de Hallyu na economia sul-coreana tem sido

positivo,  com  a  taxa  de  crescimento  da  exportação  de  produtos  culturais  atingindo  19,2%  de

crescimento em comparação ao ano anterior  em 2019, quando 6,3 bilhões de dólares em produtos

culturais foram exportados contra cerca de 5,3 bilhões em 2018. Somando a exportação dos bens de

94Maeil Business News Korea. Number of international students rises to all-time high in South Korea. 30 de agosto de 
2019.
95PICKLES, Matt. K-pop drives boom in Korean language lessons. BBC. 11 de julho de 2018.
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consumo e os ganhos econômicos referentes ao turismo ao total de exportação dos produtos culturais,

atingiu-se em 2019 um total de 12,3 bilhões de dólares por conta da onda coreana (KOFICE, 2020,

p.30-31).

Gráfico 19. Receita da exportação de produtos culturais, em $1 milhão de dólares

 

Fonte: Global Hallyu Trends 2020

A sinergia entre Hallyu e as TICs, iniciada com Roh e Lee e promovida por Park, é notada

quando é analisado o ponto de acesso para o consumo de produtos culturais de Hallyu: de acordo com a

pesquisa de opinião da KOFICE, as plataformas de streaming e mídia sob demanda encabeçaram a lista

de pontos de acesso para o consumo de música, novelas, filmes, animação e programas de variedade

sul-coreanos  com  larga  vantagem.  A música,  por  exemplo,  tem  77,5%  de  todo  o  seu  consumo

ocorrendo  online. Livros e  webtoons96, por sua vez, são em sua quase totalidade consumidos online

através de seus sites oficiais, enquanto jogos eletrônicos tem na jogabilidade online 58,5% de seus

usuários. Até mesmo produtos manufaturados, como roupas e produtos de beleza, têm maior presença

online, com 52,3% de todas as roupas e 49,4% dos produtos de beleza sul-coreanos sendo comprados

em sites ou aplicativos globais.  O único elemento comumente associado à Hallyu que não tem na

96“Webtoon” é o nome dado para histórias em quadrinhos sul-coreanas publicadas online.
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internet sua principal forma de compra é, evidentemente, a comida, consumida em restaurantes por

61,7% dos entrevistados (KOFICE, 2020, p.9).

A alta digitalização do produto cultural sul-coreano explica, por exemplo, as características da

indústria  de jogos eletrônicos do país  que,  diferentemente do visto no Japão,  não vê na venda de

consoles um fator relevante da sua composição. De acordo com o 2020 White Paper on Korean Games

da KOCCA, o mercado doméstico  de  jogos eletrônicos  é  dominado por  jogos para celulares,  que

possuem 49,7% do mercado, seguido por jogos para computadores, com 30,9%. Em 2019, a indústria

de jogos eletrônicos alcançou o seu melhor momento, com o total de vendas do setor alcançando 15,5

trilhões de wons (cerca de 14,1 bilhões de dólares), fazendo da Coreia do Sul o quinto maior mercado

de jogos eletrônicos do mundo,  com 6,2% do total.  O maior  importador  de jogos eletrônicos  sul-

coreanos é a China, que em 2019 foi o destino de 40,6% de todas as exportações do setor97.

Gráfico 20. Total anual de vendas no setor de videogames sul-coreano (em cem milhões de

wons)

 

Fonte: 2020 White Paper on Korean Games

97KOREA HERALD, THE. Mobile games remain strong while PC games decline, KOCCA report. 21 de dezembro de
2020.
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A indústria fonográfica sul-coreana, a segunda maior responsável por exportações de Hallyu, foi

de acordo com a IFPI o sexto maior mercado musical do mundo em 2019, posição alcançada em 2017 e

mantida  desde  então.  Dez  anos  antes,  porém,  o  país  figurava  na  trigésima  posição  (IFPI,  2020),

evidência de seu acelerado crescimento entre os anos 2000 e os anos 2010. De acordo com a KOFICE,

o valor das exportações da indústria fonográfica alcançou um novo recorde em 2019, com cerca de 533

milhões de dólares (KOFICE, 2020). O valor é quase seis vezes maior do que o tamanho do mercado

doméstico sul-coreano em sua totalidade apenas dez anos antes, quando a Coreia do Sul fechou 2009

com um total anual de vendas na indústria de 93,3 milhões de dólares (RIAJ, 2011).

A pesquisa de opinião da KOFICE também aponta que 62,1% dos entrevistados mudaram sua

percepção da Coreia do Sul para uma visão mais positiva do país após consumirem produtos culturais

de Hallyu, enquanto 33,4% expressaram não terem mudado sua percepção e apenas 4,4% tiveram sua

opinião do país afetada negativamente após o contato com a onda coreana. Essas visões negativas de

Hallyu,  de  acordo  com a  pesquisa,  se  baseiam no fato  dos  produtos  culturais  sul-coreanos  serem

considerados excessivamente comerciais,  resposta  apontada por  28,9% dos entrevistados,  enquanto

28% acreditavam que os produtos Hallyu eram muito uniformes e, por isso, entediantes (KOFICE,

2020). 

Em termos gerais, a onda coreana apresenta tendência crescente em todos os seus principais

setores. Porém, ainda existe a preocupação de que Hallyu possa ser um fenômeno passageiro, como a

maioria dos entrevistados pela KOFICE expressaram em 2019: as respostas mais populares sobre a

duração  de  Hallyu  apontavam que  a  onda  duraria  não  mais  do  que  cinco  anos,  com 26,7% dos

entrevistados acreditando que ela duraria por mais 4 anos e 25,7% acreditando que ela não passaria de

2  anos  em popularidade.  As  respostas  de  uma  pesquisa anterior  da  KOFICE,  de  2014,  apontam

resultados similares, com 28% dos entrevistados acreditando que Hallyu não duraria mais do que 4

anos e 21% não mais do que 2 anos. Existe, portanto, a percepção de que a onda coreana é efêmera, ao

invés de representar a emergência de uma nova potência do setor criativo,  uma impressão que, de

acordo com a KOFICE, precisa ser mudada à medida que a onda cresce e perdura (KOFICE, 2020).

Essa noção de efemeridade de Hallyu é sentida também no Japão, onde a onda coreana é entendida

como um fenômeno que flutua em popularidade através dos anos, como será visto na seguinte seção.
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4.4 Hallyu no Japão

Tendo sido  um dos  primeiros  países  a  abraçar  os  produtos  culturais  sul-coreanos,  o  Japão

presenciou momentos de maior e menor popularidade de Hallyu, com diferentes produtos culturais

sendo enfocados como os principais da onda em cada um desses momentos. As novelas sul-coreanas

iniciaram  Hallyu  no  Japão  na  primeira  metade  dos  anos  2000,  enquanto  grupos  de  k-pop a

revitalizaram no começo dos anos 2010. Mais recentemente,  a popularidade de diferentes produtos

culturais deram nova vida à onda no Japão, apesar de crescentes tensões diplomáticas e econômicas

entre os dois vizinhos. Cada um desses momentos particulares de Hallyu no Japão serão explicitados

nas subseções a seguir.

