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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo abordar as manifestações e experiências sociais em torno 

dos jovens participantes do Studio Made In PB, coletivo existente na cidade de João Pessoa 

(PB), desde o ano de 1998, responsável por produzir, realizar e divulgar atividades voltadas à 

cultura pop na cidade. Sendo um termo dado pelos pesquisáveis, a cultura pop torna-se 

propulsora de ações coletivas e individuais, revelando formas de lidar autênticas e 

diferenciadas por estes atores sociais que ao se apropriarem do consumo destes bens, revelam 

nos espaços da cidade estilos de vida, construções identitárias e manutenções de grupo. Ao 

refinar o olhar sobre as atividades do grupo, a abordagem seguiu uma perspectiva etnográfica 

tendo como metodologia as ações vividas em trabalho de campo, entrevistas, conversas 

informais, interações em comunidade virtual (Facebook) e registros imagéticos junto aos 

integrantes do Studio Made In PB.  Ao compreender o consumo como uma prática social 

criadora, a pesquisa refletiu sobre o papel do consumidor como ativo – sendo fandom, 

professor, aluno, idealizador, staff – exercendo posicionamentos estratégicos diante de 

escolhas de bens que abrem possibilidades inventivas, mantendo dinâmicas sociais próprias. 

Enfatizando o Studio Made In PB como parte das manifestações das culturas juvenis em João 

Pessoa, a análise desta pesquisa possibilitou conhecer os processos de construção de códigos 

de reconhecimento junto a outros grupos sociais em uma das atividades mais importantes do 

grupo perante seus pares: o evento “HQPB: quadrinhos e cultura pop na Paraíba”, ocorrido 
entre o mês de Novembro de 2014. Sobretudo, a pesquisa etnográfica, com duração de quase 

18 meses, buscou entender estes atores dentro do contexto da condição pós-moderna, em que 

estes, mesmos envolvidos em complexos jogos de signos, pelas vias do consumo, legitimam 

suas disposições entre si e entre os pares, consolidando ou reforçando a manutenção de 

vínculos em torno da chamada cultura pop.  

 

Palavras-chave: Juventudes. Pós-modernismo. Cultura Pop. Consumo. Experiências sociais.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This research aims to focus on the manifestations and social experiences around the young 

participants of Studio Made In PB, an existing collective in the city of João Pessoa (PB), since 

1998, responsible for product, conduct and disseminate activities related to the pop culture in 

the city. As a term given by the participants of the research, pop culture propels collective and 

individual actions, revealing authentic and diverse coping mechanisms by such social actors 

that by appropriating themselves of the purchase of these goods reveal throughout the city 

lifestyles, identity constructions and group maintenance. By refining the look on the group's 

activities, the approach followed an ethnographic perspective having as the methodology the 

actions lived in the field’s work, interviews, informal conversations, virtual community 
interactions (Facebook) and imagistic registers with the members of the Studio Made In PB. 

By understanding the consume as a creator social practice, this research reflected on the 

consumer's role as active - and fandom, teacher, student, creator, staff - exercising strategic 

positioning on goods choices that open inventive possibilities, maintaining its own social 

dynamics. Emphasizing the Studio Made In PB as part of the manifestations of youth culture 

in João Pessoa, the analysis of this research allowed to know the recognition codes 

construction processes with other social groups in one of the most important activities of the 

group before their peers: the event "HQPB: comics and pop culture in Paraíba", that took 

place in November 2014. Above all, ethnographic research, that lasted almost 18 months, 

sought to understand these actors within the context of postmodern condition, in which they, 

even involved in complex games of signs in the ways of consumption, legitimize its 

provisions among themselves and among their peers, consolidating or reinforcing the bonding 

around the pop culture. 

 

Keywords: Youth. Postmodernism. Pop culture. Consume. Social Experiences  
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INTRODUÇÃO 

 

Desde que terminei minha graduação em Comunicação Social, no ano de 2008, os 

assuntos referentes a bens culturais e seus consumidores me intrigavam, ao levar em conta 

entendê-los sob a luz da Escola de Frankfurt. De acordo com as premissas dessa Escola, 

aqueles que consumiam os bens produzidos e fabricados por uma Indústria Cultural, eram 

dominados e passíveis a uma ideologia alienante, sem que pudessem refletir sobre as 

mensagens ali produzidas, recaindo numa dicotomia entre cultura superior e cultura inferior, 

sendo a de massa1, um tipo de cultura inferior. Esses questionamentos ainda me 

acompanhavam quando cursei uma Especialização em Marketing e Publicidade, que por 

questões ideológicas, desisti. 

Foi no Mestrado em Antropologia que pude obter outra perspectiva referente ao 

consumo e aos consumidores. Em busca de um objeto de pesquisa, me deparo com a cultura 

pop: um termo comumente utilizado no ramo jornalístico do entretenimento, empregado 

principalmente para designar celebridades musicais que estão no auge midiático. Mas este 

entendimento de cultura pop pareceu-me ir muito mais além, quando pude adentrar através da 

curiosidade, no universo deste fenômeno cultural.    

Transformo o meu olhar de comunicóloga para o olhar de antropóloga. Assim, esta 

pesquisa é também um experimento. Um experimento no sentido de tornar-se antropóloga, ou 

melhor dizendo, uma aprendizagem de quem nunca fez uma etnografia. As descrições, os 

dados e as informações desta pesquisa foram colhidos dentro de um amadorismo etnográfico, 

de forma que o que me sustentam são as leituras acadêmicas, o vício da escrita formal –  

presentes na elaboração de matérias jornalísticas,  no qual ainda luto para adaptá-lo a uma 

maciez de escrita – e o mais importante: a experiência do campo, as inseguranças que tive que 

superar diante da minha própria identidade (será que eu estou fazendo etnografia? será que 

sou antropóloga?) e alguns incômodos em relação ao objeto de pesquisa. 

Situando o leitor 

 

                                                           
1 Aqui massa refere-se a ideia de povo, popular. 
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A princípio, no decorrer do curso, meu intuito era desenvolver um estudo sobre os 

flash mobs2 na cidade de João Pessoa, Paraíba. Ao entrar em contato com um dos 

organizadores, ele me disse que as pessoas que realizavam tal mobilização frequentavam 

eventos de cultura pop. Estavam dadas as primeiras pistas. Com o intuito de conhecer estas 

pessoas e um pouco mais do que era a cultura pop, resolvi ir a um evento desses (Hero 

Spirit)3, na cidade de Campina Grande, acompanhada por alguns amigos.  Estava então a 

frente de um campo que me abria trajetórias múltiplas, em um cenário polifônico. Animes, 

mangás, seriados de heróis, música japonesa, games, lojistas, jogadores cosplays e 

cosplayers4, tudo sendo exibido ou celebrado em um só espaço, neste caso, em uma escola 

pública no bairro da Prata. Aberta a novas expectativas, me deixei levar pelo evento, mesmo 

não conhecendo os códigos culturais daquele meio, procurei conversar com meus amigos 

sobre as coisas que ali aconteciam. 

Dada essa primeira impressão, resolvi ir, desta vez sozinha, a outro evento de cultura 

pop, realizado em João Pessoa, chamado AnimAnime5. Minha intenção em ir sozinha era 

poder captar, através de um olhar descompromissado, as dinâmicas que ali se apresentavam, 

sem interferências de pessoas que já frequentavam estes eventos. Ao me apresentar como 

estudante de antropologia ao organizador do evento, pude me aproximar um pouco sobre 

quem eram as pessoas que estavam envolvidas naquele espaço. À medida que eu conversava 

com o organizador, íamos andando pelos espaços do AnimAnime: ele me apresentava as 

pessoas que ainda organizavam e arrumavam cadeiras, testavam caixas de som, organizavam 

estandes. Foi numa destas apresentações que conheci Glauber, membro do Studio Made In 

PB. 

Ao conversar com Glauber, soube da existência do Studio Made In PB e sobre as 

atividades que realizam em prol da divulgação de uma cultura pop no estado da Paraíba. 

Curiosa a respeito de como se davam essas divulgações, ele me explicou que o Studio 

                                                           
2 Em inglês, flash mob quer dizer “mobilização rápida”. Os flash mobs são mobilizações de caráter instantâneo, 

idealizados por líderes de comunidades virtuais, que orientam, organizam e mobilizam outros usuários 

comunicando-se através de emails, redes sociais, SMS, blogs, fóruns. É no ciberespaço que estes grupos 

decidirem hora, local e a ação a ser realizada coletivamente. A mensagem dos flash mobs é transmitida pelo que 

os corpos dos participantes dizem coletivamente em suas performances. As práticas começaram na cidade de 

Nova York, porém outras cidades como Amsterdã, Berlim, Boston, Budapeste, Chicago, Londres, Melborne, 

Oslo, Roma, São Francisco e Zurique também já experimentaram os flash mobs. No Brasil, as práticas já foram 

realizadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e em outras capitais. 
3 Ocorrido no mês de Maio de 2013 
4 Animes são os nomes dados aos desenhos animados de origem japonesa. Os Mangás, chamado 

tradicionalmente de Mangaká, são as revistas em quadrinhos japonesas. Já cosplay são as representações de 

personagens de quadrinhos, animes, mangás, filmes, seriados, etc feito por cosplayers, pessoas que praticam o 

cosplay.  
5 O AnimAnime ocorreu em um estabelecimento voltado para práticas artístico culturais, chamado Usina 

Cultural Energisa, entre os dias 06 e 07 de julho de 2013. 
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produzia seu próprio evento de cultura pop e que possuía um trabalho voltado ao ensino da 

criação de histórias em quadrinhos. Ao adentrar no mundo particular do Studio Made In PB, 

buscando suas peculiaridades e sabendo da importância das atividades do grupo para outros 

atores sociais – desenhistas, ilustradores, fãs de cultura pop, quadrinistas – estudar e pesquisar 

sobre o grupo me veio quase como um convite dado pelo próprio campo.  

A abertura inicial que tive com as conversas empolgantes de Glauber e sua disposição 

em me acompanhar nas minhas primeiras visitas era quase uma súplica do campo dizendo 

“quero ser pesquisado, quero ser reconhecido”. A abertura que foi feita, sem nenhuma 

resistência se deu ao fato de que outros estudantes, principalmente da área de Comunicação, 

já realizarem documentários e entrevistas sobre os trabalhos do grupo, assim, ter mais alguém 

interessado em seus trabalhos não era novidade. No entanto, o que eles não poderiam contar 

eram sobre as minhas idas frequentes ao Studio, as minhas observações, as perguntas curiosas 

e a minha aproximação sem necessariamente querer saber desenhar ou buscar consumir os 

produtos que eles consomem. 

Acompanhada de Glauber, a minha primeira visita ao Studio aconteceu no mês de 

julho de 2013, quando presenciei uma reunião com os membros. Neste primeiro momento, 

mesmo eu acompanhada de Glauber, nenhum dos membros interagiram comigo, a não ser ele 

mesmo, ao tentar me incluir nas conversas. Senti-me deslocada naquele lugar. Percebendo 

isso, eu precisaria ir mais vezes ao local, para que se acostumasse com a minha presença e 

vice-versa. Procurei os membros do Studio nas comunidades virtuais, especificamente o 

Facebook e intensifiquei minhas visitas, ao observar um evento de cultura pop no qual o 

Studio foi convidado a participar. Durante os meses de agosto a outubro de 2013, fiz-me 

constante tanto fisicamente, visitando o Studio, quanto online, no Facebook como forma de 

aproximação entre os pesquisáveis6. O que acontecia nos primeiros passos de minha pesquisa 

era, portanto, um esforço em deixar-se levar pelas experiências do que os membros do Studio 

entendiam por cultura pop e quais eram as suas vivências. Ao todo foram quase 18 meses de 

trabalho de campo.  

Os conhecimentos obtidos em trabalho de campo operam de forma fragmentada, numa 

                                                           
6A utilização deste termo ao se referir aos nativos desta pesquisa vem da necessidade de levar em 

conta as relações entre pesquisadora e nativos que eram negociadas e desenvolvidas em processos 

contínuos, nos quais estes nativos no decorrer da pesquisa demonstrariam até onde a pesquisadora 

poderia saber e ir. Nesta perspectiva, o termo pesquisáveis revela uma forma de relação entre 

pesquisadora e nativos em constante construção no qual se dá importância aos contextos mais 

relevantes no dialogar com os informantes. Sendo assim, ao denominar estes nativos de pesquisáveis - 

e não pesquisados - leva-se em consideração o que estes poderiam deixar-se pesquisar por mim.  
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verdadeira atividade descrita por Márcio Goldman (2003) como uma atividade de “catar 

folhas” (p.455), metáfora muito bem utilizada ao se referir às técnicas do trabalho de campo. 

Se a princípio eu pesquisaria sobre o grupo de pessoas que divulgam e também consomem a 

cultura pop, o incômodo em conhecer os atores sociais que contribuem, e de alguma forma se 

sensibilizam com os sentidos da cultura pop, tornaram-se constantes.  

Ao perceber a inserção no campo de forma mais efetiva, o meu papel como 

pesquisadora tornava-se flexível: ora fui aluna, ora fui auxiliar de uma das professoras do 

curso, ora fui amiga e confidente, ora fui parte da equipe de apoio de um evento de cultura 

pop. Aos poucos eu estava deixando-me ensinar por códigos, sociabilidades e cultura daqueles 

atores sociais. Participar do Studio Made In PB dava sentido ao consumo daquelas pessoas. 

Ali eles se reconhecem, encontrando códigos que os unificam, sendo estes códigos 

pertencentes a uma trama de bens culturais de consumo, logo, questionar por que os 

pesquisáveis se encantam pelos produtos culturais pop vai além da noção de caracterizá-los 

como passivos de discursos.  

Dessa forma, o Studio Made In PB é um coletivo com características das culturas 

juvenis, termo dado por Feixa (2004), ao se referir as experiências sociais das juventudes 

expressas de maneira coletiva no cenário urbano, construindo estilos de vida transnacionais, 

adaptando-os a uma realidade local. Juventude aqui é vista sob suas múltiplas formas de 

expressões, adquirindo assim um caráter plural (PAIS, 1990). Nesse contexto, ao se falar de 

juventude ou de jovens, tomo como entendimento, as manifestações sociais destes atores, sem 

limitar a um marco de faixa etária, mas sim suas relações com produtos culturais juvenis, que 

vão desde as revistas em quadrinhos e action figures7 a filmes, seriados e fanzines8.   

Diante destas explanações, a presente pesquisa se pauta pela temática do consumo, 

tendo como foco os desdobramentos destes atores sociais nas formas de experimentar a 

cultura pop, situados em um contexto local sob condições dos movimentos de globalização: 

culturas transnacionais, internacionalização, transculturação, compreensão do espaço-tempo, 

tecnologias comunicacionais, etc. Analisando seus processos de sociabilidades e códigos de 

reconhecimentos, estes atores sociais integrantes do Studio Made In PB realizam práticas 

socialmente organizadas, construindo um modo particular de experienciar e experimentar o 

que está a sua volta. No entendimento da pesquisa em questão, o consumo de bens é 

entendido como uma prática constitutiva de sociabilidade, de marcação social e reapropriação 

                                                           
7 Action figures em sua tradução literal quer dizer figuras de ação. São miniaturas de personagens de animes, 

quadrinhos, mangás, filmes e seriados produzidos para fins de coleções. 
8 Tipo de publicação feito de forma artesanal, reproduzido em fotocopiadora, realizados muitas vezes por fãs de 

uma arte ou hobby.  



17 

 

criativa. Para uma melhor compreensão de consumo, utilizo as contribuições de Canclini 

(1995, 2006), Douglas (2007), Douglas e Isherwood (2004) e Featherstone (1995). 

 Dessa forma, implica dizer que os bens consumidos pelo grupo são “tomados como 

ingredientes constitutivos e inventivos da cultura moderna” (LIMA, 2010, p.49). Ao buscar 

compreender certas dinâmicas dos pesquisáveis a respeito do consumo, este estudo não 

pretende ignorar a realidade em que os sujeitos desta pesquisa se inserem. É importante sim, 

situá-los dentro do contexto da sociedade abrangente.   

 

Entendendo o contexto 

 

 Para entender as interações e dinâmicas dos pesquisáveis, é preciso situá-los dentro do 

contexto da pós-modernidade. A pós-modernidade é entendida não como um período 

histórico que vem após a modernidade, mas como uma condição que ajuda a entender as 

consequências da modernidade (GIDDENS, 1991), que causam transformações que vão desde 

as relações sociais, a questões como trabalho, consumo, alteridade, estética, público e privado. 

Essas transformações impulsionadas pela dialética espaço-tempo imprimem a condição de 

pluralidade, fragmentação, deslocações do sujeito no mundo contemporâneo, onde as 

identidades se tornam fluídas e fragmentadas (BAUMAN, 2001; HALL, 2006).   

As vivências da modernidade que derivam da dialética tempo-espaço, por meio de 

condição de desencaixe e deslocamento (GIDDENS, 1991), retiram a atividade social de 

contextos localizados, reorganizando e criando novas relações sociais através destas distâncias 

no tempo e no espaço. A característica desse deslocamento é estarmos em cenários culturais 

globalizados, sem necessariamente haver um vínculo de familiaridade com o lugar. As 

transformações causadas pelo avanço tecnológico (principalmente nas experiências espaço-

tempo) trazem consequências, consequências estas que estamos já vivendo: sociedade da 

informação, sociedade de consumo, sociedade do espetáculo.  

É importante dizer que os impactos da compressão espaço-tempo atingem também os 

sistemas de representações – pintura, desenho, fotografia, escrita –, pois cada época cultural 

tem diferentes formas de combinar as coordenadas do espaço e tempo. Tendo o pós-

modernismo como movimento cultural da pós-modernidade, este opera experiências estéticas 

em seus sistemas de representações através do pluralismo e das desconstruções, levando aos 

receptores um novo significado, atribuindo novas combinações, gerando uma diversidade ao 

mesmo tempo em que imprime um modo particular de experimentar e interpretar o mundo.  
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É nesse contexto que se inserem os sujeitos desta pesquisa. O movimento cultural pós-

modernismo nos traz uma reflexão bastante pertinente quanto ao papel da cultura nas 

sociedades contemporâneas, ao se pensar os processos de produção, disseminação e práticas 

da cultura no cotidiano. Os receptores não possuem um papel passivo, apesar de serem 

envolvidos em complexos jogos de signos, também podem legitimar suas próprias 

disposições, participando e interagindo até mesmo sob a forma de ritualizações. Criam 

diferentes práticas, interdependentes com o poder hegemônico, tecendo várias significações 

da cultura vivida no cotidiano, gerando um embaçamento de fronteiras (CANCLINI, 2006) 

entre cultura superior ou inferior.  

Os membros e integrantes do Studio Made In PB são conscientes do papel que ocupam 

no universo da cultura pop em João Pessoa. Chamo de universo, pois é uma multiplicidade de 

práticas que se desdobram pelo consumo. Há uma preocupação com suas atuações perante 

seus pares e o reconhecimento de seus trabalhos. Isso é visto mediante seus engajamentos 

sobre a produção de seu próprio evento de cultura pop na cidade. Cada um dos que participam 

do grupo vai ter sua “forma de lidar”, frase esta muito bem empregada por um dos 

integrantes do Studio ao me explicar sua forma de lidar com a cultura pop. É portanto na 

“forma de lidar” com as referências de cada um, que a construção de repertórios são 

compartilhados, entre as vias do consumo.  

O percurso metodológico e a estrutura dos capítulos 

 

Partindo dessa concepção em captar estas novas sensibilidades através das vias do 

consumo, como seria possível fazer referência a alteridade, construção central do exercício 

antropológico? Como entender de que maneira aqueles jovens interpretam, negociam e se 

apropriam de artefatos dentro do universo da cultura pop? Sobre a questão da alteridade, 

Mariza Peirano (2006a), reflete acerca de como a alteridade tem sido concebida, e identifica 

quatro tipos relacionados “à adaptação local da noção de exotismo” (PEIRANO, 2006a, p. 

51). Segundo a autora, os tipos de alteridade são “alteridade máxima”, “contato com a 

alteridade”, “alteridade próxima” e “nós como outros” (PEIRANO, 2006a, p. 51). A alteridade 

que estava sendo conduzida nesta pesquisa era próxima. Assim como aquelas pessoas, eu 

também tive uma infância que experimentou o contato de repertórios de desenhos animados, 

séries e programas de TV, só que não sabia que estes produtos faziam parte do universo da 

cultura pop.   
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Refinando o meu olhar sobre as atividades do Studio Made In PB, ele vai de uma 

observação indo em direção aos caminhos apontados pelo campo, como também relacionados 

a uma perspectiva etnográfica, pois coube a mim aprender e dialogar sobre o universo dos 

meus pesquisáveis, captando seus conceitos, entendimentos e vocabulários, pois mesmo que o 

antropólogo consiga “ver as coisas do ponto de vista dos nativos” (GEERTZ, 1997, p. 88), ele 

“não é capaz de perceber aquilo que seus informantes percebem” (GEERTZ, 1997, p. 89). 

Ao optar por uma perspectiva etnográfica, entendo a etnografia como método-teoria, 

no qual são “encravadas novas posturas teóricas” (PEIRANO, 2014, p.383) que se aprimoram 

ao serem confrontadas com os dados em campo. No trabalho de campo há o diálogo vivido 

entre pesquisador e pesquisável. Dessa forma, a análise das experimentações da cultura pop 

pelos atores sociais do Studio Made In PB, não é apenas minha, mas principalmente deles, 

afinal, foram eles que me proporcionaram esta troca de saberes a ser discutida de maneira 

analítica. Na tentativa de colocar em texto escrito as ações vividas em campo, procurei utilizar 

como método de coleta de dados o diário de campo, no qual eram anotadas as observações 

referentes às conversas informais tidas em campo, a participação em um curso de desenho, ao 

acompanhamento em algumas atividades voltadas à cultura pop e a participação e atuação 

como equipe de apoio no evento HQPB, idealizado e produzido pelo Studio Made In PB. Não 

obstante, não tive pretensões de analisar os conteúdos dos produtos pop, obtendo o foco 

apenas para os indivíduos que os consomem.  

Além das conversas informais, utilizei como recurso de registro a câmera fotográfica, 

realizei entrevistas semi-estruturadas com sete integrantes do Studio, incluindo membros 

efetivos, ex-membro e alunos do curso de criação de histórias em quadrinhos e mantive 

contato com os membros do Studio através da comunidade virtual Facebook. Esse recurso foi 

utilizado como estratégia para uma maior aproximação com os pesquisáveis, ao observar o 

que eles compartilhavam na internet sobre a cultura pop. Sobre este último, utilizei como 

registro de algumas informações o uso de Print Screen, nome dado a uma tecla presente no 

teclado do computador que permite a captura do que está sendo visto na tela/monitor. Por 

questões éticas, as imagens capturadas nesta técnica foram mostradas aos pesquisáveis, 

buscando a autorização do compartilhamento das informações ali registradas.  

Abordo nesta pesquisa o uso de nomes reais ao se referir aos alunos e membros do 

Studio Made In PB. No entanto, em algumas partes no decorrer do texto etnográfico utilizo 

alguns nomes em caráter fictício que serão citados, no qual o leitor será avisado (em notas de 

rodapé). A adoção, neste caso, de nomes fictícios foi mantida para preservar o anonimato de 

determinados atores sociais em relação aos seus discursos. O anonimato de alguns atores 
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sociais se deu dentro de situações etnográficas específicas: a omissão de relato em entrevista 

ou contatos efêmeros e momentâneos (como a participação no HQPB). 

 Todos estes procedimentos me conduziram na experiência etnográfica, na qual me 

deixei ensinar por outra cultura (MERLAU-PONTY, 1960), revelando a etnografia como um 

trabalho contínuo entre “insights” (MAGNANI, 2009, p. 135) e “devires” (FAVRET-SAADA, 

2005, p. 149). E são nesses insights e devires que exponho os capítulos que dividem esse 

estudo. 

O primeiro capítulo A construção de uma relação: eu e eles exponho ao leitor, o meu 

contato com o campo, as facilidades, as dificuldades e as estratégias para me aproximar do 

grupo. Busco compreender suas múltiplas manifestações sob a ótica das culturas juvenis 

(FEIXA, 2004) abordando a juventude dentro de uma perspectiva pós-moderna (DEBERT, 

2010). Ainda neste capítulo resgato o processo histórico de formação do Studio Made In PB e 

as relações de conflito do passado como garantia de sobrevivência da história do grupo. 

Também apresento a atual formação, suas atuações e peculiaridades em relação ao contexto 

pós-modernista.  

Ampliando o conhecimento sobre a cultura pop, é no segundo capítulo intitulado Nas 

dinâmicas da cultura pop: aulas, desenhos, identidades que compreendo o termo cultura 

pop sob a ótica antropológica, apresentando as formas de lidar com essa cultura pelos 

membros do Studio, descrevendo as aulas, a troca de saberes, a formação pelo consumo, suas 

afirmações identitárias e práticas coletivas dentro de um espaço mediador de práticas sociais, 

que é o local onde o Studio se situa.  

No terceiro capítulo descrevo a minha participação como parte da equipe de apoio do 

evento de cultura pop produzido e idealizado pelo grupo chamado HQPB: quadrinhos e 

cultura pop na Paraíba. Com o título Por dentro do HQPB: características, componentes, 

organização e reconhecimento abordo a realização da sétima edição do evento com um olhar 

etnográfico, descrevendo suas características, atrações, atividades, público, dinâmicas 

organizativas e a busca pelo reconhecimento dos pares advinda pelos membros que 

idealizaram o evento. As abordagens neste capítulo finalizam os esforços em compreender as 

práticas socialmente organizadas em torno do consumo da cultura pop, evidenciando os 

processos de sociabilidades e constituição de práticas culturais coletivas.  
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CAPÍTULO I – A CONSTRUÇÃO DE UMA RELAÇÃO: EU E ELES 

 

Akira, One Peace, Bleach, Evangelion. Títulos de desenhos animados japoneses 

(animes) que até o começo do trabalho em campo não ouvir falar e nem tinha conhecimento. 

Palavras estrangeiras que eram desconhecidas para mim. Nas conversas com os meus 

interlocutores, eu tinha a sensação de sempre estar avulsa a determinados assuntos que 

giravam em torno de produções de desenhos animados e histórias em quadrinhos. Foi preciso 

uma curiosidade da minha parte para entender essas palavras estrangeiras, os títulos das obras 

culturais e os nomes dos desenhistas sempre citados entre eles.  

Não raro, no começo das visitas ao campo, eu era colocada de lado nas conversas entre 

personagens, filmes e desenhos, a ponto de não haver quase ou nenhum diálogo comigo. Na 

minha primeira visita ao Studio Made In PB, fui acompanhada pelo Glauber, membro do 

grupo que conheci no AnimAnime, e assim ele me apresentou os outros participantes do 

Studio, entre membros efetivos e alunos do curso de criação de histórias em quadrinhos, além 

de amigos que estavam ali no momento da minha primeira visitação. Isso só foi possível, pelo 

fato de ter explicado a ele que estava pesquisando sobre consumo e que gostaria de saber mais 

sobre quem consome mangás e frequentam eventos de cultura pop. Ser encaminhada por um 

membro do grupo até o local possibilitou-me tecer amizades que foram reforçadas a cada 

visita que eu ia realizando. 

A partir da minha segunda visita, Glauber não me acompanhou. Fui sozinha até o local 

do Studio Made In PB, localizado em Manaíra, bairro de classe média de João Pessoa. 

Comecei a observar as aulas de desenho de Paloma, também membro do Studio, como 

professora. A partir daí desenvolvi uma afinidade com ela, frequentando um dos cursos de 

desenho, que me possibilitou maior abertura tanto nas conversas quanto nas próximas idas ao 

local. Situado numa casa que a princípio parecia ser abandonada, devido à quantidade de 

objetos e móveis antigos que estavam nos fundos, o Studio realizava suas atividades de 

ensino, ainda de maneira improvisada nesse espaço. 

 Suas atividades funcionavam dentro da Fundação Espaço Cultural da Paraíba 

(FUNESC), mas devido a uma reforma que começou em 2013 da estrutura da Fundação, os 

membros do Studio Made In PB, tiveram que improvisar um lugar para dar continuidade as 

suas atividades. Foi Paloma quem conseguiu o espaço da casa para realizar as aulas de 
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desenhos. Nesse local também funciona uma escola de arte e artesanato, chamado Vert 

Oficina das Artes e um local de conserto de bicicletas – Chatô Bike9.  

 Por se tratar de um ambiente improvisado, a sala onde normalmente acontecem as 

aulas de desenho, torna-se pequena devido a grande quantidade de coisas do Studio Made In 

PB que estão por lá: estante, armário, cartazes, troféus, revistas em quadrinhos, banners. O 

espaço ainda se torna menor, pois as mesas próprias para desenho (estilo prancheta, onde são 

inclinadas para facilitar o traço) ocupam boa parte do espaço improvisado, juntamente com 

alguns bancos de sentar. A lousa branca é utilizada na demonstração das técnicas de desenho, 

e próximo a ela há uma mesa de madeira de tamanho médio, onde são colocadas algumas 

revistas, mochilas, manequins e materiais de desenho: lápis de cor, borracha, régua, onde 

todos podem ter acesso. 

Confesso que no primeiro momento em que adentrei na casa, me senti uma intrusa no 

espaço deles, de fato, um “observador estrangeiro” (GOLDMAN, 2003, p.457). Não entendia 

qual era o motivo que os faziam atribuir desenhos, filmes e quadrinhos como elementos de 

uma cultura pop. Com o tempo, foi a minha relação com Paloma que permitiu uma confiança 

em mim perante o grupo: era através dela que obtia informações sobre as atividades do 

Studio, as explicações e dúvidas referentes ao vocabulário e a termos relacionados com as 

histórias em quadrinhos. 

É pelo interesse nas histórias em quadrinhos ou “arte sequencial” (PATATI; BRAGA, 

2006, p.9) que os integrantes do grupo praticam suas preferências estéticas e artísticas. As 

revistas em quadrinhos mais mencionadas em suas conversas eram das editoras norte-

americanas Marvel Comics e DC Comics. Logo, tive que me inteirar no assunto tanto para 

interagir com eles como para construir uma relação de afinidades. Assim, as histórias de 

Batman, Homem Aranha, Capitão América, Thor, Liga da Justiça atraíam o meu interesse. 

Cheguei a me aventurar lendo algumas histórias10, mas não consegui acompanhar o ritmo de 

novidade das publicações. O que me importava na verdade era saber – mesmo que de forma 

superficial – quais os personagens e quais as histórias eram mencionadas entre eles. Mesmo 

que eu dialogasse sobre o universo deles, sabia que o trabalho do antropólogo vai muito mais 

além do que ver sob o ponto de vista dos nativos. Pois, como diria Geertz, mesmo que ele se 

                                                           
9 Até o inicio da ida a campo, Chatô Bikes funcionava na mencionada casa e, no fim de maio e começo de junho 

de 2014, transferiu-se para outro local. 
10 Minha busca por essas HQ´s (histórias em quadrinhos) se deu pela internet. Foi nas minhas conversas no 

campo que tomei conhecimento de que essas editoras disponibilizavam versões digitais para leituras.  
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esforce a isso, “não é capaz de perceber aquilo que seus informantes percebem” (GEERTZ, 

1997, p. 89).  

Adotei então outras estratégias que fizessem me aproximar do universo do Studio 

Made In PB. Como se tratava de um grupo cuja participação na internet é bem intensa (com 

blogs, Facebook e Twitter11), resolvi adicionar ao meu perfil pessoal do Facebook os 

membros do Studio Made In PB. Foi através dessa rede social que tive um maior 

conhecimento sobre os conteúdos que eles postavam referentes ao que eles entendiam por 

cultura pop. A partir desse momento, tentei buscar pistas, “catar folhas” (GOLDMAN, 2003, 

p.455), no intuito de obter uma clareza do que seria essa cultura pop e suas experiências de 

consumo. 

1.1  Buscando pistas e formas de aproximação  

 

Entender o que vem a ser essa cultura pop é entender que as atividades de divulgação 

estão inteiramente ligadas ao consumo de determinadas obras culturais que, para os membros 

do Studio Made In PB, vão desde as principais produções norte-americanas de revistas em 

quadrinhos a outros produtos que se encontram no auge midiático: filmes de super heróis, 

seriados clássicos que são readaptados para outras linguagens, animes, mangás, games.  

Compartilhando principalmente o gosto em comum pelas revistas em quadrinhos, eles 

ensinam a criação das histórias em quadrinhos, desenvolvendo processos de aprendizagem do 

desenho, da técnica de cores, do roteiro e da própria dinâmica deste gênero híbrido e oblíquo 

(PAIS, 2012; CANCLINI, 2006), marco da cultura contemporânea. Mas as atividades do 

grupo não se concentram apenas no ensino. Eles realizam seu próprio evento de cultura pop – 

chamado HQPB12 – para celebrar a cultura pop junto com outros apreciadores desta mesma 

cultura.  

Ao articularem-se como comunicadores da cultura pop (através da divulgação nas 

redes sociais13), consumidores (de quadrinhos, filmes, coleções) e produtores (de eventos), o 

Studio Made In PB é visto como um coletivo cujo seus integrantes são “portadores de uma 

cultura juvenil” (CATANI; GIOLILI, 2008, p.12), no qual os quadrinhos tornam-se expressão 

simbólica de agregação. É o gostar de ler quadrinhos que auxilia na difusão de 

                                                           
11 Blog: <http://studiomadeinpb.wordpress.com/>. Facebook: <https://pt-br.facebook.com/StudioMADEINPB>   

Twitter: <https://twitter.com/studiomadeinpb>.   
12 Disponível em <http://hqpb.com.br/ >. Acesso em: 20 fev. 2015. 
13 “Por redes sociais entendem-se as grandes redes, com suas múltiplas conexões com outros indivíduos 

proporcionadas pela Internet dentro de plataformas sociais como blogs, fotologs e sites que permitam, interações 

sociais” (AMARAL; DUARTE, 2008, p. 272).  

http://studiomadeinpb.wordpress.com/
https://pt-br.facebook.com/StudioMADEINPB
https://twitter.com/studiomadeinpb
http://hqpb.com.br/
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conhecimentos, formação de práticas de consumo e de práticas culturais, além de contribuir 

para o surgimento, manutenção ou transformações de discursos, condutas, gostos e 

afetividades, ou seja, suas sociabilidades.  

É importante salientar que não há apenas uma cultura juvenil, mas sim culturas 

juvenis, pois a natureza da experiência juvenil deve levar em consideração suas múltiplas 

formas de expressões e estilos de vida nos espaços da cidade. De acordo com Feixa (2004) o 

conceito de culturas juvenis refere-se às experiências sociais que estes sujeitos expressam de 

forma coletiva, manifestados em estilos de vida, pois: 

  

Em um sentido amplio, las culturas juveniles se refieren a la manera em que 

las experiencias sociales de los jóvenes son expresadas colectivamente 

mediante La construcción de estilos de vida distintivos, localizados 

fundamentalmente em el tiempo libre, o em espacios intersticiales de La vida 

institucional. Em um sentido más restringido, definen la aplicación de 

“microsociedades juveniles”, com grados significativos de autonomia 
respecto de las “instituciones adultas”, que se dotan de espacios y tiempos 

específicos. Su expressión más visible son um conjunto de estilos juveniles 

“espectaculares” normalmente de caráter transnacional, aunque sus efectos 
se dejan sentir em amplias capas de la juventud y se adaptan a cada realidad 

local (FEIXA, 2004, p. 6)14 

 

Ao pensar as diversas condições juvenis, a juventude não é objeto de uma única 

interpretação (PAIS, 1990), se assim fosse, estaríamos homogeneizando as condutas e 

negando suas manifestações plurais. Como bem nos atenta Feixa e Porzio (2004), as culturas 

juvenis referem-se às experiências sociais que esses sujeitos expressam de forma coletiva, 

construindo estilos de vida e outros modos de viver, com graus de autonomias significativos. 

Sendo assim, as culturas juvenis podem ser analisadas por duas perspectivas: 

 

En el plano de las condiciones sociales, se construyen con materiales 

provenientes de las identidades generacionales, de género, clase, etnia y 

territorio. En el plano de las imágenes culturales, se traducen en estilos más 

o menos visibles, que integran elementos materiales 

e inmateriales heterogéneos, provenientes de la moda, la música, el lenguaje, 

las prácticas culturales y las actividades focales (FEIXA; PORZIO, 2004, p. 

9)15 

                                                           
14 Em um amplo sentido, as culturas juvenis referem-se à forma de como as experiências sociais dos jovens são 

expressas coletivamente através da construção de estilos de vida distintos, localizados principalmente no tempo 

livre, em espaços intersticiais ou da vida institucional. Num sentido mais restrito, é definido como a atuação de 

“microsociedades juvenis” com graus significativos de autonomias em relação as instituições “adultas”, que se 
apresentam com espaços e tempos específicos. Suas expressões mais visíveis são um conjunto de estilos juvenis 

“espetaculares” normalmente de caráter transnacional, no qual seus efeitos são sentidos nas amplas camadas da 

juventude e se adaptam a cada realidade local (tradução minha).  
15 Nos campos das condições sociais são construídos os materiais provenientes das identidades geracionais, de 

gênero, classe, etnia e território. Em termos de imagens culturais se resultam mais ou menos visíveis os estilos, 
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Através dessas perspectivas sobre culturas juvenis, o elo condutor de sistemas 

simbólicos significativos no Studio Made In PB são as relações que esses membros 

estabelecem com outros elementos: uso da internet, vestimentas, vocabulário, histórias em 

quadrinhos e consumo. Estes elementos fazem parte dos fatores identitários que intervém na 

emergência de novas identidades sociais e coletivas, estilos de vida e práticas culturais. Os 

sujeitos que fazem parte do Studio utilizam o tempo disponível para aprender, desenhar, 

compartilhar e expressar seus interesses em torno do universo da cultura pop, tendo as 

histórias em quadrinhos como parte deste universo. 

São nas redes sociais que as difusões de conhecimento, expressão de interesses e 

compartilhamento de experiências sobre o consumo da cultura pop tem um terreno fértil. No 

Facebook é possível encontrar uma variedade de grupos destinados a assuntos referentes aos 

quadrinhos, cinema, além de blogs com publicações de conteúdos gerados pelos próprios 

admiradores do pop. Essas práticas no meio virtual colaboram para a construção e 

manutenção de uma identidade, de modo que muitas vezes essa identificação é mantida pelos 

vínculos afetivos em relação aos produtos culturais. Além disso, a sociabilidade mediada 

pelas redes sociais atingem níveis variados, que vão desde a escolha de usuários que possuem 

um vínculo social no mundo offline, até aos vínculos que são formados e mantidos com 

usuários que têm interesses em comum, estabelecendo contato com desconhecidos, através 

das comunidades virtuais (AMARAL; DUARTE, 2008). 

A relação dos meios virtuais comunicacionais com algumas culturas juvenis 

potencializa a sua visibilidade e dinâmica, agregando pessoas por afinidades, consumos e 

comportamentos relativos, como é o caso da cultura cosplay16 (AMARAL; DUARTE, 2008), 

comunidade de fãs de filmes trash17 (CASTELLANO, 2008), cultura otaku18 

(WINTERSTEIN, 2009) e cultura nerd/geek19 (BICCA et al., 2013). O uso da internet e dos 

                                                                                                                                                                                     
integrando elementos materiais heterogêneos e intangíveis de moda, música, linguagem, práticas culturais e 

atividades focais (tradução minha). 
16 De acordo com Amaral e Duarte (2008), “o cosplay é a junção das palavras inglesas costume play e refere-se 

ao habito de fãs se vestirem e teatralizarem o personagem escolhido” (p.269). Estes personagens geralmente 
estão em meios midiáticos como seriados, filmes, quadrinhos, mangás, desenhos, entre outros. 
17 Produções fílmicas realizadas de forma amadora e de baixa qualidade, tendo como temas o terror e a ficção 

científica. Segundo Castellano (2008), a maioria das pessoas que produzem esses filmes são jovens que veem na 

má qualidade de uma produção, a principal referência estética a ser alcançada.  
18 Otakus são aficcionados  por quadrinhos japoneses (mangás) e desenhos animados (animes) japoneses. 
19 Para Bicca et al. (2013), na identidade nerd/geek o “pertencimento de grupo passa pelo uso de artefatos 

tecnológicos, pelas formas de apropriação de saberes (acadêmicos ou não) e pelas formas de se divertir com 

filmes de ficção científica, histórias em quadrinho, seriados de TV, jogos, entre outros artefatos culturais” 
(BICCA et al., 2013, p.88). 
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meios de comunicação por alguns jovens proporciona um desenvolvimento da sensibilidade 

em torno do uso, das produções artístico-culturais e da apropriação das mídias20.  

O funcionamento dessas redes sociais pelos integrantes do Studio permite que na 

mesma plataforma em que se divulgam notícias sobre o universo dos quadrinhos também haja 

interação comunicacional entre outros usuários da internet que acessam estas plataformas. 

Através do servidor Wordpress21 em que é feito o blog do Studio, são escritas e divulgadas 

atividades sobre o grupo, notícias, tutoriais e informações sobre desenhistas, roteiristas, 

produtores, filmes, seriados, quadrinhos, coleções de action figures, cosplays, entre outros. 

No blog também há links que ao serem clicados pelo mouse, levam a outras páginas como a 

de portfólios de artistas e desenhistas tanto do Studio quanto os de âmbito internacional, e 

“para além disso, através dos links e hiperligações, cada blog acaba por ser uma sugestão para 

visitar outros sites, outros blogs, outras opiniões” (RODRIGUES, 2006, p.28). 

Neste sentido, os blogs são espaços de comunicação que oferecem liberdade criativa, 

interatividade, instantaneidade e com baixo custo financeiro para mantê-lo ativo. Em sua 

estrutura, os blogs permitem comentários sobre os conteúdos que ali são partilhados, 

promovendo a participação, e, sobretudo, a visibilidade das publicações, pois, como destaca 

Rodrigues (2006), quem escreve em blog almeja ser lido por alguém, ou seja, “deseja ter 

visibilidade, ser reconhecido não só pelo público, mas também pelos seus pares” (2006, p.26-

27).  

O responsável por escrever as publicações no blog do Studio é Januncio, membro 

fundador do Studio Made In PB, o único da formação inicial, desde 1998. Januncio preocupa-

se em escrever informações com conteúdos próprios, para que possam ser compartilhados por 

outros blogs e usuários da internet. Ao garantir um conteúdo próprio, almeja visibilidade 

diferenciada em relação a outros blogs sobre cultura pop. Além do blog, o Facebook e o 

Twitter são ferramentas importantes de participação e manutenção social, utilizados como 

estratégia de amplificar a visibilidade sobre o Studio Made In PB. 

 Tanto o Facebook como o Twitter são considerados comunidades virtuais, 

plataformas sociais que possuem funções conversacionais que promovem a interação social 

entre os usuários. Em ambos, é necessário realizar um cadastro, criando uma conta gratuita, 

                                                           
20 Mesmo que os jovens aqui abordados tenham acesso à internet e em sua maioria possuam capital físico –
computadores, tablets, notebooks e smartphones –, não se pode deixar de mencionar que também há uma grande 

parcela da juventude paraibana, bem como em todo o mundo, em que a internet não é um meio hegemônico de 

comunicação e informação. No Brasil, a exclusão digital está diretamente associada às desigualdades 

socioeconômicas e culturais (ALMEIDA et al., 2005). 
21 Aplicativo que gerencia texto e conteúdos na internet, utilizado de forma gratuita para criação de blogs mais 

profissionais.  



27 

 

com senha e nome de usuário, chamado de perfil. O Twitter permite uma maior difusão de 

informações de forma limitada, com 140 caracteres. As informações são distribuídas para 

outros usuários que seguem determinados perfis22. Os seguidores podem se apropriar das 

informações, respondendo-as ou compartilhando-as através do botão Retweetar23. Ao 

visualizar o perfil do Twitter do Studio, percebi que as informações divulgadas apresentam 

um link para ter acesso ao blog. E no próprio blog há ferramentas no qual o usuário pode 

partilhar os conteúdos para as comunidades virtuais. Logo, o que é publicado no blog é 

também publicado no Twitter e no Facebook, só que neste, é possível colocar o nome dos 

usuários da publicação, gerando outra forma de interatividade entre eles. 

Assim como o Twitter, o Facebook permite o partilhamento e compartilhamento de 

informações. Nele é possível criar álbuns de fotos, vídeos e incluir aplicativos24. Os usuários 

do Facebook tem acesso a estas informações, ao curtir a página do perfil. O curtir é um botão 

desta ferramenta, no qual habilita a quem curtiu obter notificações (em seu perfil pessoal) de 

quando informações, fotos, notícias forem publicadas pelo perfil da página do Studio. Além 

do perfil do Studio Made In PB, há outro perfil de página do HQPB, evento de cultura pop 

realizado e produzido pelo grupo. No Facebook, os perfis pessoais dos integrantes do Studio 

revelam não apenas fotos pessoais ou assuntos particulares, mas também o compartilhamento 

de informações de outros blogs, fotos e vídeos que refletem o gosto por games, animes, 

mangás e coleções. Para aqueles que possuem a prática de desenhar, alguns de seus desenhos 

são postados desde a etapa do rascunho até a finalização.  

Estar conectada aos meus interlocutores através destas redes sociais na internet foi 

uma estratégia interessante que me mostrou outras perspectivas de entrosamento. Aos poucos 

outras pessoas, amigos dos integrantes do Studio, foram adicionando o meu perfil no 

Facebook. No começo tive certo estranhamento, a ponto de fazer outra conta da rede social 

específica para adicionar as pessoas do Studio e os seus amigos em comum. Mas mudei de 

ideia e preferi deixá-los junto ao meu perfil pessoal, pois da mesma forma que tinha acesso 

um pouco sobre eles – através de suas publicações – queria que eles tivessem acesso a mim 

                                                           
22 “Seguir” no sentido de receber informações e notificações de outros perfis de usuários. O termo seguir é 

utilizado como um recurso interativo do Twitter, através de um botão Seguir. 
23 Retweetar ou retuitar é quando o usuário compartilha mensagens com outros usuários que participam dos seus 

contatos do Twitter.  
24 Aplicativos são softwares que realizam trabalhos específicos. O aplicativo Deviantart é presente no perfil do 

Studio, gerando uma aba com o nome My Deviantart. O Deviantart é uma empresa virtual que divulga trabalhos 

de artistas. O My Deviantart é uma galeria de imagens com trabalhos de vários desenhistas que passaram pelo 

Studio, e atualmente trabalham no mercado de quadrinhos e ilustrações. 
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também. Claro que, tê-los em minha rede social pessoal, gerou-me certas atenções como não 

compartilhar tudo a meu respeito ou das minhas visões de mundo25.  

Participar da rede social – no Facebook – dos integrantes do Studio, me deu outro 

modo de olhar o campo e entender os dados obtidos nele, pois tinha acesso aos links que eles 

postavam, lia as matérias que eles liam e ficava por dentro de suas conversas ao mencionarem 

o que haviam postado nos dias anteriores. A internet para esse grupo é uma poderosa 

ferramenta comunicativa e de manutenção de laços sociais e divulgação de suas atividades. 

Os que fazem parte do Studio Made In PB aparecem na sociedade contemporânea, como 

atores sociais com expressões próprias que são ressignificadas em contextos de tensões e 

sobrevivências, mas também em processos de autoinvenção de estilos de vida e práticas de 

consumo. 

Nas redes sociais Facebook e Twitter, o Studio Made in PB é descrito como “Equipe 

formada por jovens artistas paraibanos dedicados a produção de HQ's e ilustrações”. Seus 

integrantes possuem idades entre 22 a 38 anos. De acordo com essa descrição, ser jovens 

artistas não traz uma atribuição à faixa etária como condição juvenil, mas sim, ao fato dessa 

condição juvenil ser mantida por formas de consumo de serviços e produtos ditos e feitos para 

o público infanto-juvenil (revistas em quadrinhos americanas, seriados, mangás, games, 

animes, filmes). Através da perspectiva do consumo, esses sujeitos imprimem um modo de 

ser juvenil marcado pela dinâmica e criatividade, cuja determinação de ser jovem é concebida 

por “um valor que deve ser conquistado e mantido em qualquer idade através da adoção de 

formas de consumo de bens e serviços apropriados” (DEBERT, 2010, p.51).   

É partir desse ponto que se torna importante situar o grupo dentro de um contexto 

social e histórico, traçando também uma ponte em relação ao panorama em que eu mesma me 

situo. A construção da relação entre eu e os integrantes do Studio Made In PB foi facilitada 

dentre outros motivos, pela aproximação da idade cronológica e por alguns eventos em 

comum: ter uma vida estudantil, ter computador e acesso a internet, manter o prolongamento 

na casa dos pais, realizar atividade laboral informal. O sentido de ser jovem assume aqui a 

tendência de uma perspectiva pós-moderna.  

Guita Grin Debert (2010) explica que diante da leitura da pós-modernidade, existe um 

embaçamento das fronteiras entre idades, no qual a padronização e a regulamentação das 

etapas infância, adolescência, idade adulta e velhice, não captam as mudanças de 

                                                           
25 Não me sentia à vontade em partilhar assuntos relacionados à família, política, vida pessoal ou temas 

acadêmicos. Utilizei, portanto, um recurso do próprio Facebook, criando uma lista na qual pude adicionar os 

integrantes do Studio Made In PB e seus amigos em comum. As criações de listas permitem quais conteúdos 

podem ser acessados por uns e não por outros que estão na sua comunidade virtual.  
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desenvolvimento tecnológico contemporâneo. A flexibilização das faixas etárias, é 

“acompanhada da transformação das idades num laço simbólico privilegiado para a 

constituição de atores políticos e redefinição de mercados de consumo” (DEBERT, 2010, 

p.61). Ou seja, as idades adquirem diferentes concepções de acordo com as fronteiras e 

relações existentes entre as gerações, pois “as idades são fases biográficas culturalmente 

construídas (...)” (FEIXA, 2006, p. 80). 

No contexto desta pesquisa, a experimentação do consumo de bens culturais é algo 

bastante significativo para a noção de uma identidade juvenil. A forma como os integrantes do 

Studio lidam com o consumo, transforma-o numa experiência social bastante proveitosa, 

dando não apenas sentido aos seus gastos e aquisições, como também proporcionando e 

criando vínculos sociais ligados principalmente ao meio artístico. Cada um deles, ao 

possuírem suas múltiplas realidades vividas, percebe-se como parte integrante de uma 

manifestação cultural, ao desenvolverem semelhanças e diferenciações dentro do universo da 

cultura pop.  

A informação, o conhecimento e a técnica são difundidas, manifestados na prática e 

aprendizagem do desenho e no desenvolvimento do senso crítico e estético a respeito dos 

conteúdos das obras pop. Através do gosto e apropriação de produtos culturais, eles 

manifestam suas criatividades, vivências coletivas e individuais, que são expressas dentro do 

grupo, pelos contornos das sociabilidades, status, hierarquia, domínio dos saberes e trajetórias 

de consumo. Mas quem são eles? É o que será revelado nas próximas páginas, em dois 

momentos: num primeiro momento realizo um panorama histórico do grupo (sua formação 

inicial, a escolha do nome, os conflitos) e num segundo momento, apresento a formação atual 

do grupo, suas atividades e os elementos construtores de suas identidades coletivas. 

 

1.2  De uma ideia coletiva a um ideal criativo: resgatando a história do Studio Made 

In PB 

 

Januncio Neto tem 38 anos e é o primeiro integrante do Studio que está desde a 

formação inicial. Quem olha para ele talvez não imagine o quanto é considerado uma pessoa 

fluente no grupo. Januncio possui um tipo de artrite rara. De causa genética, a doença tornou-

o cadeirante, impossibilitando-o de exercer movimentos mais intensos nos membros 

inferiores e superiores.  
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A sua condição física me chamou muito a atenção, primeiro, por eu ter tido no meu 

círculo social uma grande amiga cadeirante, falecida recentemente, que tinha sua história 

parecida com a dele: andava quando mais nova e no decorrer dos anos, foi perdendo sua 

capacidade motora e muscular, realizando com dificuldades movimentos básicos. Januncio 

possui dificuldades físicas não só em relação à movimentação das pernas, mas alguns limites 

nas movimentações das mãos, o que fez com que abandonasse a prática do desenho e 

procurasse outra vertente do aprendizado de criação de histórias em quadrinhos: o ensino de 

roteiro.  

Apenas durante umas duas semanas indo a campo, tive a oportunidade de falar com 

Januncio sobre o Studio e marcar uma entrevista com ele. Isso porque no ambiente do Studio, 

a interferência de outras pessoas na conversa e até no mesmo espaço, prejudicavam a minha 

interação com ele. Consegui marcar uma entrevista, em um ambiente escolhido por ele: no 

Cosplay Nordeste, evento de cultura pop, no qual o Studio Made In PB tinha sido convidado a 

participar. Como eu já tinha visitado outros eventos (Hero Spirit e AnimAnime), não me 

surpreendi quanto à configuração e atração do Cosplay Nordeste. Na verdade, a maioria 

desses eventos possuem atrações parecidas: desfile de cosplays, estandes de lojas, venda de 

quadrinhos, jogos eletrônicos, etc.  

Como não sabia chegar ao local do evento sozinha, pedi para que Glauber me 

acompanhasse até lá. Glauber é um dos grandes amigos de Januncio, braço direito dele e 

sempre que possível estava disponível para me ajudar no que fosse preciso, referente à minha 

pesquisa. Naquele evento do Cosplay Nordeste, realizado numa escola pública no bairro de 

Jaguaribe26, pude perceber a amplitude de contatos do grupo Studio Made In PB com os 

outros atores sociais que estiveram presentes em outro evento de cultura pop, o AnimAnime. 

Embora a maioria dos eventos de cultura pop na cidade cobrem ingressos, no Cosplay 

Nordeste, a entrada do público era mediante a doação de um quilo de alimento que seriam 

destinados para a comunidade Alto da Boa Vista, na cidade de Bayeux, próxima a João 

Pessoa.  

Como se tratava de uma escola, o local foi adaptado para a realização do evento. Nas 

salas de aula, estavam algumas atrações como karaokê27, danças, jogos, além de lojistas 

expondo seus produtos. Em uma dessas salas estava o Studio Made In PB. Haviam várias 

                                                           
26 O bairro de Jaguaribe é um dos mais antigos da cidade de João Pessoa, situado na zona oeste da cidade. 
27 Karaokê é uma forma de entretenimento surgida no Japão, no qual as pessoas cantam acompanhando o som 

instrumental e a letra da música numa tela (de computador ou de televisão). Há um microfone acoplado ao 

equipamento eletrônico que capta a voz do participante. 
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mesas colocadas lado a lado – em forma de L – cobertas com tecido TNT28 nas cores marrom 

e roxo que acomodavam os materiais que o Studio disponibilizava para comercialização: 

canecas, almofadas, chaveiros e chocolates em forma de personagens de quadrinhos e de 

outras temáticas. Do outro lado da mesa, eram dispostos alguns action figures.  

No mesmo ambiente, em outra mesa, estavam expostos brinquedos e objetos que 

faziam referência a uma das literaturas de ficção mais famosa mundialmente: Harry Potter29. 

Muitos tiravam fotos, principalmente próximos a essa mesa. Além desses objetos, alguns 

jovens matriculados no curso de histórias em quadrinhos do Studio, disponibilizavam do seu 

tempo para fazerem-se presentes como parte do grupo ao participarem da sketch session, 

sessões de desenhos pedidos pelo público que são feitos de forma rápida, estilo esboço. Em 

meio a esse ambiente, fomos para o canto da sala onde não pudéssemos ser incomodados. 

Conversei com Januncio sobre cultura pop, o evento em questão e sobre o início do grupo. 

Aqui é importante ressaltar que os depoimentos colhidos com Januncio fizeram parte de um 

longo contato meu com o grupo. Minhas idas frequentes ao Studio foram extremamente 

importantes para que eles confiassem em mim. Confiar aqui é no mais amplo sentido de 

entregar-se aos cuidados, de confidenciar fatos da vida do outro.  

A primeira tentativa de entrevista feita no Cosplay Nordeste resultou em discursos 

prontos, preparados para serem respondidos na ponta da língua. Percebi isso porque Januncio 

exerce uma função bastante influente diante do grupo e na maioria das vezes é o porta voz, o 

entrevistado chave quando se fala das atividades do Studio Made In PB30, revelando um 

discurso bastante fechado e conciso. Isso me fez realizar outras entrevistas em tons de 

conversas informais no ambiente do Studio e em sua própria casa, que nesse segundo caso, 

me proporcionou uma conversa mais fluida, discutindo mais sobre aspectos de sua vida 

pessoal. 

Os depoimentos aqui citados fazem parte de vários momentos de conversas que eu tive 

com Januncio. Ele sempre gostou de quadrinhos e desenhos. Fazendo parte de um círculo de 

amizades onde era comum o interesse pelas histórias em quadrinhos, determinados fatos como 

a realização de um curso no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), o contato 

                                                           
28 Sigla que significa tecido não tecido, de valor financeiro de baixo custo. Trata-se de um tecido feito por fibras 

aglomeradas que não passa pelos processos têxteis comuns (fiação, malharia, tecelagem). Podem ser produzidos 

por fibras sintéticas ou naturais.  
29 Nome de um personagem de uma série literária de ficção escrita por Joanen Rowling para o público infanto-

juvenil. O primeiro livro foi lançado em 1997 e o último, em 2007, o que contabilizou sete livros sobre as 

aventuras do personagem, envolvendo temas como mitologia, bruxaria e magia.  
30 Antes de entrevistá-lo fiz uma busca na internet sobre alguma entrevista a respeito do Studio. Algumas das 

respostas que me foram dadas continham a mesma  coerência das respostas  de suas entrevistas em sites.  
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entre amigos e o compartilhamento dos gostos foram importantes para o surgimento do Studio 

Made In PB como uma ideia coletiva entre amigos: 

 

Eu já desenhava desde moleque mas ai por parte do meu problema de saúde 

tive que parar. Até por que assim, eu não tinha muitos amigos que 

desenhavam nem tinha uma escola [de desenho] na época. E aí eu acabei 

tendo dois motivos para não desenhar. Mas assim, eu continuei gostando de 

quadrinhos, eu sempre comprava as coisas e em 1994 eu fui fazer um curso 

no SENAI. Aí eu tinha muitos amigos que gostavam de vídeo game e 

quadrinhos e um amigo meu da turma da manhã, Normando Junior, tinha 

outro amigo que estudava de manhã com ele, e ele tinha um amigo da tarde 

que desenhava, desenhava muito bem e aí ele disse tem um amigo meu que 

desenha muito... E eu rabiscava e tal, e ai ele levou os desenhos desse amigo 

dele para eu dar uma olhada, tinha uns desenhos muito bons (JANUNCIO 

NETO, entrevista em 10 de janeiro de 2015).  

 

 
Nota-se na fala de Januncio que ter amigos com os mesmos gostos viabilizam o 

compartilhamento de consumos, transformando-o numa experiência social. Conhecer pessoas 

que também gostam de quadrinhos, desenhos e videogames desenvolvem entre elas uma 

sociabilidade densa e significativa, como podemos observar na continuação de sua fala. 

 

Aí e teve um evento lá no SENAI e ele levou esse amigo dele. E era Josival. 

A gente falava de quadrinhos, ele desenhava, ele vinha aqui em casa, a gente 

trocava quadrinhos, mostrava o que tava comprando. E depois de alguns 

anos, em 95... Em 95 teve a formatura de um curso de quadrinhos que rolou 

no SENAC31. E Normando me ligou e disse: olha vai ter a conclusão do 

curso e o Deodato vai...  Ai eu me arrumei, peguei o ônibus e vi Deodato. Vi 

os dois, o pai e o filho. Como já conhecia Josival, fiquei circulando no meio 

da galera... Teve um momento em que o pessoal ficou fazendo pergunta a 

Deodato e eu também fui perguntar. Todo mundo olhou pra mim com cara 

de “quem é esse?” (risos).  E eu aproveitei e então depois que ele foi embora, 
eu literalmente fui até a porta do carro conversar com ele e a gente voltou e 

tal. Ai foi quando eu conheci algumas pessoas que foram da fundação do 

Studio: Bruno32, Ricardo Jaime. Já fazia parte do círculo de amizade. E eu 

conheci a partir desse dia. Todo mundo desenhava por conta própria. O 

passatempo era comprar revista importada ou arrumar xérox dos desenhos 

pra tentar reproduzir. Ai mais ou menos em 97 o Val [Josival] me chamou 

para ir na casa de Bruno, ele morava na época no Valentina e eu já estava 

estudando roteiro, tendo umas ideias de fazer uma história com Val. Na 

época tinha a revista do Megamen que era o Peixoto [Sério Peixoto] que 

editava, e eu já comprava a revista Animax e Val acompanhava. Aí abriu 

concurso pra revista do Megamen, ai Val falou comigo: você desenha e 

manda. Essas páginas nunca foram pro Peixoto, mas em compensação ele 

falou e disse que tinha feito o roteiro e comentou com Bruno. O Bruno tava 

com a ideia de fazer uma história, mas não sabia ideia de roteiro e foi 

                                                           
31 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. 
32 Bruno é um nome fictício. Entrei em contato com ele para saber mais sobre a história do grupo, mas o mesmo 

não  autorizou seu nome vinculado ao coletivo. Esta situação será explicada mais a frente. 
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quando Val me chamou pra conversar com Bruno e apareceu Ricardo Jaime 

também com essa ideia. Aí Bruno se mudou pra aqui perto da minha casa, no 

Cristo e a gente já tava com a ideia... E a gente num domingo de fevereiro de 

98 se reuniu na casa de Jaime, e foi uma coisa assim de todo mundo, onde 

todos pudessem botar uma história. Não tinha nome ainda, a gente começou 

a fazer, escrever... (JANUNCIO NETO, entrevista em 10 de janeiro de 

2015).  

 

 
As trocas e encontros mantidos entre os rapazes ao possuírem um interesse coletivo, 

resultaram na criação do Studio Made In PB, a partir da realização de um trabalho em grupo: 

um fanzine desenhado e criado por eles.  

 
Aí eu lembro que na época eu tinha uma serigrafia com um amigo meu e era 

tudo preto e branco, aí eu tinha feito com esse meu amigo uma marca de 

estamparia, com o nome MADE In P e B. Aí disse ao pessoal, tem esse 

nome aqui, ai o pessoal achou legal e tudo... Tanto que no nosso primeiro 

fanzine o nome era Made In P e B. Ai muita gente reclamava que tinha 

muito nome em inglês, amigos nossos de fora ficavam com esses 

comentários. O primeiro fanzine saiu, que era uma porcaria... É uma 

queimação de filme geral, é horrível... Aí mas foi legal, a gente achava que 

era coisa de outro mundo. Quando o amigo de Bruno, JB Neto entrou, a 

gente tava querendo fazer o segundo número de fanzine. Alguns conseguiam 

vender e outros eram trocados entre fanzineiros e amigos. Começamos a 

conhecer outros fanzineiros, e nessa época quando Neto [JB] entrou já tinha 

mudado a ideia: cada cara tinha uma história própria e colocava no fanzine. 

Xerocado, grampeado, preto e branco. (JANUNCIO NETO, entrevista em 10 

de janeiro de 2015).  

 

 

Vale ressaltar que quando os colegas realizaram o curso em 1995, suas idades eram em 

torno dos 13 aos 21 anos. Por ser inserida principalmente durante a infância, a dedicação à 

leitura dos quadrinhos e o estima por esse tipo de leitura é maior quando é compartilhado com 

outras pessoas do mesmo círculo social, principalmente na escola ou pelos amigos de bairro. 

Ter a oportunidade de encontrar pessoas com o mesmo interesse em quadrinhos impulsionou 

coletivamente aqueles garotos na produção de um fanzine: um trabalho feito à mão, em que 

todos participariam e divulgariam suas ideias, desenhos e histórias. Os fanzines são tidos 

como uma mídia alternativa independente. Criados por volta da década de 70, os fanzines 

eram feitos com recursos próprios e de forma artesanal. Circulavam em pequenas tiragens que 

eram vendidas ou oferecidas em bares, ambientes universitários, portas de cinemas, teatros.  

Os fanzines eram feitos com um mínimo de recurso possível, marcando o que hoje 

chamamos de “geração mimeógrafo”33 (BORELLI et al., 2009, p. 385). De acordo com 

                                                           
33 Movimento cultural surgido no Brasil durante as décadas de 60 e 70, num período de censura relacionado à 

Ditadura Militar. Nesse movimento, os intelectuais, artistas, poetas e universitários buscavam meios alternativos 
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Magalhães (2003), os fanzines são publicações artesanais feitas por fãs de uma arte ou hobby. 

Dentro do universo dos fanzines encontramos uma variedade de formatos e temas: rock, 

ficção científica, literatura, poesia, quadrinhos. Os fanzines de quadrinhos são caracterizados 

como uma forma de resistência da indiferença das grandes editoras, além de ser um espaço de 

divulgação, experimentação, discussão e avaliação dos quadrinhos como expressão artística. 

Os anos 90, época em que os garotos se conheceram e decidiram criar seu próprio 

fanzine de quadrinhos, foram marcados por uma forte circulação dessas mídias alternativas 

também no ambiente virtual, digitalizado (MUNIZ, 2010).  Além disso, os contatos de amigos 

e amigos de amigos possibilitaram articulações a partir de interações entre eles mesmos. O 

resultado dessas articulações proporcionou a criação de um ideal coletivo: a realização de um 

fanzine. Dentro desse interesse, desenhos foram feitos, histórias foram criadas e o Studio 

Made In PB formado. De 1998 até o ano desta pesquisa são quase 16 anos de existência, no 

qual Januncio se mantém até os dias atuais na organização e administração do Studio Made In 

PB. Os outros colegas foram em busca de outros caminhos, de oportunidades de trabalho, mas 

sempre em áreas que dialogam com os processos de criação de desenhos. Isso fez com que 

houvesse no decorrer desses anos, um fluxo constante de pessoas que passavam pelo núcleo 

de formação do Studio.  

Atualmente alguns dos integrantes da formação inicial do Studio Made In PB mantém 

relações de amizade e cordialidade entre si. Já outros preferiram se distanciar: os materiais, 

forças e interesses que antes os moviam em torno de um propósito comum, agora, se 

distanciam do modo que foi originalmente produzido e empregado. Estes passam a viver de 

maneira “livremente em si mesmos e por si mesmos” (SIMMEL, 1983, p.166) fazendo “uso 

de materiais que servem exclusivamente ao seu próprio funcionamento ou realização” 

(SIMMEL, 1983, p. 166), ou como uma vez me disse Januncio: “os outros foram para outros 

projetos, trabalhos, essas coisas...” Uma dessas pessoas que se afastou do grupo e decidiu 

criar uma empresa/escola agenciando novos talentos para editoras americanas foi Bruno.   

 Soube da existência de Bruno quando perguntei ao Glauber se haviam outras escolas 

com a mesma iniciativa de ensino de quadrinhos em João Pessoa. Para minha surpresa ele 

disse que não havia, mas que existia uma escola com fins comerciais, que ofereciam cursos 

com altas mensalidades. Era a escola de Bruno. Por conta própria resolvi pesquisar a respeito 

                                                                                                                                                                                     
de difusão cultural através da literatura, abordando temáticas do cotidiano. O mimeógrafo é uma máquina que 

reproduz desenhos ou letras em um papel, possibilitando a realização de cópias a partir de uma matriz. A geração 

mimeógrafo utilizou deste equipamento para reproduzir seus trabalhos e realizarem cópias, facilitando a 

divulgação de seus trabalhos literários.  
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desta escola e pedi a Glauber que se caso ele tivesse o contato do Bruno que me passasse. Foi 

através do Facebook que comecei as minhas primeiras conversas com Bruno.  

1.2.1  Contato com Bruno: percebendo conflitos e ressentimentos 

 

 Bruno tem 32 anos e é natural de Curitiba, no Paraná. Na época em que decidiu formar 

o Studio Made In PB, morava próximo a casa de Januncio, no bairro do Cristo, em João 

Pessoa. Os encontros aconteciam de forma alternada na casa de Januncio e na casa de Bruno, 

sempre aos domingos. Na casa de Bruno havia um galpão onde eram realizados os encontros 

entre eles para discutir e mostrar uns aos outros seus desenhos, histórias e gibis que serviam 

de inspiração. A escola em que hoje ele é proprietário, chamada ArtStudio34, situa-se no 

bairro de Manaíra, dentro de um edifício empresarial, próximo ao Manaíra Shopping. O 

ArtStudio é uma escola de artes visuais que oferece cursos específicos para cada técnica de 

desenho dos quadrinhos, além de agenciar alunos que possuem um ótimo desempenho para 

editoras americanas, ou seja, possui um cunho de profissionalização do ofício de 

quadrinista35.  

 Antes de chegar ao local do ArtStudio, fiz um contato com Bruno pelo Facebook. 

Disse a ele que estava pesquisando sobre a história do Studio Made In PB e que gostaria de 

conversar com ele sobre a época em que fazia parte do grupo e os caminhos traçados para a 

motivação na fundação do ArtStudio. Até então eu não sabia dos conflitos que ele tinha com 

algumas pessoas do grupo. Apesar de ter sido pelo Facebook, o contato foi bem formal. Ele 

aceitou o meu perfil da rede social virtual em seus contatos e disse que poderíamos marcar 

para conversarmos pessoalmente lá no ArtStudio. Interessante é que ele incluiu a sua esposa 

na conversa e pediu para que eu falasse com ela para agendar um dia e um horário. Assim eu 

fiz. Numa sexta-feira de junho de 2014, por volta das três da tarde, estava no edifício da 

escola. 

 Uma das coisas que me chamou atenção foi a infraestrutura do ArtStudio. Era uma 

sala pequena, com duas paredes de vidro, formando um pequeno quadrado. Dentro dessa sala, 

havia uma divisória que separava o ambiente de aulas e a recepção. Fiquei na recepção 

esperando Bruno. Era um espaço pequeno, climatizado, apertado, onde cabiam apenas uma 

mesa e quatro bancos muito próximos. Na parede de vidro estavam colados adesivos de super-

                                                           
34 O nome da empresa é fictício. 
35 Aquele que desenha histórias em quadrinhos. Muitas vezes o quadrinista também pode ser ilustrador. A 

ilustração é uma imagem figurativa atrelada a um texto ou informações de caráter explicativo. Ainda assim, o 

quadrinista também pode desempenhar a função de arte-finalista (aquele que finaliza o material gráfico de forma 

técnica, realizando um acabamento final no desenho) ou colorista (responsável por colorir o desenho). 
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heróis e o nome da empresa. Na recepção trabalha a esposa de Bruno, mas do dia em que fui 

ela não estava presente, mas sim a mãe dele. Durante a minha espera, um garoto entrou na 

sala para falar com Bruno.  

 Esperei cerca de vinte minutos para falar com ele. Antes disso, Bruno conversou com 

o garoto sobre o curso. Ele havia se matriculado em um dos cursos e a sua intenção era saber 

desenhar para ilustrar os contos que escrevia, mas queria negociar um horário com Bruno, já 

que iria começar a trabalhar no Tribunal de Justiça.  Nota-se aqui para o tipo de público que 

procura os cursos do ArtStudio: são jovens com poder aquisitivo mediano e que possuem bom 

domínio educativo da leitura. Os cursos têm a faixa de preço em torno de R$ 140,00 (cento e 

quarenta reais) mensais.  

 Logo após ele conversar com o garoto, me chamou para ir até a sala onde eram feitas 

as aulas: muitos computadores, algumas mesas digitalizadoras, pranchetas, bonecos e pôsteres 

de super-heróis faziam parte da composição do espaço. No alto do canto direito, uma 

televisão grande. Ele foi logo me dizendo que tinha a ideia de ampliar o local, pois a procura 

dos cursos era grande e o espaço já não comportava. Enquanto falava do espaço, puxou uma 

cadeira e me convidou a sentar de frente a ele.  

 Suas palavras após sentarmos foram dizer que não autorizava o seu nome ligado ao 

Studio Made In PB, porque já teve muito conflitos com o grupo. Sobre a história do grupo, 

apenas me disse que os encontros aconteciam na casa dele, em um galpão. Ele achou que eu 

estivesse ido a mando de alguém do Studio Made In PB para adquirir informações a seu 

respeito e me questionou com as seguintes perguntas: “Quem te mandou até aqui? De que se 

trata a pesquisa? Quem é o seu orientador?”. Diante destas perguntas, senti-me constrangida, 

mas tive que assumir uma postura formal, tornando-o ciente de que eu fazia parte de uma 

instituição de ensino, que estava ali por conta própria e que a minha intenção era justamente 

para complementar a minha pesquisa. Tive que falar na mesma seriedade e no mesmo tom de 

voz que ele falava comigo.  Foi inevitável uma leve tensão no começo da minha conversa com 

ele, afinal não estava preparada para receber um não, já que ele havia confirmado falar 

comigo, marcando data e horário. 

 Mesmo eu explicando e expondo todas as informações que me eram questionadas, ele 

ainda disse: “Eu não sei quem te pediu para vir até aqui. Já é a terceira pessoa que vem para 

cá falando do Studio e vem querendo falar comigo. Sou obrigado a dizer que não autorizo 

meu nome vinculado ao Studio. Já ameacei colocar na Justiça!”. Então eu pensei que deveria 

estar na hora errada e no momento errado. Mas se ele não autorizou a entrevista que eu 
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realizaria sobre a sua trajetória no grupo, por que então ele esperou me dizer isso 

pessoalmente? 

Acredito que pelo fato de outras pessoas terem procurado com o mesmo interesse, ele 

preferiu saber quem eu era pessoalmente para só depois me dizer sua negativa. Talvez para 

saber quem de fato eu seja, talvez para dar credibilidade ao seu discurso. Discurso este 

carregado de palavras e expressões de ressentimentos quanto ao grupo. Disse-me que algumas 

vezes teve que “abrir mão dos amigos que não eram amigos assim”. Falou sobre questões de 

competitividade, da condição física de Januncio e de falatórios que o prejudicaram. 

Confessou-me que gostava de algumas pessoas da atual formação do Studio e que até chamou 

uma delas para dar aulas em sua escola, mas não quiseram: “Eram três almas sebosas que 

impediram isso”. 

Embora Bruno não quisesse me contar sobre o que aconteceu entre ele e os membros 

do Studio Made In PB, ainda assim, suas expressões quando mencionava a respeito do Studio 

evocavam ressentimentos do passado, como algo ainda não resolvido. Ao me deixar ciente 

que já não autorizaria o nome dele vinculado a qualquer coisa do grupo, criou-se uma tensão 

momentânea, no qual preferi amenizar direcionando a conversa para o seu trabalho e sobre o 

mercado de desenhistas. Foi aí que Bruno se empolgou e começou a me dizer a missão de sua 

escola. Mostrou-me um vídeo em um dos computadores da sala de aula, no qual os alunos do 

curso fizeram em homenagem a ele e a sua esposa, proprietários da ArtStudio.  

A partir desse momento deixei que ele conduzisse a conversa. Falou que se emocionou 

ao ver o vídeo de seus alunos, pois era uma forma de reconhecimento do seu trabalho, já que a 

missão de sua escola é “fazer a pessoa acreditar em seu sonho”, mostrando “ser possível 

trabalhar com desenho”. Além dos cursos, a escola agencia alunos para trabalharem em 

editoras americanas. Com um discurso carregado de motivação, Bruno tenta me explicar 

sobre a missão da escola, não apenas com o intuito de ensino, mas também de 

profissionalização.  

O seu discurso faz parte de uma comunicação simbólica que supõem e pressupõem 

significados positivos de seu trabalho. Neste sentido, ele é um caso de sucesso dentre os 

demais da antiga formação. Percebi a manutenção de uma sutil concorrência em relação ao 

Studio. Embora houvesse conflitos entre ele e os que participaram/participam do Studio Made 

In PB, sua presença ainda é mencionada por eles, seja lembrando momentos positivos ou 

negativos. 

O tom de ressentimento de Bruno foi importante para que eu tivesse uma atenção viva 

e contínua do papel dele para o grupo. Foi de minha própria escolha procurá-lo ao perceber 
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que dentre os demais da formação inicial, ele era o único que exercia uma atividade 

semelhante ao Studio Made In PB, no sentido de oferecer aulas de desenhos ao público. No 

entanto, Bruno se revelou uma pessoa desconfiada quanto ao meu interesse em sua vida. A 

atitude dele me abriu pistas para compreender melhor a sua relação com as pessoas na atual 

formação do Studio, pois como diria Magnani, “outras práticas significantes de outros agentes 

envolvidos fornecem pistas para identificar as formações discursivas pertinentes que por sua 

vez orientam a busca e interpretação de novas informações” (MAGNANI, 1986, p.140). 

Assim, reconduzi o meu olhar e meu ouvir para os discursos e situações em que o papel de 

Bruno é colocado de forma negativa.   