4.4.1 O sucesso inesperado de Gyeoul Yeonga e Hallyu como intercâmbio cultural

Os primeiros passos da indústria cultural sul-coreana no mercado japonês se deram por meio do

lançamento de Shiri nos cinemas japoneses em janeiro de 2000. O filme, apesar de ter sido um sucesso

de bilheteria  ao arrecadar  1,3 milhão de  dólares  no país  (KIM, 2007),  não iniciou uma febre por

conteúdo sul-coreano  no Japão.  A febre  tampouco foi  iniciada  pelo  sucesso  da  cantora  BoA,  que

mesmo tendo vendido mais de 2 milhões de cópias entre seus dois primeiros álbuns japoneses entre

2002 e  2003,  não  tinha  sua  nacionalidade  sul-coreana  enfocada por  sua gravadora  sul-coreana  ou

distribuidora japonesa. Como todas as suas canções e aparições públicas eram em língua japonesa e seu

nome era vendido como um acrônimo para “Beat of Angel” (“Ritmo de Anjo”) no Japão, não havia

uma forte associação entre sua carreira e seu país de origem para os consumidores japoneses (JUNG,

2007). Friends e Passing Rain, duas das co-produções entre as emissoras TBS e MBC resultantes da

Copa do Mundo 2002, exibidas entre 2002 e 2003, tiveram boa recepção da audiência japonesa, mas

também não aumentaram o interesse pela  mídia sul-coreana de modo geral,  fato comprovado pelo

fracasso de produções estritamente sul-coreanas nas emissoras abertas japonesas. Esse foi o caso de

“All About Eve”,  novela sul-coreana de 2000 exibida pela TV-ASAHI em 2002. A emissora,  após

considerar  os resultados  de audiência  da novela abaixo do esperado,  cancelou a  compra de outras

produções sul-coreanas (KWAK, 2017).
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O produto cultural que de fato iniciaria a onda coreana no Japão seria a novela Gyeoul Yeonga

(“ ”겨울연가 ),  conhecida internacionalmente como Winter Sonata (“Sonata de Inverno”) e Fuyuno

Sonata (“ ”冬のソナタ ) no Japão (IWABUCHI, 2008; JUNG, 2007; KWAK, 2017). Originalmente exibida

em 2002 pela emissora estatal KBS na Coreia do Sul, Gyeoul Yeonga estreou no Japão em março de

2003 no canal via satélite da NHK, que a reprisou no mesmo canal ao final do ano. Devido ao repetido

sucesso,  em 2004 a NHK exibiu a novela em seu canal aberto,  alcançando grande popularidade e

resultando numa quarta exibição ao final de 2004. Em decorrência do sucesso da novela, a província

sul-coreana de Gangwon, onde Gyeoul Yeonga havia sido gravada, presenciou um drástico aumento no

número de turistas japoneses (KWAK, 2017). Nami, a ilha onde o casal principal da novela se encontra

repetidas vezes, viu seu número de visitantes triplicar após a exibição da novela (KOREA HERALD,

2012). A NHK, por sua vez, lucrou mais de um milhão de dólares decorrentes somente de anúncios

publicitários durante a exibição de Gyeoul Yeonga, demonstrando que havia a possibilidade de ganhos

elevados pelo licenciamento de programas sul-coreanos. Com isso, outras emissoras abertas passaram a

importar novelas sul-coreanas e a exibi-las em sua programação (KWAK, 2017).

O fracasso de All About Eve e o sucesso de Gyeoul Yeonga podem ser entendidos pelo teor de

ambas as novelas e seus públicos-alvos. Enquanto All About Eve era uma narrativa para o público

jovem, que contava uma história de rivalidade e competição entre duas garotas, Gyeoul Yeonga era um

romance dramático com ritmo lento sobre a descoberta do amor,  que acompanhava a vida de suas

personagens através de anos, fatores que tinham apelo com mulheres de meia-idade japonesas. Seriam

essas mulheres as primeiras fãs da onda coreana no Japão, um público alvo diferente do visto em outros

países asiáticos, onde a onda era primariamente consumida por jovens. 

Kwak (2017) coloca a maneira como o amor é representado em Gyeoul Yeonga, sem obrigações

sociais e uma expressão de sentimentos genuínos, como uma catalisadora para estas mulheres, que

sentiam-se  sufocadas  por  normas  e  funções  impostas  socialmente,  uma  representação  de  amor

idealizado e que, à época, não era habitual na programação adulta japonesa. Jung (2007), por sua vez,

aponta que os maneirismos gentis e carinhosos do protagonista, interpretado por Young-joon Bae, não

eram comuns na maneira  como homens eram representados em novelas  japonesas,  o que para ela

explicaria a fama instantânea do ator no Japão. Young-joon Bae, além de ser chamado de “Young-

sama” por suas fãs, foi considerado pelo então primeiro-ministro Koizumi como sendo mais conhecido

do  que  ele  próprio  entre  as  mulheres  japonesas  (JOONGANG  DAILY,  2004).  Adicionalmente,  o
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consumo da  novela  pode  ser  entendido  nos  termos  do  que  Iwabuchi  (2002)  chama  de  “nostalgia

capitalista pela Ásia” entre os japoneses, onde o consumo de produtos de países asiáticos considerados

menos desenvolvidos do que o Japão trazia um anseio primal por uma Ásia atrasada, porém idealizada,

que ainda não havia perdido parte de sua essência para a modernização acelerada como o Japão, onde

os japoneses poderiam achar sua pureza e energia perdidas.

O sucesso inicial de Gyeoul Yeonga e a crescente importação de novelas sul-coreanas para o

Japão após 2004, portanto, não foram iniciados por uma estratégia da indústria cultural sul-coreana,

mas sim por interesses econômicos de emissoras e anunciantes japoneses. Iwabuchi (2008) argumenta

que o motivador principal para empresas japonesas abraçarem Hallyu era o fato de mulheres entre 40 e

70 anos comporem um grupo com alto poder aquisitivo que havia sido negligenciado pela indústria

cultural japonesa como audiência até então e, agora possuindo um produto cultural de seu interesse,

estariam dispostas a comprar bens manufaturados associados à ele, fazendo com que anunciar nesses

programas fosse algo extremamente útil para empresas japonesas. 

 Figura 17. Primeiro-ministro japonês Junichirō Koizumi e atriz sul-coreana Ji-woo Choi dividem um
aperto de mãos em encontro sobre a campanha “Visit Korea 2005”

 

Fonte: alamy.com
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Além de valorosa para emissoras e anunciantes, a onda coreana no Japão também possuía valor

político, enquadrando-se tanto no tema de “construção de um futuro harmonioso” visto na declaração

conjunta de Kim e Obuchi de 1998 quanto na ideia de “comunidade asiática” vigente na diplomacia

cultural  do PLD à época.  Exemplos  disso incluem a visita  ao Japão da atriz  principal  de Gyeoul

Yeonga, Ji-woo Choi, que, após se tornar embaixadora da campanha de turismo “Visit Korea 2005”, foi

convidada a visitar  o gabinete de Koizumi (ver figura 17),  que revelou ter  assistido e apreciado a

novela. As atividades de primeiras-damas referentes à onda coreana também eram vistas de maneira

positiva durante esse período. Akie Abe, esposa de Shinzō Abe, na visita oficial de seu marido à Coreia

do Sul em outubro de 2006, revelou ser uma fã da onda coreana, apresentando-se em coreano e lendo

um poema em coreano em uma visita a uma escola primária98, sendo por isso elogiada por veículos

midiáticos da Coreia do Sul (KWAK, 2017).

A febre criada por Gyeoul Yeonga resultou em um maior consumo de outros produtos culturais

sul-coreanos além de novelas, como música e filmes, além de aumentar o interesse pela Coreia do Sul

de modo geral, que até aquele momento era relativamente desconhecida para muitos japoneses. Isso

pode ser visto no lançamento de uma edição especial da popular revista AERA, publicada pelo Asahi

Shimbun, em que 65 páginas foram dedicadas à reportagem “Conhecendo a Coreia com Young-joon

Bae” (JOONGANG DAILY, 2004). O novo interesse pela Coreia do Sul também afetou artistas já em

atividade no Japão. A nacionalidade da cantora BoA, por exemplo, começou a ser enfatizada pela mídia

japonesa, com a artista passando a ser retroativamente enquadrada como uma precursora de Hallyu no

Japão  e  um  símbolo  de  intercâmbio  cultural,  o  que  se  refletiu  no  lançamento  de  canções  sobre

reconciliação e um futuro compartilhado (JUNG, 2007; KWAK, 2017), mensagens condizentes com a

ideia de comunidade asiática vigente à época.

Além do sucesso, a onda coreana no Japão também passaria a ter detratores, principalmente

entre  círculos  nacionalistas  japoneses.  O exemplo  mais  representativo  deste  primeiro  momento  de

Hallyu no Japão é a história em quadrinhos Manga Kenkanryu (  マンガ嫌韓流, “Ódio à onda coreana”),

de Sharin Yamano (ver figura 18). Após ter sua publicação recusada por outras editoras japonesas,

Manga Kenkanryu foi lançado pela editora Shinyusha a partir de julho de 200599, com o intuito de

98Mesmo durante o período em que o PDJ estava no poder,  a postura das mídias sul-coreana e japonesa retratava as
primeiras-damas fãs da onda coreana de maneira positiva, caso de Miyuki Hatoyama, esposa de Yukio Hatoyama, primeiro-
ministro do PDJ entre 2009 e 2010 (KWAK, 2017).
99Manga Kenkanryu teria quatro volumes publicados entre 2005 e 2009, sendo relançado em uma nova edição em 2011.
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alimentar o sentimento anti-coreano e pró-Japão Imperial, apresentando querelas diplomáticas como a

questão das mulheres de conforto e a posse dos Rochedos de Liancourt por um viés parcial, além de

insinuar  uma conspiração para  garantir  a  longeva participação da  seleção sul-coreana  na Copa do

Mundo FIFA de 2002. Mesmo vendendo mais de 300 mil cópias de seu primeiro volume e alcançando

o primeiro lugar na lista de quadrinhos mais vendidos da Amazon Japan, Manga Kenkanryu não iniciou

uma nova tendência onde o ódio à Hallyu tinha espaço na mídia tradicional, visto que a onda coreana

era lucrativa para empresas japonesas e benéfica para o projeto diplomático do governo do PLD. A

obra,  na verdade,  causou indignação não somente entre veículos midiáticos da Coreia do Sul, mas

também entre veículos japoneses, sendo reportada também nos Estados Unidos pelo New York Times e

pela revista Time (ONISHI, 2005b).

Figura 18. Capa do primeiro volume de Manga Kenkanryu

 

Fonte: Shinyōsha Publishing Ltd, 2005
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Portanto,  apesar  de  possuir  detratores,  Hallyu  de  maneira  geral  reformulou  a  percepção

japonesa da Coreia do Sul de maneira positiva, aumentando o interesse dos cidadãos japoneses pelo

país vizinho. De acordo com a pesquisa de opinião conjunta entre as emissoras NHK (Japão) e KBS

(Coreia do Sul) sobre intercâmbios culturais entre os dois países, em 1999, apenas 34% dos japoneses

entrevistados tinham muito ou algum interesse na Coreia do Sul. Já em 2010, após a disseminação de

Hallyu, 57% dos entrevistados passaram a expressar muito ou algum interesse no país vizinho (ver

gráfico 21).  A porcentagem de pessoas  que demonstraram ter  nenhum interesse na Coreia  do Sul,

porém, se manteve relativamente estável, de 9% em 1999 para 8% em 2010, significando que pessoas

sem posicionamento ou pouco interesse foram as que mais mudaram de opinião sobre a Coreia do Sul,

passando a demonstrar algum interesse pelo vizinho.

Gráfico 21. Interesse japonês na Coreia do Sul em 1999 e 2010

 

Fonte: NHK-KBS Joint Report (2011)

O maior interesse por Hallyu entre mulheres de meia idade japonesas também é confirmado

pela pesquisa conjunta entre a NHK e a KBS, que demonstra que 59% das mulheres entre 40 e 59 anos,
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em 2010, consumiam novelas sul-coreanas com algum tipo de frequência (ver gráfico 22). Pela mesma

pesquisa é possível  perceber também que o consumo de novelas e filmes é consistente  através de

diferentes faixas etárias, diferentemente do que foi visto no consumo de produtos culturais japoneses na

Coreia do Sul. No caso, em média, 54% das mulheres acima dos 20 anos consumiam novelas sul-

coreanas em 2010, enquanto o consumo entre todas as faixas etárias para homens, em média, era de

40%.

Gráfico 22. Frequência de consumo de diferentes produtos culturais sul-coreanos no Japão em

2010 (Resposta “Frequentemente” + “Às Vezes” por gênero e faixa etária)

 

Fonte: NHK-KBS Joint Report (2011)

Ao se comparar a frequência média de diferentes produtos culturais da onda coreana no Japão

em 2010, nota-se que, além de 48% dos japoneses consumirem novelas com alguma frequência e 30%

consumirem filmes, a música sul-coreana também atraía atenção dos japoneses, sendo consumida com

alguma frequência por 16% dos entrevistados, estando acima de outros produtos, como animação e

jogos eletrônicos (ver gráfico 23). A presença da música sul-coreana somente aumentaria no cenário

cultural japonês nos anos seguintes, representando uma transição de Hallyu: de um fenômeno focado
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em novelas associadas principalmente a um grupo etário específico, a onda coreana passaria a ser um

fenômeno focado no k-pop com um grupo etário mais diversificado.