Foi conversando com Josival, outro ex-integrante da formação inicial do Studio Made 

In PB, que passei a entender melhor algumas nuances que causaram conflitos no grupo. 

Divergência de ideias, confronto de egos, discussões sobre estilos de desenho e imposição de 

opiniões foram alguns dos motivos que fizeram com que os garotos se dissipassem do grupo, 

além de compromissos pessoais.  

 

Ao longo do tempo alguns começaram a se dissipar, começaram as 

divergências. Que a divergência é demais, sempre tem. Em todo tipo de 

grupo tem divergências. Com o tempo, um saiu, outro saía... Havia muita 

divergência, discussões porque cada um pensava de um modo diferente, 

então cada um começou a procurar seu rumo, né? Nesse entremeio começou 

a aparecer gente nova que queria participar, e vinha um e outro. Essas 

pessoas que entravam de certa forma mexiam com desenho, e ia conhecendo 

[o grupo], surgia amizade, aí queriam conhecer o grupo e acabavam 

gostando e entrando. Quando ia surgindo pessoas, o grupo ia se 

reformulando. Ainda permaneci um bom tempo, mas por conta da 

universidade, às vezes tinha evento lá que o pessoal participava e eu não 

podia ajudar em nada e me sentia mal em não poder contribuir com alguma 

coisa. Então cheguei pra Januncio e pedi pra sair... (JOSIVAL FONSECA, 

entrevista em 10 de julho de 2014). 

 

Diferente de Bruno, Josival me foi indicado por Januncio. Quando perguntei quem da 

formação inicial eu poderia conversar, ele não hesitou: fale com Val. Januncio passou-me o 

contato telefônico de Josival. Assim, apresentei-me a Josival, informando o motivo da minha 

procura, no entanto ele já estava ciente, pois Januncio havia comentado que eu o procuraria. A 

entrevista foi concedida em sua própria casa, situada no bairro Brasília, no município de 

Bayeux. Josival tem 40 anos e mora com os pais.  

Josival é natural de João Pessoa, formado em Educação Artística, trabalha com 

ilustrações de livros didáticos e produz tiras em quadrinhos, divulgadas quase todos os 

domingos em um jornal local. Seu interesse pelas histórias em quadrinhos vem desde a 
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infância e o compartilhamento desse interesse possibilitou a interação e amizades com outros 

colegas. Esse fato é semelhante ao mesmo episódio que despertou o interesse de Januncio 

pelos quadrinhos: o gosto pelas revistas em quadrinhos (gibis)36 em comum com seus amigos 

próximos e a formação de práticas sociais e consumo que são concedidos a partir disso, como 

por exemplo, as práticas das coleções, que tanto Januncio quanto Josival possuem. 

Josival ainda permaneceu no Studio Made In PB cerca de onze anos. Mesmo com 

alguns conflitos que fizeram parte da separação da formação inicial, ele continua mantendo 

contato, principalmente com Januncio. Os outros integrantes ele possui em sua rede social no 

Facebook mas não tem um vínculo tão próximo quanto tem com Januncio. Interessante notar 

que o período em que Josival falava sobre sua participação na história do grupo estava ligado 

a uma leitura que fazia em relação às oportunidades de trabalho e reconhecimento sobre sua 

própria trajetória como desenhista (o que já fez, em que atuou, onde trabalhou). O momento 

atual em que vivenciara estava relacionado a um trabalho autoral seu sobre Augustos dos 

Anjos37. Com empolgação, falava dos seus desenhos e mostrava o trabalho que até aquela 

época da entrevista eram inéditos.  

Os fragmentos de sua entrevista não indicaram o que de fato ocorreu para dispersão do 

grupo (que tipos de brigas, quais casos específicos, quem eram os envolvidos, etc.), no 

entanto são relatos que retratavam uma sensação que até hoje se perdura.  

 

A gente tentou desenvolveu algo daquilo que a gente tinha um objetivo em 

comum: criar histórias em quadrinhos. Não deu certo por questão de grupo. 

Um grupo dar certo é difícil, mas de qualquer forma abriu os olhos de cada 

um pra cada um fazer da sua forma. De qualquer forma, a gente criou a 

história, a gente fez a história da gente né, mesmo com os trancos e 

barrancos, vamos assim dizer. Cada um procurou ao seu modo desenvolver 

seu trabalho, entendeu? Uns tão se dando bem, outros talvez tenham 

desistido e partido pra outro meio (...). A gente representa a questão até de 

um pouco da história do quadrinho na Paraíba, embora a gente não tenha 

desenvolvido uma grande coisa. Pra mim foi significado, embora fosse 

alguma coisa de adolescente. Não posso descartar isso da minha vida porque 

faz parte dela. Teve coisas boas e ruins. Aquilo vai tá pra sempre na minha 

vida embora alguns sei que eles não falam, teve um arranca rabo, teve 

divergências de ideias. Teve questões de ego e de certo e errado. (JOSIVAL 

FONSECA, entrevista em 10 de julho de 2014). 

 

                                                           
36 Gibi é um termo utilizado no Brasil para referir-se à revistas em quadrinhos. O termo foi adotado em 1939, 

devido ao lançamento da revista Gibi, que publicava tiras diárias e dominicais. Foram as crianças e os jovens que 

começaram a chamar de “gibi” todo tipo de revista em quadrinhos (MOYA, 1994, p.138).  
37 Augusto dos Anjos foi um poeta nascido na Paraíba. Suas temáticas fazem referência a morte, decomposição 

do corpo e negação da vida material.  As histórias em quadrinhos de Josival sobre os poemas de Augusto dos 

Anjos podem ser vistas no blog do desenhista: <http://gibiarte.blogspot.com.br/>.  

http://gibiarte.blogspot.com.br/
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Sensação de conflito do passado que vive na memória do presente. Seja nos 

depoimentos de Bruno, seja no de Josival, seja na omissão de Januncio em citar o nome de 

Bruno e a existência de divergências no grupo. Essa mesma sensação é vista quando conversei 

com Álida, participante da formação atual do Studio Made In PB, ao falar da personalidade de 

Bruno. Os relatos de como cada um dos atores sociais contam sobre a formação do grupo, são 

histórias, momentos que se cruzam e formam uma teia de acontecimentos. 

 Não cabe a mim, como pesquisadora, julgar os fatos, mas apenas entender como essas 

histórias, carregadas de sensações, possibilitam uma estabilização do grupo, mencionando 

mesmo que de forma negativa o papel de Bruno no passado, pois como diria Guita Debert, 

“em qualquer relação amistosa, há jogos de poder e núcleos de conflito.” (DEBERT, 1986, 

p.156). Nesse sentido, o conflito é algo que está no passado, mas também faz parte do 

presente ao resgatar a história do grupo, assim como os jogos de poder, ao levar em 

consideração a manutenção de uma concorrência, nem que seja apenas pela existência, já que 

com essa proposta de ensino de criação de histórias em quadrinhos só exista em duas escolas 

na cidade: a de Bruno (ArtStudio) e a que está sob os cuidados de Januncio, o Studio Made In 

PB.   

Partindo destas observações, o conflito torna-se importante para Studio Made In PB, 

pois ajuda na coesão do grupo. Desta forma, o conflito evoca a sobrevivência de uma unidade 

social. 

 

O indivíduo não alcança a unidade de sua personalidade exclusivamente 

através de uma harmonização exaustiva – segundo normas lógicas, objetivas, 

religiosas ou éticas – dos conteúdos de sua personalidade. A contradição e o 

conflito, ao contrário, não só procedem esta unidade como operam em cada 

momento de sua existência. É claro que provavelmente não existe unidade 

social onde correntes convergentes e divergentes não estão inseparavelmente 

entrelaçadas. Um grupo absolutamente centrípeto e harmonioso, uma 

“união” pura (Vereiningung) não só é empiricamente irreal, como não 

poderia mostrar um processo de vida real (SIMMEL, 1983, p. 123-124).  

 

Os conflitos são vistos como algo negativo e destrutivo em relações particulares e 

isoladas, mas não tem o mesmo efeito nos relacionamentos totais dos indivíduos, pois o 

conflito é associado a outras interações que não os afetam de maneira prejudicial (SIMMEL, 

1983). Dessa forma, o conflito possui uma relação positiva, mesmo atingindo relações 

particulares (Bruno e Januncio). As divergências são lembradas e cultivadas para garantir as 

condições de sobrevivência da história do grupo.  
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1.3  A formação atual do Studio Made In PB 

 

Depois de Bruno e Josival, outras pessoas fizeram parte do Studio Made In PB, 

restando apenas Januncio da formação inicial. Pode-se dizer que o Studio é caracterizado por 

um grupo cheio de fluxos, de permanências, de idas e vindas entre os integrantes que fizeram 

parte dele. Isto pode ser visto também em relação aos alunos do curso, como é o caso de Álida 

e Lucas, que retornaram ao Studio depois de alguns anos afastados. Depois da formação 

inicial, outras pessoas surgiram, tornando o grupo instável em relação aos membros que dele 

faziam parte, dando ao Studio Made In PB particularidades momentâneas.  

Essas idas e vindas também são vistas em relação ao espaço físico onde funcionam 

suas atividades. Como já mencionado anteriormente, as minhas idas a campo se deu num 

período de transição do espaço físico do grupo: até 2012 funcionavam dentro da Fundação 

Espaço Cultural da Paraíba (FUNESC), mas no ano de 2013, as aulas eram realizadas numa 

casa, em Manaíra, bairro nobre da capital. Essa mudança de espaço se deu porque a Fundação 

até aquele ano reformara sua estrutura. 

As idas e vindas tornam o campo dinâmico, tanto fisicamente, quanto estruturalmente 

falando. Ao estar em constante movimento esforçam-se para reinventar locais (HALL, 2006), 

imprimindo práticas socialmente organizadas que convivem com as incertezas e inseguranças 

do momento presente, pois até o término desta pesquisa e com a finalização da reforma da 

Fundação, o Studio Made In PB não conseguiu garantir seu retorno. No fim de 2014, 

mudaram-se para outra casa no mesmo bairro nobre, porém, paralisaram as atividades de 

ensino38, dedicando-se apenas à realização das edições do HQPB.  

As práticas socialmente organizadas no Studio Made In PB, principalmente através do 

consumo, faz com que o grupo se reúna para dar sentido as suas preferências, compartilhando 

seus saberes, seus estilos, participando de um processo sociocultural complexo que vão além 

do simples ato de gastar: desenvolvem técnicas artísticas, apropriam-se de códigos de 

unificação, no qual o gosto pelas revistas em quadrinhos torna-se expressão simbólica de 

agregação que atravessam suas sensibilidades e processos de percepção, através da admiração 

de quem criou ou desenhou determinado personagem ou história ou sobre a discussão de 

conteúdos de filmes e seriados. 

                                                           
38 As atividades de ensino e os encontros realizados nesta segunda casa não duraram muito tempo, pois neste 

mesmo espaço, funcionavam as atividades de uma escola de arte e artesanato, como também residia na mesma 

casa, a família de uma das sócias desta escola. Isso gerou desconforto por parte dos membros do Studio, já que 

na primeira casa onde o grupo realizavam suas atividades, estes ficavam mais à vontade, já que poderiam 

circular pelos espaços da casa.  
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Atualmente, o núcleo do Studio é formado por Januncio (38 anos), Paloma (33 anos), 

Márcio (30 anos), Glauber (27 anos), Álida (22 anos) e Bela (34 anos)39. Januncio, o 

idealizador do Studio, ensina roteiro de histórias em quadrinhos. Paloma ensina técnicas de 

desenho, criação de cenários e personagens. Álida, que é aluna do curso, já teve a experiência 

em ensinar para um público infantil no espaço do Studio. Bela é responsável pela divulgação 

das atividades em encontros de cultura pop, realiza cosplays e faz maquiagens artísticas. 

Márcio, junto com Bela, também ajuda na divulgação e nos contatos mais comerciais 

(shoppings, lojas, etc.) e Glauber realiza a cobertura fotográfica dos eventos que o Studio 

participa. O grupo insere-se dentro de uma pluralidade de manifestações juvenis articuladas 

com o lazer, o consumo, o conhecimento e as mídias.  

Desde que iniciei a pesquisa de campo, em agosto de 2013, percebi que algumas 

pessoas, geralmente amigos do grupo, também se tornam agregados a ele. Esses agregados 

não participam cotidianamente das atividades do Studio, mas possuem papéis sociais 

importantes na realização de eventos, como é o caso do HQPB. Além desses agregados, há 

uma ampla rede de contatos que se ativam a partir do consumo da cultura pop: amigos que são 

lojistas, ex-alunos e vínculos entre amigos de amigos. 

Pode-se dizer que o núcleo do Studio é formado por sujeitos que possuem razoável 

poder aquisitivo, já que alguns bens de consumo possuem investimentos significativos40. 

Quanto à escolaridade, Bela, Paloma, Glauber e Márcio possuem ensino superior, Álida e 

Januncio possuem o nível médio. Já os alunos do curso todos se encontravam em período 

escolar, realizando cursinho para concurso ou curso universitário. Dentro desse contexto, os 

que fazem parte do Studio, tanto alunos quanto membros são indivíduos escolarizados, com 

domínio da escrita e leitura, o que facilita em ter um comportamento intelectualizado 

                                                           
39 Nos meses finais desta pesquisa, o Studio Made In PB organizou-se para transformar-se em Associação 

Cultural. Assim, outras pessoas também se tornaram membros do Studio, no entanto por motivos de limitações 

de tempo de conclusão da pesquisa, este fato não pode ser abordado.   
40 No campo das revistas em quadrinhos, existem formatos de revistas chamados de encadernados que possuem 

alto valor por serem edições especiais, feitos com material colorido e de capa dura. Os encadernados são itens de 

colecionador. Conversando com Glauber ele me disse que colecionavam alguns encadernados e em outros 

momentos no campo, presenciei Márcio com um encadernado de Jurassic Park. Alguns encadernados chegam a 

custar R$ 80,00 ou mais, um preço alto em relação a revistas em quadrinhos vendidas em bancas. Os valores 

aqui mencionados podem ser vistos no site da Livraria Cultura <http://www.livrariacultura.com.br>. Além dos 

encadernados, os action figures também possuem valores muitas vezes, altos. Dependendo da complexidade, 

elaboração do produto e se este faz parte de uma série especial chegam a custar R$ 2.990,00 como é o caso do 

action figure do personagem Iron Man, da Marvel DC Comics. Mais informações sobre este action figure 
encontra-se disponível em <http://www.toyshow.com.br/iron-man-mark-vii-battle-damage---hot-toys/p>. 

Glauber, Márcio e Januncio são colecionadores de action figures. Outro investimento financeiro importante a ser 

citado aqui, são os acessórios de quem realiza cosplays, como é o caso de Bela. Dependendo da escolha do 

personagem, precisam ser compradas perucas e lentes de contatos coloridas. Estas chegam a custar R$ 120,00. 

Informação disponível em <http://www.niponcosplay.com.br>.  

 

http://www.livrariacultura.com.br/
http://www.toyshow.com.br/iron-man-mark-vii-battle-damage---hot-toys/p
http://www.niponcosplay.com.br/
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mediante as obras culturais por eles consumidas, pois discutem sobre os conteúdos de 

quadrinhos, filmes, desenhos, levando com seriedade estes debates.  

Dentro da compreensão de culturas juvenis, os sujeitos participantes do Studio 

mantêm/criam identidades coletivas vinculadas a expressões culturais ou comportamentos 

tidos como juvenis. Nesse sentido, os estilos de vida são importantes indicadores para a 

construção de uma – ou várias – identidades juvenis, pois como afirma Catani e Giolili, “os 

estilos funcionam como um rito de passagem para se construir identidades juvenis” (2009, 

p.27), de modo que as adoções desses estilos estão em sua maioria ligados ao consumo 

cultural. Em muitos casos, os coletivos juvenis tem o intuito de intervir dentro de sua própria 

comunidade, atuando em ações políticas, por meio de diversas formas: pela música, pela 

leitura, pela arte, pelo meio ambiente, apropriando-se dos espaços públicos como território 

próprio, mesmo que de maneira efêmera (BORELLI; ROCHA; OLIVEIRA, 2009, p.42-43).  

No caso do Studio, eles atuam dentro da própria cidade, ao oferecer serviços que 

dialogam com a cultura pop, como é o caso do ensino de criação de histórias em quadrinhos, 

assim como intervém no cenário urbano, em espaços onde há uma conexão com suas 

atividades. Esses espaços em sua maioria têm caráter público, mas por possuírem determinada 

restrição ao acesso e circulação, pode ser vistos como um espaço de uso privado: instituições 

de ensino, shoppings centers, equipamentos urbanos para eventos culturais.  

 

1.3.1  As atividades do Studio Made In PB: ensino e atuação  

 

Dentro do Studio Made In PB estão às atividades voltadas ao ensino de desenho para 

histórias em quadrinhos. São ensinadas técnicas de desenho de cenários, perspectiva, figura 

humana, desenho em nanquim, grafite e lápis de cor, além de noções de narrativa gráfica e 

roteiro. Também são ensinados estilos diversos de desenhos: cartoon, ilustração, mangás e 

chibi41. No fim do curso, que possui duração de um ano, o aluno precisa produzir uma história 

em quadrinhos autoral. 

                                                           
41 Cartoon, palavra inglesa que traduzida quer dizer cartão. O desenho estilo cartoon possui traços com 

características infantilizadas. O estilo de desenho mangá (de quadrinhos japoneses) são caraterizados por serem 

delicados, com linhas suaves, onde os personagens possuem olhos grandes, variando em seu formato 

(arredondado ou estreitos) e o formato do rosto pode ser pontiagudo ou arredondado. Já   o estilo de desenho tipo 

chibi é quando se faz o desenho de alguém ou de um personagem em estilo miniatura, utilizando alguns traços 

do estilo mangá.  
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As atividades de ensino acontecem em uma casa situada no bairro de Manaíra.  Nesta 

casa, funcionavam os cursos de arte e artesanato da Vert Oficina de Artes e há também um 

espaço para uma oficina de bicicletas. A fim de que as atividades do Studio não paralisassem 

devido à reforma da FUNESC, a casa foi cedida provisoriamente para as atividades do grupo, 

mesmo com o funcionamento de outros serviços. Manter as atividades de ensino só foi 

possível pelo fato de Paloma ser sócia da Vert Oficina de Artes e poder negociar a 

permanência do Studio neste espaço.  

Isso contribuiu para que os alunos do curso de criação de quadrinhos pudessem 

complementar seus aprendizados em técnicas de desenho, ao participarem também de cursos 

oferecidos pela própria Paloma, mas com o certificado da Vert Oficina de Artes. Eram 

oferecidos cursos de férias, com duração de uma semana sobre técnicas auxiliares de desenho 

como aquarela e lápis de cor. Acompanhei como aluna um dos cursos, junto com outros 

alunos do Studio. Foi a partir daí que comecei a delimitar a turma, ou melhor, os alunos que 

entrevistaria. Em outro momento irei expor as dinâmica das aulas e as interações observadas 

entre professores/alunos. 

Partilhando ainda sobre as atividades do Studio, além do ensino de desenho, há uma 

forte atuação dentro do circuito de eventos de cultura pop na cidade. Utilizo a categoria de 

circuito para denominar “uma prática ou oferta de determinado serviços por meio de 

estabelecimentos, equipamentos e espaços que não mantém entre si uma relação de 

contiguidade espacial” (MAGNANI, 2012, p. 97). Os eventos de cultura pop na cidade 

reúnem diferentes grupos identitários que na busca por práticas ou ofertas de serviços que 

dialogam com a cultura pop exercitam a sociabilidade “por meio de encontros, comunicação, 

manejo de códigos” (MAGNANI, 2012, p. 97).  

 A participação dos membros do Studio em eventos de cultura pop se dá pela 

comercialização de produtos com desenhos feitos por eles (disponibilizados em um estande), 

como também há a participação de alguns alunos que durante o evento desenham para o 

público. Esses momentos são chamados de sketch sessions, sessões de desenhos feitos de 

forma rascunhada, sem cores, nem muitos detalhes. Essas sessões acontecem tanto como parte 

dos serviços que o Studio oferece dentro dos eventos de cultura pop, mas também em 

lançamento de filmes cinematográficos com temáticas de super-heróis e em dias 

comemorativos como o Dia do Orgulho Nerd/Dia da Toalha (comemorado em 25 de maio). 

Se para o grupo em sua totalidade, mostrar este serviço ao público é uma maneira de divulgar 
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o curso, para os alunos que participam desenhando, é uma forma de sentirem-se reconhecidos, 

tornando aquele momento um ato ritual contemporâneo42.  

Além destas sessões, a atuação do Studio nestes eventos se desenvolve também na 

realização de oficinas de maquiagens artísticas ou palestras sobre desenhos. No evento de 

cultura pop (o qual realizei minha primeira entrevista com Januncio) Cosplay Nordeste, Bela 

explicava para o público como fazer uma maquiagem de cosplay, utilizando Álida como 

modelo para seus experimentos artísticos. Em um segundo momento de atuação do Studio, 

houve a palestra de um dos ex-membros do grupo, atualmente desenhista profissional. Ele 

explicava e tirava dúvidas das pessoas sobre técnicas de desenho do corpo humano.  

O Studio Made In PB também se faz presente em algumas atividades mais amplas, 

como o 14º Festival de Areia, realizado em 2013, no qual Januncio (acompanhado de 

Glauber) participou de uma mesa-redonda sobre quadrinhos. Mesmo que a participação seja 

apenas de um membro do grupo, este já representa o nome do Studio. Assim como no Festival 

de Areia, Januncio representou o Studio, no evento de cultura pop AnimAnime (evento em que 

conheci Glauber), a presença de Bela e Glauber já representariam o grupo. Sem realizar 

oficinas, comercializar produtos ou divulgar os serviços, eles se fizeram presentes no evento 

para apenas anunciar ao público que naquele ano, em 2013, não haveria a idealização do 

HQPB, evento de cultura pop realizado e produzido pelo Studio. 

Ao adentrar no universo da cultura pop, percebi que há uma “rede” de pessoas que se 

conhecem. A “rede” é uma expressão utilizada pelos pesquisáveis para designar aquelas 

pessoas que são conhecidas do grupo (Studio Made In PB) e que também realizam atividades 

voltadas para o universo da cultura pop. Essa “rede” é formada por lojistas, desenhistas, 

ilustradores gráficos, cosplayers, organizadores de jogos de RPG (role-playing game), lojistas 

e sites de entretenimento43. Sobre os dois últimos, não se trata de qualquer lojista ou qualquer 

site.  

As lojas que participam deste circuito dialogam com o consumo de produtos pop: 

produtos para colecionadores, acessórios, vestimentas e venda de animes e de jogos.  Já os 

sites são voltados para a divulgação de notícias de desenhos, quadrinhos, mangás, games. 

Com um número grande na internet, é cada vez mais comum ter sites e blogs voltados para a 

                                                           
42 As análises das sketch sessions serão feitas com mais profundidade no segundo capítulo. 
43 Alguns sites são bem conhecidos do público que frequenta os eventos de cultura pop: O Fique Ligado e o 

AnimeSun. No AnimeSun, é possível que quem seja fã de cultura pop possa participar da equipe, sem 

necessariamente preencher requisitos burocráticos como a predominância em algum curso profissionalizante. 

Um exemplo disso são as exigências pedidas para concorrer a vaga de redator do site: “ser otaku/otome (dãaa…) 
– ter no mínimo 16 anos – ter português bem treinado e em ordem – produzir conteúdo sem copiar de lugares 
indevidamente – e… Amar o que faz! (wee!)”. Disponível em <http://site.anime-sun.com/faca-parte-da-equipe/>. 

Acesso em 10 jun. 2015.  

http://site.anime-sun.com/faca-parte-da-equipe/
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discussão e divulgação de temas pop, já que o aficcionado pelas obras culturais podem eles 

mesmos produzir seus conteúdos, compartilhando com outros fãs, mantendo seus códigos de 

comunicação e reconhecimento entre os pares. Alguns dos que fazem parte desta rede são 

amigos e conhecidos do Studio, frequentam o local e mantém laços sociais que se expandem 

para as redes sociais (nas comunidades virtuais Facebook ou Twitter). 

A internet também é utilizada pelos membros do Studio Made In PB como forma de 

divulgação de seus produtos. Esses produtos são almofadas, bottons e canecas. Abaixo, 

podemos ver no perfil do Facebook de Januncio (Figura 1), a publicação sobre as canecas 

com os desenhos feitos pelos artistas do Studio.  

 

Figura 1 – Januncio divulga produtos do Studio 

 

Fonte: Print Screen do perfil de Januncio no Facebook. João Pessoa-PB. Abril, 2014. 

  

Ao lado da foto do produto, há a seguinte descrição “Compre já sua caneca com artes 

exclusivas dos artistas do Studio Made In PB e ajude a financiar nossos projetos e ações 

sociais! Apenas R.20,00 mais despesas de envio. Studio Made In PB. Facebook/...”. Nota-se 

que Januncio se refere a ações sociais e sobre financiamento de projetos. Durante o tempo em 

que funcionava na Fundação Espaço Cultural da Paraíba (FUNESC), o Studio Made In PB 

para garantir sua parceria com o órgão governamental, oferecia parte de suas vagas de forma 

gratuita para as pessoas que estudassem em escola pública. Para tal, era necessário preencher 

uma ficha de matrícula (ver Anexo A) e mostrar uma declaração da escola, certificando que o 

candidato era aluno assíduo no ensino público. Dentre essas ações sociais que Januncio se 

refere na imagem acima, estariam as vagas destinadas a alunos de escolas públicas.  
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Atualmente o acordo de gratuidade das mensalidades do curso do Studio para alunos 

de escola pública foi extinto. Durante a minha pesquisa de campo, observei que as pessoas 

que se inscreveram no curso de criação de história em quadrinhos pagavam uma taxa no valor 

de 60 reais. Quanto perguntei sobre a isenção do valor para alunos de escola pública, fui 

informada que esse acordo era mantido quando estavam na FUNESC. Na turma da tarde, 

apenas dois alunos são veteranos: Lucas e Álida. Vindos de escola pública, mantém suas 

mensalidades de forma gratuita. Em troca deste benefício, participam dos eventos nos quais 

Studio é convidado. No entanto, não é condicional todos os alunos de escola pública, por ter 

suas mensalidades gratuitas, participarem destes eventos. 

Desde o início tive algumas dificuldades em entender quais projetos e ações sociais 

são desenvolvidas pelo Studio Made In PB. Ou melhor, que discurso de ação social os 

integrantes do Studio se referiam. Ao mencionar sobre as vagas para alunos de escola pública, 

remetem a esse fato um cunho social, pois para Januncio, “a gente trabalha com aluno 

carente, que não paga...” Logo não só para Januncio, como para outros integrantes, alunos de 

escolas públicas são “carentes”. A significação aluno de escola pública/aluno carente remete 

ao sentido de baixa condição de renda que é associado aos alunos do ensino público, 

atribuindo um juízo de valor relacionado a critérios econômicos sobre esses indivíduos.  

Isso não quer dizer que todos os alunos nessas condições são vistos como “carentes”, 

pois para o curso de criação de história em quadrinhos é necessário que haja um investimento 

da parte do matriculado, em relação aos materiais utilizados. O básico é oferecido, como 

papéis A3, lápis de cor, grafite, régua e borracha. Caso o aluno queira desenvolver as suas 

aptidões é preciso que invista em pincéis, caneta nanquim, conjunto de réguas especificas, etc. 

De uma forma ou de outra, todos os alunos precisam investir com materiais. Lucas e Álida, 

por exemplo, apesar de virem de escola pública, não se encaixam na descrição de “carentes”, 

pois possuem atributos econômicos que permitem sua manutenção econômica, resultando em 

compra de materiais, pastas, papéis, pincéis e lápis, além do uso do computador e internet, 

para a execução de seus trabalhos artísticos.  

Nas conversas informais realizadas em campo, atentei que Januncio, ao compartilhar 

histórias do seu passado, certa vez mencionou que estudou em escola pública e que só após 30 

anos de idade, obteve recursos financeiros para adquirir suas coleções de action figures. Dessa 

forma, pode-se dizer que ele se identifica naquele tipo de aluno de escola pública tido com 

“carente”. Denominar o outro como “carente” é construir uma representação social deste 

outro a partir de um sistema de referências já conhecidos, a fim de torná-lo familiar. As 

representações sociais são resultado de um processo desencadeado pelas ações coletivas 



48 

 

individuais, mas que geram reflexos nas relações que são estabelecidas dentro e fora de um 

grupo (ARAÚJO, 2008, p.100).  

A noção de representação social “é algo assim como uma espécie de imagem mental 

da realidade” (MAGNANI, 1986, p.128), que decorrem das experiências do indivíduo em 

relação a sua realidade social em que está imerso, assim como o seu discurso. A ênfase em 

relacionar estudantes de escolas públicas a pessoas carentes revela não só familiarizar o novo, 

pois alguns do núcleo do Studio já foram alunos de escolas públicas de ensino, mas de 

diferenciar-se em relação a outros locais que ensinam o desenho de história em quadrinhos e 

divulgam a cultura pop. Mas principalmente, durante o seu funcionamento na FUNESC – de 

2004 a 2012 –, ter garantido o espaço no interior da Fundação, sem pagar aluguel, cedendo 

assim metade das vagas para alunos de escolas públicas de ensino, cumprindo com a parceria 

Studio/FUNESC. 

 Levando em questão algumas considerações acima, é preciso entender que os 

discursos desses atores não deve ser a única fonte de obtenção de dados. O grau valorativo de 

ter alunos “carentes” confere ao grupo um status – positivo – de instituição social. As 

condutas práticas de alguns integrantes do Studio são significantes para não criar distinções 

entre aluno “carente” versus público particular, embora isso não garanta a não existência de 

conflitos, diferenças ou divisões entre eles e entre os próprios alunos do curso. 

Como exemplificação das diferenças e divergências, isso pode ser visto entre aqueles 

que colecionam e os que não colecionam. Os que colecionam action figures precisam investir 

financeiramente para a aquisição destes produtos. Não é qualquer pessoa que pode ser um 

colecionador de action figure, mas sim aquelas que estão dispostas a investir um determinado 

valor (muitas vezes alto) na compra dessas miniaturas. Quando perguntei a Álida se ela tinha 

interesse em colecionar action figures ela disse que não tinha, justamente por estes produtos 

terem um alto valor financeiro. Logo, os que colecionam action figures possuem um status em 

relação aos demais. Não raro, os colecionadores de action figures ao realizarem suas 

aquisições, levam os produtos para o Studio, mostrando-os aos outros. Assim, os produtos são 

admirados ou criticados entre eles, trazendo à tona um discurso nativo sobre suas 

informações.  

É, portanto, no espaço do Studio Made In PB que se vivenciam relações de amizades e 

conflitos, afirmações/construções de identidades, experiências de consumo, performances de 

estilos e comportamentos. Ter o Studio como um grupo concreto onde as vivências juvenis 

irão construir e afirmar identidades de acordo com os gostos, os estilos e símbolos adotados é 

entender que os fazem parte dele – o grupo – são sujeitos no qual seus campos de ações 
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relacionados com a cultura pop são potencializados com a midiatização, cultura imagética, 

lazer, informatização e consumo.  

1.3.2  As nuances pós-modernas do grupo 

 

Os alunos e membros do Studio inserem-se numa sociedade de consumo marcada 

tanto pela individualização, como pelas escolhas que exercem, com o intuito de serem 

reconhecidos e valorizados por seus códigos de pertencimento, suas linguagens, identidades, 

criações e estilos. A condição juvenil destes sujeitos não se limita por suas faixas etárias, mas 

sim pelas relações que estabelecem com elementos de consumo. Das mídias às imagens, da 

internet ao conhecimento, das coleções ao estilo, dos quadrinhos ao ensino. Todos esses 

movimentos produzem experiências próprias no processo de produção, disseminação e 

práticas da cultura no cotidiano. Essas experiências nos revelam que alunos e membros não 

são receptores que possuem um papel passivo, mas sim “sensíveis para interpretar conjuntos 

específicos de experiências e artefatos mediante o rótulo pós-moderno” (FEATHERSTONE, 

1995, p.11). 

Mas o que podemos designar como pós-moderno? Seriam as experiências de consumo 

e o próprio papel de consumidores ativos dos participantes do Studio Made In PB 

denominados como experimentos pós-modernos? Para refletir sobre estes questionamentos, 

utilizo as contribuições de Mike Featherstone ao associar o pós-moderno como “uma imagem 

cultural poderosa” (FEATHERSTONE, 1995, p.12) que propulsionam mudanças nas 

experiências e práticas culturais de grupos sociais.  

Essas mudanças que ocorrem na contemporaneidade compreendem os campos 

artísticos, intelectuais e acadêmicos assim como envolvem os modos de produção, consumo e 

circulação de bens simbólicos e mudanças nas práticas e experiências da vida cotidiana de 

diversos grupos sociais, “usando regimes de significação de diferentes maneiras e estar 

desenvolvendo novos meios de orientação e estruturas de identidade” (FEATHERSTONE, 

1995, p.30).  

A pós-modernidade é um elemento recente que tenta designar as constantes mudanças 

nas estruturas e relações sociais contemporâneas. Falar de pós-modernidade não implica dizer 

que essas mudanças vêm após a modernidade. Muito pelo contrário, pois a pós-modernidade e 

a modernidade possuem elos que tornam o momento pós-moderno uma constante de 

mudanças sociais. O que na verdade ocorre, é que o pós-modernismo, movimento cultural da 

pós-modernidade, caracteriza-se mais como uma “mudança na estrutura do sentimento” 
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(HARVEY, 2012, p. 45), uma nova percepção da realidade que foi transformada. Há 

mudanças nas sensibilidades, nas práticas e nas formas discursivas que distinguem um 

conjunto pós-moderno de um período anterior. Logo, o pós-modernismo enfatiza o caos da 

vida moderna “e a impossibilidade de lidar com ele com o pensamento racional” (HARVEY, 

2012, p. 49) e isso não faz com que o pós-modernismo “não passe de uma versão do 

modernismo, verdadeiras revoluções da sensibilidade podem ocorrer quando ideias latentes e 

dominadas de um período se tornam explicitas e dominantes em outros” (HARVEY, 2012, p. 

49). 

No contexto da pós-modernidade, as experiências de consumo são mais amplas, 

envolvem desejos e identificações, no qual as escolhas dos bens possuem um caráter 

simbólico e afetivo, revelando estilos de vida que são adotados em forma de “projeto de vida” 

(FEARTHERSTONE, 1995, p. 123), manifestando suas individualidades nas vestimentas, nos 

acessórios, nas aparências, nas disposições corporais. Diante destes fatores, os participantes 

do Studio Made In PB apresentam formas culturais de modo que a vida se torna estetizada. 

Os processos de formação da estetização da vida encontrados no Studio Made In PB 

estão fortemente ligados ao gosto, admiração e consumo de revistas em quadrinhos. Aqui, os 

quadrinhos contemplam o desenho, a leitura, o consumo, o gosto e referência para outras 

obras culturais. As referências contidas nas revistas em quadrinhos possuem para o grupo, um 

alto valor estético, mesmo este não sendo considerado como estético para a esfera 

institucional. Não raro, em suas vestimentas, há referências a personagens de desenhos e de 

quadrinhos, estampados em suas camisas (Figura 2), bonés, acessórios e até na cadeira de 

rodas de Januncio (Figura 3). Na figura 2, Paloma, segurando um action figure de dragão, está 

vestida com uma camisa desenhada e pintada por ela mesma, da She-Ra, personagem de um 

desenho animado foi desenhada e pintada por ela. Ao lado, Lucas mostra seu desenho, com 

várias referências à desenhos com a temática de gatos. Ele veste uma camisa com emblema do 

super-herói dos quadrinhos Super Man. 
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Figura 2 – Referências da cultura pop nas vestimentas de Paloma e Lucas 

 

Fonte: Foto e montagem realizada pela autora. João Pessoa-PB. Agosto, 2014. 

 

 

Figura 3 – A cadeira de rodas de Januncio com emblema dos Transformers44 

 

Fonte: Foto realizada pela autora. João Pessoa-PB. Novembro, 2014. 

 

                                                           
44 Transformers é o nome dado a uma série de brinquedos em forma de robôs japoneses que estão sob a franquia 

da empresa Hasbro. Com o tempo a franquia encomendou uma série de quadrinhos com os Transformers, pela 

Marvel DC Comics. Dos quadrinhos, foram produzidos desenhos animados e em 2007, foi lançado o filme nos 

cinemas. 
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As preferências individuais de Paloma, Lucas e Januncio são externalizadas através 

dos usos de símbolos e referências, revelando uma consciência estilizada de si, seja através da 

roupa, seja através de um objeto. Através desses acessórios, eles querem comunicar seus 

estilos, seus códigos e gostos, diante da oferta de serviços e bens da cultura pop. Os bens de 

consumo fazem parte de uma multiplicidade de ações e interações que proporcionam não só 

satisfações biológicas, mas também simbólicas. Assim, as características da mercadoria 

podem ser cambiantes, levando a explorar as multiplicidades dos objetos, dependendo do 

contexto de suas interações com outros indivíduos e coisas (CANCLINI, 1995, p. 67). Outra 

multiplicidade de ações evocadas pelos bens de consumo, além das formas visuais marcadas 

pela escolha de vestimentas e acessórios, são os apelidos que uns alunos dão aos outros. 

Lucas recebe o nome de “Rugal”45, Jonathas, de “Stark”46, Victor de “Naruto do Reggae”47.  

Os apelidos têm um forte poder simbólico de representação, pois estão associados a 

características dos personagens de jogos e de quadrinhos que levam esses nomes. Nesse 

sentido, os apelidos atribuídos metaforizam uma identidade, exprimindo uma linguagem 

“veicular”, “refencial” e “vernacular” (PAIS, 2006, p.32), pois de acordo com Pais, ao estudar 

sobre as bandas de garagem e identidades juvenis, constatou que “as bandas jogam com os 

nomes, da mesma forma que jogam com os estilos (visuais e sonoros)” (2006, p.32). 

Pensando nos apelidos, eles possuem elementos de identificação que recriam tendências 

estéticas e subjetivas, pois “o meu nome é a metáfora do meu corpo...” (PAIS, 2006, p.32). As 

metáforas dos apelidos fazem parte de um jogo de palavras, compartilhando definições 

cognitivas da representação do outro.  

  Nesse contexto, o Studio Made In PB é um grupo social com nuances pós-modernas 

no qual encontram na esfera do consumo, espaços para produção de suas subjetividades. Esses 

indivíduos inseridos dentro da sociedade de consumo querem também ser cidadãos 

(CANCLINI, 1995), pois a cidadania e o consumo se entrelaçam pelas escolhas que exercem 

preocupados em serem reconhecidos e valorizados por seus códigos, identidades e criações. 

Dessa forma, os consumidores ao descobrir na diversidade dos gostos, “bases estéticas que 

justificam a concepção democrática da cidadania” (CANCLINI, 1995, p.34), estabelecem 

uma experimentação e reflexão “levando com contas as múltiplas potencialidades dos objetos, 

                                                           
45 Rugal é o nome de um personagem de jogo eletrônico chamado The King of Fighters. 
46 Stark é o sobrenome de Tony Stark, nome do personagem fictício Iron-Man (Homem de Ferro). As histórias 

do Homem de Ferro foram lançadas primeiramente em revistas em quadrinhos pela Marvel Dc Comics e depois 

produzidas para uma série de filmes cinematográficos. 
47 Naruto é um nome dado a um personagem de quadrinhos japoneses (mangás) e também foi adaptado para 

desenho animado. A junção do nome Naruto do Reggae se dá pelas atribuições físicas de Victor (cabelos 

cacheados volumosos) e por ele vestir roupas largadas e despojadas.  
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que aproveite seu ‘virtuosismo semiótico’ nos variados contextos em que as coisas nos 

permitem encontrar com as pessoas” (CANCLINI, 1995, p. 67).  

Ao imprimir práticas socialmente organizadas através do consumo de bens simbólicos, 

reinventam, desconstroem e reconstroem suas formas de interpretar o mundo, imprimindo um 

modo particular de experimentá-lo. A partir de suas estetizações, sensibilidades e formas 

discursivas, são atuantes da reinvenção dos modos de vida, pela prática de uma cultura, e 

neste caso, a cultura pop. Para esses sujeitos, as obras pop são aquelas em que se misturam 

elementos tradicionais e modernos que estão ligados a midiatização e uma cultura 

transnacional e globalizada. 

É no próximo capitulo que busco entender o que é essa cultura pop manifestada e 

celebrada pelos participantes do Studio Made In PB, sob a ótica da noção de hibridação, 

termo dado por Canclini (2006) ao se referir sobre as culturas geradas dentro do contexto da 

pós-modernidade/modernidade na América Latina. Apresento ainda as formas de lidar com 

essa cultura pop pelos membros do Studio (as aulas, a troca de saberes, a formação pelo 

consumo), suas afirmações identitárias e práticas coletivas que se estabelecem em torno da 

troca e da reciprocidade. Não menos importante, descrevo o local onde está situado o Studio, 

destacando-o como um mediador de práticas sociais investido de sentidos para o tanto para o 

grupo, quanto para os alunos e chegados.  
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CAPÍTULO II – NAS DINÂMICAS DA CULTURA POP: AULAS, DESENHOS, 

IDENTIDADES 

 

No capítulo anterior foi apresentada a história do Studio Made In PB e quem são os 

sujeitos que dele fazem parte. Vistos sob a ótica de uma perspectiva pós-moderna – em que há 

um embaçamento de fronteiras de idades – os que dele fazem parte situam-se dentro de uma 

juventude plural e autônoma, uma geração dinâmica, no qual o consumo exerce um papel 

importante em suas formas culturais e identitárias. Para entender como funcionam algumas de 

suas dinâmicas, foram adotadas estratégias de aproximação e perspectivas de entrosamento, 

como o uso das redes sociais e a leitura de algumas histórias em quadrinhos. 

 Com mais de 16 anos de existência, o grupo formado inicialmente por uma ideia 

coletiva de sete rapazes, tinha como objetivo criar e produzir suas próprias histórias em 

quadrinhos. Tudo isso movido pelo gosto e consumo em comum de revistas em quadrinhos. 

Apesar desse ideal em comum, isso não foi suficiente para que alguns deles permanecessem 

no grupo, nem que esse fosse ausente de conflitos e divergências. Caracterizado como um 

grupo heterogêneo, cheio de fluxos, permanências, de idas e vindas entre os integrantes que 

fizeram parte dele, suas transições em espaços físicos distintos potencializam o grupo como 

sendo dinâmico.  

Os participantes do Studio Made In PB surgem na sociedade como atores sociais com 

expressões próprias que são ressignificadas em situações de tensões e sobrevivências, mas 

também de processos de autoinvenção de estilos de vida e práticas de consumo. No contexto 

em que vivemos na América Latina, esses processos de autoinventar-se quebram com a lógica 

homogeneizadora do capitalismo, ligados aos cenários da globalização. Na visão de Giddens 

(1991), a globalização pode ser entendida tendo como ponto de partida as mudanças da vida 

social ordenadas pelo espaço e pelo tempo. 

 

A globalização pode assim ser definida como a intensificação das relações 

sociais em escala mundial, que ligam localidades distantes de tal maneira 

que acontecimentos locais são modelados por eventos ocorrendo a muitas 

milhas de distância e vice-versa. Este é um processo dialético porque tais 

acontecimentos locais podem se deslocar numa direção anversa às relações 

muito distanciadas que os modelam. A transformação local é tanto uma 

parte da globalização quanto a extensão lateral das conexões sociais através 

do tempo e do espaço (GIDDENS, 1991, p.60, grifo do autor).  

 

 

Para o autor, na modernidade, as relações sociais se tornam mais complexas devido à 

compressão do espaço e do tempo que permitem a conexão de forma mais “alongada” 
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(GIDDENS, 1991, p.60) entre regiões diferentes do mundo. As relações sociais globalizadas 

perpassam tanto pelos envolvimentos locais quanto pelas interações mais amplas (outras 

regiões, outros países). Isso faz com que a globalização tenha um caráter dialético, tanto de 

ampliar as relações sociais, como também de fortalecer autonomias e identidades locais.  

Os processos da globalização “acentuam a interculturalidade moderna quando criam 

mercados mundiais de bens materiais e dinheiro, mensagens e migrantes” (CANCLINI, 2006, 

p.XXXI). Neste caso, os processos de internacionalização e transnacionalização presentes na 

América Latina são resultados dessa interculturalidade, mas que nem sempre integram como 

também segregam, ao produzir desigualdades entre as culturas.  

Como forma de entender melhor estes processos, Canclini propõe destrinchar os 

movimentos interculturais surgidos na cultura urbana, trazendo reflexões em torno de 

tradição, modernidade e pós-modernidade através do conceito de hibridação. Para ele, a 

hibridação são os “processos socioculturais nos quais estruturas ou práticas discretas, que 

existiam de forma separada, se combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas” 

(CANCLINI, 2006, p.XIX).  

Valendo-se dos esforços desses autores, este capítulo tenta seguir alguns dos seus 

caminhos para o entendimento da cultura pop manifestada e celebrada pelos integrantes do 

Studio Made In PB. Para tal, ressalta-se que esses sujeitos, atores sociais latino-americanos 

não se excluem da própria condição dos movimentos de globalização que trazem relações 

complexas entre tradição e modernidade/pós-modernidade. De acordo com Canclini, a 

hibridação surge como um “modo não planejado ou é resultado imprevisto de processos 

migratórios, turísticos e de intercâmbios ou comunicacional” (CANCLINI, 2006, p. XXII). A 

noção de híbrido é fundamental para se entender as culturas geradas e promovidas por novas 

tecnologias comunicacionais, assim como pelo consumo de bens simbólicos, como é o caso 

do Studio Made In PB. 

No inicio desta pesquisa, Januncio, Paloma, Márcio, Glauber, Álida e Bela formavam 

o núcleo do grupo, estando à frente em algumas atividades do Studio relacionadas à 

divulgação da cultura pop no estado da Paraíba. Mas afinal, o que é a cultura pop que tanto é 

falada entre eles? Como se forma o universo da cultura pop, através de suas dinâmicas, 

consumos e formas culturais? Que atribuições eles dão para a compreensão da cultura pop? 

Essas perguntas surgem como um pontapé inicial para se compreender as manifestações 

culturais contemporâneas, tendo como o fenômeno da cultura pop um lugar privilegiado para 

se discutir questões referentes à hibridação cultural e globalização, considerando a presença, 

os usos e interações destes sujeitos com os bens culturais presentes no seu cotidiano. 
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2.1  A noção de cultura pop: processo, criação, mapa 

 

O termo “pop” frequenta a cultura contemporânea: nos jornais, aparece para 

qualificar desde um tipo de música específica até chefes de cozinha, 

passando por histórias em quadrinhos e cultura jovem japonesa. A aparente 

falta de critério para o uso faz parecer que tudo no mundo de hoje é pop. Não 

é verdade, mas a onipresença do pop na mídia revela aspectos importantes 

desta que é a lógica cultural dominante no mundo desde a segunda metade 

do século XX (VELASCO, 2010, p.115-116).  

 

No contexto da citação acima, cultura pop é um termo comumente utilizado pelos 

meios de comunicação para se referir a casos de sucesso, sejam nos campos musicais, 

literários, visuais, artísticos e até gastronômicos, que se encontram no gosto do grande 

público. Em algumas discussões, o entendimento do que significa o termo cultura pop é o 

mesmo utilizado para cultura popular, ao se referir como uma cultura no qual seus produtos 

culturais são destinados ao povo48. Porém, as definições de cultura pop não são tão simples 

assim, o pop e popular não adquirem significações semelhantes. Thiago Velasco (2010) nos 

diz que as confusões nestes termos são constantes. De acordo com o autor, tais termos não 

devem ser considerados como sinônimos. 

 

É fácil explicar o uso do pop como substituto de popular. Afinal, “pop” é 
obviamente o diminutivo de “popular”. Como o surgimento do pop coincide 
com a solidificação da cultura de massa e da indústria cultural nos Estados 

Unidos, também se compreende a confusão dos termos. Embora haja 

problemas em se conceitualizar “popular”, eles não são sinônimos 

(VELASCO, 2010, p.117). 

  

  

Pop e popular não são sinônimos. Em linhas sucintas, pode-se dizer que o 

entendimento da cultura popular passa por contextos historicizados que revelam em suas 

significações, desde uma cultura feita e produzida pelo povo e oposta a cultura erudita, a uma 

cultura folclórica e genuína, com manifestações tradicionais. De acordo com Martín Barbero 

(1997), o debate sobre o povo e cultura obtém sua importância a partir de dois movimentos 

chaves da modernidade: o Romantismo e o Iluminismo (Ilustrados). O Romantismo remete a 

importância do povo na cultura e na formação de tradições nacionais: “o Romantismo constrói 

um novo imaginário no qual pela primeira vez adquire status de cultura o que vem do povo” 

                                                           
48 Ver definição de Machado (2009) sobre cultura pop: “A cultura popular (popular culture) ou a cultura pop 

(pop culture) é a cultura vernácula – isto é, do povo – que existe numa sociedade moderna. Num sentido 

puramente literal, a cultura popular é um produto cultural destinado ao um público de massas” (MACHADO, 
2009, p. 59-60, grifo do autor). 
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(MARTÍN-BARBERO, 1997, p. 27), afirmando o popular como espaço criativo. Desse modo, 

o popular reside na originalidade apenas de sua autonomia e “ausência de contaminação” 

(MARTÍN-BARBERO, 1997, p. 30) em frente à cultura hegemônica. Nas palavras Martín-

Barbero, a cultura popular 

 

ao negar a circulação cultural, o realmente negado é o processo histórico de 

formação do popular e o sentido social das diferenças culturais: a exclusão, a 

cumplicidade, a dominação e a impugnação. E ao ficar sem sentido histórico, 

o que se resgata acaba sendo uma cultura que não pode olhar senão para o 

passado, cultura-patrimônio, folclore de arquivo ou de museu nos quais 

conserva a pureza original de um povo-menino, primitivo. Os românticos 

acabam assim encontrando-se com seus adversários, os ilustrados: 

culturalmente falando, o povo é o passado! Não no mesmo sentido, mas sim 

em boa parte (MARTÍN-BARBERO, 1997, p. 30). 

 

No decorrer do século XIX, a ideia de povo concebida pelos Românticos vai ser 

dissolvida em conceitos ideologizados e políticos. É no movimento Iluminista que se gera 

outro sentido ao povo na política, ganhando um discurso ideológico. São nos debates entre os 

anarquistas e os marxistas, que a ideia de povo adquire significados politizados (classe e 

massa), rompendo com o culturalismo dos Românticos. Essa politização configura a relação 

entre a forma de ser do povo e a divisão da sociedade em classes, no contexto da opressão de 

classes populares pela aristocracia e burguesia. Neste sentido, o popular se configura com o 

movimento do proletariado. Com os efeitos da industrialização capitalista, os movimentos 

populares seriam concebidos como movimentos de massa, e o que se passa com as massas é 

pensado através de sua articulação com a readaptação da hegemonia, fazendo da cultura um 

espaço estratégico de aproximação de classes e reabsorção das diferenças sociais. Dessa 

forma a constituição do popular está intrinsecamente relacionada com o massivo (MARTÍN-

BARBERO, 1997, p.131-132).  

Os entendimentos das definições de cultura popular são considerados dentro de 

contextos e condições concretas dos seus portadores, dos seus movimentos, de suas práticas 

(MAGNANI, 1982, p.25). Ela é pensada em relação à ideologia, ao poder, ao nacionalismo, a 

arte e suas mediações. Na abordagem antropológica, as distinções entre cultura popular, 

cultura de massa e cultura erudita são perigosas de serem classificadas, sem que sejam 

estereotipadas, da mesma forma que opor elite x povo, tornam as definições ainda mais 

imprecisas (MAGNANI, 1982, p.33). Mesmo assim, Magnani se arrisca a expor um 

entendimento sobre a cultura popular no sentido de que: 
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(...) a questão que se coloca hoje é a existência de crenças, costumes, festas e 

formas de entretenimento tal qual são produzidos e consumidos, pois a 

cultura, mais do que uma soma de produtos, é o processo de sua constante 

recriação, num espaço socialmente determinado. Produtores e consumidores 

da cultura popular não vivem em comunidades fechadas sobre si mesmas, 

mas ao contrário – especialmente nos grandes centros urbanos –, são em sua 

maioria trabalhadores de origem rural recente ou remota, inseridos de 

diferentes formas na estrutura econômica capitalista, sujeitos à ação dos 

media, membros, enfim, de uma sociedade complexa, nela ocupando, não 

sem conflitos, os últimos escalões econômicos e sociais. As manifestações 

de seu universo simbólico, portanto, não podem ser pensadas 

independentemente das condições de vida de seus portadores, no interior de 

uma sociedade atravessada pelas relações de poder (MAGNANI,1982, p.33-

34). 

 

  

Na concepção de Magnani, as expressões culturais populares são pensadas a partir das 

experiências dos seus portadores. Dentro da estrutura de poder em que se inserem, suas 

expressões são recriadas em contextos de tensões.  A cultura assim é entendida como um 

processo “pelo qual os homens orientam e dão significado às suas ações, através de uma 

manipulação simbólica” (MAGNANI, 1982, p.31), em que “toda análise de fenômenos 

culturais é necessariamente análise da dinâmica cultural, isto é, do processo permanente de 

reorganização das representações na prática social” (DURHAM, 1980, p.14 apud 

MAGNANI, 1982, p.31).  

Pensando nas contribuições de Roy Wagner (2012), essa cultura é, portanto, uma 

invenção no sentido de ser resultado de uma atividade criativa, envolvendo antropólogo e 

nativos, ao construir representações compreensíveis do mundo. O mesmo princípio de 

invenção se aplica ao pesquisador e ao nativo. Assim, a cultura pop, termo dado pelos 

pesquisáveis para denominar aquilo que eles consomem, é o resultado de uma atividade 

criativa dotada de significados, expressões e manifestações, uma invenção com notáveis 

forças explicativas de compreensão de um grupo urbano. No contexto dado pelos 

pesquisáveis, os produtos pop são as revistas em quadrinhos de super-heróis, filmes e 

acessórios que englobam essa temática, literatura de ficção científica ou medieval (e filmes 

cinematográficos produzidos com esse tema), objetos colecionáveis (com temáticas de 

histórias em quadrinhos ou seriados norte-americanos e japoneses), jogos eletrônicos e jogos 

de RPG (online ou presencial). 

Como pano de fundo, a cultura pop é utilizada para reelaborar práticas sociais e 

culturais de forma criativa e autêntica. O pop na concepção dos pesquisáveis são aqueles 

produtos que, em seus elementos, são misturados referências “tradicional” com “modernas” 
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ao mesmo tempo em que estes produtos estão ligados a uma “escala global”, através das 

mídias. 

 

Eu vejo hoje que tem a cultura popular que é a tradicional, as cantigas de 

roda... E tem a midiática, que é a parte do que permeia os meios de 

comunicação hoje, que é o que você assiste na TV. Essa distinção ela é 

diferente... Uma coisa da cultura popular pode tá no consumo em geral, 

como teve o por exemplo, o movimento manguebeat... Era o pessoal 

consumindo o maracatu,  que é uma musica tradicional, ai o movimento 

manguebeat trouxe o rock com o maracatu, ou seja misturou-se... O que era 

uma coisa da cultura pop, como o rock, misturou-se com a cultura 

tradicional. Virou esse híbrido. (PALOMA DINIZ, entrevista em 19 de 

outubro de 2013) 

 

Enquanto Paloma enfatiza o entendimento da cultura pop como uma mistura e um 

híbrido, Januncio ressalta que a cultura pop segue as referências globais, sem segmentar-se a 

um só tipo de nacionalidade ou região.   

 

A cultura pop vem do inglês, no caso pop de popular, mas é uma coisa mais 

diferente digamos da nossa cultura popular nordestina (...). A nossa cultura 

popular é cheia de referências e seguimentos locais né, do nosso cotidiano, 

do nosso dia a dia... Já a cultura pop é em escala global e tá ligada a 

segmentos que não se limitam a uma determinada região ou determinado 

povo, ou a um determinado país. São elementos que são comuns em 

qualquer parte do mundo. Cinema se vai num cinema de ficção científica, 

você encontra fãs de ficção cientifica em qualquer lugar do mundo. Se vai 

pra história em quadrinhos, você encontra fãs de quadrinhos em qualquer 

lugar do mundo. Então essa cultura popular que a gente fala que é em escala 

global é feita dessas referências que você consegue encontrar e se identificar 

em qualquer lugar do mundo. E, hoje em dia, a internet facilitou muito, 

facilitou o contato dessas pessoas, de trocar ideias, debates sobre 

determinado tema. A cultura pop em escala global se baseia nisso. É que não 

se limita a fronteiras físicas ao mesmo tempo tem essa referência de pessoas 

diferentes em qualquer lugar do mundo. (JANUNCIO NETO, entrevista em 

15 de setembro de 2013). 

 

A cultura pop consiste, em primeira aproximação, como uma cultura híbrida, numa 

mistura do culto, popular e massivo e do embaçamento entre fronteiras do tradicional e 

moderno e também, como uma cultura baseada numa escala global e globalizadora, pela 

lógica capitalista. Com esse princípio, o pop pode ser entendido destacando a importância do 

seu consumo como prática constitutiva da sociabilidade contemporânea, ressaltando o seu 

caráter socialmente produtivo na dialética entre os bens e os sujeitos.  

As dinâmicas de sujeitos e objetos são consideradas como parte de um processo no 

interior da cultura, a capitalista, que se inventam dentro deste mesmo processo (MILLER, 



60 

 

1987 apud LIMA, 2010), ao criar formas materiais e abstratas nas experiências entre sujeito e 

o mundo em que vivencia: “Nas práticas cotidianas da sociedade capitalista a fabricação e o 

consumo dessas formas são constantes. Elas são diversas e incluem não só a mercadoria, mas 

a linguagem, sonhos, instituições e conceitos (...)” (LIMA, 2010, p.44).  

Pensando na cultura do consumo contemporânea, o ato de consumir se liga tanto a 

significados associados aos bens quanto para estabelecer sentidos nas práticas que os 

preservam. Neste sentido, a vivência e a experimentação dos produtos/serviços pop abrem 

possibilidades de novas percepções e sensibilidades que são potencializados por grupos e 

indivíduos que possuem fortes vínculos com essas produções pop, celebrando suas afinidades, 

por exemplo, em espaços privados, como é o caso do próprio Studio Made In PB.  

No entanto, não se pode deixar de mencionar neste estudo que os produtos e formas 

culturais que circulam em torno do entendimento do pop se enraízam pela mercantilização, 

pela produção e distribuição, além do consumo. As produções de bens seguem as dinâmicas 

de competições de mercado, do desenvolvimento de nichos de consumo, das obtenções de 

lucros, operando dentro de âmbitos econômicos específicos pelas engrenagens do capitalismo.  

Sendo assim, as engrenagens do capitalismo atingem a vida cultural, que de acordo 

com Harvey (2012), estão tanto nas diversidades de atividades realizadas por empreendedores 

(lançamento de novos produtos, estratégias de marketing, publicidade, novas tecnologias, 

novas localizações) tanto no desenvolvimento de valores especulativos e de “instituições 

culturais, políticos, legais e ideológicos sob o capitalismo” (HARVEY, 2012, p.308). Para 

este autor, a lucratividade está pautada nestas atividades. Harvey ainda ressalta que estas 

atividades estão sujeitas a flexibilização do capital, que varia de época para época ou de lugar 

para lugar, dependendo quais configurações são lucrativas ou não são. No entanto, algumas 

destas novidades imprevisíveis se tornam um pouco menos previsíveis, devido às experiências 

culturais contraditórias do capitalismo49.  

Na arena do consumo de produtos e serviços pop, o debate sobre suas relações 

mercantis e capitalistas é importante, não obstante, não é suficiente para compreender as 

motivações envolvidas no ato de consumir nem se leva em conta quem são os sujeitos 

receptores do contexto do pop. Na vivência da própria cultura pop no cotidiano o consumidor 

                                                           
49 Em seus estudos David Harvey demonstra uma tabela da descrição estrutural das relações político-econômicas 

e culturais-ideológicas do capitalismo. Para o referido autor, as contradições do capitalismo se dissolvem num 

complexo de oposições que oscilam entre as categorias de modernismo e pós-modernismo. Nas considerações de 

Harvey, há “uma oscilação permanente entre centralização e descentralização, entre autoridade e desconstrução, 

entre hierarquia e anarquia, entre permanência e flexibilidade, entre divisão detalhada do trabalho e divisão 

social do trabalho (para relacionar algumas das muitas oposições que podem ser identificados)”. (HARVEY, 

2012, p. 305).  
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pode adquirir também o papel fandom50, dependendo dos vínculos sentimentais e afetivos que 

este exibe em relação a uma ou várias obras culturais. No contexto do Studio Made In PB, o 

consumo de bens pop envolve apropriações significativas altamente produtivas e criativas nas 

transformações de mercadorias em cultura material. Através do consumo das leituras de 

revistas em quadrinhos é a própria técnica de criação de histórias em quadrinhos o foco de 

suas atividades e seu consumo como cenário de criação de práticas culturais. 

Uma das aproximações que norteiam o entendimento da cultura pop na perspectiva 

antropológica é pensá-la como uma manifestação cultural que faz parte de uma sociedade, 

com códigos que fazem com que grupos de pessoas pensem, classifiquem e modifiquem a 

respeito de si e do mundo em que vivem. Se a cultura é processo no qual os homens dão 

significado às suas ações (DURHAM, 1980 apud MAGNANI, 1982), ela também é um 

código que está dentro e fora de nós, ou em outras palavras, um conceito chave para 

interpretar a vida social. 

 

Cultura é (...) um mapa, um receituário, um código através do qual as 

pessoas de um dado grupo pensam, classificam, estudam e modificam o 

mundo e a si mesmas. É justamente porque compartilham de parcelas 

importante destes códigos (a cultura) que um conjunto de indivíduos com 

interesses e capacidades distintas e até mesmo opostas, transformam-se num 

grupo e podem viver juntos sentindo-se parte de uma mesma totalidade. 

Pode-se assim desenvolver relações entre si porque a cultura lhes forneceu 

normas que dizem respeito aos modos mais (ou menos) apropriados de 

comportamento diante de certas situações. Por outro lado, a cultura não é um 

código que se escolhe simplesmente. É algo que está dentro e fora de nós 

(...) (DAMATTA, 1986, p. 2). 

 

Nessa concepção, os diferentes tipos de cultura, como por exemplo, a alta cultura, a 

baixa cultura, a cultura pop, a cultura popular, a cultura brasileira, a cultura da rua, etc., não 

devem ser confundidas com a ideia de cultura, mas são manifestações culturais que são 

equivalentes numa sociedade. Os gêneros são equivalentes aos diversos modos de sentir, de 

celebrar, atuar e pensar o mundo, estando estes, associados a determinados segmentos sociais 

(DAMATTA, 1986). Essas diferenças culturais relacionados aos gêneros também revelam 

uma complementaridade entre si. Dessa maneira, o valor mercantil dos produtos é apenas uma 

função entre tantas outras que a mercadoria adquire.  

A cultura pop como manifestação cultural, deve ser pensada através de suas 

dinâmicas, manifestada pelas circulações de indivíduos, objetos, informações, símbolos e seus 

movimentos de mediação cultural. A cultura pop é entendida como resultado de processos de 

                                                           
50 Termo utilizado por Quim Puig (2002) que será discutido mais adiante. 
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hibridação (CANCLINI, 2006), em que os cruzamentos socioculturais se misturam. 

Retomando ao dizeres dos Januncio e Paloma, ao entender que a cultura pop é uma mistura de 

referências que são propulsionadas pelas mídias e que esta cultura está ligada aos processos 

globais, os pesquisáveis revelam uma maneira mais flexível de se apropriar de seus consumos. 

Mesmo que a cultura global busque a homogeneização das identidades e consequentemente 

uma homogeneização cultural, os movimentos dos grupos que se apropriam do universo pop, 

como é o caso do Studio Made In PB (que tem como cerne a divulgação dessa cultura, através 

da realização de eventos de quadrinhos e de outras atividades culturais que englobam este 

universo), são “discerníveis em suas preferências culturais coletivas e em suas práticas”, 

desdobrando-se em outros modos a nível local (FEIXA; NILAN, 2009, p. 15-16).  

Isso quer dizer que, em maior ou em menor escala, “os processos criativos trabalham 

com todos os recursos disponíveis – tanto a nível local quanto global” (FEIXA; NILAN, 

2009, p.20). O universo da cultura pop é produto de fluxos culturais e informacionais, 

presentes nas sociedades pós-modernas. Em meio à heterogeneidade destes fluxos, é possível 

encontrar dinâmicas que dão sentido à comunicações fluídas com repertórios que funcionam 

como recursos na concepção da afirmação do local no qual “deve ser concebida agora como a 

capacidade de interagir com as múltiplas ofertas simbólicas internacionais a partir de posições 

próprias” (CANCLINI, 2006, p.354).  

No contexto desse cenário, é pelas vias do consumo que esses atores sociais se reúnem 

para dar sentido às suas preferências, adotando estratégias específicas dentro de processos de 

hibridações, revelando suas formas de lidar com o fenômeno do pop, ao mesmo tempo em que 

compartilham para a sociedade seus saberes, seus estilos e fazem do consumo um processo 

muito mais complexo do que uma racionalidade econômica. 

 

2.2  Formas de lidar com o pop: percepções de usos, identidades e consumos  

 

O consumo de bens culturais pop, como filmes, quadrinhos, coleções, fazem parte de 

um sistema vivo de informações (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2004), permitindo que seus 

consumidores se envolvam uns com os outros: compartilham o gosto em comum pelas 

histórias em quadrinhos, mas também os vínculos emocionais e afetivos sobre essas obras 

culturais que são manifestadas em atividades que materializam a cultura contemporânea em 

que estão inseridos, pois “os bens de consumo definitivamente não são meras mensagens, eles 
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constituem o próprio sistema [...]. Ao serem oferecidos, aceitos ou rejeitados, eles reforçam 

ou solapam as fronteiras” (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2004, p.120). 

Cada um dos que participam do grupo terão sua “forma de lidar” com a cultura pop, 

como bem menciona Januncio, integrante do Studio Made In PB: 

 

Internet, cinema, tv, quadrinhos, literatura... O bom da cultura pop é que é 

isso né, ela é interligada e alimentada por todos esses segmentos. A forma 

como você interage com essas informações, como isso vai ter uma influência 

maior ou menor na sua vida... Tem cara que ele não se veste, não faz 

cosplay, mas ele coleciona... Eu sou colecionador de quadrinhos, eu 

coleciono bonecos. É a minha forma de lidar com as referências pop que eu 

tenho (JANUNCIO NETO,  entrevista em 15 de setembro de 2013). 

 
São nas formas de lidar com as referências de cada um, que as possibilidades de 

fantasiar, imaginar e subjetivar entra em cena na construção de repertórios que podem ser 

compartilhados, entre as vias do consumo. O ensino, atividade de maior destaque do Studio 

Made In PB, revela no grupo, o exercício de uma intelectualização vinculado ao consumo das 

histórias em quadrinhos. Pelos quadrinhos há uma bifurcação de outras produções, como os 

filmes e seriados e bonecos para colecionadores. Mas o principal bem de consumo de maior 

importância, no qual todos – ou quase todos – inserem em seus cotidianos são as revistas em 

quadrinhos (tanto em seu formato digital quanto impresso). As revistas em quadrinhos são 

denominadas conforme sua especificidade/nacionalidade: mangás, comics e gibis51.  

Foi em um curso de férias de desenho, promovido por Paloma, que pude compreender 

melhor como os bens pop consumidos pelos integrantes do Studio Made In PB constituem um 

sistema próprio ao grupo. As idas ao campo variavam entre os horários da metade da manhã 

até o fim da tarde/noite, sempre aos sábados, que eram os dias em que o curso de Criação e 

história em quadrinhos acontecia. No horário da manhã, as aulas eram oferecidas às crianças e 

alguns adolescentes. Elas não interagiam entre si, e em sua maioria prevalecia o gênero 

feminino. No horário da tarde, o cenário mudava completamente! A pequena turma da tarde 

era composta de jovens com idades de 15 a 30 anos, em sua maioria do gênero masculino e a 

                                                           
51 Os mangás são uma abreviação de mangakás, que são as histórias em quadrinhos japonesas. Possuem cenários 

bem elaborados, com narrativas cinematográficas e detalhistas, suas folhas são impressas em papel jornal e 

monocromática e sua leitura é de ordem inversa, da direita para esquerda. Os comics são as revistas em 

quadrinhos de origem americana (EUA), com enredos de gênero fantásticos: super-heróis e a dualidade Bem e 

Mal. Já os gibis é um termo utilizado para designar as histórias em quadrinhos no Brasil. As revistas em 

quadrinhos nacionais mais famosas são a da Turma da Mônica (Maurício de Sousa). Também existem os 

encadernados, que são histórias em séries regulares (em sua maioria são comics), com começo, meio e fim, 

elaborados em capa dura e com folhas de boa qualidade. Estes se diferenciam das revistas em quadrinhos 

comercializadas grosso modo.  
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interação entre eles eram bem visível: trocavam conversas, revistas, dicas, desenhos. Havia 

jogos sociais nessa turma que iam além do simples ato de desenhar e aprender. Logo, detive a 

minha atenção a essa turma, formada por Lucas, João (seu sobrinho o acompanha nas aulas, 

sempre timidamente) Jonathas, Álida e Victor. 

Apresento a seguir o local onde funciona o Studio Made In PB, um espaço de práticas 

sociais, no sentido em que ele é suporte mediador de diferentes estilos de ações.  Acompanho 

também as experiências significantes de consumo, relatando suas percepções de usos da 

cultura pop, em busca de uma apropriação, divulgação e produção do pop, pensadas tanto de 

forma individual quanto coletiva, nas atividades de ensino e prática do desenho, nas trocas de 

desenhos, nas identidades e na participação de eventos. 

  

2.2.1  Uma casa, uma escola, um Studio: um lugar de práticas sociais 

 

Conforme já salientado no Capítulo I, o Studio Made In PB de 2008 até o mês de Abril 

de 2013 realizavam suas atividades dentro da Fundação Espaço Cultural da Paraíba, 

localizado em Tambauzinho, bairro nobre de João Pessoa, situado na zona norte da cidade. 

Por conta de uma grande reforma nesse estabelecimento, transferiram suas atividades para 

uma casa situada no bairro de Manaíra, também um bairro nobre. Foi nesta casa que obtive 

meus registros de campo e onde observei grande parte do que relato aqui. Caracterizado por 

ser um bairro de classe média alta, Manaíra é um bairro litorâneo da zona leste da capital onde 

se situam dois dos principais shoppings da cidade (Mag Shopping e Manaíra Shopping).  

A localização da casa onde o Studio Made In PB (Figura 4) se encontra traz algumas 

dificuldades para alguns membros: há integrantes que moram em bairros da zona sul ou zona 

oeste - Valentina, Funcionários, Rangel, Cristo. Quem mora nestas zonas, por exemplo, tem 

que pegar duas conduções para chegar até a casa. Isso indica as poucas linhas de ônibus que 

dão acesso ao bairro.  
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Figura 4 – Localização do Studio Made In PB 

 

Fonte: Base do Google Maps52.  

 

É nessa casa em Manaíra que também funciona um ateliê de arte, chamado Vert 

Oficina das Artes e um local de conserto de bicicletas – Chatô Bike. Foi por intermédio de 

Paloma, integrante do Studio desde 2010, que o grupo conseguiu o espaço da casa para 

realizar suas atividades de divulgação da cultura pop. Isso porque Paloma é sócia da Vert 

Oficina de Artes e obteve facilidade em transferir as atividades do Studio Made In PB para 

esta casa. A casa estava abandonada e foi necessária a mobilização entre os integrantes do 

Studio Made In PB durante o mês de maio de 2013, na arrumação e limpeza do local. A casa 

onde funciona Vert Oficina das Artes, as atividades do Studio Made In PB e os serviços de 

consertos de bicicletas, partiu de uma negociação da sua sócia Marta53 que conseguiu o 

aluguel do local com o mesmo proprietário do seu apartamento pessoal.  

 

                                                           
52 Disponível em <http://maps.google.com.br>. Acesso em 20 abr. 2014.  
53 Nome fictício. 

http://maps.google.com.br/
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A gente conseguiu com o mesmo proprietário desse apartamento uma 

casinha lindinha, parece uma fazendinha. É a cara da gente, porque Marta 

desenvolve muito arte, nessa parte country que é a temática americana, que é 

a fazenda, espantalho, recorte MDF, as galinhazinhas, o xadrez, é muito a 

cara da gente. As coisas do Studio eu achei destoante, porque é mais 

moderno, num é como a gente que é enfeitado, brocado, bordado (PALOMA 

DINIZ, entrevista em 19 de setembro de 2013, grifo meu).  

 

A casa que “parece uma fazendinha” é assim chamada por Paloma por ter um quintal 

amplo, com árvores, jarros de plantas e animais (coelhos, galinhas, tartarugas), dando a ideia 

de um ambiente agradável e tranquilo. Logo na entrada, na área externa, há duas mesas, uma 

maior, de mármore, e outra menor de madeira, pintada artesanalmente. Algumas atividades 

são desenvolvidas ali, como as aulas de aquarela. Por se tratar de um ambiente improvisado, a 

sala, no interior da casa, onde acontecem as aulas, torna-se pequena devido a grande 

quantidade de coisas do Studio que estão por lá: estante, armário, cartazes, troféus, acervo de 

revistas em quadrinhos, banners.  

O espaço ainda se torna menor, pois as mesas próprias de desenho - estilo prancheta, 

onde são inclinadas para facilitar o traço - ocupam boa parte do espaço, juntamente com 

alguns bancos de sentar (Figura 5). A lousa branca é utilizada na demonstração das técnicas 

de desenho e, abaixo dela, há uma mesa de madeira de tamanho médio, onde são colocados 

algumas revistas, mochilas, manequins e materiais de desenho: lápis de cor, borracha, régua, 

onde todos podem ter acesso. 

 

Figura 5 – Sala onde são ministradas as aulas do Studio Made in PB 

 

Fonte: Foto e montagem realizada pela autora. João Pessoa-PB. Maio, 2014. 

 

Dentro da casa, além da sala onde acontecem as aulas, há um lugar, ou melhor, um 

quartinho atrás da sala em que são colocados os materiais de artesanato da Oficina. Na área 
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externa da casa, onde estão as mesas maiores, há uma pequena área em que funciona o 

conserto de bicicletas (Figura 6).  

 

 

       Figura 6 – Área externa. A seta em vermelho indica o funcionamento da Chatô Bikes 

 

Fonte: Fotografia do Facebook da Vert Oficinas das Artes54. João Pessoa-PB. Janeiro, 2014. 

 

Mesmo sendo um espaço pequeno destinado às aulas de quadrinhos, quando há visitas 

de amigos e conhecidos do Studio Made In PB, é comum eles ficarem na área externa da casa, 

próximo ao local em que funciona Chatô Bike. Durante conversas informais com membros do 

Studio Made In PB, perguntei se era frequente a presença de amigos e conhecidos que não 

necessariamente fossem alunos do curso de quadrinhos no antigo lugar onde funcionavam, no 

interior da FUNESC. A resposta foi positiva, o que levou a associar à ideia de que o espaço é 

suporte de mediação, pois “se um contexto social nos permite observar de que modo se 

regulam distintos estilos de acção, distintas condutas comportamentais” (PAIS, 2003, p. 128, 

grafia do autor), logo esse contexto nos faz descobrir “um espaço de práticas sociais com 

significados simbólicos relativamente precisos” (PAIS, 2003, p. 128). Pensando nos membros 

do Studio Made In PB, são nesses espaços de práticas sociais que são realizadas suas 

interações e suas sociabilidades. 

                                                           
54 Disponível em <http://www.facebook.com/vertoficinadasartes/info?tab=page_info>.  Acesso em 23 jan. 2014. 

http://www.facebook.com/vertoficinadasartes/info?tab=page_info
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O Studio Made In PB é um espaço coletivo ampliador do gosto pelas HQ´s. São nesses 

contextos em que há os atos, as interações e os compartilhamentos que se formam num 

espaço, que o faz ser mediador de práticas sociais. O que torna o Studio dotado de práticas 

sociais é justamente a ideia do compartilhar, do mostrar, do trocar. É ali que não apenas 

alunos e membros compartilham seus consumos, como também amigos e amigos de amigos 

se fazem presente, tornando o espaço tanto um lugar de passagem quanto um lugar de 

encontro. Partindo dessas características, utilizo a categoria de pedaço (MAGNANI, 1998; 

2007; 2012) para definir o Studio como um local em que se instauram códigos de 

pertencimentos entre aqueles que o frequentam através de vínculos de consumos, gostos e 

sociabilidades: os frequentadores se reconhecem “como portadores dos mesmos símbolos que 

remetem a gostos, orientações, valores, hábitos de consumo e modos de vida semelhantes” 

(MAGNANI, 2012. p.92). Dessa forma, 

 

o termo, na realidade, designa aquele espaço intermediário entre o privado (a 

casa) e o público, onde se desenvolve uma sociabilidade básica, mais ampla 

que a fundada nos laços familiares, porém mais densa, significativa e estável 

que as relações formais e individualizadas impostas pela sociedade 

(MAGNANI, 1998, p.116). 
 