Para demonstrar esta mudança de foco, popularizou-se na mídia japonesa diferenciar este novo

momento de Hallyu, liderado por grupos musicais de k-pop, do anterior, liderado por novelas. Termos

como “Segundo Boom da Onda Coreana” (第2 次韓流ブーム, Dainiji Kanryu Boom) ou ainda “Nova

Onda Coreana” (新韓流, Shin-Kanryu) eram comumente vistos em veículos midiáticos japoneses a

partir  de  2010,  enquadrando  o  sucesso  de  novos  grupos  musicais  estreando  no  país  como

representativos de um novo momento para Hallyu no Japão (KWAK, 2017). 

Gráfico 23. Frequência de consumo média de diferentes produtos culturais sul-coreanos no

Japão em 2010

 Fonte: NHK-KBS Joint Report (2011)
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4.4.2 “Shin-Hallyu” e a visita de Myung-bak Lee aos Rochedos Liancourt

A presença de cantores sul-coreanos no Japão não era um novo desenvolvimento quando o k-

pop cresceu em popularidade a partir de 2010, mas a grande atenção da mídia japonesa à estreia de

novos grupos sul-coreanos no Japão a partir  de 2010 não tinha precedentes.  Enquanto artistas que

estrearam anteriormente,  como  a  já  mencionada  cantora  BoA ou  o  grupo  masculino  TVXQ,  não

receberam atenção midiática diferente daquela recebida por qualquer outro artista estreante no Japão,

grupos  femininos  como KARA e  Girls’ Generation,  ao  estrearem no país,  foram alvos  de  grande

interesse da mídia japonesa por representarem um novo “boom coreano”. Kwak (2017), ao analisar a

diferença entre os dois momentos de Hallyu no Japão, nota que o sucesso de Gyeoul Yeonga em 2004

havia sido um desenvolvimento orgânico, enquanto Shin-Hallyu era um fenômeno guiado pela mídia e

pela indústria cultural japonesa, visto que grande parte dos ganhos desses artistas no Japão não era

revertido em lucro para as gravadoras e artistas sul-coreanos, mas sim para as distribuidoras e agências

japonesas.

Exemplo disso pôde ser visto em um relatório de 2012 sobre grupos de  k-pop no Japão do

jornal  sul-coreano Maeil  Business,  em que  foi  explicitada  a  divisão  de  lucros  do  grupo feminino

KARA, à época um dos artistas sul-coreanos mais populares no Japão: do total ganho pelo grupo no

país, 8% dos lucros iam para a gravadora sul-coreana e para as cantoras, enquanto 92% ficavam com a

distribuidora  e  a  companhia  de  gestão  de  talentos  japonesas  (KWAK,  2017).  O  licenciamento  de

artistas de k-pop por distribuidoras japonesas era, com isso, um investimento extremamente lucrativo e

de baixo risco quando comparado ao lançamento de um novo artista japonês, visto que os custos de

treinamento  de  artistas  eram  exclusivamente  das  agências  e  gravadoras  sul-coreanas,  com  as

distribuidoras japonesas apenas comprando os direitos de distribuição de grupos e artistas já preparados

e testados na Coreia do Sul e lançando-os no Japão.

Ademais,  os  grupos  sul-coreanos  no  Japão  lançavam,  em sua  grande  maioria,  canções  em

japonês,  fossem estas versões de seus lançamentos sul-coreanos ou canções originais,  ao gosto do

mercado  doméstico,  com  lançamentos  constantes  e  predominantemente  em  mídia  física  (KWAK,

2017). Esse tipo de relação econômica, em que as negociações poderiam ser definidas não pelo país

exportador,  mas  sim  pelo  país  importador,  é  entendida  por  Hallyu  ser  um  contrafluxo  cultural

transnacional: ao invés do país menor importar produtos culturais da potência cultural, é a potência
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cultural a consumir os produtos do país menor, podendo assim ditar as regras da negociação, incluindo

a necessidade de maior  localização do conteúdo e uma divisão desigual  dos  lucros  (JUNG, 2007;

KWAK, 2017).  Mesmo com a assimetria  entre  ganhos,  a  promoção do  k-pop no Japão ainda  era

lucrativa para as gravadoras sul-coreanas, visto que o mercado fonográfico japonês, à época, era quase

vinte vezes maior do que o sul-coreano (RIAJ, 2011).

As emissoras japonesas, tanto abertas quanto via satélite, além de continuarem a se beneficiar

da audiência satisfatória trazida por novelas sul-coreanas, também passaram a divulgar esses grupos

musicais. A estatal NHK, por exemplo, convidou em 2011 três grupos musicais sul-coreanos - Girls’

Generation, KARA e TVXQ - para participarem do festival anual de fim de ano Kōhaku Uta Gassen

(“ ”紅白歌合戦 ,  “Batalha Musical Vermelha e Branca”) após eles figurarem nas listas de álbuns e

canções mais vendidas do ano pela ORICON, marcando a primeira e única vez na história em que três

atos estrangeiros de um único país participaram do festival, que anualmente é o evento televisionado

mais assistido da televisão japonesa (MARTIN, 2012).

A forte presença de produtos culturais sul-coreanos no Japão continuou a ter detratores, que se

reuniram para realizar protestos contra o excesso de novelas coreanas na programação da Fuji TV,

ocorridos na frente da emissora em 7 e 21 de agosto de 2011. A maneira como esses manifestantes eram

retratados pela mídia, no entanto, continuou crítica, como visto em artigo sobre a música japonesa no

ano de 2011 do Japan Times, em que detratores da onda coreana são  enquadrados  como paranóicos,

racistas e teóricos da conspiração:

“Se ainda havia alguma dúvida sobre o quanto a cultura pop sul-coreana infiltrou o Japão, esta com
certeza se dissipou pela intensidade com que sua presença irritou racistas e nacionalistas no fórum virtual 2-
channel. Novelas coreanas podem ter sido o alvo principal dos protestos em frente ao prédio da Fuji TV em 7
de agosto,  mas o sentimento foi  ecoado na cômica maneira como teóricos da conspiração paranóicos da
internet acusaram a Fuji TV de sabotar uma apresentação do grupo masculino [japonês] Arashi [em novembro
de 2011], revelando o uso de vocais pré-gravados pelos cantores para que com isso os artistas sul-coreanos
que se apresentaram depois deles parecessem mais talentosos.”100

As críticas à onda coreana de nacionalistas continuaram a ser minimizadas pela mídia, visto que

Hallyu trazia ganhos econômicos para emissoras e para a indústria cultural japonesa, além de ganhos

100MARTIN, Ian. Natural Disasters Rock Year in Music. Japan Times. 22 de dezembro de 2012. Tradução nossa.



180

políticos  para o PLD por  meio  da diplomacia cultural,  visto  que o sucesso da onda no Japão era

reportado  positivamente  por  veículos  midiáticos  sul-coreanos  (KWAK,  2017).  A disseminação  de

Hallyu  no Japão só  seria  afetada  pela  visita  do  então  presidente  sul-coreano Myung-bak Lee  aos

Rochedos de Liancourt em 10 de agosto de 2012, que prejudicou o relacionamento bilateral entre os

dois países e  resultou na retirada temporária  do embaixador japonês da Coreia do Sul (BRASOR,

2012). As motivações para a visita de Lee não foram claras101, levando jornalistas e analistas políticos

tanto  na  Coreia  do  Sul  quanto  no  Japão  a  especularem  que  Lee  pretendia  inflamar  sentimentos

nacionalistas sul-coreanos, melhorar sua taxa de aprovação, que à época era de apenas 20%, e desviar a

atenção de escândalos de corrupção envolvendo a prisão de seu irmão e seus assessores (CHUNG,

2012; JAPAN TIMES, 2012; KIM, 2012). Em consequência, Lee possivelmente sacrificou a melhorada

relação com o Japão, alcançada por meio de Hallyu, para obter benefícios políticos domésticos102.

A visita levou ao aumento da percepção negativa da Coreia do Sul entre japoneses (GENRON-

NPO, 2020), afetando diretamente a onda, visto que as emissoras japonesas poderiam ser criticadas por

persistirem na exibição de conteúdo sul-coreano, mesmo havendo benefícios econômicos neles. Com

isso,  novelas  sul-coreanas  paulatinamente  perderam espaço nas  emissoras  abertas  japonesas,  assim

como grupos de k-pop. Em 22 de agosto, a Fuji TV retirou do ar “Hanryu α”, seu quadro vespertino

dedicado  à  exibição  de  novelas  sul-coreanas.  Ao fim de  2013,  a  NHK substituiu  as  novelas  sul-

coreanas por séries britânicas em sua programação dominical. Já em março de 2014, o quadro matutino

conhecido como “Hanryu Serekuto” (Seleção Hallyu) da TBS também foi retirado do ar (KWAK,

2017). 

Grupos de k-pop também desapareceram do horário nobre das emissoras abertas japonesas após

a visita de Lee. O festival Kōhaku Uta Gassen, da NHK, após convidar três  bandas  sul-coreanas em

2011, não convidou nenhum artista de  k-pop para a edição de 2012, mesmo após êxitos comerciais

desses  artistas  durante  o  ano.  Artistas  sul-coreanos  também não  eram mais  vistos  em programas

musicais do horário nobre como o Music Station da TV-Asahi após a visita de Lee em agosto de

101O MOFAT sul-coreano afirmou no Diplomatic White Paper de 2013 que a visita seria uma resposta à provocações
japonesas, “como a aprovação de novos livros didáticos de ensino médio em março [...] e o documento ‘Defesa do Japão’ do
MOFA japonês  em  agosto,  ambos  contendo  reivindicações  por  Dokdo”  (MOFAT,  2013,  p.61).  Essas  reivindicações,
entretanto, já existiam, não havendo em 2012 novos desenvolvimentos do lado japonês envolvendo a disputa territorial para
justificar a leitura do ato de Lee como uma resposta a novas ações do Japão.
102Lee seria sentenciado a quinze anos de prisão em 2018 por corrupção e fraude durante seu mandato presidencial (BBC,
2018b).
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2012103. Entretanto, esses artistas ainda tinham espaço em canais via satélite e em programas musicais

exibidos após a meia noite nas emissoras abertas, caso do Music Japan da NHK, que continuou a ter a

participação de artistas de k-pop de 2013 em diante (ver gráfico 24). Os artistas também continuaram a

figurar nas listas anuais de álbuns e canções mais vendidas da Oricon, significando que a onda coreana

ainda possuía um público considerável e sua remoção da televisão aberta japonesa tinha, em parte,

motivações políticas (KWAK, 2017).

Gráfico 24. O número de artistas sul-coreanos nos programas Music Station e Music Japan

entre outubro de 2010 e março de 2016

 

Fonte: KWAK (2017)

Ao mesmo tempo em que a visita de Lee diminuiu o interesse das emissoras japonesas em

divulgar  a  onda  coreana  para  benefício  econômico,  a  diplomacia  cultural  com  seu  discurso  de

comunidade asiática perdeu espaço para a nova diplomacia econômica do MOFAJ e a postura mais

conservadora de Abe em seu retorno como primeiro-ministro, diminuindo o benefício político da onda

103As três únicas exceções sul-coreanas no Music Station nos quatro anos após a visita de Lee aos Rochedos de Liancourt
ocorreram em 2015 e 2016 e envolveram artistas que estrearam no Japão antes de Shin-Hallyu massificar o k-pop no Japão:
BoA apareceu em dezembro de 2015 no programa para comemorar 15 anos de carreira no Japão, enquanto a apresentação
de TVXQ em abril do mesmo ano se deveu ao fato dos cantores em breve entrarem em um hiato temporário em suas
carreiras devido a seu alistamento no serviço militar obrigatório sul-coreano. Os integrantes do grupo Big Bang, por sua
vez, ao participarem do programa em fevereiro de 2016 foram apresentados como um “fenômeno asiático”, não mais como
“estrelas Hallyu”, afastando assim a associação entre os artistas e a onda coreana (KWAK, 2017).
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coreana no Japão. Akie Abe, que havia tido suas atividades como fã da onda coreana lidas de maneira

positiva  no  primeiro  mandato  de  seu  marido  como  primeiro-ministro,  teria  as  mesmas  atividades

criticadas a partir do segundo mandato de Abe em 2012. Em 9 de maio de 2013, a então primeira-dama

japonesa dividiu em sua página no Facebook que havia assistido a um musical sul-coreano em Tóquio,

sendo atacada por diversos usuários da rede social como sendo “ingênua” e “descuidada”, fato que foi

noticiado por grandes jornais japoneses como o Asahi Shimbun (KWAK, 2017). Apesar dos ataques

virtuais, as atividades públicas de Akie Abe referentes à Hallyu continuaram nos anos seguintes, sendo

lidas na Coreia  do Sul  como um contraponto à  postura rígida de Shinzo Abe e uma força para a

melhoria dos laços bilaterais entre os dois países. O Washington Post, por exemplo, descreveu Akie e

suas atividades como “uma arma secreta para suavizar a imagem severa de Abe” (WASHINGTON

POST, 2014).

4.4.3 O terceiro “boom” de Hallyu no Japão e a crescente indiferença a tensões políticas

A anual  pesquisa  de  opinião  do  grupo GENRON-NPO de 2016  indicava  que  a  percepção

japonesa  da  Coreia  do  Sul,  que  havia  atingido  seu  pior  ponto  em  2014,  já  havia  melhorado

significativamente  dois  anos  depois:  uma  visão  negativa  do  vizinho  era  dividida  por  44,6%  dos

entrevistados contra 54,4% em 2014. Já a visão positiva subiu de 20,5% em 2014 para 29,6% em 2016,

sendo que  destes,  51,2% apontavam novelas,  música  e  a  cultura  coreana  de  modo geral  como as

principais motivadoras para uma visão positiva do vizinho, o maior motivo entre todos os listados

(GENRON-NPO, 2017; 2020). A amenização da visão negativa japonesa da Coreia do Sul, somada ao

boicote chinês aos produtos Hallyu após a questão THAAD em julho de 2016, foi entendida por jornais

como o sul-coreano JoongAng Ilbo e o japonês Asahi Shimbun como motivadores para empresas sul-

coreanas voltarem suas atenções para o Japão novamente (JOONGANG ILBO, 2017; AERA, 2018).