 

O local do Studio é um lugar investido de sentidos, pois a “cada novo percurso, cada 

reiteração ritual, conforta e confirma sua necessidade” (AUGÉ, 2005, p. 46-47). As 

identidades ali partilhadas e as sociabilidades significativas fazem o local ser comum àqueles 

que o frequentam e que se situam nas relações sociais que ali se constroem. Situado no bairro 

de Manaíra, O Studio Made In PB também é próximo ao shopping Manaíra, local no qual 

acontecem atividades em que os alunos e membros participam, como sessões de desenhos 

oferecidas gratuitamente para o público dentro de lojas ou cinemas. Sendo assim, o Studio em 

sua configuração territorial é próximo a outros equipamentos frequentados por seus 

participantes. É um local de passagem e também de encontro. Os vínculos ali formados são 

definidos pela participação de atividades coletivas. Ser do pedaço do Studio Made In PB é 

permitir ser apelidado com nome de personagens de quadrinhos, é ter a confiança em 

emprestar revistas em quadrinhos ou filmes, é relatar situações pessoais e receber apoio e 

ajuda, como forma de camaradagem55. 

                                                           
55 Refiro-me a um fato em que Lucas encontrava-se desempregado e ao relatar suas dificuldades aos membros do 

Studio, Januncio se ofereceu para ajudá-lo, comprometendo-se a contatar conhecidos que trabalhassem em 

gráficas e editoras, a fim de buscar uma vaga de trabalho para Lucas.  
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Neste pedaço em que se encontram pessoas que compartilham de gostos em comum, 

não apenas pelo ato de desenhar, mas pelo consumo de revistas em quadrinhos, o Studio 

Made In PB é um “lugar praticado” (CERTEAU, 1994, p. 202), um “mediador de um 

processo de construção social” (CERTEAU, 1994, p. 202). Este lugar onde se desenvolvem 

práticas e sociabilidades é ao mesmo tempo uma casa, por ter fisicamente a estrutura de uma 

casa, uma escola, por ter atividades de ensino e também um “Studio”, no sentido de um local 

de manifestação criativa e de prática artístico-cultural. A palavra studié56, traduzindo para o 

português tem seu significado como “estúdio”, “sala de trabalho de artista”57, mas também se 

refere a estúdio de cinema, atelier ou oficina. Em entrevista com Jonathas, aluno do curso, O 

Studio é um local em que é possível “ficar mais à vontade”, um local que serve como “fuga 

para falar de cultura pop”. 

 
Pesquisadora: O que te motiva a vir para cá?  
Jonathas: Tem vários fatores, o fator do aprendizado, que mesmo o curso 

estando bem pra frente, a gente sempre ta aprendendo coisas novas, trocando 

ideias com pessoas que pensam parecido, aprendendo mais, conversando uns 

com os outros que é bom. É bom ter essa fuga para falar de cultura pop. 

Durante a semana, que não é o tipo de conversa que a gente tem todos os 

dias, então é bom.  

Pesquisadora: Mas e no teu circulo de amigos, tem pessoas que também 
compartilham com a cultura pop?  

Jonathas: Tem, tem alguns... Mas como não são tantos. Aqui a gente fica 

mais a vontade. O assunto aqui gira em torno disso... Você ta falando assim 

de tal animação, vocês viram tal filme, e isso do filme, aquilo do filme... 

Então é quase que uma descarga de tudo que se acumula durante a semana a 

respeito disso de jogo, de filme, de game, de quadrinhos... É tudo de uma 

vez pra gente descarregar no final de semana.... Não é uma coisa que da pra 

falar sempre porque fica cansativo com nossos amigos que não tem tanto 

interesse, eles ficam meio voando... Mas aqui como todo mundo tem, a gente 

pode debater e falar (JONATHAS PESSOA, entrevista em 20 de dezembro 

de 2014). 

 

Tanto é um lugar onde se tem uma maior facilidade para falar e compartilhar sobre a 

cultura pop, quanto um lugar que dá sentido a vida de alguns, como é o caso de Glauber. 

Mesmo sem exercer atividades de ensino, em quase todos os sábados que fui a campo, ele 

estava lá, conversando com outros membros e alunos. 

 

 

                                                           
56 Palavra de origem francesa que quer dizer estúdio. 
57MICHAELIS. Moderno dicionário inglês e português. 2012. Editora Melhoramentos Ltda. Disponível 

on line em <http://michaelis.uol.com.br/moderno/ingles/index.php?lingua=inglesportugues&palavra=studio>. 

Acesso em 4 jul. 2014. 
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Pesquisadora: Glauber, o que representa pra você estar aqui?  
Glauber: Uma parte da minha vida. Assim, porque aqui mesmo tendo 

trabalho... Tem isso tem aquilo, pra mim eu relaxo. Eu relaxo muito aqui, me 

divirto porque tô com o pessoal. Aí a minha concepção de vida é o seguinte: 

e eu posso morrer pobre, só trabalho no que eu gosto. Nunca vou trabalhar 

em nada em que eu não gosto porque pra mim você não rende. Não rende 

fazendo o que não gosta, é tanto que por minha família eu deveria fazer 

milhões de coisas, eu não faço porque eu não gosto...  

Pesquisadora: Você recebe algo por ta aqui?  
Glauber: Não, eu to aqui porque eu gosto mesmo, do mesmo jeito que na 

Bica58, eu to lá porque eu gosto.  

Pesquisadora: E você se sente realizado nas atividades que você faz aqui?  

Glauber: Eu posso participar de tudo né? Faço de tudo um pouco.  Hoje em 

dia faz parte da minha vida [risos] (GLAUBER TRAVASSOS, entrevista em 

18 de junho de 2014) 

 

 

É no lugar do Studio Made In PB que afinidades vão sendo construídas, 

compartilhando códigos que dão sentido de pertencimento de um grupo, seja desenhando, 

falando de cultura pop ou até mesmo sendo um local de atividades que dão prazer. Dessa 

forma, o Studio pensado como um pedaço é “o lugar dos colegas, dos chegados. Aqui não é 

preciso nenhuma interpelação: todos sabem quem são, de onde vêm, do que gostam e o que se 

pode ou não fazer” (MAGNANI,2012, p.89).  

2.2.2  As aulas, os alunos e “Tia Pal” 

 

As atividades culturais do Studio Made In PB são organizadas em três eixos: as 

atividades de ensino do desenho, a produção ou participação em eventos – ligados à cultura 

pop – e a atuação na internet com a divulgação em blogs e redes sociais. As atividades do 

ensino adquirem maior importância para o grupo, pois é pela atuação do ensino que eles 

conseguem um retorno financeiro para outras atividades. Mas não é só isso. As atividades do 

ensino de desenho também se articulam numa espécie de consultoria para quem está mais 

avançado nas técnicas de desenho em relação aos novatos. Ou seja, quando Paloma ou 

Januncio percebem que o aluno já está desenvolvido no ato de desenhar e sabe dominar bem 

as técnicas, Januncio pode indicá-lo para algum trabalho, dentro da sua rede de contatos na 

área.  

A primeira vez que acompanhei uma aula de desenho, fui sem Glauber, o informante-

chave que me apresentou ao grupo. Marquei com Paloma para assistir uma de suas aulas e 

tirar algumas fotografias. Acompanhei duas aulas em um sábado, a primeira, no horário das 

                                                           
58 Glauber é estagiário da Bica, nome dado ao Parque Zoológico da cidade. 
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14h às 15h30 e a segunda, das 16h às 17h. Paloma é formada em educação artística, tem 32 

anos e mora com a mãe. Já trabalhou como curadora em uma galeria de arte e em um 

escritório que faziam móveis projetados de marcenaria, desenvolvendo produção de imagens 

e maquete eletrônica. Natural do interior da Paraíba é a filha caçula de três irmãs. Conheceu o 

Studio Made In PB através de um evento de fanzine que uma de suas irmãs havia organizado 

na época em que fazia faculdade.  

Foi em 2000, através do MostraZine que ela conheceu algumas pessoas que eram do 

Studio Made In PB, mas foi tempos depois, por volta de 2010, que Paloma entrou no Studio 

para ser professora de desenho. Atualmente ela participa de um projeto de extensão da 

Universidade Federal da Paraíba59 e realiza cursos de desenho à mão livre, pela Vert Oficina e 

atua no Studio Made In PB realizando o curso de criação de histórias em quadrinhos 

(anatomia, cenário, cores, texturas, perspectivas, lápis de cor, nanquim, aquarela).  

As aulas do Studio Made In PB não seguem uma padronização de horário, não há 

rigidez. A ideia de aula não é dada em um sentido convencional, de satisfação de regras e 

operada de forma institucionalizada. As aulas nem sempre obedecem a um rigor que se vê em 

escolas e instituições de ensino. O que importa é passar o conteúdo, havendo muita interação 

entre Paloma e o aluno. A figura do professor também não obedece a uma hierarquia 

institucionalizada. Chamada pelos alunos da tarde carinhosamente de “Tia Pal”, ela é para os 

alunos a pessoa que é bem sucedida nessa área e que tem grande domínio sobre técnicas de 

desenho. Ela é desenhista e artista contratada da Space Got60. É uma pessoa que é respeitada 

por conter um domínio sobre quadrinhos e por sempre estar levando novidades de 

conhecimentos aos seus alunos. E não são apenas conhecimentos de desenho, mas de 

quadrinhos, de nomes de quadrinistas e de situações cotidianas.  

A menção de “tia” por estes alunos (que mantém até uma aproximação de idade 

geracional com ela) indica uma conduta determinada pela afeição da figura de Paloma, mas 

também entre alguns deles, a relação de familiaridade, como o caso dos que já frequentavam o 

curso antigamente. O termo “tia” chamado pelos veteranos revela uma relação de 

proximidade e intimidade para com a professora Paloma, no que diz respeito aos novatos. Já 

                                                           
59 O projeto Calango é uma atividade de extensão da Universidade Federal da Paraíba e tem como objetivo a 

produção, o ensino e pesquisa sobre Histórias em Quadrinhos e Animação, direcionados à comunidade 

acadêmica. Coordenado pelo professor Henrique Magalhães, o projeto atualmente funciona na Biblioteca do 

Mestrado em Comunicação da instituição e conta com o apoio do grupo de pesquisa em quadrinhos do Mestrado 

chamado Grupo Imaginário! Durante o ano de 2012 alguns membros do Studio Made In PB também 

participaram desse projeto. 
60 Empresa que agencia quadrinistas brasileiros para trabalharem no mercado americano. No Brasil, sua filial 

está localizada na cidade de Fortaleza, Ceará.  
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Januncio não é chamado de “tio”, muito pelo contrário, ele é visto como um integrante líder – 

mesmo que de maneira implícita –, que mantém muitos contatos profissionais na área e que 

sabe de todas as novidades de lançamentos e notícias de produtos pop. Mesmo observando 

uma relação de reciprocidade, afeto e amigabilidade, os alunos não chamam Januncio de 

“tio”, ele é visto como um amigo que dá dicas de roteiro, que indica ao mercado e que sabe 

das novidades de filmes e quadrinhos.  

Foi no mês de janeiro de 2014 que participei como aluna de um dos cursos dentro do 

Studio Made In PB, realizado por Paloma. O curso tinha como objetivo apresentar as técnicas 

de desenho com lápis de cor. Como não tinha nenhum material, entrei em contato com ela 

para saber que tipo de lápis de cor utilizar para o curso, e além disso, paguei uma quantia de 

sessenta reais referente a inscrição do mesmo. Quando cheguei ao primeiro dia, estavam 

Álida, Victor e Lucas. Nós quatro participamos do curso. No entanto, eu fui a única a pagar a 

inscrição. Os outros não pagaram pois como são alunos com um tempo de permanência do 

Studio, suas participações naquele curso tinha um objetivo claro: não aprender o básico, mas 

aprimorar as técnicas de desenho para ilustrações.  

A primeira aula começou com Paloma falando um pouco de si e sua paixão por lápis 

de cor: “foi aos 18 anos, quando minha mãe me deu dinheiro pra comprar um presente de 

aniversário, e eu comprei uma caixa de lápis de cor! Sou apaixonada por lápis de cor”. 

Paloma aparenta ter muito conhecimento sobre desenho e suas técnicas (aquarela, lápis de cor, 

nanquim, anatomia, perspectiva e cenário), tendo muito domínio sobre o assunto, resultado de 

sua formação superior em educação artística.  

Na primeira aula, ela explicou os princípios de colorimetria61. Paloma explicou as 

cores primárias e secundárias. Foi uma aula bem técnica. Sempre após a explicação, ela pede 

que se exercite o que foi explicado. Ela pediu para que fizéssemos um exercício de escala de 

cores, para termos mais concentração no traço e entender as variações de tons de cores, pois 

para um bom desenhista, ele precisa ser paciente e ter a mão firme, com precisão. Como o 

curso foi de curta duração, aprendemos outra técnica de cores, como a monocromia62 e 

exercitamos o olhar para saber desenhar apenas observando uma imagem.  

Mesmo não tendo jeito nem habilidade para desenhar, o que importava mesmo para 

eles era que eu estivesse realizando as mesmas atividades que todos. No momento que 

participava do curso, aprendi que desenhar é exercitar o olhar de forma intuitiva. Não muito 

diferente do trabalho que o antropólogo faz em campo: exercitar o olhar, observar os detalhes, 

                                                           
61 Técnica que determina e especifica as cores em matiz, saturação e intensidade. 
62 Técnica que utiliza de uma só cor para desenvolver suas diferentes intensidades de colorações. 
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tendo um “olhar mais intuitivo, mais ‘bisbilhoteiro’, mais matreiro, que se imiscuiu na 

multidão, escutando-a, sentido-a” (PAIS, 2003, p.106).  

É no decorrer das aulas desse curso que conversei e interagi com Lucas, Álida e 

Victor. Álida e Lucas já sabiam desenhar mesmo antes de entrar nos cursos do Studio Made 

In PB. Lucas já teve aulas de desenho artístico antes de ser aluno do Studio. Seus desenhos 

são bem realistas, obedecendo quase que uma cópia fiel da imagem original; sempre mostra 

os seus desenhos para os outros e diz as técnicas em que fez. 

 Já Álida também cursou desenho e me disse que estava terminando um trabalho 

encomendado, uma ilustração sobre a vida pessoal de uma advogada. Tanto ela quanto Lucas 

se esforçam em treinar a prática do desenho, a fim de ter um bom domínio. Buscam um 

reconhecimento não apenas para si, mas de seus próprios desenhos, ao comercializá-los. 

Como não há um preço tabelado, é comum haver uma negociação entre quem desenha e quem 

pede o desenho, chegando a um acordo quanto ao valor do trabalho. Já Victor, o mais novo 

entre nós, ainda está aprendendo a desenhar, mesmo sabendo de algumas técnicas, seu 

conhecimento e domínio não se comparava aos de Álida e Lucas. 

No último dia do curso de Lápis de Cor, escolhemos uma imagem – que poderia ser 

uma fotografia retirada de uma revista – e aplicamos os conhecimentos que aprendemos, de 

modo que no final recebemos um certificado. O meu intuito não era aprender a desenhar, mas 

aprender a estar com eles, interagir com eles e conversar com eles. Depois dessa semana, 

outro curso de férias foi oferecido: o de Aquarela. Decidi não fazer esse curso, mas pedi a 

Paloma para acompanhar as aulas. Esse curso, oferecido com o mesmo valor do outro, apenas 

Lucas fez. Álida nem Victor o realizaram. No curso de Aquarela, participaram quatro pessoas 

do gênero feminino e três do gênero masculino, diferente do curso de Lápis de Cor, que eram 

dois meninos e duas meninas.   

No primeiro dia de curso de Aquarela, a sala estava bem cheia. À medida que a aula 

foi começando chegaram mais duas pessoas e eu tive que sair de uma das cadeiras em que 

estava para dar lugar a elas e sentei-me numa cadeira próxima a lousa, na frente dos demais. 

A partir desse momento, tive a percepção de que a minha presença foi vista como uma 

visitante, ou na pior das palavras, como uma intrusa, – ora, se eu não estava ali para aprender 

com os demais, o que eles poderiam pensar no que eu estava fazendo ali –, pensei. 

Incomodada com a minha não-participação (talvez), Paloma pediu que eu a ajudasse no que 

fosse preciso: arrumando a sala, limpando os objetos, levando os materiais para a mesa, 

levando água para os alunos, tirando fotografias. Primeiro, deu-me sua máquina fotográfica e 

me disse: “venha cá, você tem uma missão”.   
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Paloma me deu uma ação. Tornou-me parte do cenário e que de alguma forma, queria 

que eu me integrasse naquele ambiente. Não como apenas uma mera espectadora, visitante ou 

intrusa, mas como uma atuante, ou nas palavras dela eu seria a sua assistente. Logo, adquirir o 

papel de “assistente” (assim ela me chamou), de auxiliar de Tia Pal. Senti-me útil e incluída 

entre eles, nem que fosse momentaneamente. Naquele instante, fui incluída. Essa inclusão 

acontece em momentos em que os pesquisáveis acham até onde devo me envolver. Lembro-

me que na primeira visita ao Studio, fui excluída totalmente das conversas e quase nenhum 

processo de interação houve em relação aos demais, se não fosse pelas conversas de Glauber 

direcionadas a mim, como tentativas de inclusão momentânea.  

 Em outro dia de curso, tentei interagir mais com os que participavam puxando 

conversa, passeando de mesa em mesa, e continuando a realizar “a minha missão”: 

fotografando e ajudando Tia Pal. Em alguns momentos da aula, após tirar as fotografias, 

fiquei observando um livro de quadrinhos que contava a história de uma menina com sua vida 

e conflitos. Tive uma surpresa ao saber que a autora da história era uma socióloga, no qual o 

enredo fazia parte do que ela vivera em sua adolescência. Daí pensei: de que maneira a forma 

de quem escreve ou desenha as histórias em quadrinhos reflete o ponto de vista que este tem 

sobre a vida? Ora, isso mesmo acontece com os integrantes (alunos e professores) do Studio 

Made In PB. O que eles escolhem para desenhar refletem um pouco de si: seus consumos, 

suas estéticas, suas identificações, suas formas sutis de lidar com o mundo. A partir desse 

insight, nas minhas próximas idas para acompanhar as aulas, fiquei mais atenta ao que se 

desenhava e porque eles desenham aquilo, pois querendo ou não, toda criação vem de uma 

ideia e esta ideia de uma bagagem de vida.   

 Participar desses dois momentos: um como aluna, e outro como “assistente de Tia Pal” 

foram enriquecedores. As conversas e o contato com alguns dos que faziam os cursos me fez 

estar atenta a algumas coisas: a essa busca por sempre se aprimorar nas técnicas, nas 

motivações pessoais, em que cada um busca um objetivo, em que ser desenhista não é um 

sonho, mas um hobby que pode dar certo. Fazem pelo simples ato do gostar e do prazer. Estar 

dentro do mercado dos quadrinhos não é um objetivo específico, torna-se uma consequência. 

 As aulas que ocorrem aos sábados no horário da manhã, com Álida63, e no horário da 

tarde com Paloma, obedecem a dinâmica do ensinar e exercitar. Durante o exercício da 

técnica realizado pelos alunos, elas acompanham individualmente cada um, muitas vezes 

desenham no papel do aluno a forma correta da técnica. Já nas aulas de Januncio, os 

                                                           
63 Álida ensinou durante alguns meses ao público infantil, substituindo Bela. 
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ensinamentos de roteiro são dados pelo instrumento da conversa; alguns alunos mostram suas 

histórias e ele vai apontando as críticas e sugestões. As aulas acontecem de forma simultânea: 

na sala interna, Paloma ensina as técnicas de desenho e, no ambiente externo, Januncio 

conversa com seus alunos sobre roteiros e criação de histórias. Há membros do Studio que 

não exercem as atividades de ensino, mas se fazem presente sempre que podem64, assim essas 

pessoas também acompanham mesmo que sem interesse a dinâmica das aulas, interferindo e 

interagindo nela. 

Nas aulas, os alunos colocam em prática o conhecimento que acabaram de aprender. 

Na execução da técnica, são comuns os olhares no desenho do outro. Enquanto um desenha, é 

normal o outro sair do seu lugar para acompanhar de perto o outro desenhar. Palavras do tipo 

“ficou massa”, “muito foda”, são ditas como forma de elogio e prestígio em relação ao 

desenho elaborado. Essas palavras ditas por aqueles que viram o desenho, chamam a atenção 

de outros, que pela curiosidade, mas também para conferir o conhecimento, sai dos seus 

lugares para avaliar/admirar o desenho do outro. Assim, os alunos em relação à técnica vão se 

destacando entre si em termos de conhecimento e o aprimoramento da prática do desenho, 

consolidando uma importante troca de reconhecimento e respeito, através do elogio. Neste 

sentido, o reconhecimento buscado é tanto de existência quanto de valor. 

 

O reconhecimento comporta, com efeito, duas etapas. O que pedimos aos 

outros é, em primeiro lugar, que reconheçam nossa existência (é o 

reconhecimento ao pé da letra) e, em segundo lugar, que confirmem nosso 

valor (denominemos essa parte do processo confirmação). As duas 

intervenções solicitadas não se situam no mesmo nível: a segunda só 

acontece se a primeira foi realizada. Afirmar que o que fizemos está bem, 

significa que já se admitiu, previamente, nossa própria existência 

(TODORÓV, 1996, p. 94). 

 

A troca de reconhecimento acontece pelo fato de estarem envolvidos numa interação, 

no qual a aprovação do desenho pelos pares consiste numa das formas mais visíveis de 

reconhecimento da existência pelo outro. Além de colocarem em prática os conhecimentos 

através do desenho, os alunos também possuem uma densa intelectualização vinculada ao 

consumo. O comportamento intelectualizado é bem presente na turma dos sábados no turno 

da tarde: entender de quadrinhos é condição sine quan non para interagir com os demais. 

                                                           
64 Mesmo tendo como núcleo principal Glauber, Januncio, Paloma, Marcio, Álida e Bela, não era obrigatória a 

presença de todos aos sábados. Bela ia muito pouco ao Studio, pois teve que se afastar de dar aulas as crianças 

por motivos de trabalho, quem ficara no lugar dela obtendo uma pequena experiência de ensino foi Álida. 

Glauber sempre que podia fazia-se presente no Studio, embora não desempenhasse nenhum papel de ensino, 

apenas procurava ir para conversar. Na mesma intenção, Márcio também frequentava o Studio, para conversar e 

também para mostrar seus consumos.  
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Começa-se pelas histórias em que a pessoa se identifica, pelos bens que consome, pelos 

filmes que já assistiu. Os integrantes do Studio Made In PB são escolarizados, terminaram o 

ensino médio, alguns em escolas públicas e um ou outro em escola particular; apenas dois 

entre eles possuem pós-graduação. Estamos lidando aqui com um grupo cuja leitura – mesmo 

que seja pelas revistas – e a busca de conhecimento faz parte do seu cotidiano para 

atualizarem seus repertórios. A leitura, o domínio da escrita e de aparatos tecnológicos, como 

o uso da internet, possibilitam uma compreensão dos conteúdos dessas obras. 

A minha intenção em participar do curso de desenho foi um recurso estratégico para 

me aproximar mais dos integrantes e dos alunos. Ao participar do curso, interagindo com os 

outros, pude exercitar meu olhar para coisas que antes eu não via. Acompanhei os cursos aos 

sábados e obtive uma maior aproximação com a turma da tarde. Eram nestas aproximações 

que percebia de outra forma as interações de Álida, Lucas, Jonathas, João e Victor, Paloma, 

Januncio, Márcio e Glauber: como aquele espaço se tornara mediador de práticas sociais e 

identitárias.  

 

2.2.3  Fandom, desenheiro/arteiro  

 

É possível pensar, portanto, que são nas atividades culturais exercidas que os que 

fazem parte do Studio Made In PB querem ser vistos também como cidadãos, formando 

“comunidades transnacionais de consumidores” (CANCLINI, 1995, p. 61) dentro de um 

multiculturalismo que celebra as diferenças. Ao compartilhar o gosto em comum pelas 

histórias em quadrinhos, e também os vínculos emocionais e afetivos sobre essas obras 

culturais, cada um vai ter “sua forma de lidar”. No ensino, quando Tia Pal, começa a explicar 

as diferenças entre as técnicas de desenho e pintura e das diferenças de estilos de desenhos 

dentro do universo das revistas em quadrinhos, ela expõe os seus conhecimentos e domínios 

adquiridos tanto pela formação acadêmica quanto pelas aptidões pessoais. Assim, ela 

demonstra um exercício de uma intelectualização, não apenas por sua formação, mas também 

pelo consumo.   

Esse comportamento intelectualizado é manifestado nas interações do conhecimento 

técnico, no qual é preciso ter um domínio das técnicas primárias para um bom 

desenvolvimento estético dos traços e domínio da mão. “O material tá lá. O lápis não 

desenha só. O lápis só desenha quando você pega e começa desenhar. Você tem que ter essa 

paciência com você mesmo!”, disse uma vez Paloma. É a mão que exerce o que foi aprendido. 
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O desenhar está na mão e não na ferramenta como o lápis ou o pincel. A mão torna-se o 

próprio instrumento; utilizar-se da mão é saber servir-se do seu corpo, no sentido maussiano 

de conceber a técnica do corpo (MAUSS, 2003). 

Sobre a exibição de conhecimento e domínio através do consumo, surgem produções 

culturais bastante elaboradas. Pode-se dizer que esse comportamento junto ao consumo fazem 

dos consumidores fãs mais elaborados ou nas palavras de Puig (2002), “fandoms”. Este termo 

difere do termo fã, pois o fã na concepção de Puig exibe um vínculo sentimental com seu 

ídolo, associando identificações de vestimentas, expressões adotadas pelos seus ídolos. Já 

sobre o conceito de fandom: 

 

De fan viene “fandom”, contracción de los términos ingleses “fan kingdom”, 
traducible por ‘reino o domínio del fan’. Se trata de la existência del 
consumo y del seguimiento de los productos culturales especificamente 

juveniles de um determinado âmbito de actividades que permiten que uma 

persona se declare ante si mismo y ante los demás como fan. Antes hemos 

hablado de um comportamiento emotivo, ahora vamos hablar de um 

comportamiento intelectualizado vinculado al consumo. Que el fan sea 

reconocible por su emotividad y la exhibición e la misma do implica la 

inexistência de actividades intelectuales. El consumo como aprobación y 

exhibición de valores entraría dentro de esta categoria (PUIG, 2002, p.99) 65. 

 

O conceito de fandom pode ser encontrado em outros âmbitos como o grupo dos 

cinéfilos. Nesse contexto, discos, livros, HQ´s e outros produtos culturais, aliados a 

aquisições de elementos que complementem a estética visual, e a existência de canais 

informativos (blogs, revistas, fanzines,) entram nessa categoria. Puig destaca que o fandom 

“no es especificamente juvenil”66, mas se relaciona com o consumo de produtos culturais 

juvenis “que permite la creación de uno o varios fandoms juveniles” (PUIG, 2002, p. 100)67. 

Para o autor, há algumas características que são comuns entre as diversas culturas juvenis: a) 

é de jovem para jovem, sendo a idade dos 30 anos o limite vital e se relacionam com o 

consumo e aquisição de produtos e serviços que são vistos como juvenis; b) são reacionárias, 

no qual os adultos são tidos como inimigos ou como modelos que não devem ser seguidos, 

                                                           
65 Do fã vem o termo “fandom”, contração dos termos ingleses “fan kingdom” traduzido por “reino ou domínio 
do fã”. Trata-se da existência do consumo e determinados seguimentos de produtos culturais especificamente 

juvenis de um certo campo de atividades que permitem que uma pessoa se declare para os outros como um fã. 

No inicio, falamos do comportamento emocional, agora falamos de um comportamento intelectualizado 

vinculado ao consumo. O fã é reconhecível por sua emotividade e por suas exposições de consumo e o mesmo 

implica a inexistência de atividades intelectuais. O consumo como aprovação e exibição de valores entrariam 

nesta categoria (tradução minha).  
66 Não é especificamente juvenil (tradução minha). 
67 Que permitem a criação de um ou mais fandoms juvenis (tradução minha). 
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destacando seu caráter de negação das normas adultas e c) as culturas juvenis são fanáticas, 

pois estabelecem laços afetivos a partir de valores que são compartilhados, possuem suas 

figuras totêmicas, ídolos ou figuras representativas (PUIG, 2002, p. 94-95).   

Das características citadas pelo autor, é possível atribuir ao grupo estudado a relação 

destes com consumo e a aquisição de produtos ditos com juvenis (histórias em quadrinhos, 

bonecos, filmes de heróis) que começa desde sua fase de menor idade geracional, estendendo-

se até os 30 anos ou mais. Nesse caso, sem querer impor um marco rígido de idades o 

consumo que os integrantes do Studio têm com os produtos vistos como juvenis vão além das 

fronteiras de suas idades, no qual o consumo é praticado através do ato de colecionar. Esses 

consumos também os afetam nas suas formas de saberes e conhecimentos como experiência 

de aprendizados (curso de desenho, domínio de técnicas e vocabulário). Dessa maneira, 

quando o indivíduo consome – independentemente da idade – produtos tidos como juvenis, 

aplica-se um valor de uso, mas também se deixa definir por suas escolhas e como se percebe 

ou como se deseja perceber pelos outros: “cuando uma persona de cualquier edad consume 

um producto o servicio no sólo está aplicando um valor de uso o de necesidade, también se 

está definiendo a si misma por lo que es o por lo menos cómo se percibe o se suenã” (PUIG, 

2002, p. 94) 68.  

Ser jovem nessa perspectiva é muito mais do que um estado biológico. É adotar uma 

série de valores – dados pelo consumo e apropriação de produtos – e comportamentos que são 

assumidos como forma de rejeição em relação ao mundo adulto. O ser fandom mencionado 

por Puig (2002) revelam em suas características disposições cognitivas e afetivas que são 

impactadas pelas ideias, comportamento e gostos. Os fandoms discutem, criam, recriam e 

difundem seus conhecimentos para outros fandoms69. Em relação aos fandoms, o público que 

eles querem alcançar compartilha dos mesmos códigos que eles num processo de colaboração 

constante de repertórios dentro de uma lógica de práticas críticas e interpretativas sobre os 

produtos culturais. Ser um fandom implica investir ou possuir um capital cultural. Referindo-

                                                           
68 Quando uma pessoa de qualquer idade consome um produto ou serviço não só está aplicando um valor de uso 

ou de necessidade, como também está definindo a si mesma pelo que é ou pelo menos, como se que ser 

percebido (tradução minha).  
69 Numa destas discussões sobre conteúdos das obras pop, Glauber e Januncio discutiam sobre os efeitos reboots 

dos filmes. Os reboots são recursos utilizados pelo mercado editorial e cinematográfico para atualizar os enredos 

de histórias em quadrinhos já conhecidas pelo público. A palavra reboot, em inglês, tem em sua tradução para o 

português como reiniciar. Para Glauber e Januncio, as reinicializações das histórias dos personagens de algumas 

séries, eram “sem pé e sem cabeça”, com alianças entre personagens que “não tinham nada a ver” dentro da 

lógica inicial, ficando claro que as “novas” histórias eram apenas para obter lucro nas bilheterias dos filmes, sem 

se preocupar em dar um sentido à trama. Essa discussão demonstra como os pesquisáveis não adquirem um 

papel passivo diante do consumo das produções culturais, exercendo um papel crítico na construção de seus 

repertórios sobre a cultura pop.  



79 

 

se aos alunos e membros do Studio Made In PB, o capital cultural se dá tanto pelo ambiente 

em que este fandom se insere, manifestando comportamentos, costumes e gostos específicos 

quanto suas investiduras e colaborações coletivas manifestadas em seus repertórios de 

conhecimentos sobre algum seriado, lançamento de animes, formulações de teorias sobre os 

personagens de histórias em quadrinhos, etc., sobre o aprendizado do desenho, sobre coleções 

de bonecos de revistas e até sobre o uso do tempo. 

Dessa forma, o tempo que se usa em práticas de consumo, “constitui um critério útil 

de classe social”, “conforma-se a nosso habitus de classe, transmitindo, assim, uma ideia 

precisa de nossa condição de classe” (FEATHERSTONE, 1995, p. 37, grifo do autor). É o 

tempo disponível investido “na aquisição de competências para gerir informações, bens e 

serviços, além da prática” (FEATHERSTONE, 1995, p.37) que mantém as dimensão da 

sociabilidade, a dimensão do conhecimento e consequentemente a do reconhecimento. É 

preciso dispor de tempo para praticar o desenho e passar da condição de desenheiro/arteiro 

para desenhista/artista. 

 Os alunos do curso se consideram como desenheiro/arteiro. Como ainda não são 

profissionais, diferentemente de Tia Pal, a condição de ser desenheiro/arteiro remete a uma 

busca, a um aprimoramento para o estágio de desenhista/artista. É também uma forma 

humilde de se autodenominar como um sujeito aprendiz. Estar em condição de aprendiz traz 

ao que aprende uma constante busca pelo aprimoramento e reconhecimento contínuo dos seus 

pares, condensando esse reconhecimento como um valor: um elogio, admiração ou aprovação 

(TODORÓV, 1996, p.35). A legitimidade do que se faz vem do esforço em treinar a prática do 

desenho, na habilidade de manter a mão firme. A busca por bons desempenhos estéticos é 

constante, resumindo-se em cobranças e superações. 

Eu gosto muito de colorir. Eu também gosto de desenhar e eu gosto de arte 

finalizar. Eu acho que isso vale até um ponto. Nunca fiz testes. Mas não é 

todo mundo que faz desenho, que tem coragem de finalizar. Porque tem que 

deixar a mão firme e tal. Todas essas coisinhas que é bom saber. Tem que 

deixar o braço firme, se errar, perdeu. Tem que fazer de novo (...). Acho que 

tenho muito que aprender. Amadurecer. Eu passei muito tempo parado e to 

voltando novamente pra cá pro Made In PB e to aprendendo muita coisa... 

Eu passei cinco anos afastado, eu fiz o curso, ai parei e tal, fiquei estudando 

música, fui trabalhar... Eu trabalhava até no domingo, o horário não dava pra 

voltar, eu queria voltar pra aprimorar e não dava não. (LUCAS RUGAL, 

entrevista em 8 de abril de 2014). 

 

No papel social de aluno, o desenheiro/ arteiro é aquele que experimenta, brinca, 

adapta, “faz arte” (no sentido de travessuras). Nos desenhos, ser desenheiro/ arteiro revela 
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uma criatividade solta, um brincar com elementos e composições, deixando-se livre para 

desenhar o que quiser, adaptar o desenho de um personagem baseando-se na estética de 

alguém real; é desenhar em versões e estilos que recebem recriações flexíveis (Figura 7).  

 

Figura 7 – Desenho feito por Lucas Rugal 

 

Fonte: Foto realizada pela autora. João Pessoa-PB. Agosto, 2014. 

 

A imagem acima é um desenho feito por Lucas. Na imagem vemos um rapaz com o 

emblema do Super Homem como estampa na camisa, um braço biônico, um boné com as 

referências do super-herói Capitão América, os óculos do personagem Cyclops e um terço no 

pescoço. A princípio este desenho pode parecer um pouco desconexo por ser composto de 

várias referências, no entanto, o desenho é uma autorrepresentação de Lucas. Experimentando 

as composições de outros personagens de quadrinhos ele cria seu próprio personagem, 

utilizando referências pessoais que se revelam na composição do desenho. Aqui ele utiliza a 

criatividade como expressão de subjetividade e identidade.  



81 

 

No entanto, quando os desenheiros/arteiros participam da sketch sessions70 a 

responsabilidade de realizar um bom desenho no qual o público fique satisfeito os fazem ter 

uma postura em busca de reconhecimento que confirmem a existência do desenhista/artista.  

As sketch sessions são como ato de investidura simbólica que legitimam aqueles que 

desenham a ser o que é: um desenhista/artista. Através dos pedidos do público, dos olhares e 

das fotos de seus desenhos, o desenheiro/arteiro passa a ser desenhista/artista, legitimando 

sua qualificação para assumir a função que lhe é esperada: desenhar com primor.   

 

2.2.4  De desenheiro/arteiro a desenhista/artista: o momento das sketch sessions 

 

 A primeira sketch session que fui aconteceu na pré estreia do filme Capitão América 

2: o Soldado Invernal, feito no hall do cinema (Cinépolis) do Manaíra Shopping. As sketch 

sessions são sessões de esboços de desenhos que tem a finalidade de entreter, de divulgar, 

além de ser uma forma de exercitar a criatividade com o que se tem: papel e lápis. 

A sketch session é o momento em que os desenhistas e alunos do Studio Made In PB 

colocam em prática seu aprendizado sobre desenhos, mostrando suas habilidades, 

conhecimentos e negociações. É um momento também de reconhecimento desses alunos, de 

estar numa posição diferenciada e de se mostrar ao público: mostrar o que sabe, mostrar seus 

repertórios e mostrar seus traços. Em ações como pré-estreia de filmes, as sketch session dura 

no máximo duas horas.  

Essas sessões servem tanto para entreter o público que chega cedo para as filas do 

filme a ser estreado, quanto para aqueles que passam pelo local. O objetivo de uma sketch 

session é rascunhar um desenho, esboçá-lo, de acordo com o pedido do público. Para 

rascunhar é preciso ser rápido. E só é rápido quem tem habilidade e só quem tem habilidade é 

quem treina muito. Os olhares curiosos de quem pediu o desenho e o contempla junto com 

quem desenha, o clima de prazer de quem desenha quanto vê a satisfação de quem pediu... 

Tudo isso dá sentido ao que os alunos escolheram como hobby ou como futura prática 

profissional.  