Notadamente, a estreia do grupo feminino sul-coreano TWICE no Japão em junho de 2017 foi

tão  noticiada  quanto  o  visto  para  grupos  estreantes  em  2010.  Porém,  ao  introduzirem  o  grupo,

programas como o Ohayō Japan (“Bom dia, Japão”), da NHK, enfatizavam o fato de três das nove

integrantes do grupo serem japonesas, focando também no fato de que jovens fãs sul-coreanos, por

meio do grupo, estarem apoiando artistas japoneses, em um símbolo de intercâmbio cultural (KWAK,

2017). A atenção midiática para TWICE no Japão, de maneira geral, seria a maior recebida por um
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artista sul-coreano no Japão desde 2012, com o grupo sendo convidado para o Kōhaku Uta Gassen de

2017 apenas cinco meses após estrear no Japão (JAPAN TIMES, 2017). A atenção recebida pelo grupo

pode  ser  entendida  pelo  seu  aspecto  Hallyu  ser  turvado  pela  presença  de  integrantes  de  outras

nacionalidades, inclusive a japonesa, o que o torna mais palatável, mesmo o grupo sendo produzido por

uma empresa sul-coreana dentro do contexto da indústria musical da Coreia do Sul.

De acordo com a revista AERA, publicação semanal do Asahi Shimbun, o k-pop, por meio de

grupos como TWICE e BTS, estava crescendo em popularidade principalmente entre adolescentes e

mulheres entre 20 e 29 anos, em redes sociais como o Instagram e o Twitter. A compra de cosméticos e

vestuário  sul-coreanos  pela  internet  também  passou  a  aumentar  pela  sua  conveniência  e  preços

competitivos (AERA, 2018), com este novo momento de Hallyu, iniciado em 2017, sendo chamado de

“Terceiro Boom da Onda Coreana”  (第3次韓流ブーム, Daisanji Kanryu Boom) pelo NIKKEIxTREND,

publicação  da  Nikkei  BP,  e  pelo  NIKKEI  ASIA (NIKKEIxTREND,  2018;  OKUTSU,  2018).  A

reportagem do NIKKEIxTREND reforça a ideia trazida pela AERA de que este terceiro “boom” da

onda  coreana  ocorria  primariamente  nas  redes  sociais  e  internet,  independentemente  do  apoio  das

emissoras abertas japonesas como durante Shin-Hallyu, visto que a presença da onda nessas emissoras

ainda  encontrava-se  limitada  pós-2012.  Aya  Narikawa,  correspondente  japonesa  da  emissora  sul-

coreana KBS, em entrevista para o Korea Times em 2020, também apontou a internet como o principal

meio para o consumo de Hallyu entre os japoneses nesta terceira fase da onda no Japão, adicionando o

fato de produtos culturais sul-coreanos, como a música e novelas, estarem amplamente disponíveis em

plataformas de streaming, inclusive aquelas com planos gratuitos, como Youtube e Spotify, o que fez

com que Hallyu ganhasse força novamente (PARK, 2020).

Para Narikawa, a facilidade de acesso de Hallyu contrasta com a inconsistente presença de

produtos culturais japoneses na internet, visto que preocupações com direitos autorais e pirataria online

ainda são grandes pontos na indústria cultural do Japão: “mais e mais japoneses [consomem Hallyu]

pois  eles  não mais  assistem televisão aberta  ou lêem jornais impressos  com tanta  frequência,  eles

simplesmente escolhem o que lhes interessa ou é conveniente e consomem. [...] A indústria cultural sul-

coreana  ativamente  utiliza  a  internet  como  meio  de  distribuição,  e  suas  estrelas  ativamente  se

comunicam com fãs na internet, significando que os japoneses estão mais expostos à Hallyu do que

nunca” (PARK, 2020). A internet sendo o principal meio de distribuição de Hallyu também no Japão
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alinha o país com os dados da KOFICE, que apontavam a internet como o principal ponto de acesso

para Hallyu ao redor do mundo.

Apesar da paulatina renovação do interesse por Hallyu no Japão, o país ainda estaria entre os

maiores críticos da onda, como apontado pelo relatório Global Hallyu Trends da KOFICE, referente a

2019. Também de acordo com o relatório,  o Japão era o único país  medido pela agência onde as

principais motivações para desgostar de Hallyu eram políticas e não o fato do conteúdo sul-coreano ser

considerado tedioso ou excessivamente comercial: 30,1% dos entrevistados afirmaram que “disputas

diplomáticas  e  políticas  com a Coreia  do Sul” eram o principal  motivo para desgostar  de Hallyu,

seguido de “Hallyu é excessivamente comercial”, com 16%, e “a Coreia do Sul possui pouco caráter”,

com 13,5% das respostas (KOFICE, 2020). Estas informações são condizentes com os achados das

pesquisas de opinião da GENRON-NPO no mesmo ano, que traziam como principais motivos para

uma visão  negativa  da  Coreia  do  Sul  entre  os  japoneses  a  disputa  pelos  Rochedos  de  Liancourt,

questões históricas e o caráter considerado muito passional dos sul-coreanos quando questões históricas

estão em pauta (GENRON-NPO, 2020).

Ainda  assim,  Hallyu  cresceria  paulatinamente  no  Japão  após  2017,  mesmo  em  meio  a

aumentada tensão diplomática com a decisão da Suprema Corte sul-coreana em 2018 contra empresas

japonesas e as aumentadas tensões econômicas em 2019. BTS teria em 2019 o quinto maior álbum do

ano no Japão e, diferente de sucessos sul-coreanos passados no país, o feito foi alcançado com um

álbum cantado inteiramente em coreano (ORICON, 2019). Parasita, lançado no Japão em 2020, se

tornou a maior bilheteria para um filme sul-coreano na história do Japão, com 4,5 bilhões de ienes

arrecadados e mais de um milhão de espectadores. As novelas sul-coreanas Crash Landing on You e

Itaewon Class chegaram ao topo da Netflix japonesa em 2020, com a primeira passando dez semanas

entre os dez itens mais assistidos no catálogo da plataforma de streaming (ASAHI SHIMBUN, 2020;

NIKKEIxTREND, 2020). Para Aya Narikawa, a conveniência da disponibilidade de Hallyu na internet

é  parte  de  seu  apelo,  principalmente  durante  a  pandemia  de  coronavírus  em 2020.  Durante  uma

pandemia, a origem do conteúdo é insignificante, e “após anos de turbulência, japoneses passaram a se

importar menos com mudanças na situação política, pois elas iriam continuar a ocorrer de qualquer

maneira,  e  começaram  a  apreciar  o  que  quisessem  independentemente  [da  origem  sul-coreana]”

(PARK, 2020). 
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Os sucessos sul-coreanos no Japão em 2019 e 2020 apontam que,  ao contrário do visto na

Coreia do Sul, onde as novas tensões diplomáticas e econômicas entre ambos os países levaram ao

deterioramento da percepção sobre o vizinho e ao boicote a produtos japoneses e à Cool Japan, a onda

coreana no Japão passa por uma ressurgência em popularidade, com diferentes tipos de produtos da

onda  coreana  alcançando  êxito  comercial  entre  os  japoneses,  com  os  conflitos  diplomáticos  e

econômicos não mais sendo um impedimento para o consumo de Hallyu. Porém, diferentemente do

visto nas duas primeiras ondas, a terceira não é ativamente promovida pela indústria cultural japonesa e

os veículos midiáticos do país, sendo consumida primariamente pela internet, do mesmo modo que a

onda coreana é consumida em outros países. A aceitação japonesa de Hallyu em meio aos conflitos

econômicos que levaram os sul-coreanos a boicotarem Cool Japan sugere que, no Japão, o soft power

sul-coreano está surtindo algum tipo de efeito.