Planejei ir sozinha, mas sem nada combinado, um amigo meu do Mestrado, Darnisson, 

apareceu na minha casa e decidiu ir comigo, acompanhando-me até o evento. Logo na entrada 

do shopping vimos Lucas sentado em um banco, com um estojo de lápis de cor espalhados e, 

                                                           
70 Sessões de desenhos feitos de forma rascunhada, sem cores, nem muitos detalhes. Este termo será melhor 

exposto no item a seguir. 
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no seu colo, uma folha de papel tamanho A3, no qual estava desenhando a Viúva Negra71. A 

seu lado estava sua pasta de desenhos e sua mochila jeans – artefato feito por sua mãe que é 

costureira, e que todos do Studio acham a mochila “massa”.  

As pessoas que por ali passavam, olharam curiosas para o que ele fazia. Sentamos ao 

seu lado, nos cumprimentamos e Darnisson começou a fazer algumas perguntas a ele. Como 

Darnisson também sabia desenhar, perguntou que tipo de lápis Lucas utilizava e pediu para 

ver sua pasta de desenhos. Lucas nos mostrou outros desenhos de personagens como o 

Soldado Invernal e o Robocop. Após este momento, Darnisson encontrou com alguns 

conhecidos e se retirou, ficando apenas eu e Lucas conversando. Pouco tempo depois, fomos 

até o cinema do shopping, situado no terceiro andar.  

Quando chegamos ao hall do Cinépolis Glauber, Jonathas, Márcio, João e Januncio 

estavam conversando entre si, numa semi-roda, em pé, próximo a escada. Do lado da escada 

estava montada toda a estrutura em que aconteceria a sketch session. Cadeiras e mesas 

plásticas juntas umas das outras cobertas de toalhas nas cores vermelha e azul, banners do 

Capitão América 2: o Soldado Invernal, do site de entretenimento local Fique Ligado e do 

Studio Made In PB, serviam de sinalização para o que estava ocorrendo. Ainda junto com os 

alunos do Studio, Bela quando chegou ao local organizou alguns aparadores (como os 

utilizados em lojas) para organizar o público junto aos desenhistas que estariam nestas mesas.  

Com esse ordenamento, o lugar dos desenhistas adquiria uma importância e um 

destaque diante de todo o espaço. Como a área do Cinépolis é um grande hall vazio, no qual é 

preciso passar por ele para se chegar às salas de cinema, aquele lugar de passagem, onde 

transitam pessoas para entrar e sair das salas do cinema adquiriu outra finalidade, 

principalmente para o público. O local foi reinventado para a realização de uma sessão de 

desenhos ao público. 

Pude presenciar o momento em que um menino que estava vestido com uma camisa 

dos Cavaleiros do Zodíaco72 pediu para Lucas desenhar um personagem que estava 

estampado em sua camisa. Lucas disse em tom de brincadeira que não daria para fazer por 

contas dos detalhes da imagem. Mesmo o menino insistindo, Lucas disse que não daria para 

fazer por conta do tempo e que era “muita pressão”.  João que estava do seu lado, ao perceber 

a insistência do garoto, se ofereceu para realizar o desenho. Nota-se certo domínio de 

                                                           
71 Personagem da Marvel Comics, pertencente a equipe Os Vingadores. 
72 Série de quadrinhos de origem japonesa, adaptada também para desenhos animados. Os temas de suas 

histórias tem como base a mitologia grega. No Brasil, os Cavaleiros do Zodíaco surgiram nos anos 90, em 

desenhos animados, veiculados pela Rede Manchete.  
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determinados traços que um dispõe e o outro não.  Se um não aceitar realizar o desenho, seja 

pelas dificuldades ou pela falta de técnica, o outro pode aceitar realizá-lo, sem problemas. 

Nessa sessão, não pedi nenhum desenho, preferindo observar cada detalhe do 

acontecimento, mas Darnisson, meu colega de curso, ficou na fila para pedir um desenho. 

Friso a importância do colega junto a mim no campo, pois a sua presença facilitou a minha 

visibilidade perante Bela, por exemplo. Por não vê-la muito nas minhas idas a campo na casa 

em que funcionava o Studio, pensei que ela não me reconheceria. Diferente dos outros, ela 

veio até onde eu e Darnisson estávamos e começou a explicar do que se tratava a ação. Falou 

sobre o filme, disse que os desenhos são gratuitos e comentou da parceria com o site Fique 

Ligado. Além dela, nesse dia, apenas Glauber saiu de onde estava – conversando com outros 

garotos – e veio ao meu encontro, cumprimentando-me. Tempo depois, Bela retornou e 

perguntou a Darnisson o que estava achando do evento73. Ao conversar com meu colega, 

percebi que a dinâmica que existe entre o grupo do Studio é muito forte, os assuntos são 

rápidos, portanto é preciso estar atenta a muita coisa do que eles conversam. Brincadeiras, 

tom de voz, gírias, enunciações... Tudo isso precisava ser melhor observado.  

No dia desta sketch session conheci a esposa de um dos desenhistas, Beatriz74, casada 

com um dos alunos que fazem o curso de HQ´s. Ela estava sozinha, próxima a escada. 

Aproximamos-nos e começamos a conversar. Perguntou se eu também desenhava e se fazia 

parte do Studio. Disse que também não desenhava e que estava acompanhando o marido. 

Percebi que seria uma boa oportunidade para entender suas vidas cotidianas e a relação com 

toda aquela configuração de consumo. Conversamos bastante e lanchamos juntas. Disse-me 

que seu esposo tem uma coleção de gibis e quadrinhos, no qual ela não via a hora de organizar 

tudo, pois a estante já não dava mais conta de tantas revistas. Comentou que ele gosta de 

quadrinhos, de games e que isso não atrapalha em nada na relação entre eles, pois “ele não 

tem nenhum vicio, não fuma, não bebe e sempre tá em casa... os amigos vão pra lá pra 

jogar...”. Foi importante manter esse contato com Beatriz, já que tive a oportunidade de saber 

como ela lida com os consumos em relação à cultura pop. 

 No mesmo mês (Abril de 2014) em que ocorreu a sketch session na pré-estreia do 

filme Capitão América 2: o Soldado Invernal, ocorreu outra com as mesmas características 

para a pré-estreia do filme O espetacular Homem- Aranha 2: a ameaça de Eletro. Ocorrida no 

                                                           
73 Faz-se necessário uma breve explicação ao leitor: dias antes da realização da scketch session, comentei com 

alguns deles que talvez meu orientador aparecesse para conhecer o trabalho do Studio. Acredito que alguns deles 

pensavam que meu colega era o meu professor, por isso a aproximação e o cuidado em explicar sobre o evento 

em questão. Em outras scketch session que fui, o tratamento em relação a Bela não foi de aproximação, de 

conversa, diferentemente de quando fui acompanhada.    
74 Nome fictício para esta pesquisa. As informações aqui descritas são de momentos em conversas informais. 
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mesmo lugar da primeira, essa sketch session aconteceu sem a presença de Januncio (que não 

pudera ir por motivos de saúde) e de Álida. A estrutura continuava a mesma. Participaram 

desta vez Lucas, João, Jonathas, Paloma e Pedro (ex-aluno do Studio). Márcio, Glauber e Bela 

também foram a pré-estreia. Glauber realizou a cobertura fotográfica do evento, Bela e 

Márcio auxiliaram na função de apoio, resolvendo pequenos pormenores, caso ocorresse.  

 Curiosa por saber como era essa parceria com o site, resolvi perguntar a Glauber 

como o Studio Made In PB consolidou isso. Para minha surpresa, ele disse que se tratava de 

uma simples questão de amizade que Januncio tem com uma das pessoas que ali trabalhavam. 

Apontou pra Leandro75, o organizador da ação, e disse que caso eu quisesse mais informações 

que falasse com ele. 

O recurso de eu estar fotografando a sketch session possibilitou que uma menina da 

organização da ação do site Fique Ligado me pedisse para que eu passasse minhas fotos a ela, 

já que a mesma não estava conseguindo fotografar tudo.  Foi através dela que perguntei se 

poderia falar com Leandro. A ideia de convidar o Studio Made In PB se deu a partir de laços 

sociais mantidos na comunidade virtual Facebook. Leandro e Januncio começaram a interagir 

via internet sobre cultura pop, quando surgiu a ideia de integrar as atividades do Studio em 

ações de divulgação de filmes. Os alunos do Studio desenham para o público e em 

contrapartida, recebe alguns ingressos para assistir a pré-estreia do filme divulgado. 

Leandro é o organizador da “ação promocional”, como ele assim chamou. Nesta ação, 

há a presença de alguns patrocinadores como o Manaçaí, Helsinki Eventos, o Lazz Sorvetes e 

a Mix Fm. Antes das sessões começarem o pessoal do site Fique Ligado realizaram quizz 

sobre o filme a ser estreado, sortearam cortesias e brindes ao público, tudo dentro da sala de 

cinema. Como as pré-estreias de filmes geralmente começam à meia noite (ou até depois 

disso, estendendo-se na madrugada), para as pessoas que chegam cedo e ficam nas filas, 

esperando o horário de entrada na sala do cinema, é realizado esta ação, a fim de entretê-los, 

começando com as sketch sessions e estendendo-se nos primeiro minutos de entrada da sala 

de cinema.   

Logo, o público que frequenta estas pré-estreias tem acesso particular de mobilidade 

(carro ou táxi), já que as linhas de transporte público no bairro de Manaíra – bairro nobre 

onde se situa o shopping – cessam por volta da meia-noite. Geralmente as sketch sessions   

são finalizadas um pouco antes desse horário. É importante ressaltar que os alunos do Studio 

                                                           
75 Leandro é um nome fictício.  
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não são obrigados a estarem até o fim da ação, ou seja, não são intimados a assistir o filme de 

estreia.  

A reação das pessoas que transitavam no hall do Cinépolis era de curiosidade e 

surpresa: “o que é isso?”, “paga pra participar?”, “o que está acontecendo?”, “mas esses 

desenhos são de graça, é?”, foram algumas das perguntas que escutei. Outras pessoas se 

dirigiam até a fila mais de uma vez para pedir desenhos. O desenho para o público é como um 

troféu para quem é fã ao ter seu personagem predileto “feito para você”. As sketch sessions   

torna o momento em que os alunos que desenham passam da posição de alunos de um curso 

para o de artista: seus desenhos, ou melhor, sua arte é admirada e reconhecida. Tudo é feito 

para que se crie esta sensação.  

O espaço organizado que destaca a importância do desenhista perante o público 

(Figura 8), a cobertura fotográfica da ação ao registrar o público com os desenhos pedidos, a 

curiosidade de quem passa por ali. Até os desenhos se tornam uma negociação entre o 

desenhista e quem o pediu, adaptando de acordo com o pedido da pessoa (como quer o 

personagem, de que jeito, etc.), além de alguns desenhistas como é o caso de Paloma, colocar 

uma dedicatória para quem pede o desenho, personalizando a imagem.  Neste sentido, a 

imagem, no momento da recepção, evoca não só o que está ali representado pela intenção do 

desenhista, mas “evoca no universo das experiências pessoais de quem a contempla” 

(NOVAES, 2008, p.464).  

 

Fonte: Foto e montagem realizada pela autora. João Pessoa-PB. Abril, 2014. 

 

Figura 8 – Sketch sessions da pré-estreia do filme O espetacular Homem-Aranha 2: a ameaça de Eletro 
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Os desenhos que são oferecidos nas sketch sessions são dons solicitados, feitos porque 

alguém pediu: o público pede o desenho do seu interesse, dentro da temática das HQ´s e dos 

desenhos animados em geral.  A dimensão interessada dos dons revela a reciprocidade, através 

da relação doador e receptor:  há uma correspondência mútua entre eles.  Nesse sentido, as 

sketch sessions tem em sua essência um ato ritual. Sem deixá-lo de considerá-lo (o rito) como 

parte de um conjunto em relação com os elementos que o configuram – o espaço, os atores 

envolvidos, os objetivos, o público – este ato ritual possui aspecto de “cenário dramático” 

(VAN GENNEP s/d apud SEGALEN, 2002, p. 46) ao desencadear emoções coletivas. Se “a 

participação nos rituais se torna um guia para avaliar a integração à comunidade” 

(SEGALEN, 2002, p. 46), é a participação dos alunos do Studio nas sketch sessions que 

revela sua integração no grupo. Na maioria das vezes, sempre são os mesmos alunos que são 

chamados para participar.  Esses que participam fazem parte de um nível de interação e 

afetividade mais intenso que os demais, entre os professores. 

O fio condutor para esclarecer que as sketch sessions são um ato ritual – 

contemporâneo – baseia-se na estrutura processual de Van Gennep sobre as sequências – tipo 

de um episódio ritual. São três sequências ou estados: a separação, a margem e a 

integração/agregação. Considerando as sketch sessions como manifestação contemporânea de 

ritual, pode-se observar como estas apresentam os três estados. No primeiro momento, a 

separação é dada quando o aprendiz se torna aluno. Este aluno de acordo com o seus 

repertórios de cultura pop compartilhados com o grupo é apelidado por outros. Os apelidos 

servem para socializar o aluno perante a dinâmica da turma, separando-os e entrando nos 

jogos sociais do grupo. No estado de margem, esse aluno ao desenvolver suas habilidades de 

desenho, ou dominar os códigos, ao ser chamado para participar das sketch sessions passa de 

aluno para desenhista/artista. O período de margem estabelece uma dualidade 

desenhista/artista.  

Observa-se que nesse estado de margem (de limbo) o papel de aluno fica em suspenso 

para dar lugar ao papel de desenhista/artista. Já a agregação se dá por meio dessa passagem 

em um evento público. Na agregação deste indivíduo, o retorno do “sagrado” (os eventos de 

cultura pop) os reintegram ao “profano” (o espaço das aulas): este indivíduo depois de 

permanecer na sketch session, volta ao Studio como aluno, no entanto, a sua atuação perante 

os outros é muito mais participativa e ativa. Tanto que ele é chamado a participar mais vezes 

deste rito. Isso encoraja o promovido a se adequar na sociabilidade do grupo, ao 

reconhecimento dos códigos de grupo, com marcações de solidariedade entre eles.  
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Em todas as situações das sketch sessions aqui analisadas, o ritual serve como uma 

ferramenta e não como uma abordagem analítica fechada. Seguindo os passos de Peirano, 

optou-se por abordar o ritual, neste estudo, no sentido do ato ritual servir para proporcionar 

uma reflexão sobre os diferentes papéis aluno/desenhista/artista adquire nas sketch sessions. 

Na visão de Peirano, 

 
Rituais podem ser vistos como tipos especiais de eventos, mais formalizados 

e estereotipados, mais estáveis e, portanto, mais suscetíveis a analise porque 

já recortados em termos nativos – eles possuem uma certa ordem que o 

estrutura, um sentido de acontecimento cujo propósito é coletivo, uma 

eficácia sui  generis, e uma percepção de que são diferentes. Neste sentido, 

eventos em geral são, por principio, mais vulneráveis ao acaso e ao 

imponderável, mas não desprovidos de estrutura e propósito (...) (PEIRANO, 

2006b, p. 3) 

 

A autora adota o ritual como instrumento metodológico ao se referir a estas análises 

não os eventos extraordinários, mas o que são corriqueiros e vividos em sua diversidade 

(PEIRANO, 2006b, p.4).  Só no mês de abril de 2014, ocorreram três eventos de cultura pop, 

no qual as sketch sessions se incluíam. Saber o que é uma sketch sessions tornou-se novidade 

para mim, mas não para quem sempre já era chamado para participar. Além das pré-estreias 

dos filmes, a comemoração do “Dia da Toalha/Dia do Orgulho Nerd”, realizado em uma loja 

de brinquedos dentro do Manaíra Shopping também teve em sua estrutura a presença do 

Studio Made In PB, materializada nas sketch sessions. Quando ocorrem eventos de cultura 

pop em escolas ou em cidades vizinhas, na maioria das vezes há a realização de sketch 

sessions também. Logo, essas sessões são parte de momentos corriqueiros do Studio Made In 

PB com o propósito de divulgar a cultura pop.  

Se fazer presente em sketch sessions  assim como em  outras ações de divulgação do 

pop,  adquire uma força simbólica na consolidação de uma identidade. Identidade que aqui 

recebe a concepção de Stuart Hall (2006), no sentido de sê-la passível de mudança e 

transformação, caracterizando a identidade como móvel e redirecionada. No evento do “Dia 

da Toalha/Dia do Orgulho Nerd”, o principal objetivo era celebrar o estilo de “ser nerd”. 

Nerd, que na concepção de Januncio e de Glauber “é todo aquele que sabe muito sobre um 

assunto”. O meu questionamento para essa afirmativa não foi outra senão “nerd pode ser 

alguém que detém um conhecimento, como o acadêmico?”. A resposta foi entanto, bem 

óbvia: “Não! É quem tem domínio dos filmes, cinema, hq´s... tudo ligado a uma cultura pop”.  

Comemorar o “orgulho nerd” faz parte da ritualização que transmite para os que estão 

de fora os significados e a importância dos bens para estes consumidores, revelando 
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propriedades significativas, como a afirmação de uma identidade. Da mesma forma as sketch 

sessions fazem parte da expressão de um processo identitário nas representações de ser 

desenhista/ser artista.  

2.2.5  Do que se pode guardar e do que se pode doar: desenhos, serviços, reciprocidade 

 

Na turma da tarde, existe um círculo de trocas de desenhos. Essas trocas fazem parte 

das expressões coletivas presentes no grupo, com certo valor moral, pois “são sinais de 

expressões entendidas, quer dizer, são linguagens” (MAUSS, 1979, p. 153). As aulas da tarde 

têm oito alunos, no entanto, essa troca só acontece quando os laços afetivos se consolidam. 

Observei entre quatro deles, a frequência de troca de desenhos, no qual um realiza a seu modo 

(estilo) o desenho do personagem que o outro goste, sem que este peça para fazê-lo. Assim, o 

que recebe o desenho também desenha a quem ofereceu como agradecimento do presente. Os 

desenhos, assim como troca de serviços e favores (através da presença em eventos e no 

ensino) fazem parte do sistema das relações sociais do grupo. Nesse sentido, é a ideia do dar e 

receber, começando por formas de doações graciosas, no qual a retribuição é realizada de 

forma não espontânea e obrigatória.  

De acordo com Marcel Mauss (2003), em seu clássico Ensaio sobre a Dádiva, as 

trocas de presentes supõem em três etapas: “a obrigação de dar” (p.243), “a obrigação de 

receber” (p.247) e a “obrigação de retribuir” (p. 249).  As interpretações de Mauss sobre as 

forças que levam à retribuição estão no que o autor chamou de hau, um “espírito das coisas”. 

Na cultura maori, é a crença no hau que torna dinâmica a dádiva, pois na coisa doada há algo 

do doador que impulsiona a obrigação de retribuição. Nas palavras de Mauss, “se o presente 

recebido, trocado, obriga, é que a coisa recebida não é inerte. Mesmo abandonada pelo 

doador, ela ainda conserva algo dele” (MAUSS, 2003, p.198). O hau acompanha o que detém 

a coisa a qual é trocada. O hau se prende aos indivíduos, até que eles retribuam a coisa dada 

ao doador, com suas próprias propriedades, trabalho, serviço, um valor superior ou 

equivalente ao que recebeu, dando aos doadores poder e autoridade diante o primeiro que 

doou. Logo, o vínculo pelas coisas implica num vinculo de almas, já que as próprias coisas 

são dotadas de um “espírito”.  

É comum ao receber o desenho do outro, tirarem foto e postarem na rede social 

Facebook, mostrando para sua rede de amigos o que foi feito para ele. Na legenda da foto 

postada é mencionado o nome de quem fez o desenho (desenho que “X” fez pra mim), 

seguido de palavras de agradecimento e de elogio. O que é dado é guardado, mas ao mesmo 
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tempo é compartilhado. Esse compartilhar é dado por uma representação imagética – foto do 

desenho – e transmitida para outras pessoas. Nessa dinâmica, o que é voltado para pessoa que 

deu o desenho, é senão, a visibilidade e o reconhecimento (quando quem recebeu o desenho 

menciona o nome do doador) expressos pelos comentários. Toda dádiva, portanto, é aceita e 

louvada. Quando Mauss descreveu sobre da obrigação de receber dos Kwakiutl, o potlach era 

obrigatório para aquele que o recusou, restando no ritual da recusa, um outro potlatch mais 

farto e mais rico. Assim, os Kwakiutl, apreciavam em voz alta, os alimentos que eram 

preparados para eles (MAUSS, 2003, p. 248). Não muito diferente, do ponto de vista que 

estamos, a dádiva é louvada quando o desenho é colocado num ambiente virtual – Facebook – 

e mostrado aos outros, dando ao desenhista a visibilidade que busca.  Neste caso, a fotografia 

é o próprio louvamento desta dádiva, ao produzir sentidos, já que num simples olhar, a 

imagem transmite suas virtudes.  

O legado de Mauss aplicado nas sociedades arcaicas também é plausível para analisar 

os aspectos da dádiva, do contrato e do empréstimo em nossa sociedade. Em se tratando do 

coletivo Made In PB, quando se dá de presente um desenho, se dá também algo de si, logo, o 

desenho é fruto de um trabalho criativo, que exige tempo, dedicação e conhecimento. Já que 

“se coisas são dadas e retribuídas, é porque se dão e se retribuem ‘respeitos’ – podemos dizer 

igualmente ‘cortesias’. Mas é também porque pessoas se dão ao dar, e, se as pessoas se dão, é 

porque se ‘devem’ – elas e seus bens – aos outros” (MAUSS, 2003, p. 263, grifo do autor).  

Nessa reflexão, os serviços de quem ensina no Studio é também uma forma de se doar 

investindo o tempo nessas atividades, mesmo que para isso, receba-se um pagamento76 

material. Também se doam aqueles alunos que participam das sketch sessions, oferecendo 

seus desenhos gratuitamente ao público, assim como seu tempo e dedicação àquele evento.  

Logo, aqueles que recebem o ensino, em termos de conhecimento das técnicas de 

desenho, devolvem o que aprenderam, mostrando suas habilidades no papel e no lápis, de 

forma pública. Essas devoluções são ao mesmo tempo obrigatória e voluntária: o que são 

chamados para estarem nas sketch sessions são aqueles que dominam os traços e técnicas. Ser 

chamado para estar nesses eventos atribui prestígio perante o grupo, no entanto, cabe a quem 

foi convidado participar ou não. Não há recusa ou resistência quando se recebe o convite, já 

                                                           
76 Os pagamentos dos que ensinam a técnica do desenho de quadrinhos (Álida, Paloma, Januncio) são feitos de 

forma proporcional a quantidade de alunos que cada um tem. A mensalidade, que atualmente custa 60 reais é 

dividida, sendo metade para o Studio Made In PB, e metade para quem ensina, valendo aqui destacar que nem 

todos os alunos pagam a mensalidade, pois alguns são de escola pública, garantindo a gratuidade das prestações 

mensais. Ainda assim, no montante geral do Studio, são destinados 5% para despesas como compra de copos 

descartáveis e outras despesas de urgências pequenas. Fora isso, ainda há o pagamento do aluguel da casa em 

Manaíra, somando-se a 400 reais, incluindo as despesas de serviços de água e de energia elétrica.  
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que participar das sketch sessions é um momento em que o desenheiro/arteiro passa a ser o 

desenhista/artista. Da mesma maneira que essas participações são importantes para os alunos, 

é importante também para o grupo Made In PB como um todo, pois exibem para o público, os 

serviços que oferecem e as atividades que desempenham. 

  No entanto, como bem afirma Godelier, a essência do social não deve se reduzir as 

formas de trocas entre humanos e não pode encontrar nessas formas “sua única origem, seu 

único fundamento” (GODELIER, 2007, p.58).  Segundo esse autor, além da dinâmica das 

trocas, há outras esferas que são constituídas pelo que os indivíduos imaginam que devem 

excluir da troca, da reciprocidade e que devem conservar, preservar, ou em outras palavras de 

todas as “coisas que se podem dar e daquelas que se devem guardar” (GODELIER, 2007, 

p.58).  

Dessas coisas que se devem guardar estão, por exemplo, os saberes, o conhecimento, a 

expertise, o know-how77 de certos membros, como Januncio, que possui uma rede de contatos 

importantes que influenciam na interação entre eles. Por ser detentor dessa rede de contatos, 

Januncio, ao indicar Paloma para realização de um teste como arte finalista na editora 

americana Space Goat, possibilitou que ela, hoje, estivesse contratada pela editora. A tríade 

dar, receber e retribuir invoca a importância da dádiva no funcionamento e na evolução das 

sociedades, estabelecendo alianças entre si, substituindo a guerra pela dádiva e pelo comércio, 

estabilizando suas relações entre elas mesmas e outros grupos (MAUSS, 2003, p.313). No 

entanto, existem também coisas que são guardadas – sejam objetos, ritos, saberes – e que não 

são doadas, remetendo a estas coisas, um maior valor simbólico, digamos, precioso. Marcel 

Mauss (2003) identificou as distinções que os Kwakiutl e os Tsimshian faziam de suas 

propriedades. 

 

Para eles, há, de um lado, os objetos de consumo e de partilha comum [...]. 

De outro lado, há coisas preciosas da família, os talismãs, os cobres 

brasonados, as mantas de peles ou tecidos com emblemas [...]. Entre os 

Kwakiutl, um certo número deles, embora apareça, no potlach, não podem 

ser cedidos. No fundo, essas “propriedades” são objetos sagrados dos quais a 
família só se desfaz com muito pesar e às vezes nunca (MAUSS, 2003, p. 

252-253). 

 

                                                           
77 Expressão utilizada para denotar os conhecimentos apurados e especializados que uma pessoa tem e exerce 

sobre determinado assunto ou situação. A tradução do termo know-how poder ser entendida por “saber como”. 
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Das coisas que escapam ao jogo do dom e contradom, estão entre o grupo Studio 

Made In PB, os banners78, os troféus ganhos referentes a concursos de cosplay, e entre os 

colecionadores, os bonecos de maior apreço e as versões mais requintadas de HQ´s. Os 

colecionadores não doam seus bonecos, pois estes fazem parte de um acervo muito maior que 

vão ser admirados. Só são dignos de troca, aqueles bonecos que são repetidos da coleção, 

assim, o colecionador através da troca, pode completar seu acervo. E, se tratando das 

coleções, esses bens, que a primeira vista pelo senso comum é sem utilidade, são portadores 

de significados, geradores de cultura material, pois as coleções também se aproximam de um 

contexto familiar e íntimo, adquirindo valoração e estímulos que se relacionam com a própria 

trajetória de vida do colecionador (LOPES, 2010).  

Os significados estão nas relações entre os bens, entre as coisas. Os bens só possuem 

valor porque outras pessoas concordaram em atribuir valores a eles; são as concordâncias 

entre os pares, o desfrute é dado pelo compartilhamento. Portanto, os desenhos, os bonecos, 

as revistas, inserem-se dentro da dinâmica que o Made In PB considera como cultura pop. 

Além disso, as informações, as conversas, o ato de preservar, admirar e conhecer, o ser 

fandom estão dentro da lógica de cultura pop, vivenciada por eles. O consumo físico desses 

bens permite sensações e experiências, no entanto, é o compartilhamento deles que geram 

níveis de julgamentos e situações por eles aprendidos e classificados.  

Esses compartilhamentos constituem uma dinâmica, fonte de conjuntos de direitos e 

obrigações recíprocas. É nesse momento que o modelo da dádiva inspirado nos pensamentos 

de Marcel Mauss no convida a refletir sobre a tríade dar, receber e retribuir como regra de 

interesses entre os pares. Nesse sentido, as lógicas de dar e retribuir oferecem vantagens para 

cada uma das partes, logo, referindo-se aos membros – alunos e professores – do Studio Made 

In PB, a premissa do benefício, associados à gentileza, camaradagem, cortesia, obrigação, 

confiança e desconfiança, está presente nas condições de direitos e interesses das dinâmicas 

sociais do próprio grupo.  

 As lógicas de dar e retribuir conduz a reciprocidade entre eles, levando em alguns 

casos, ao reconhecimento através do prestígio, do elogio e da confiança. Esse reconhecimento 

proporciona o respeito ao outro, exercendo valores morais e simbólicos no grupo. O evento 

HQPB, produzido e idealizado pelo Studio Made In PB, é um estudo de caso detalhado para 

se pensar reciprocidade, trabalho mútuo, esforços. Além disso, aqueles que exercem uma 

posição secundária no cotidiano do Studio Made In PB (os que não se dedicam ao ato do 

                                                           
78 Tipo de material feito em vinil onde se é divulgado informações sobre produtos ou serviços, geralmente com o 

intuito de propagar e publicizar estes produtos e serviços.  
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ensino), tornam-se importantes para a configuração e realização do acontecimento. Atentando 

para essas reflexões, a discussões a seguir tem como foco descrever e analisar o evento mais 

importante do grupo para a divulgação da cultura pop na cidade de João Pessoa. Como parte 

do terceiro tipo de atividade do Studio Made In PB (além do ensino e da atuação na internet) 

este evento faz parte de um amplo circuito do consumo do pop com práticas que integram 

grupos sociais, colocando em cena o consumidor destes serviços e ofertas. São nas situações 

desse importante evento que cada integrante do núcleo do Studio Made In PB realiza um 

papel social definido, incumbido de legitimações. É nesse evento também que são acentuados 

os processos de colaborações e as relações com outros consumidores da cultura pop na cidade 

que se inserem na dinâmica da cultura pop.  
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CAPÍTULO III – POR DENTRO DO HQPB: CARACTERÍSTICAS, 

COMPONENTES, ORGANIZAÇÃO E RECONHECIMENTO 

 

Foi demonstrado no segundo capítulo que as dinâmicas da cultura pop são 

manifestadas e celebradas pelos integrantes do Studio Made In PB pelo consumo revelando 

diversas formas de experienciá-lo. O ensino, as trocas de desenhos e as sketch sessions são as 

manifestações mais evidentes das “formas de lidar” do Studio Made In PB com a cultura 

pop, termo este, dado pelos pesquisáveis daquilo que eles consomem atribuindo como pop 

produtos globais e transculturais (com fluxos culturais e informacionais). Observou-se ainda 

que a cultura pop é entendida como uma manifestação cultural que faz parte de uma 

sociedade, com códigos que fazem com que grupos de pessoas pensem, classifiquem e 

modifiquem a respeito de si e do mundo em que vivem. 

Funcionando em uma casa no bairro do Manaíra, o Studio Made In PB é um lugar 

mediador de práticas sociais no qual seus frequentadores compartilham códigos de 

reconhecimento e pertencimento de um grupo. A esse lugar utilizo a categoria de pedaço 

(MAGNANI, 2007) para se referir as identidades ali partilhadas e suas sociabilidades. Dessa 

forma, quem é do pedaço é apelidado com nome de personagens de quadrinhos, quem oferece 

e recebe desenhos, quem chama Paloma de “tia”, quem participa das sketch sessions ou quem 

está em liminaridade entre o ser desenheiro/arteiro e ser desenhista/artista. Sendo assim, suas 

“formas de lidar” com a cultura pop, mostra que estes sujeitos não adquirem o papel de 

consumidor passível ao absorver e consumir o que lhe é oferecido pelo mercado.  

O evento “HQPB: quadrinhos e cultura pop na Paraíba”, organizado e idealizado pelo 

Studio Made In PB faz parte de uma das maneiras de se consumir o pop. Com práticas que 

mantém e criam vínculos entre fandons, fãs, públicos, membros do Studio e outros atores 

sociais, o HQPB fornece sentidos e ordena o coletivo em uma totalidade. Assim, abordo a 

realização da sétima edição do evento com um olhar etnográfico, abordando algumas 

peculiaridades que vão desde o seu público aos integrantes que participaram apoiando a 

organização do mesmo.  

 

3.1  Caracterizando os eventos de cultura pop 

  

Tudo começou no ano de 2008. A princípio o “HQPB: quadrinhos e cultura pop na 

Paraíba”, brevemente chamado pelos integrantes de apenas HQPB, mantinham um formato de 
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uma pequena feira de troca e venda de revistas em quadrinhos e action figures. Essa feirinha 

acontecia semanalmente, aos sábados, dentro da Fundação Espaço Cultural da Paraíba 

(FUNESC) e tinha como principal público, os frequentadores da Sociedade Filatélica e 

Numismática de João Pessoa, isso porque este grupo realizava seus encontros na Fundação, e 

nos intervalos de suas reuniões, visitavam a feirinha. Com o tempo, o que era uma feira de 

troca e venda, tornou-se um dos principais eventos de cultura pop na cidade, com atrações que 

vão desde danças e desfiles a campeonatos, exibições de filmes e palestras.  

 As mudanças e readaptações do HQPB aconteceram após a segunda e a terceira 

edição, ambos no ano de 2009. Os membros do Studio decidiram tornar o evento anual (para 

diminuírem os custos) e com o aval da FUNESC, puderam fazer o HQPB em um final de 

semana sempre no segundo semestre do ano. Foi na quarta edição, no ano de 2010, que o 

evento teve um tema o Guitar Hero (tipo de jogo musical eletrônico interativo), havendo 

também maior presença de estandistas e a criação de um prêmio para homenagear artistas 

quadrinistas paraibanos, chamado Prêmio Made In PB de Cultura Pop.  

 Em busca de um referencial teórico que mostrassem pistas de como começaram esses 

eventos de cultura pop no país, Machado (2009), em sua tese de doutorado79, denomina de 

animencontro, os eventos feitos por fãs de cultura pop japonesa, caracterizado por atividades 

específicas a fim de construírem coletivamente uma forma de aproximação com estas 

produções culturais. De acordo com ele, o evento que serviu de modelo para a estrutura dos 

animencontros brasileiros foi a Convenção Nacional de Mangá e Anime – Mangacon I, 

realizada no ano de 1996 pela Associação Brasileira de Desenhistas de Mangá e Ilustrações 

(ABRADEMI) em Curitiba.  

O evento tinha como objetivo proporcionar a troca de ideias e divulgação da cultura 

midiática japonesa no Brasil por fãs da cultura pop japonesa (MACHADO, 2009, p. 54). As 

atrações consistiam em desfiles de cosplays, exibição de animes, convenções de dubladores 

de desenhos e mostra de mangás. O termo animencontro foi criado por um dos dirigentes da 

ABRADEMI, ao realizar exibições periódicas de animes. Com o tempo, foram inseridas 

outras atividades como palestras, presença de lojistas e jogos de perguntas e respostas 

(RAMOS 2006 apud MACHADO, 2009, p. 59).  

Paralelamente à pesquisa de Machado (2009), Winterstein (2009) destaca que estes 

eventos no Brasil possuem uma demanda mercadológica semelhantes aos festivais japoneses. 

Para ela: 

                                                           
79Machado realizou uma pesquisa de campo sobre os animencontros em quatro regiões brasileiras: Nordeste, 

Sudeste, Centro-oeste e Sul. Ao todo foram 25 animencontros analisados.  
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Esses eventos, com o objetivo de atrair o maior público possível, oferecem 

aos fãs uma grande lista de atrações e atividades dentre as quais destaco aqui 

os torneios de vídeo game, workshops de ilustrações (e outras atividades 

relacionadas ao universo mangá), partidas de RPG (Role Playing Games), 

Karaokê, exibições de animes, shows de bandas que tocam anime songs 

(músicas que integram a trilha sonora dos animes), concursos dos mais 

variados (dentre os quais o grande destaque vai para os concursos cosplay), 

além é claro dos estandes – montados por editoras e lojas especializadas – 

nos quais são vendidos livros, dvd’s, fitas VHS, brinquedos, mangás, 
fanzines, cd’s de anime Songs e uma infinidade de “bugigangas” 

(WINTERSTEIN, 2009, p.39). 

 

Algumas dessas atrações podem ser vistas também no HQPB. No entanto, não há a 

celebração de uma cultura de nacionalidade específica, mas de produtos globalizados. Não se 

trata de um evento de cultura pop especificamente japonesa, mas de um evento que abarca 

gêneros midiáticos transnacionais, voltados para o entretenimento e diversão. Na Paraíba, os 

eventos desta característica em que se tem conhecimento surgiu a partir dos encontros de 

Role-playing game – RPG80. Em conversa com Glauber, certa vez me informou que “tudo 

começou com o RPG e o pessoal da cultura underground. Aí essas mesmas pessoas curtiam 

animes e no mesmo espaço do RPG, eram exibidos os animes”. Estes encontros aconteciam 

em escolas, shoppings, casa de amigos. Trata-se, portanto de encontros no qual indivíduos 

interagem e compartilham suas afinidades, tendo como suporte os consumos de produtos 

culturais.  

Numa pesquisa realizada por Campos (2010) sobre o RPG na cidade de João Pessoa, a 

autora constatou que o ano de 2005 foi um marco importante para os adeptos do RPG na 

cidade. O evento “RPG & Cultura”, tendo como tema “Nos Tempos Medievais” atraiu cerca 

de 10.000 pessoas para Praça de Eventos do Mag Shopping (CAMPOS, 2010, p.74). De 

acordo com Campos, este evento alcançou o status de maior evento de RPG do Nordeste, 

atraindo participantes de outros Estados. Em 2007, o evento RPG & Cultura inseriu-se no 

calendário turístico e cultural de João Pessoa, através da Lei nº 10.962 de Janeiro de 200781.  

É possível encontrar jogadores de RPG no evento do HQPB, mas não só eles. Com 

edições anuais, o HQPB é um ponto de encontro de diversos grupos sociais dentro de um 

                                                           
80 Role playing games são jogos de interpretação de personagens, de modo que cada participante desempenha a 

interpretação de um personagem dentro de um enredo de aventura ou fantasia. Em pesquisa realizada com alguns 

jogadores de RPG no Brasil, os autores Saldanha e Batista (2009) constaram que o fator amizade é motivacional 

para a prática do jogo. As trocas de experiências e convivências promovem a interação social dos jogadores de 

RPG formando círculos de amizades entre eles.  
81Disponível em <https://www.leismunicipais.com.br/a/pb/j/joao-pessoa/leiordinaria/2007/1097/10962/lei-

ordinaria-n-10962-2007-estabelece-que-o-evento-rpg-e-cultura-passe-a-fazer-partedocalendarioturisticoe-

cultural-de-joao-pessoa>.  Acesso em 04 jun. 2015.  

 

https://www.leismunicipais.com.br/a/pb/j/joao-pessoa/leiordinaria/2007/1097/10962/lei-ordinaria-n-10962-2007-estabelece-que-o-evento-rpg-e-cultura-passe-a-fazer-partedocalendarioturisticoe-cultural-de-joao-pessoa
https://www.leismunicipais.com.br/a/pb/j/joao-pessoa/leiordinaria/2007/1097/10962/lei-ordinaria-n-10962-2007-estabelece-que-o-evento-rpg-e-cultura-passe-a-fazer-partedocalendarioturisticoe-cultural-de-joao-pessoa
https://www.leismunicipais.com.br/a/pb/j/joao-pessoa/leiordinaria/2007/1097/10962/lei-ordinaria-n-10962-2007-estabelece-que-o-evento-rpg-e-cultura-passe-a-fazer-partedocalendarioturisticoe-cultural-de-joao-pessoa
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mesmo espaço. Realizado sempre no interior da Fundação Espaço Cultural da Paraíba 

(FUNESC), o evento tem como objetivo atrair um bom número de público, logo a escolha da 

Fundação é feita por ter um espaço amplo, comportando um grande número de atividades que 

podem ser realizadas de forma simultânea. Outro ponto a ser considerado na escolha na 

FUNESC é que o estabelecimento possui um trabalho de divulgação de quadrinhos, em que a 

realização do HQPB só dialoga ainda mais com a proposta.  

A escolha da FUNESC, portanto, não é feita de forma aleatória. Refletindo sobre os 

usos de equipamentos físicos/espaços urbanos e serviços da cultura pop é possível dizer que 

as atividades que se relacionam ao universo da cultura pop em João Pessoa não se reduzem a 

práticas desconexas. Para um melhor entendimento dessas relações, compreendo o evento 

HQPB como parte de um circuito, termo dado por Magnani (2007, 2012) para abarcar os 

diferentes atores sociais num espaço de práticas ou serviços específicos, que se pautam pela 

organização de um calendário para sua realização. Vejamos a seguir, como se dá o 

entendimento dessa categoria analítica, tendo como destaque as formas de realizações do 

espaço urbano pelos atores sociais envolvidos, assim como a flexibilização deste espaço 

(MAGNANI, 2012), marcado pelas interações e sociabilidades na internet.   

 

3.2  O evento HQPB como parte do circuito da cultura pop  

 

De acordo com Magnani, o circuito é uma categoria analítica para designar uma 

prática ou serviço especifico em estabelecimentos ou equipamentos urbanos que não possuem 

entre si uma relação contigua.  

 
Trata-se de uma categoria que descreve o exercício de uma prática ou a 

oferta de determinado serviço em estabelecimentos, equipamentos e espaços 

que não mantém entre si uma relação de contiguidade espacial, sendo 

reconhecido em seu conjunto pelos usuários habituais: por exemplo, o 

circuito gay, o circuito dos cinemas de arte, o circuito neoesotérico, dos 

salões de dança e shows black, do povo-de-santo, dos clubbers, dos 

evangélicos gospel e tantos outros (MAGNANI, 2007, p. 97) 

 

O circuito possibilita a sociabilidade daqueles que frequentam o mesmo espaço, por 

“meio de encontros, comunicação, manejo de código” (MAGNANI, 2007, p.97), fazendo 

parte de sua totalidade os equipamentos urbanos e espaços que oferecem bens, serviços ou 

práticas culturais, sendo reconhecidos como pontos de encontro. No âmbito do evento HQPB, 

podemos dizer que este faz parte de um circuito da cultura pop na cidade de João Pessoa, ao 
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reunir diversas práticas e ofertas de bens e serviços destinados a um público que se encontram 

no equipamento urbano (no caso, a FUNESC).  

As ofertas de serviços no âmbito da cultura pop na cidade de João Pessoa se 

concentram entre as lojas de videogames, comic shop (loja especializada em venda de 

diversos quadrinhos nacionais e internacionais), lojas de vendas de animes, loja de acessórios 

(roupas, bonés, mochilas, etc) com temáticas de quadrinhos ou mangás, lojas de brinquedos, 

cinemas, shoppings, escolas de desenho de quadrinhos ou de artes visuais digitais. Os eventos 

de cultura pop geralmente abarcam estes serviços, sendo uma prática cultural que integram 

diversos grupos sociais que são atraídos de acordo com seus interesses identitários: 

cosplayers, lojistas, jogadores, dançarinos, leitores de quadrinhos, fandoms, fãs, desenhistas, 

etc. Além do HQPB, outros eventos são realizados ao longo do ano em menores proporções 

em João Pessoa, como o Cosplay Nordeste, Festival Gakussei, AnimAnime e SuperCon. E em 

cidades circunvizinhas, o Animaeux, no município de Bayeux, Anima Patos e Festival 

PlayComic, em Patos, AnimeOkay, na cidade de Itambé, Encontro Nipon e Hero Spirit, ambos 

em Campina Grande. 

O HQPB possui um calendário anual que faz com que os diversos grupos sociais se 

organizem para frequentar o espaço. Com datas marcadas entre os dias 01 e 02 de novembro, 

a sétima edição do evento é esperado pelo público que o frequenta meses antes, e parte dessa 

espera e mobilização é vista na internet. É nesse espaço onde se desdobram as expectativas, as 

divulgações, a consolidação das atrações e as trocas de informações entre os idealizadores do 

evento e o público. Pensando na categoria de circuito, Magnani (2014) ressalta que o circuito 

atinge alguns casos particulares “que pode agregar uma nova dimensão (...) cujo ‘mundo’ não 

é constituído apenas por uma determinada prática” (MAGNANI, 2014, p.4), mas sim de 

estilos compartilhados. Ainda assim, o circuito apresenta relações com outras categorias, 

como a de trajetos. É a partir dos trajetos que se podem determinar a abrangência dos 

circuitos.  

E porque não dizer, que as comunidades virtuais, neste caso, o site do Facebook82 

pode ser pensado através da metáfora de trajeto, como parte da movimentação e circulação em 

                                                           
82 Tipo de site de rede social, onde o usuário necessita realizar um cadastro para começar a utilizado. Este 

cadastro é chamado de perfil e lá se podem colocar fotos, informações e adicionar outros perfis, formando uma 

lista de contatos.  A ferramenta possui algumas peculiaridades: termos como curtir, compartilhar, postar são 

funções conversacionais (RECUERO, 2014) que fazem parte de sua estrutura. Curtir é simbolicamente 

representado por o ícone de uma mão com um sinal positivo (em que o polegar é virado para cima, enquanto 

outros dedos se voltam para a palma da mão). Quando se curte algo é porque o usuário se identifica com o que é 

informado ou quando quer receber notificações em sua linha do tempo (uma espécie de mural, onde o usuário 

pode visualizar informações cronologicamente). Curtem-se fotos, páginas (um tipo de perfil voltado para 

empresas, corporações, instituições, produto ou qualquer outro serviço que queira obter visibilidade e 
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busca de novos territórios? Pois, além das lojas, equipamentos urbanos, cinemas, escolas, o 

Facebook também é outro ponto de encontro e de fluxos recorrentes (comunicacionais, 

simbólicos, informacionais) entre os participantes e idealizadores do evento. Pode-se dizer 

que o Facebook é parte do trajeto de circulação, caminho escolhido para se chegar ao HQPB. 

Não que todo o público frequentador do HQPB escolha o Facebook como trajeto, mas é 

possível perceber o interesse do público interagindo a partir das informações divulgadas. Na 

analogia a categoria dada por Bourdoukan (2007) sobre pedaços virtuais, em que diz que o 

pedaço virtual é um “espaço no qual são criadas e recriadas relações sociais que envolvem o 

estabelecimento de códigos de comportamento e de comunicação” (BOURDOUKAN, 2007, 

p. 76), podemos dizer que o Facebook é parte de um trajeto virtual a caminho do HQPB, em 

que são estabelecidas rotas preferenciais de circulação entre os usuários. E quais rotas seriam 

essas? Os links, os vídeos, as informações que direcionam para o blog do evento, os 

comentários, as curtidas.  

A forma de uso do trajeto diferencia-se do uso do pedaço: o trajeto abre o pedaço para 

fora, pois “sem essa abertura, corre-se o risco de cair numa perspectiva reificadora, fechada e 

demasiadamente ‘comunitária’ da ideia de pedaço – com códigos de reconhecimento, laços de 

reciprocidade e relações face a face exclusivistas” (MAGNANI, 2012, p. 96). O Facebook 

pensado como trajeto virtual para se chegar ao evento, levam as pessoas a transitarem pelas 

peculiaridades do HQPB antes mesmo de fazer-se presente fisicamente nele. Dessa forma, 

 

São os trajetos que acionam essa movimentação, produzindo configurações 

no interior do circuito: podem ser mais amplas ou mais restritas, mais 

duradouras ou efêmeras – uma festa, uma invasão, a apresentação da 

Tucandeira ou de danças “típicas” num colégio, uma exibição de skate, uma 
batalha de rap. Desta forma, são os trajetos que instauram os circuitos, e são 

eles que põem determinados segmentos em movimento, produzindo novas 

configurações (MAGNANI, 2014, p. 8). 

 

É, portanto no Facebook que o HQPB começa meses antes de sua idealização física. 

As informações, fotos e vídeos que tem como conteúdos a divulgação do evento publicadas 

desde o mês de agosto de 2014, eram acompanhados pela hashtag #VaiterHQPB. A hashtag é 

um tipo de marcação linguística que servem para ser associada a uma discussão ou assunto. 

Utilizar uma palavra procedida do # (símbolo sustenido) nas comunidades virtuais facilita que 

                                                                                                                                                                                     
popularidade na rede social), informações, etc. Essas informações podem ser partilhadas através do botão 

compartilhar. Compartilhar algo no Facebook é auxiliar a sua potencialização e visualização, tornando o que é 

partilhado, quase como algo viral. Já o postar é quando o usuário disponibiliza para todos em sua rede, fotos, 

informações, enunciados e vídeos em sua linha do tempo. 
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o item associado a ele seja visualizado mais facilmente em sites de buscas e pesquisas, 

alcançando assim, um público maior que pode visualizar as informações divulgadas na 

internet. O uso dessa linguagem indica uma disputa simbólica nas redes sociais, de diferentes 

identidades e grupos sociais que demarcam seus espaços, por meio de linguagens especificas 

(AMARAL, 2011). Neste contexto, o #VaiterHQPB tornou-se uma estratégia utilizada pelos 

membros do Studio, na busca pela visibilidade e maior número de acesso pelo usuários das 

comunidades virtuais. 

À medida que se aproximavam as datas do evento, as informações sobre os 

convidados principais eram divulgadas. Aos poucos, anunciava-se o nome do convidado e 

seus trabalhos correspondentes, a fim de gerar expectativa do público. A página do Facebook 

do HQPB era mantida diariamente com novidades sobre o evento. Por volta do mês de 

outubro, essas imagens eram acompanhadas da hashtag #TeVejonoHQPB. As divulgações 

também aconteciam em menores proporções, no blog do HQPB, mas que eram também 

compartilhadas no Facebook. Aos poucos foram reveladas as atrações e a estrutura física da 

sétima edição. Abaixo temos um Mapa (Figura 9) do espaço, divulgado no blog. Apenas para 

conhecimento, sinalizei alguns pontos necessários para uma boa visualização do espaço. Do 

lado do Mapa há uma legenda indicando os nomes e posições espaciais das lojas e 

patrocinadores que estariam presentes:  

 
Figura 9 – Mapa de localização espacial da 7ª HQPB 

 

 Fonte: Mapa adaptado do site do HQPB. João Pessoa-PB. Outubro, 2014. 
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Quem entrasse no evento, já poderia ver os estandes montados, mas com toda parte 

expositiva das lojas em direção à Praça do Povo. A legenda ao lado do Mapa serve para 

sinalizar a localização de cada estande, formado por lojas que comercializavam os produtos 

ligados a videogames, música, revistas em quadrinhos, acessórios e roupas com temática de 

animes, quadrinhos e de rock. Além destes, foi destinado um estande para três 

estabelecimentos alimentícios.  

Ao observar a legenda com os nomes das lojas e estabelecimentos participantes do 

HQPB, pesquisei sobre a localização física (bairros) dessas lojas na cidade de João Pessoa. 

Algumas delas são lojas virtuais (com produtos demonstrados em comunidades virtuais) e 

outras são de Estados circunvizinhos da Paraíba: Pernambuco, Rio Grande do Norte, Bahia e 

Ceará. Nas lojas de João Pessoa, a maior parte delas concentra-se no bairro do Centro (situado 

na Zona Norte). É importante o destaque para esse detalhe, pois se levarmos em consideração 

a localização do Studio Made In PB (na época da pesquisa) no bairro de Manaíra, observamos 

que a FUNESC, local da realização do HQPB, está na passagem no trajeto Centro-Manaíra. A 

localização destas lojas em João Pessoa revela os deslocamentos que o público do circuito da 

cultura pop realiza na busca por serviços. E com isso, é possível verificar os trajetos e sua 

visibilidade na paisagem urbana.  

 
Figura 10 – Localização das lojas e equipamentos participantes da 7º edição do HQPB 

 

PARQUE SÓLON  

DE LUCENA 
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Legenda:  

1. Casa do Studio Made In PB                                              5. Vip Games 

2. Fundação Espaço Cultural da Paraíba                               6. Musica.Com (Loja Matriz) 

3. GRACOM Escola de Artes Visuais                                  7. Musica.com (Loja Filial) 

4. Shazam Animes 

Fonte: Base do Google Maps83.  

 

Vale salientar que o bairro Centro concentra uma grande quantidade de 

estabelecimentos comerciais e que todos os transportes públicos, independente do destino, 

passam por este bairro, pois há diversas paradas de ônibus próximo ao Parque Solón de 

Lucena. Destaca-se que estes equipamentos instalados em espaços próprios e bem localizados 

incorporam-se na paisagem da cidade, oferecendo de forma regular, bens e serviços para 

consumidores, constituindo um campo de atividades bem organizado. Alguns donos destes 

estabelecimentos são amigos ou conhecidos dos membros do Studio e já participaram de 

outras edições do HQPB.   

Parte das lojas citadas acima serviram como pontos de venda dos ingressos, para que  

o público pudesse comprar antecipadamente. Para a sétima edição, foi cobrado um valor de 

dez reais antecipado (para os dois dias de evento) e o valor de quinze reais, se fossem 

comprados no dia do evento. A compra dos ingressos funcionava numa logística interessante: 

um bilhete só garantia a entrada de uma pessoa nos dois dias do evento, ou a entrada de duas 

pessoas em apenas um dia (sábado ou domingo). Essa logística fazia com que as pessoas 

comprassem mais de um bilhete e assim, diminuíam os custos de impressão de um bilhete 

para cada dia. De acordo com o Studio, os valores cobrados já incluíam a meia-entrada para 

todos, sendo entrada gratuita para crianças de até 03 anos de idade e idosos a partir dos 60 

anos. 

A escolha dos lojistas para participação do HQPB, assim como a organização dos 

espaços das atrações foram resultados de intensas reuniões entre os membros do Studio Made 

In PB. Foi no mês de agosto de 2014 que me deparei com uma das primeiras reuniões sobre o 

HQPB, no Studio. Márcio, Januncio, Paloma e Bela discutiam sobre a busca de 

patrocinadores e sobre as cotas necessárias para a realização do evento84. A pauta da reunião 

                                                           
83 Disponível em <https://maps.google.com.br>. Acesso em 20 maio. 2015.  
84 De acordo com os membros do Studio, não há um dinheiro em caixa para se começar o evento. É necessário 

pedir um financiamento antes, através das cotas de patrocínio (ou por meio de parcerias), para só então haver um 

investimento financeiro para a organização do evento. Nas cotas de patrocínio, os valores variavam de cinco a 

onze mil reais de investimento. A negociação é realizada sem haver dinheiro na hora, pois só depois é que pode 

https://maps.google.com.br/
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era principalmente sobre investimentos financeiros, planejamento da estrutura e a seleção de 

staff. Descrevo a seguir um pouco mais sobre este processo o qual pude participar. 

 

3.3  Os preparativos: a seleção do staff  

 

As pessoas que apóiam prestando serviços voluntários para a realização do HQPB 

fazem parte do staff. De origem inglesa, a palavra staff tem em sua tradução o significado de 

equipe de apoio ou corpo de assistentes auxiliares. O termo é comumente utilizado nas áreas 

de Administração e Marketing. No contexto do HQPB, o staff é fundamental para o 

andamento do evento, já que sozinhos, os membros do Studio não dão conta de todas as 

atividades e tarefas que precisam ser realizadas no evento. Esperei abrir a seleção para a 

equipe de apoio do HQPB. A chamada para seleção era divulgada no perfil do evento no 

Facebook, Twitter e no blog do Studio85 durante o mês de setembro.  

A seleção era feita através de um formulário online (ver Anexo B), no qual o 

candidato informaria seu nome, apelido que gostaria de ser chamado, idade, contato, email e 

quais as áreas que gostaria de trabalhar. As áreas eram as seguintes86: Oficinas, sketch session, 

Artist's Alley, setor de Imprensa, áreas temáticas, swordplay, RPG, card games, boardgames, 

Playtoy Station/Arcades, exposições, games, estandistas/ lojistas, exibição de animações, 

guarda volumes, concurso Cosplay, K-Pop, roadie/ bandas e PPTO, que significa “pau pra 

toda obra” – esta função seria para aqueles que ajudassem e desse suporte em todas as áreas.  

Aqueles que se inscreveram para a equipe foram adicionados por Glauber em um chat 

coletivo87 (com um pouco mais de 40 pessoas) no Facebook, chamado “nome mais genérico 

para deixar o espaço de socialização”. Ali os membros do Studio davam informações sobre as 

atrações do evento e motivavam os inscritos a compartilharem e a curtirem as notícias sobre o 

HQPB. Essas notícias eram chamadas de drops HQPB por serem curtas e instantâneas.  

As inscrições não garantiam que o candidato se tornasse apto para integrar a equipe. 

Digamos que o formulário serviu para afunilar e diferenciar aqueles que se empenhariam e os 

                                                                                                                                                                                     
ser realizado um montante de investimento; o valor cobrado nas cotas de patrocínio visa uma estimativa no qual 

o investimento pedido possa ser acima do estipulado, para que assim, caso sobre dinheiro este seja revertido para 

o Studio. 
85 Disponível em <https://studiomadeinpb.wordpress.com/2014/08/19/hqpb-drops-02-abertas-as-inscricoes-para-

selecao-da-equipe-de-staffs-do-hqpb-2014/>. Acesso em 09 jun. 2015.  
86 Cada uma destas áreas será explicada mais a frente.  
87 Chat é também chamado de bate-papo. Trata-se de um espaço no próprio Facebook em que é possível a 

conversação de dois ou mais usuários, realizados de forma privada, sem o acompanhamento e visualização de 

outros usuários na rede social. 

https://studiomadeinpb.wordpress.com/2014/08/19/hqpb-drops-02-abertas-as-inscricoes-para-selecao-da-equipe-de-staffs-do-hqpb-2014/
https://studiomadeinpb.wordpress.com/2014/08/19/hqpb-drops-02-abertas-as-inscricoes-para-selecao-da-equipe-de-staffs-do-hqpb-2014/
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que não. Este empenho era observado pelas vezes em que os inscritos compartilhavam os 

drops no Facebook, demonstrando interação e interesse, tanto online quanto presencialmente, 

com ajuda para espalhar panfletos pela cidade, buscar materiais, etc. Os inscritos selecionados 

participaram de uma reunião coletiva realizada na FUNESC no mês de Setembro. Nesta 

reunião, Márcio, Glauber, Januncio e Marília88 davam informações sobre o evento, sobre as 

áreas das atividades, sobre o espaço e alguns direitos e deveres dos staffs, como o direito a 

camisa do evento, entrada gratuita, alimentação (almoço e jantar) e alguns privilégios, como 

estar perto dos artistas convidados. 

Nos deveres, a equipe teria que chegar cedo ao evento, ter responsabilidades e não se 

ausentar do local sem aviso prévio, comunicando sempre que possível aos membros do Studio 

algum imprevisto. É interessante destacar aqui o perfil indicado para ser parte do staff, dentre 

outras atribuições, como ser responsável, ser pontual e prestativo, o candidato teria que ter 

alguma afinidade com a temática da cultura pop. Sobre esta última informação, só pude 

constatá-la ao perceber nos dois dias do evento, que as pessoas do staff possuíam alguma 

familiaridade com a cultura pop, eram público de outras edições do HQPB e conheciam o 

trabalho de ensino do Studio Made In PB. Alguns candidatos por já se envolverem em 

atividades que estavam no evento ficaram responsáveis por elas. Por exemplo, quem é jogador 

de Role-playing games (RPG) ficaria na organização dessa área.  

Ao preencher o formulário, escolhi oficinas, Pau Pra Toda Obra (PPTO) e Artist 

Alley89. Na reunião, o nome de cada pessoa inscrita era anunciado junto com a área em que 

estaria responsável, escolhidas pelos membros do Studio. Não falaram o meu nome e nem em 

que área eu estaria. Só quando perguntei a Glauber, ele me disse “ah, você já é de casa, vai tá 

nos auditórios”. Como eu era novata na organização e não tinha experiência com nenhuma 

das outras atividades, embora já conhecesse os membros do Studio, escolheram me colocar na 

organização dos auditórios já que não era necessário um conhecimento prévio sobre as 

atividades.  

Depois desta reunião, a comunicação entre a equipe e os membros foram mais 

intensas. Glauber criou um grupo virtual no Facebook90 (que não era mais o chat coletivo, 

mas um ambiente virtual próprio, com notícias e informações objetivas) no qual só os 

selecionados participariam. Ali seriam divulgadas novidades e informações sobre o evento e 

                                                           
88 Nome fictício para esta pesquisa. Além dela, outras pessoas fazem parte do Studio Made In PB, ao colaborar 

com suas atividades. Amigos e conhecidos colaboram para a realização do evento, prestando ajuda voluntária e 

mútua. Essas pessoas fazem parte da rede de contatos do Studio.  
89 Cada uma destas áreas será explicada mais a frente. 
90 Disponível em <https://www.facebook.com/groups/264981587028900/>. Acesso em: 09 mai. 2015.  

https://www.facebook.com/groups/264981587028900/
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convocações para ajudar na busca de materiais, caronas e divulgação. No mês de Outubro, 

Márcio começou a convocar a presença dos selecionados na carimbagem dos ingressos. 

Prontifiquei-me a ajudar neste processo. Os ingressos necessitavam ser carimbado em duas 

vias, uma ficaria com quem pagou e outra seria o canhoto que comprovaria a venda. Foram 

quase três dias de carimbagens, alternando entre as pessoas que compareciam ou no turno da 

tarde ou no turno da noite, na FUNESC. Toda essa colaboração acontecia de forma voluntária. 

Quem quisesse ajudar avisaria se poderia ir e qual horário, conforme os membros do Studio 

iam comunicando pelo Facebook e solicitando ajuda.  

No Facebook, a sociabilidade acontecia no virtual para desmembrar no real, como os 

primeiros contatos via chat coletivo. Entretanto este fato não deve ser naturalizado como uma 

simples forma de se comunicar, pois suas funções conversacionais contribuem para uma 

interação rápida e momentânea com outros usuários. Os organizadores informavam de 

maneira direta e simples tanto a convocação de ajuda coletiva (Figura 11) quanto detalhes 

sobre as atrações e convidados ilustres para o HQPB. As curtidas e comentários dos 

participantes da equipe era uma forma de manifestar atenção e reciprocidade para com as 

informações que ali eram compartilhadas. 

 

Figura 11 – Paloma convocando a equipe para ajudá-la 

 

Fonte: Página do Grupo de Staff no Facebook. João Pessoa-PB. Setembro, 2014.  
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Na publicação acima, Paloma convoca sua equipe para ajudá-la na Artist Alley. Nota-

se que ela não os conhecia pessoalmente e utilizou o Facebook para convocar a uma reunião 

pessoal. Utilizar esta ferramenta como mediadora serviu para atingir os seguintes objetivos: 

rapidez na informação, potencialização das atividades, contato prévio com quem ainda não se 

conhecia pessoalmente, autonomia na divulgação e manifestações de informações. Diferente 

do chat coletivo realizado nos primeiros contatos com os candidatos a staff, o grupo no 

Facebook surge como uma forma de reunir os interessados em prol de um objetivo específico.   

No chat coletivo (chamado nome mais genérico para deixar o espaço de socialização) 

eram debatidos vários assuntos que fugiam da temática sobre a organização do evento. Eram 

compartilhadas informações sobre filmes, quadrinhos, seriados; a interação mais intensa entre 

os participantes aconteciam no horário da noite. Para acompanhar os diálogos eu tinha que 

voltar às mensagens antigas para entender do que se estava falando. Era preciso estar presente 

(estar online91) no momento da interação no chat, já que eram muitas conversas paralelas.  

Diferentemente, no Grupo de Staffs era possível acompanhar as informações ali 

postadas de forma objetiva, com informações vinculadas às imagens como fotografias e 

vídeos. Percebe-se que as interações tanto no Grupo de Staffs quanto anteriormente no chat 

coletivo são maneiras de se formar uma unidade. Baseando-se nas ideias de Simmel, a 

interação obriga o indivíduo que possuem instintos, interesses, etc., “a formarem uma 

unidade” (SIMMEL, 1983, p. 166). Ainda de acordo com o autor, a interação dos indivíduos, 

com seus interesses, instintos, propósitos, fazem com que os homens vivam entre si, “ajam 

por eles, com eles, contra eles, organizando, reciprocamente, as suas condições – em resumo, 

para influenciar os outros e para ser influenciado por eles” (SIMMEL, 1983, p.165-166). 

Logo, no Facebook os interesses e propósitos sobre o HQPB – sua organização, ajuda 

coletiva, planejamento – formam a base da interação entre toda equipe organizadora, 

englobando staff e membros.  

 

3.4      Por dentro da Sétima edição do HQPB 

 

Se no Facebook, a interação entre o staff e os membros do Studio acontecem com o 

intuito de se formar uma unidade (SIMMEL, 1983), são nos dias do evento que essa unidade é 

materializada; equipe e idealizadores organizam-se reciprocamente para a realização do 

                                                           
91 Estar online é estar conectado nas redes sociais, realizando o login através do nome do usuário e de uma 

senha. Essas informações são pedidas quando se faz o cadastro na rede pela primeira vez. 
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HQPB, e essa organização é vista e sentida tanto pelo público quanto por aqueles que a 

compõem. Enfatizo a prática da realização do HQPB como uma atividade ativa de relações 

sociais, de forma que não apenas consumos se atualizam e se renovam, mas também onde se 

estabelece vínculos, sociabilidades, hierarquias e conflitos. 

Minha posição como parte da equipe permitiu que eu observasse situações que se 

estivesse como público não as observaria. Fiquei sob a coordenação e supervisão de Glauber. 

Cabia a mim, organizar as salas (situadas no Mezanino 2) que serviriam tanto para as 

palestras de convidados como para as oficinas. Assim, as observações que faço sobre o evento 

são em parte, limitadas e de dentro. Limitadas por não poder estar em vários lugares, nem 

observar peculiaridades em ambientes que me passaram despercebidos. De dentro, por eu 

estar numa posição, não de público, mas de organizadora e apoiadora identificada como staff 

e como parte daqueles que faziam o evento acontecer. Permitir-me fazer da participação, um 

instrumento de conhecimento ao estar “experimentando esse sistema, expondo-me a mim 

mesma nele” (FAVRET-SAADA, 2005, p.158). 

 

3.4.1   As atrações e o público 

 

Com a duração de dois dias, o HQPB concentra uma diversificada quantidade de 

atrações. Podemos dizer que as atividades do evento congregam com as práticas identificadas 

das vivências da cultura pop. Os serviços oferecidos abrem possibilidades para uma vivência 

coletiva, abrangendo em um mesmo espaço (o da FUNESC) as práticas mais representativas 

do universo da cultura pop. Os repertórios das atividades podem ser distinguidos em quatro 

divisões, são elas:  

a) Troca de conhecimentos/ informações: são as atividades destinadas ao 

conhecimento sobre histórias em quadrinhos, videogames, realização de oficinas para o 

público e bate papo com convidados. Nesta divisão também entram os espaços destinados aos 

fã-clubes de alguns produtos culturais pop; b) Competição: são as práticas do jogo, tanto em 

equipe quanto individual, podendo ser por meio eletrônico (jogos de videogames), por 

material – cartas, arco e flecha, etc. – ou por concurso – desfiles de cosplay e danças; c) 

Comercialização: são os serviços oferecidos para a venda, exercidos tanto por 

estabelecimentos comerciais (lojas e lanchonetes) quanto por não-comerciais, como 

desenhistas independentes e artistas que vendem seus trabalhos;  d) Performance/imagem: 
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neste campo estão a apresentações musicais, apresentações de danças, os desfiles de cosplays 

e as exposições de desenhos, action figures e exibições de  desenhos animados e filmes. 

Essas divisões foram feitas de acordo com as minhas observações sobre a forma de 

distribuição das atividades, ao fazer uma relação delas com o espaço em que estavam 

dispostos na FUNESC. As atividades com temáticas em comum foram organizadas de forma 

próximas umas as outras. A descrição de cada uma das atrações pode ser melhor 

compreendida no quadro abaixo: 

 

Quadro 1 – Descrição das atrações 

OFICINAS Tem o objetivo de promover o ensino rápido de alguma técnica 

PALESTRAS Com temas específicos, as palestras proporcionam um momento 

especial para os fãs, como é o caso da Palestra TEX. 

BATE-PAPO COM 
CONVIDADOS 

Formato mais informal de entrevista  com convidados. 

EXIBIÇÃO DE 
DESENHOS 

ANIMADOS E 
FILMES E 

EXPOSIÇÕES DE 
DESENHOS E 

ACTION FIGURES 

 

Animes e filmes eram exibidos. No segundo dia, houve uma sessão 

especial de estréia do desenho animado da série Star Wars.  Já as 

exposições eram de desenhos feitos por artistas e por alguns membros 

do Studio Made In PB. 

ARTIST´S ALLEY E 
ÁREAS 

TEMÁTICAS 

 

O Artist´s Alley foi uma novidade do evento. Essa área contou com 

exposições de quadrinistas, desenhistas e artistas que atuam no 

mercado editorial. Já as areas temáticas eram espaços destinados aos 

fã-clubes de filmes, desenhos, seriados,etc. 

K-POP STAGE E 
GRUPO DE K-POP 

O K-pop Stage era um espaço para que se ensaiassem as coreografias 

de grupos de K-pop. O K-pop é estilo de música coreana, com ritmos 

eletrônicos e dançantes. Geralmente o K-pop é dançado em grupo 

misto, ou de meninos e meninas. 

COSPLAYS E 
COSPOBRES 

Cosplays são aquelas pessoas que se fantasiam de personagens de 

quadrinhos, seriados, animes, mangás. Já o cospobre é uma versão 

mais modesta de um cosplay. O desfile de cosplays é uma das mais 

esperados pelo público. 

ARCADES 
(PLAYTOY 

STATION), CARD 
GAMES, BOARD 

Arcades são jogos eletrônicos, também chamados de fliperamas. 

Alguns arcades são simuladores de dança, de corrida, de tiros, etc. Já 

os card games são chamados de jogos de cartas com regras 

específicas de jogo. Já o board game são jogos de tabuleiros baseado 
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GAMES,  RPG 

 

em estratégias e com características visuais.  E  o Rollyng Play 
Games, o RPG é um jogo de interpretações de papeis, jogado em 

grupo 

ARENA GRACOM 
E ARENA TV 

TAMBAÚ 

 

Espaços destinados à escola de artes visuais digitais (Gracom) e a 

uma emissora de TV local (Tv Tambaú).  Na Arena Gracom eram 

jogados o Counter-Strike e o Leagues of Legend jogos online. E na 

Arena Tv Tambaú, montou-se uma espécie de palco, onde se 

debatiam principalmente sobre os jogos eletrônicos do momento. 

SWORDPLAY E 
ARCO E FLECHA 

 

 

Práticas que simulam duelos medievais. Estas práticas também se 

desdobram nos jogos chamados LARP (live action role-playing), 
jogos de duelos, só que neste caso, o praticante necessita interpretar 

papéis, como acontece no RPG. Já o Arco e Flecha é um jogo de 

simulação de arco e flecha. Os materiais utilizados são feitos de 

materiais como plásticos e madeira. 

CAMPEONATO 
VERSUS JAMPA 

 

Campeonato de videogame apoiado pelo grupo Versus e pela 

equipe Cangaço Fighter. 

Fonte: Elaborado pela autora  

 

Só de observar o repertório das atrações, dá para se ter uma ideia de como o público 

nesse evento é heterogêneo, fato que só pude perceber circulando nos espaço onde aconteciam 

as atividades. Os atores sociais envolvidos no HQPB fazem da cultura pop um 

empreendimento. A familiaridade com o assunto faz com que muitos vejam o universo da 

cultura pop como forma de trabalho, investindo-se de tempo e de projeto que tragam retorno. 

Se há um público para o consumo dessa cultura pop, o empreendimento pode ser satisfatório 

(é marcante a presença de ações empresariais no evento). Muito mais do que uma prática 

cultural, o HQPB movimenta empresas locais que oferecem serviços e bens ligados ao que se 

entende por pop, como por exemplo, a empresa PlayToy e a equipe Cangaço Fighter, ambos 

empreendimentos voltados para promoção e prática de jogos de videogames.   

A homogeneização do consumo e da sociabilidade, propiciada pelo formato que esses 

eventos como o HQPB se organiza, não anula as particularidades existentes. Mesmo o seu 

público sendo formado de consumidores ávidos da cultura pop, ele é heterogêneo, em suas 

escolhas de consumo, em suas identidades. Ao mencionar as particularidades existentes numa 

metrópole, Canclini (1995) vai dizer que estas são destacadas quando se há um entrechoque 

entre as variáveis, não apenas econômicas ou educacionais, mas de gênero e geracional. 

Quadro 1 – Descrição das atrações (continuação) 
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Pensando o HQPB dentro dessa aparente homogeneização do consumo e da sociabilidade, os 

marcadores sociais são acentuados através das fronteiras de gênero e geração. 

Foi observado nos dois dias de evento, que a predominância do gênero masculino era 

forte. As áreas dos arcades (na Arena Gracom), cardgames, boardgames, campeonato de 

videogames e Arena Tambaú foram dominadas pelo gênero masculino, restando ao gênero 

feminino uma maior presença nas salas de exibição de filmes, em algumas oficinas e 

palestras, como cosplayers e nas apresentações de K-pop, embora em maior número, os 

participantes dessa dança eram meninos, havia apresentações de meninas em dupla ou como 

integrante de um grupo de predomínio masculino. O K-pop, com pronúncia “quêipópi” 

podem ser constituídos por grupos femininos, masculinos ou mistos. As danças são bem 

sincronizadas entre os participantes e o visual é chamativo, com maquiagens ou brilhos. Além 

de dançarem coreografadamente, também dublam as músicas, realizando simulações bem 

elaboradas de apresentações das bandas K-pop escolhidas pelos grupos.  

Destacando as questões de representação de gênero, alguns personagens escolhidos 

pelos cosplayers possuem características físicas delicadas ou avantajadas. Quem escolhe 

realizar cosplay de personagens com características físicas musculosas, geralmente preocupa-

se com que seu corpo assemelhe-se ao personagem, embora isso não seja pré-requisito de um 

cosplayer ser parecido esteticamente com o personagem que se escolhe. Muito menos, que 

meninas realizem cosplays apenas femininos e que meninos realizem apenas cosplays 

masculinos. O cosplay do personagem Coringa, do filme Batman teve no HQPB, tanto a 

versão feminina quanto masculina, sendo originalmente, um personagem masculino. Nos dois 

casos, cosplay e k-pop, os corpos são suportes de experimentações: jogam-se com as 

aparências, a estética e em alguns casos, como dos cosplayers, jogam-se com as estruturações 

do que se entende por masculino e feminino. 

Através dessas desconstruções, simula-se ser quem quiser, meninas realizam cosplays 

masculinos e meninos cosplays femininos, numa relação de imbricações.  Melo (2013), ao 

pesquisar gênero e sexualidade entre os cosplays, observou que: 

 
a participação masculina e feminina envolvida com as atividades sociais 

chama a atenção e o que desperta o interesse de estudo é o fato dos 

participantes deste grupo apropriarem-se de personagens complexos, onde a 

definição de gênero e sexualidade se coloca de forma imbricada onde 

aparentemente, essa complexidade não se torna uma questão para esses 

jovens brasileiros (MELO, 2013, p.2). 
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 Observei também essas imbricações masculino-feminino no evento Hero Spirit, 

frequentado ao iniciar o campo sobre o universo da cultura pop. Lá, avistei um cosplay 

feminino, feito por uma travesti. Sua sexualidade não impediu que fosse admirada e que 

pessoas a parassem para tirar fotos.  

Em relação à geração, o público varia quanto a sua idade geracional, sendo visto tanto 

crianças, adolescentes e pessoas com idade entre 18 a 35 anos. Os de mais idade geracional 

participavam das áreas da Arena Tv Tambaú, RPG, do cardgames, boardgames, Artist´s 

Alley, áreas temáticas, bate-papo com convidados e de palestras, além da realização de 

cosplay. Em algumas atividades como Arena Gracom e jogos de dança, era possível ver a 

presença de crianças. No mais, observei que a aspiração em fazer amizades durante o evento é 

algo almejado por parte do público, que se comunica com outros através de plaquinhas com 

dizeres convidativos, chamando atenção para uma busca de afetividade (Figura 12).  

 

Figura 12 – Público com plaquinhas comunicativas 

 

 Fonte: Foto e montagem elaborada pela autora. João Pessoa-PB. Novembro, 2014 

 

Finalmente, o público do HQPB também são comunicadores, divulgadores e 

consumidores da cultura pop. Realizam críticas sobre o evento, filmagens, criam blogs, canais 

de vídeos, tudo como forma de expansão de conhecimento, reforçando e revitalizando suas 

práticas de consumo.  

 

3.4.2  Os princípios de organização interna 

 

O horário de abertura dos portões para a entrada do público era às 10h da manhã. No 

entanto, nós da equipe de staff tínhamos que estar cerca de duas horas antes no local da 
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FUNESC, prontos a receber as informações dos coordenadores de cada área e ajudar no que 

fosse preciso. As primeiras instruções ficaram por parte de Márcio, Glauber, Januncio e 

Marília. Eles já estavam logo cedo no local e naquele momento, eram os principais 

articuladores na organização e divisão de tarefas. Cada grupo se responsabilizaria por uma 

área do evento e os organizadores, também responsáveis por cada área, coordenariam e 

supervisionariam a sua equipe. Na prática, alguns coordenadores tinham o auxílio de um staff 

mais experientes que coordenavam outros staffs, menos experientes. A identificação de staff e 

organizadores se dava pelas cores da camisa: os organizadores tinham a camisa na cor azul e 

o staff, na cor amarela No entanto essa regra de identificação não era fixa: quando Álida 

apareceu no evento no sábado, foi dada a ela uma camisa azul, e no domingo, ela vestiu uma 

camisa amarela. A sua função era apoiar no que fosse preciso. 