4.5 Conclusão

Hallyu é o resultado de uma mudança de postura do governo sul-coreano em relação à sua

indústria cultural. Enquanto os governos autoritários de Park e Chun entre os anos 1960 e 1980 tinham

uma relação de controle e censura com as indústrias, associada ao protecionismo e controle do mercado

doméstico, após a democratização da Coreia do Sul, o posicionamento do governo foi modificado, e as

indústrias  culturais  passaram a  ser  vistas  como um setor  econômico  com extrema necessidade  de

modernização para competir  com os  produtos  culturais  estrangeiros,  paulatinamente liberados  para

comercialização dentro da Coreia do Sul no contexto da globalização.

Ao mesmo tempo em que se abraçou o livre-comércio e se adotaram medidas neoliberais, como

a desregulação da  entrada  de  produtos  culturais  estrangeiros  no  país,  se  legislou  para  fortalecer  a

indústria cultural local, fazendo com que seus produtos pudessem competir com as ofertas estrangeiras.

Esse fortalecimento guiado pelo Estado pode ser entendido como uma forma de protecionismo, visto

que  os  governos  democráticos  sul-coreanos  a  partir  de  Dae-jung  Kim,  independentemente  de  um

alinhamento liberal ou conservador, passaram a ver no setor cultural um dos principais contribuintes
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para a economia sul-coreana. O auxílio às indústrias culturais é feito, portanto, primariamente pelos

seus ganhos econômicos, não pelo enriquecimento cultural da população.

Por conta do pequeno mercado doméstico sul-coreano, a exportação dos produtos culturais se

torna necessária para sustentar o crescimento da indústria. Com isso, associadas ao MCST, são criadas

agências como a KOCCA e a KOFICE, focadas em auxiliar a entrada de empresas sul-coreanas em

diferentes mercados e na medição da efetividade dos produtos culturais sul-coreanos nesses países.

Devido à alta demanda por conteúdo para preencher suas programações, emissoras televisivas de toda a

Ásia passaram a comprar produtos sul-coreanos pelo seu preço acessível e boa qualidade, iniciando

assim a onda coreana. Apesar de contínuas tentativas em melhorar a imagem nacional por meio do

financiamento de grandes eventos esportivos, não existia uma associação imediata no governo entre

Hallyu e a melhoria da imagem sul-coreana, com a onda coreana sendo exaltada em grande parte pelos

seus ganhos econômicos.

A associação entre os êxitos comerciais da onda coreana e a melhoria da imagem nacional sob o

conceito de soft power só ocorreria em 2009, sob o governo de Myung-bak Lee. Portanto, é somente

durante o regime Lee que o MOFAT passa a fazer uso de Hallyu como um recurso de  soft power,

primeiramente inserido em sua diplomacia cultural e, em um segundo momento, em sua diplomacia

pública. É também durante Lee que Hallyu se transforma em um fenômeno online, integrando TICs e

tendo regras de direitos autorais flexíveis e que permitem a existência de conteúdo gerado pelo usuário

em plataformas como o Youtube,  características que seriam exaltadas pelo regime Park a partir  de

2013,  que  também  suplantaria  o  uso  do  termo  soft  power  pelo  conceito  de  nation  branding.  A

modificação  de  termos,  entretanto,  não  resultou  em  uma  mudança  na  utilização  de  Hallyu  pelo

MOFAROK, que continuou de modo geral a mesma nos regimes Park e Moon.

O modelo econômico baseado em exportações do setor cultural sul-coreano continuou em vigor

através dos governos Lee e Park. Porém, a questão THAAD com a China demonstraria a necessidade

de uma diversificação de mercados e menor dependência do vizinho como consumidor dos produtos

culturais sul-coreanos, o que levou o regime Moon a voltar suas atenções para os países da ASEAN

como mercados viáveis para Hallyu. O relacionamento do governo com o setor cultural continuaria o

mesmo apesar  da  diversificação de  mercados,  com a  criação de fundos de investimentos  público-

privados cada vez maiores para manter o crescimento e as inovações da indústria, ainda entendidas
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como  centrais  para  a  economia  sul-coreana,  mas  agora  também  vistas  como  importantes  para  a

melhoria da imagem do país na comunidade internacional.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A globalização transformou significativamente a maneira como os Estados manuseiam o poder,

aumentando a importância de mecanismos de atração na busca para alcançar seus objetivos em um

palco  global.  Cientistas  políticos  como Joseph  Nye,  Simon  Anholt  e  Suzanne  Nossel  idealizaram

diferentes  quadros  teóricos  que  pretendiam  operacionalizar  cultura  e  imagem  nacional  para  uso

governamental, como a dicotomia entre soft e hard power, o smart power e a ideia de nation branding.

Apesar de em suas concepções esses conceitos terem sido criados para, de modo geral, entender a

realidade  do  poder  estadunidense,  a  aplicabilidade  desses  quadros  teóricos  na  realidade  de  outros

Estados é clara e apontada por seus próprios idealizadores. Tendo isso em vista, como demonstrado

através dos capítulos anteriores, tanto Japão quanto Coreia do Sul utilizaram suas culturas, indústrias de

conteúdo  e  imagens  nacionais  para  expandir  sua  influência  e  tentar  se  reposicionar  na  esfera

internacional. Porém, o catalisador para o interesse governamental nos possíveis ganhos políticos e

econômicos das indústrias culturais contrastam ambas as estratégias. 

O Estado japonês somente oficializou seu interesse em Cool Japan após a mídia internacional

formular o conceito e apontar como ele efetivamente já existia e funcionava como instrumento de

poder  nipônico,  independentemente do envolvimento governamental.  Logo,  é  possível  dizer  que o

interesse do Estado japonês em usar sua indústria cultural ocorreu a posteriori, após a comprovação

prática de sua efetividade. Esse interesse, contudo, não resultou em maiores investimentos diretos na

produção de conteúdo no Japão, com os esforços governamentais mantendo o foco no aumento da

exportação desses produtos,  primeiramente para ganho político,  baseado na ideia  de soft  power e,

posteriormente,  para  ganho  econômico,  aumento  do  turismo,  aumento  na  exportação  de  bens  de

consumo e promoção da Japan Brand, baseado na ideia de nation branding. 

Essa postura do governo japonês levou a críticas públicas de integrantes influentes do setor de

conteúdo do Japão, por verem oportunismo na relação do Estado com a indústria, visto que o governo

se utiliza do setor cultural para promoção do país ao mesmo tempo em que diferentes áreas da indústria

encontram-se estagnadas e carecendo de verba para modernização. Por fim, é possível dizer que a
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estratégia  estatal  japonesa  foi  iniciada  de  maneira  descentralizada  e  desorganizada,  com múltiplos

ministérios e agências governamentais criando seus próprios planos, sem haver um órgão centralizado

que supervisionasse a criação e aplicação de ideias, quadro que só viria a mudar quando o governo do

PDJ centralizou a organização de Cool Japan ao redor da Japan Brand, sob supervisão do METI.

O governo sul-coreano, por sua vez, viu nas indústrias criativas um importante recurso a priori,

financiando o crescimento e a modernização da indústria antes de Hallyu se tornar um fenômeno, em

parte para protegê-la e aumentar a competitividade de seus produtos frente aos importados culturais,

finalmente  disponíveis  na  Coreia  do  Sul  democrática.  O interesse oficial  do  Estado,  porém,  era  a

diversificação de sua economia, diminuindo sua dependência na exportação de materiais da indústria de

base e da construção naval. O foco nos ganhos econômicos de Hallyu se manteve consistente desde sua

criação, assim como o investimento governamental nas indústrias de conteúdo. 

Assim como o Japão, a Coreia do Sul também alinhou oficialmente sua estratégia a diferentes

quadros teóricos, como o soft power e o nation branding. Contudo, diferentemente das mudanças vistas

na estratégia japonesa quando da troca de quadro teórico, o envolvimento e as metas governamentais

para Hallyu continuaram as mesmas, independentemente da teoria apontada como vigente em qualquer

dado momento. Similarmente, através de sua história, a onda coreana encontrou-se consistentemente

centralizada sob o MCST, com o MOFAROK possuindo um papel auxiliar na organização de Hallyu.

Isso demonstra que, no caso sul-coreano, as práticas governamentais, talvez por serem entendidas pelo

Estado como sendo eficientes, sobrepujam a teoria.

Independentemente da estratégia governamental utilizada para instrumentalizar a atração, o soft

power de ambos os países é considerado efetivo e entre os mais relevantes do mundo, como visto pela

quantificação, mesmo que arbitrária, de grupos como as consultorias Portland e a Brand Finance, que

em suas pesquisas mais recentes apontaram o soft power sul-coreano respectivamente como o 19º e o

14º maior do mundo, enquanto o japonês é tido, respectivamente, como o 8º e o 4º maior do mundo. Os

trabalhos desses grupos, contudo, não tratam da assimilação do soft power desses Estados por outro

país específico, como fez a presente dissertação ao analisar a presença de Cool Japan na Coreia do Sul

e de Hallyu no Japão. Por meio desta análise,  foi  possível encontrar evidências que confirmam as

previsões de Nye sobre o soft power de ambos os países. No caso, as limitações para a efetividade do

soft power japonês e a falta dessas mesmas barreiras para o soft power sul-coreano.
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Nye afirmara em 2004 que o Japão teria dificuldades em convencer seus vizinhos asiáticos por

meio  da  atração  devido  ao  conturbado  passado compartilhado  entre  esses  países,  como explorado

através do segundo capítulo do presente texto. No decorrer dos anos 2000 e 2010, essa previsão foi

comprovada repetidas vezes, com estremecimentos diplomáticos e econômicos entre Japão e Coreia do

Sul resultando na rejeição de bens de consumo e produtos culturais japoneses em seu vizinho coreano.

Isso, somado ao fato da estratégia Cool Japan não possuir um plano específico para os países que foram

afetados pelo Japão Imperial, demonstra a ineficiência de Cool Japan em reverter possíveis imagens

negativas do Japão na Coreia do Sul.

Por outro lado, Nye afirmou em 2009 que não haviam barreiras para a expansão do soft power

sul-coreano, fato confirmado não somente pela  rápida expansão de Hallyu através  do mundo,  mas

também pelo seu sucesso no Japão, independentemente de questões diplomáticas e econômicas entre

vizinhos, caso da recente querela econômica entre 2019 e 2020. Se a visita do então presidente sul-

coreano Myung-bak Lee em 2012 resultou em uma diminuição da visibilidade de Hallyu no Japão,

posto que a promoção da onda coreana à época era controlada em grande parte por empresas japonesas,

o mesmo não ocorreu em 2019, quando a onda já era largamente consumida por japoneses através da

internet. Similarmente, a opinião pública japonesa quanto a Coreia do Sul não foi afetada pela querela

econômica da mesma maneira que a sul-coreana sobre o Japão, como demonstrou a pesquisa de 2020

do grupo GENRON-NPO.

A 8º  Pesquisa  de  Opinião  Pública  Japão-Coreia  do  Sul  da  GENRON-NPO  aponta  que  a

porcentagem de sul-coreanos que possuíam uma opinião boa ou relativamente boa do Japão caiu de

31,7% em 2019 para apenas 12,3% em 2020, enquanto a porcentagem daqueles que afirmavam possuir

uma impressão ruim ou relativamente ruim subiu de 49,9% para 71,6% no mesmo período. Os números

nipônicos, porém, seguiram uma tendência contrária, com a porcentagem de japoneses que apontaram

possuir uma opinião boa ou relativamente boa da Coreia do Sul aumentando de 20% em 2019 para

25,9% em 2020. A porcentagem daqueles que possuíam uma opinião ruim ou relativamente ruim do

vizinho, por sua vez, caiu de 49,9% para 46,3% (ver gráfico 25). 
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Gráfico 25. Opinião pública sobre o país vizinho

 Fonte: GENRON-NPO (2020)

Os números da GENRON-NPO, somados ao vigente boicote aos produtos japoneses na Coreia

do Sul e aos recentes triunfos de Hallyu no Japão ante o mesmo pano de fundo de tensão econômica,

demonstram que o soft power sul-coreano tem sido eficiente em conter o avanço do sentimento anti-

coreano no Japão, mas o japonês não tem apresentado a mesma efetividade na Coreia. Não é possível

afirmar, todavia, se isso é uma confirmação da ineficiência de uma via cultural para a reaproximação

entre ex-colonizador e ex-colonizado ou se isso é somente resultante de deficiências específicas na

diplomacia pública japonesa e nas estratégias de soft power e nation branding do país. Ainda assim, é

evidente que, enquanto Japão e Coreia do Sul não entrarem em um completo acordo sobre seu passado

colonial, a aderência de Cool Japan no vizinho permanecerá limitada e afetada por quaisquer questões

internacionais que envolvam ambos os países, mesmo que Cool Japan cresça e se expanda através do

mundo.
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