Quanto às atribuições de cada coordenador, foi o seguinte: Bela ficou responsável 

pelas atrações e desfile de cosplays, dando assistência aos inscritos e informações gerais a 

respeito. Glauber responsabilizou-se de toda logística das atrações, coordenaria os PPTO e 

daria apoio a Januncio. Januncio, junto com Marília, daria suporte à cobertura nas mídias 

sociais e atenção aos convidados (desenhistas e dubladores profissionais). Márcio 

supervisionaria o financeiro, a logística dos ingressos e o setor de exposições de action figure. 

Paloma ficaria responsável pela Artist´s Galery, espaço reservado para que os desenhistas e 

quadrinistas locais pudessem expor e vender suas publicações.  

A suposta estabilidade em que cada auxiliar permaneceria em sua área é 

constantemente quebrada no decorrer do evento. A falta de alguns deles, fez com que normas 

e regras fossem mudadas. Nesta situação específica, de alguns faltosos, Lívia92 (que já havia 

participado de outras edições), foi remanejada para ajudar na coordenação. Grande parte dos 

que ali estavam não desempenharam apenas uma função; seus papéis são suspensos, ora estão 

em uma área, ora em outra.  

Com a abertura dos portões às 10 da manhã, a entrada do público pagante foi 

permitida. Antes de entrar na área do evento, um segurança inspecionava mochilas e bolsas 

dos que entravam. Não era permitida a entrada de bebidas alcoólicas, cigarros, substâncias de 

usos ilícitos, armas brancas nem de fogo e nem objetos cortantes ou que oferecessem perigo 

aos demais. No sábado, pela manhã, verifiquei um público não tanto de adultos, mas de 

adolescentes. Avistei poucas crianças. Já no domingo, observei grande quantidade de adultos 

jovens, algumas crianças acompanhadas pelos pais ou grupos de adolescentes.   

                                                           
92 Nome fictício.  
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No início da manhã do sábado, a movimentação ainda era pouca. A princípio, ao 

observar do primeiro andar a Praça do Povo, tive a sensação de que o espaço era muito amplo 

para a quantidade de equipamentos instalados (estandes, máquinas, computadores, outdoors). 

Essa amplitude do espaço facilita a movimentação e circulação do público no local, assim 

como também demonstra as pretensões dos organizadores em atrair um maior número de 

pessoas: ora, se as atividades ocupam quase todo o espaço da FUNESC é porque o intuito é 

promover a circulação por estes espaços. Cada área de atividades era um convite para o 

público como passante, explorar o evento.  

Posicionei-me no Mezanino 2, arrumando as salas e organizando as cadeiras para os 

participantes das oficinas e palestras. Mesmo com pouca movimentação de público, algumas 

pessoas me paravam para perguntar se havia uma programação do evento no qual pudessem 

acompanhar. Esse fato aconteceu com outros staffs: o público reclamava por não haver uma 

programação no qual pudessem acompanhar o horário das atrações. A programação do evento 

foi divulgada semanas antes do HQPB acontecer, no Facebook e no blog para o público. Foi 

por conta de uma queixa de uma staff, que Glauber nos disponibilizou a programação 

completa dos dois dias (ver Anexo C). 

 Ao me encontrar com Glauber para pegar a programação, perguntei: “e aí Glauber, 

como estão as coisas?” Ele me respondeu um pouco hiperativo:” tá né, tá indo aqui”. Ao vê-

lo um pouco agitado, tentei encorajá-lo: “Ah, mas vai dar tudo certo!” E ele complementou: 

“Dar certo dá. Só que é nesse dar certo que a gente se lasca!”. Neste momento, percebi o 

quanto ele estava tenso: o walk talk em suas mãos, não parava de tocar. Glauber se esforçava 

para resolver problemas, ao mesmo tempo em que atendia o walk talk e procurava staff  PPTO 

para ajudá-lo. Sua frase foi de desabafo e ao mesmo tempo me fez refletir que o “dar certo” 

são as situações de improviso que existem na realização do HQPB, e como obter estratégias 

rápidas a fim de resolvê-las.  

Embora haja um planejamento prévio, no qual cada um sabe o que precisa ser feito, há 

ocasiões em que não se tem controle: falta de staff, informações sobre a programação, falta de 

galões de água nos auditórios, atraso de atrações, etc. O fazer dar certo implica engajamento 

por parte dos organizadores, e em troca, o reconhecimento por este engajamento e esforço 

deve ser o esperado. É preferível fazer algo para dar certo a não fazê-lo. 

O trabalho realizado tanto pelo staff quanto pelos organizadores revela um sentimento 

de “sentir-se necessário aos outros” (TODORÓV, 1996, p. 96), logo o reconhecimento 

acontece pelo fato de estarem envolvidos numa interação, trazendo um reconhecimento 

secundário ou indireto. O engajamento permite diferenciar aqueles que estão ali para 
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colaborar e os que estão ali apenas para aproveitar o evento. Os staffs não pagam para entrar 

no HQPB, já que estariam envolvidos na organização. Isso não impede de em alguns 

momentos, aproveitarem das atividades do evento, com a ressalva de que se fosse solicitado 

por algum coordenador ou outro staff, este teria que ajudá-lo.  

No entanto, Rodrigo93, responsável pela área dos Arcades, rompeu com essa regra. 

Passou toda parte do evento, tanto pela manhã quanto pela tarde, nas atividades de 

entretenimento. Isso gerou uma revolta perante a equipe. Enquanto todos trabalhavam e 

tentavam ajudar de alguma forma, fazendo-se visível entre os demais, Rodrigo se divertia. 

Fofocas e reclamações surgiam por conta de Rodrigo. A fofoca por parte de alguns integrantes 

de apoio sobre a atuação de Rodrigo pode ser pensado como um mecanismo acionado (por 

parte daqueles que não aprovam o comportamento alheio) para se obter uma forma de justiça, 

ou melhor, de recompensa e reconhecimento em relação ao trabalho exercido por aqueles que 

ali se engajavam. A reprovação da atuação de Rodrigo foi tão forte que repercutiu após o 

evento, no chat coletivo no Facebook. Em relação a força da fofoca, Cláudia Fonseca (2004) 

citando Gluckman (1963) revela que a fofoca “pode reforçar o sentimento de identidade 

comunitária ao criar uma história social do grupo” (FONSECA, 2004, p. 23). Nestes termos, é 

possível pensar que a fofoca nesta situação serviu para acionar o sentimento de pertencimento 

de ser staff que precisava ser compartilhado por todos. A fofoca assim definiria os limites do 

grupo, imprimindo princípios morais que necessitavam ser compartilhados. 

Os princípios morais auxiliam na manutenção de um ordenamento interno dos 

integrantes do staff.  Dentre estes princípios estão o fazer dar certo em situações de improviso 

e as estratégias comunicativas em prol de soluções. Não que fosse proibido ficar parado no 

evento, mas era preciso demonstrar-se acessível e eficiente, prestando ajuda. O caso de 

Rodrigo serviu para que outros integrantes ficassem mais atentos para as condutas que 

movimentavam suas interações naquele espaço.   

Atenta a esta situação de seguir os princípios morais do ser staff, procurei estar mais 

proativa diante das responsabilidades a mim delegadas. No Mezanino 2, local onde 

aconteceriam as palestras e as oficinas, no qual eu fiquei responsável, não havia nenhuma 

placa ou sinalização que informassem ao público onde seriam as salas dessas atividades. 

Como eu estava com a camisa de organização, as pessoas me paravam e perguntavam o 

horário das atrações ou porque não haviam distribuído folhetos com a programação. Alguns, 

irritados, reclamavam da organização do evento, outros, tinham dúvidas sobre as oficinas. 

                                                           
93 Nome fictício. 



114 

 

Senti-me perturbada. Perturbada porque tinha que pôr em ordem as salas, perturbada por 

pessoas estarem me parando para perguntar coisas que eu de fato não saberia responder. A 

falta de comunicação, ou melhor, as formas de como as comunicações aconteciam ali eram 

difusas, rápidas, efêmeras. E isso não era só no meu setor, as informações difusas ocorriam de 

forma dinâmica como parte daquele cenário, também dinâmico.  

 O horário e o local das atrações eram anunciados de tempo em tempo no palco. 

Márcio ou Glauber anunciavam as atividades, mas o som não era muito nítido, devido tanto 

ao som referente a outras atividades no mesmo espaço, quanto ao próprio barulho do público. 

Eram muitos sons ao mesmo tempo! Barulho de pessoas, músicas eletrônicas, músicas 

dançantes, sons das máquinas de games, voz ao microfone. As percepções sonoras difundiam-

se numa direção polifônica. Ainda assim, a impressão que se tem é que se tratava de um 

cenário simultâneo, polifônico e simulacional, em que acontecem várias coisas ao mesmo 

tempo, como num videoclipe, no qual várias cenas acontecem ao mesmo tempo, mas que 

fazem parte do mesmo conteúdo. 

Nós do staff nos informávamos uns com os outros à medida que se cruzavam no 

espaço do evento. “Você viu Glauber?” “Encontra Lívia e pede pra ela ir na área dos 

cosplays, rápido!” “Cadê Januncio?” “Você sabe onde está a caixa de microfones?”. Eram 

algumas das perguntas feitas à medida que íamos nos encontrando. Essas perguntas feitas de 

um para outro faziam parte das dinâmicas comunicativas do staff e surgiam como uma 

estratégia para facilitar a busca de informações que apareciam. 

Mesmo com a anunciação das atividades feitas no palco, as pessoas não paravam de 

me perguntar os horários das atividades e em qual sala elas aconteceriam. Preocupada em 

parar toda vez que me perguntassem sempre as mesmas coisas, resolvi ir às salas 

administrativas (onde ficara os organizadores, staff e convidados) procurar papel, caneta e fita 

adesiva. Lá, encontrei com Álida e ela me ajudou a fazer as plaquinhas improvisadas escritas 

à mão. Pronto, as sinalizações das salas estavam prontas. À medida que uma atividade ia 

encerrando, nós colávamos já a plaquinha informando o que iria acontecer em seguida. 

Ao nos ver colando as plaquinhas ao lado das portas das salas dos auditórios, Bela nos 

perguntou o que estávamos fazendo e informamos a ela que como as pessoas estavam sempre 

perguntando, decidimos sinalizar as salas. Ela na mesma hora disse que procuraria Januncio 

para informar sobre isso e se retirou. Vendo isso, Álida disse: “Se Januncio andasse viu, era 

todo mundo atrás dele. Se ele andasse resolvia muita coisa”. Ouvindo isso, perguntei: “Sim, 

mas ele já não resolve?” Foi quando ela respondeu: “É, ele tem muitos contatos, mas se ele 

andasse tinha mais para resolver tudo...” A fala de Álida é crucial para se destacar alguns 



115 

 

pontos da organização social em relação ao Studio Made In PB: as informações são 

centralizadas. Quem as detém é Januncio. Isso foi observado nos dois dias de evento. Para 

quase tudo que acontecia, Januncio era acionado. Era comum vê-lo junto com um staff indo 

de um canto a outro, observando o evento.  

Essa centralidade de informações, no fim do evento, gerou reclamações de alguns 

staffs quanto à falta de comunicação adequada. Em relação à centralização de informações por 

Januncio, esta pode ser entendida como forma dele obter controle das situações, estando a par 

do que acontece. Não que ele seja um sujeito centralizador, no termo pejorativo e negativo, 

mas que centralizar as informações é uma forma de saber tudo o que acontece como também 

de ser solicitado e avisado em todas as situações. Januncio como agente privilegiado, ocupa a 

mesma posição na estrutura social do Studio Made In PB. Este privilégio é dado tanto por ser 

o membro fundador, como por deter contatos e conhecimentos. Além de centralizar 

informações, ele sempre está perto dos convidados do evento. Ainda em conversa com Álida 

sobre Januncio, ela comentou comigo: “Ele é peixe grande... Porque consegue esses contatos 

e faz um evento desse porte!”  

 Quando Álida falou que Januncio era um “peixe grande”, logo lembrei-me dos peixes 

graúdos no qual Foote-White (2005) descreve em A Sociedade de Esquina. Se fizermos um 

comparação, os peixes graúdos de White controlam os rapazes de Corneville em prol da 

realização de sua campanha política. Analogamente, o peixe grande, dito por Álida tem suas 

estratégias de controle em relação ao que acontece a sua volta; o peixe grande necessita do 

apoio da equipe (staff) e dos outros membros do Studio. Juntos, cooperam uns com os outros 

para o andamento do evento. Em conversa com Januncio sobre a realização do HQPB, certa 

vez me disse: “não é uma coisa que eu faço sozinho, é muito mais porque as outras pessoas 

fazem”. A natureza dessa cooperação por outras pessoas é baseada no respeito e 

reciprocidade. 

Um ouvir atento para esta afirmação de Álida evidencia que existem relações 

hierárquicas entre os membros, que são ressaltadas em situações como a realização do HQPB. 

Não apenas professor e aluno, como ocorre no Studio, mas de idealizador e seus pares. O 

HQPB é um evento que exige uma boa negociação de quem o idealiza. Tanto pelos contatos 

de convidados de outros Estados, o que delega atrativo de público, quanto pela própria 

quantidade de atividades que acontecem no mesmo espaço. Articular um evento como este é, 

portanto, para quem é “peixe grande”.  

Os princípios em prol da manutenção de uma organização interna dos organizadores e 

staff vão desde as questões morais, como a questão da atuação do ser staff a estratégias de 
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comunicação para preencher as lacunas referentes à centralidade de informações. Estes 

mecanismos situam os papéis sociais de staff e de organizador dentro de ações 

interdependentes, gerando interações entre os atores sociais envolvidos nos quais estes se 

movimentam, dinamizam e realizam arranjos organizativos mediante a improvisação e ao 

fazer dar certo, este último, torna-se uma instância bastante valorizada diante da 

simultaneidade do próprio evento. 

 

3.4.3  Cenários simultâneos: percepções do espaço físico e do tempo 

 

Nos momentos em que eu estava sozinha, dei-me a permissão de contemplar o evento 

de onde estava: lá no primeiro andar, no mezanino 2. De cima, pude observar um cenário 

onde várias atividades aconteciam ao mesmo tempo (Figura 13). 

Figura 13 – A Praça do Povo 

 

Fonte: Foto registrada pela autora. João Pessoa-PB. Novembro, 2014. 

 

Ainda observando, avistei um grupo de adolescentes que jogavam entre si, na forma 

de dança. Seguindo as instruções de um dançarino virtual (em terceira dimensão – 3D), no 

qual indicava os próximos passos da coreografia, o grupo ia imitando os movimentos do 

personagem, formando uma dança em ritmo frenético. Esse tipo de jogo eletrônico captura os 

movimentos corporais e, a cada passo acompanhado de forma correta, ganham-se pontos. O 
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jogo de dança pode ser jogado em dupla ou em grupo. Neste estande, a maioria dos que iam 

dançar eram meninos e no primeiro dia foi a atividade que mais atraiu pessoas.   

A dinamicidade e a simultaneidade são características importantes do HQPB. No 

evento, várias coisas acontecem ao mesmo tempo, num mesmo espaço organizado. Da mesma 

forma que aquelas pessoas que dançavam buscavam uma sincronia em seus passos, assim 

eram as atividades do próprio HQPB. Mesmo sendo atividades distintas para grupos distintos, 

os conteúdos das atividades buscavam uma sincronia com o todo, ou seja, com a cultura pop, 

representada por um universo de imagens, ícones, símbolos, consumos, estilos, sons e 

sensações, por sinais visuais e verbais.  

As concepções do tempo e do espaço físico são criados através das práticas e 

processos que ali se manifestam. Para quem dança ou para quem joga cartas, para quem 

passeia pelos estandes das lojas, para quem assiste as palestras, para quem trabalha ou 

organiza o evento, não importa. Para todos estes, o tempo e o espaço são experiências que se 

ressignificam. Estas pessoas são consideradas “agentes movidos por um propósito engajados 

em projetos que absorvem tempo através do movimento no espaço” (HARVEY, 2012, p.195). 

A forma de como estes agentes ordenam simbolicamente o espaço e o tempo, possibilitam a 

eles a experiência de aprender quem se é ou que são na sociedade (CERTEAU, 1984 apud 

HARVEY, 2012, p. 198). Jogadores, dançarinos, cosplayers, consumidores, organizadores, 

staff e lojistas experimentam a integração social compatível com a diversidade de 

representações no mesmo espaço organizado. 

A organização do espaço físico no HQPB quer dizer muito sobre seu público: as 

atividades eletrônicas e as grandes opções de consumo localizavam-se no térreo. Ali 

circulariam o público de jogadores, de consumidores (de jogos, de filmes, de acessórios, etc.), 

compondo um cenário de frenesi-maquinário (arcades, telas de computadores, televisores). 

Ainda no térreo, em um local mais distante das máquinas e das lojas, o público de Swordplay 

compunha o cenário de frenesi-esportivo: duelos medievais, treino, competições e regras de 

jogo.  

A readaptação de um estabelecimento cultural, como no caso da FUNESC, para um 

evento de atividades culturais e de consumo reinventa o local. Reinventar a Praça do Povo, 

reinventar os Mezaninos, reinventar o Teatro de Arena, lugar onde acontecem os duelos 

medievais. Lugar também onde acontece um tipo de jogo chamado Quadribol94: dois grupos 

competem entre si, montados em uma vassoura, tentando lançar uma bola dentro de arcos 

                                                           
94Nome dado a uma prática esportiva realizada pelos personagens da série literária britânica Harry Potter, escrita 

pela autora Joane K. Rowling. 
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suspensos, como bambolês (Figura 14). Só vim ter conhecimento desta atividade (ela não 

estava descrita na programação) quando desci para o térreo e fui caminhando pelos espaços 

do HQPB.  

 

 

Figura 14 – Jogadores se organizam para o Quadribol 

 

 Foto registrada pela autora. João Pessoa-PB. Novembro, 2014. 

 

Os usos do Teatro de Arena foram reinventados. A partir da construção de uma 

estrutura própria para o Quadribol, os usos daquele espaço receberam outras designações: se 

executava e se assistia uma prática lúdico-esportiva. Ali o espaço físico adquire outra forma 

de uso por meio da construção coletiva. É através da representação do vivido (LEFEBVRE, 

1974 apud HARVEY, 2012, p.201) que o espaço físico relaciona-se com as vivências e 

relações sociais desses sujeitos. Sendo assim, “os espaços de representação, portanto, tem o 

potencial não somente de afetar a representação do espaço como também de agir como força 

produtiva material com respeito às práticas espaciais” (HARVEY, 2012, p. 201). Essa 

observação vai de encontro aos pensamentos de Bauman (2001) ao falar dos espaços públicos 

no contexto contemporâneo. Segundo o autor, esses espaços são feitos para o consumo, sem 

que haja qualquer interação ou socialização entre as pessoas, isolando-as na experiência do 

consumo (BAUMAN, 2001, p.114). Embora o HQPB seja uma experiência cujo cerne é o 
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consumo, pude observar que diferente do que afirma o autor, as interações entre as pessoas 

acontecem, e que sem sempre são “breves e superficiais” (BAUMAN, 2001, p.114). Prova 

disso são as próprias plaquinhas comunicativas demonstradas anteriormente, que buscam a 

aproximação e socialização com outras pessoas95.      

Assim como o espaço, o tempo também deve ser entendido considerando as ações 

sociais. A temporalidade (no sentido de durações) no evento HQPB é acentuada pelo presente, 

pelo agora, pelo momento. O presente prevalece entre os ritmos de consumo, com serviços e 

atividades de lazer efêmeras. Ao evidenciar o presente na temporalidade do HQPB, 

enfatizam-se os ritmos de ações interdependentes que movimentam e dinamizam as relações 

sociais ali construídas ou ressaltadas. Essas ações encontram-se nas atividades presentes: cada 

atividade que constitui a programação do evento possui regras de horário que marcam a 

periodicidade de permanência. Da mesma maneira, o evento em sua totalidade, também 

possui um limite de período: dois dias, das 10h às 22h.  

Ritmo, duração, instância, continuidade e simultaneidade. Estas são as diretrizes para 

se compreender a temporalidade dentro do HQPB. O tempo é produtivo, ritmado e dinâmico. 

Enquanto numa sala acontecem palestras e oficinas, em outros ambientes joga-se, dança-se, 

compra-se, desenha-se. E assim, as experiências temporais se dão através dos ritmos. Se pude 

observar o que foi dito até aqui é porque “tive tempo”, dentro dessa simultaneidade. No 

intervalo de uma atividade e outra realizada no local dos Auditórios, contemplei de cima, 

desci até a Praça do Povo, vagueei o olhar pelo HQPB, mesmo que de forma limitada, pois 

tinha que voltar ao lugar onde fui destinada 

 

3.4.4 O devir-staff 

 

As experiências em trabalho de campo no qual o antropólogo é afetado junto aos 

nativos fazem com que se abram outro ponto de vista em fazer etnografia, um ponto de vista 

diferente do ponto de vista dos nativos que vai além dos processos de observação sobre o 

mesmo. Não se almeja tornar-se um nativo, mas ser afetado pelas mesmas 

experiências/situações que ele. A “modalidade de ser afetado” (FAVRET-SAADA, 2005, 

p.155) é uma aceitação em que nada tem a ver com a observação e a empatia. Deixar-se afetar 

é deixar-se estar em condição de devir. Neste sentido, o devir “é o movimento através do qual 

                                                           
95 Um caso interessante a ser demonstrado são as relações de afeto que aconteceram entre dois integrantes da 

equipe de apoio. Eles se conheceram no HQPB, ficaram amigos e atualmente são namorados. 



120 

 

um sujeito sai de sua própria condição por meio de uma relação de afetos que consegue 

estabelecer com uma condição outra” (GOLDMAN, 2003, p.464). Nas palavras de Guatarri, o 

devir é: 

 

termo relativo à economia do desejo. Os fluxos de desejo procedem por 

afetos e devires, independentemente do fato que possam ou não ser rebatidos 

sobre pessoas, imagens, identificações. Assim, um indivíduo 

antropologicamente etiquetado masculino pode ser atravessado por devires 

múltiplos e, em aparência, contraditórios: devir feminino coexistindo com 

um devir criança, um devir animal, um devir invisível, etc. (GUATTARI, 

1986, p.288 apud GOLDMAN, 2003, p.464) 

 

Em suma, o devir é um estado de movimentação de condições, ele é real, “é o que nos 

arranca não apenas de nós mesmos, mas de toda identidade substancial possível” 

(GOLDMAN, 2003, p.464). Minha experiência em campo nos dois dias do evento HQPB 

foram procedidas por momentos de devir. Como parte da equipe de apoio, eu estava também 

como pesquisadora. Meu intuito era descrever todos os detalhes em campo, as situações que 

apareciam e os agenciamentos dos atores sociais ali envolvidos. No entanto, a condição como 

parte do apoio demonstrou situações em que escapavam do meu controle de observação 

participante.  

O incômodo em manter tudo em ordem, a presteza, a agilidade e as dinâmicas 

comunicativas me fizeram envolver, em que cada momento eu me sentia parte do ser staff, 

embora nunca tivesse trabalhado em eventos como esse. Sentia-me ainda envolvida no 

processo de devir staff quando notava o empenho de Lívia e de outros que, mesmos cansados, 

organizavam mesas, conferiam se estava tudo dando certo, subiam e desciam os primeiros 

andares.  

No segundo dia do evento, ao me familiarizar com as dinâmicas comunicativas e em 

perceber os componentes do evento, pude ir até as salas administrativas e lá guardar meus 

pertences. A sala era ampla: havia dois sofás um de frente ao outro e ao lado de um deles, 

uma mesa redonda com algumas cadeiras, armário, frigobar e mesas com computadores e 

impressora. Nessas mesas, eram colocados os notebooks96 para se ter acesso à internet e ali, 

trabalhavam os que faziam as coberturas das fotos do evento e divulgação do mesmo nas 

comunidades virtuais. 

Fiquei sentada por um tempo próximo a mesa redonda, e em cima dela haviam algumas 

caixas com ingressos enumerados. Chegou um rapaz da equipe de apoio próximo a mim e 

                                                           
96 Computadores portáteis que funcionam à bateria carregada em energia elétrica. 
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perguntou se poderia pegar os ingressos que estavam ali. Lembrando-me da dinâmica de 

comunicação entre nós, staff, disse a ele que achava que poderia pegar, pois se estavam ali, 

não teria problema algum. Observando aquilo, Marília uma das coordenadoras que estava 

próximo a mim, ao ouvir que eu havia respondido, perguntou ao rapaz quem havia pedido 

estes ingressos. Ele respondeu que Glauber havia pedido. E ela continuou: “e quem disse pra 

você pra pegar todos os ingressos?”. Ele, apontando pra mim disse: “aquela menina ali”.  

Marília perguntou em alto e bom som: “e quem é essa menina?”. Foi quando eu intervi 

no diálogo e disse que não era ninguém. Ela se virou a mim, me olhou e deu uma ordem ao 

rapaz pedindo para levar apenas os ingressos carimbados. Depois deste momento – 

desagradável –, preferi não me sentar próximo aos ingressos. Afetei-me. Afastei-me. Esse foi 

um dos momentos em que pude experimentar um sistema de hierarquias e de ter a consciência 

que eu estava ali a trabalho. Ser staff é participar de um trabalho, com pessoas lhe dizendo o 

que fazer e indicando ordens. Ao deixar-me participar, expus a mim mesma nas diversas 

situações: desde colocar plaquinhas nas salas, ser paciente com o público, saber lidar com 

alguns dos ministradores das Oficinas (que ora reclamavam, ora solicitavam materiais) e dar 

informações.  

Naquele momento, Marília reafirmou de maneira explícita sua autoridade. Ao ver sua 

autoridade talvez ameaçada e reprimida, pelo fato de eu ter respondido a uma pergunta que 

deveria ser feita a ela, através de seu discurso e olhar, a posição social dela naquela estrutura 

foi acionada. Sem a presença dos demais organizadores, ela tomou consciência do seu papel, 

realizando o que Da Matta (1997) fala de consciência de posição social. Sua atitude de 

reafirmação de autoridade foi vista em outros momentos com outros integrantes da equipe de 

apoio.  

Ter ocupado a posição de staff me fez ser envolvida por determinadas intensidades que 

me fizeram experimentar uma “comunicação involuntária”, expressão dada por Favret-Saada 

(2005). De acordo com a autora, ser aceito a ocupar um lugar e deixar-se afetar por ele, 

abrem-se comunicações específicas com os nativos, que são desprovidas de intenção, sendo 

verbal ou não verbal. No HQPB, alguns momentos em conversas com Álida, a comunicação 

surgia sobre alguns assuntos de forma involuntária, de modo que muitas vezes eu estava ali 

não como pesquisadora, mas como uma amiga que ouvia as confidências da outra. Em outras 

situações, confesso que me senti em dúvida sobre minha própria posição e até calava-me97.  

                                                           
97 Refiro-me a uma situação em que eu estava sentada no chão do corredor em frente às salas das oficinas e 

palestras e dois integrantes da equipe de apoio (um menino e uma menina) ao me ver, sentaram um do meu lado 

direito e outro do meu lado esquerdo e começaram a falar do evento. Minhas palavras eram poucas e rasas. 
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De acordo com Favret-Saada (2005), aceitar ser afetado pelas experiências em campo é 

assumir riscos em ver o projeto de conhecimentos se desfazerem. Fui ao campo pensando em 

estar sempre atenta a minha volta, a não me esquecer que estou etnografando, a ter acionado o 

meu estoque de questões antropológicas, mas deixe-me envolver pela situação de devir. Os 

discursos ali presentes como os de Marília, me fizeram compreender que são parte dos 

dispositivos de legitimação do ser staff. Há toda uma preparação desde a primeira reunião dos 

selecionados em se manter uma hierarquia e respeito, mesmo que de forma implícita ou até 

explícita como o caso acima. É preciso estar ciente que ali é um trabalho, no sentido de se ter 

responsabilidades, mesmo que este trabalho não seja remunerado, quer dizer, voluntário. Ali, 

se envolvem os desapontamentos, as fofocas, as responsabilidades e atuação de cada pessoa 

do apoio. A atuação é vista pelos organizadores, pelo público e por outros colegas da equipe.  

Ao me deixar afetar e me afastar, estou participando mesmo não verbalmente de uma 

comunicação involuntária junto aos pesquisáveis. O cansaço, a atenção, a chateação, os 

sorrisos, as fofocas, tudo que acontecia a mim acontecia também aos outros da equipe. Não 

raro, ouvia reclamações sobre a organização, falta de informações sobre atrações do evento, a 

agitação dos primeiros momentos no sábado e o cansaço nas últimas horas do domingo. Tanto 

eu quanto um colega staff estávamos tão cansados que descansamos numa das salas das 

palestras. Eu estava sujeita as mesmas forças que os outros também estavam, realizando um 

processo de devir-staff, exercendo não uma observação participante, mas, nas palavras de 

Favret Saada (2005), uma participação em que era ao mesmo tempo, um “instrumento de 

conhecimento” (p.157).  

 

 

3.4.5    O devir-imagético  

 

No último dia do evento, precisei arrumar a sala onde aconteceria a Homenagem a 

Henrique Magalhães98. Após organizar as cadeiras lado a lado e checar microfones e caixa de 

som, fiquei esperando dentro da sala a cerimônia. Foi quando dois rapazes, no qual um deles 

                                                                                                                                                                                     
Numa mudança de assunto, o rapaz começava a falar de personagens de quadrinhos e, ao virar para a menina do 

meu lado, disse que ela se associava a um personagem (no qual não me lembro o nome), e em seguida os dois, 

começaram a me dizer que eu não lembrava e nem sabiam fazer uma associação de algum personagem em 

relação a mim: “é, tu eu não sei o que pode lembrar... É difícil dizer, fazer uma associação”. Nesse momento 

achei melhor me calar, pois não sabia o que dizer nem como agir.  
98 Professor da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Henrique dedica-se ao estudo acadêmico de quadrinhos 

no Estado. É criador da personagem Maria, da Marca de Fantasia, editora sem fins lucrativos, e coordenador do 

Grupo de Pesquisa em Histórias em Quadrinhos Imaginário  (GPHQ/UFPB). 

https://www.facebook.com/ImaginarioGPHQ
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era cosplayer, bateram na porta e a abriram. Eles me perguntaram se poderia entrar para 

terminar a fantasia e utilizar uma das tomadas elétricas. Respondi em tom afirmativo e fiquei 

observando o que eles faziam. 

 O cosplayer se movimentava com dificuldades. Sua fantasia era detalhista, tendo em 

volta dos quadris uma espécie de armadura de material resistente, o que dificultou quando 

precisou sentar na cadeira. Apresentava também um material resistente, tipo plástico ao redor 

dos cotovelos; as mãos e partes do antebraço eram revestidas por uma luva de cor 

acinzentada. Sua roupa constava de símbolos, e tinham as cores azul, amarelo e cinza. Do 

lado dele, seu colega ajudava a colar com uma pistola de cola quente, pedaços de papel 

laminado dourado recortados em círculos, colocando um arame fino entre as partes, para dar 

sustentação. Foi quando me aproximei e comecei a conversar.   

 Eles tinham vindo da cidade de Caapora (cerca de 60 km de distância de João Pessoa). 

Confeccionaram a vestimenta, utilizando plástico, cartolina, arames, cola, espuma e tintas. Ao 

todo disseram que gastaram 350 reais. Quando tirei o meu celular para fazer um registro 

fotográfico, o cosplayer me disse: “Não! Você tá tirando foto minha agora? Eu não to pronto, 

não to preparado!”. Informei que seriam registros de bastidores e ele insistiu: “eu não to 

preparado!”. Foi quando guardei o aparelho e voltei a conversar com eles. O personagem que 

ele se caracterizava era da série de animação japonesa Digimon Zero Two, chamado 

Seraphimo. 

 O “não to preparado” dito por ele me chamou atenção. Muitos cosplayers não vêm 

até o HQPB caracterizados, ou seja, eles levam seus artefatos ou partes de suas vestimentas 

para se arrumarem nos banheiros do próprio evento. Quase sempre com a ajuda de um amigo, 

a pessoa que realizará o cosplay precisa estar atenta a cada detalhe de sua roupa. No momento 

em que o seu colega colava os pedaços de cartolina, o cosplayer sentou-se na cadeira com 

dificuldades, abanou o rosto com as mãos (estava suando) e disse a ele que não daria tempo 

de secar e que era pra ter feito o processo antes. O amigo, com calma, respondeu que daria 

certo, só era preciso ter paciência. É preciso estar realmente preparado. Preparado para que 

nada disso ressalte mais do que a estética e a interpretação. Preparado para fazer gestos, poses 

e ter sua fantasia bem realizada, digna de admiração entre o público. Neste caso, estar 

preparado é estar em condição de devir-imagético. 

 

(...) a conceituação de devir-imagético problematiza conceitos-chave do 

pensamento sociológico clássico como o individual e o coletivo, o sujeito e a 

cultura ao abrir espaço para a individualidade e o coletivo ou a imaginação 

pessoal criativa que passa a formular uma fabulação de si como forma de 
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auto-representação. O individuo, a partir de sua potência de individuação 

enquanto manifestação criativa e através de sua interpretação pessoal, pode 

se auto-representar como pertencente a um mundo cultural que se constitui 

no momento mesmo de sua apresentação. Chegamos aqui a uma definição de 

que os mundos socioculturais podem ser comparados aos trabalhos artísticos, 

o mundo somente pode ser produzido pelos indivíduos que fazem parte desse 

mundo e por isso sua imaginação pessoal está sempre situada: criando o 

mundo, eles próprios e suas perspectivas sobre este mundo (GONÇALVES; 

HEAD, 2009. p. 25-26). 

 

O devir imagético promove a autonomia do indivíduo de poder se autorrepresentar de 

maneira criativa. Os autores explicam ainda que no filme etnográfico ou nas imagens 

fotográficas, as pessoas representadas também se autorrepresentam, tratando-se de 

personagens, no sentido em que não se tem apenas o indivíduo nem o coletivo, mas as 

representações e autorrepresentações que são construídas na relação da produção das imagens. 

Pensando nas pessoas que fazem cosplays, estas se representam ao publicizar suas 

identificações pela escolha dos adereços, vestimentas, acessórios, etc. e se autorrepresentam, 

ao adaptar um personagem (de quadrinhos, filmes, seriados, desenhos, etc.) na relação da 

produção de sua imagem. Realizar um cosplay faz parte tanto de uma essência 

individualizante quanto coletivizante.  

 Todos os cosplays do evento foram convidados a participar de uma sessão de fotos 

para serem publicadas no Facebook do HQPB. Poses, gestos, reconhecimento. Ter 

visibilidade e admiração é um dos objetivos de um cosplay. O desejo é do olhar do outro (ou 

dos olhares dos outros). A câmera fotográfica, ao apontar para eles, é a materialização de que 

estão sendo notados com aprovação, inserindo-os como parte de uma identidade social, como 

parte do mundo cultural que eles mesmos ajudam a criar e recriar.  

Os cosplays comunicam-se através da estética, cujos corpos são suportes dessa 

comunicação. Seus gestos, encenações e poses são manifestações performativas efêmeras, que 

duram o suficiente para serem registradas (Figura 15). Performance é entendido aqui seguindo 

a compreensão de Langdom (2007). A performance implica numa experiência imediata, 

emergente e estética, seguindo as características de: ser uma experiência em destaque e 

pública, ser uma experiência no qual há a interação de outros participantes envolvidos, ser 

uma experiência multissensorial, ou seja, simultânea em vários receptores sensoriais (emoção, 

expressão e sensação), haver engajamento emocional, corporal e sensorial e possuir um 

significado emergente, com novos valores e práticas (LANGDOM, 2007, p. 16-17).  
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Figura 15 – Cosplayers e suas manifestações performativas99 

 
Foto e montagem elaborada pela autora. João Pessoa-PB. Novembro, 2014. 

 

As performances dos cosplayers podem ser entendidas como experiências 

multisensoriais, imediata, públicas, emergentes e estéticas que trazem novos significados 

intensificando as experiências dos outros, ou seja, do público admirador. Ainda assim, os 

cosplayers também estão em constante condição de devir-imagético. 

Voltando aos meninos de Caapora, o cosplay de Seraphimo finalmente estava pronto. 

Uma fantasia rica em detalhes. Cartolinas recortadas que formavam asas em suas costas. 

Armaduras delicadamente pintadas, a proteção nos ombros e os artefatos em sua cabeça não 

davam para ver o rosto de quem estava por trás daquela fantasia. Mas não importava para o 

público saber quem são as pessoas que estão por trás das vestimentas e dos adereços. O que 

importa mesmo é saber se o cosplay é fiel ao personagem original e acima de tudo, estar 

preparado para as fotografias e admirações e principalmente para o momento mais esperado 

pelo público: o desfile no palco.  

Como já mencionado, as atividades no HQPB ocorrem de maneira simultânea e no 

caso da apresentação do desfile de cosplays não foi diferente. Se dentro de uma sala a 

homenagem a Henrique Magalhães acontecera, lá embaixo, na Praça do Povo, o público 

aplaudia, gritava, agitava e interagia junto com a performance do cosplay no palco. 

                                                           
99 À esquerda, duas cosplayers, encenam como se suas imagens fossem refletidas. À direita, a cosplayer  realiza 

uma pose mostrando sua arma.  
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O/a cosplayer entrava no palco, realizava um desfile, fazendo gestos de acordo com 

seu personagem escolhido Além de personagens de desenhos, quadrinhos, mangás, seriados e 

filmes, haviam cosplays de personalidades musicais. As apresentações duraram alguns 

segundos. Com efeito, os cosplays possuem forte apelo visual. O devir-imagético atrai 

olhares. Seus corpos são suportes e instrumentos do criar e do inventar, numa instância 

simbólica que passam pelos contornos da identidade, da atuação, da visibilidade, do prestígio 

e admiração. O público que os assiste compartilha com eles os conteúdos dos produtos de 

consumo pop, fazendo do consumo uma verdadeira experiência ritualística e de celebração. 

 

3.5       As narrativas do reconhecimento ou fazer para reconhecer  

 

Nas situações já descritas até aqui é possível pensar o reconhecimento como força 

motivadora de empenho dos atores sociais envolvidos no HQPB. Estes atores vão desde staff 

aos organizadores, desde convidados a fãs, desde cosplayers ao público. Cada um da sua 

maneira busca uma forma de fazer-se existir ao outro, numa relação de coexistência social 

(TODORÓV, 1996). Neste sentido, o reconhecimento pode se materializado por 

recompensas, olhares, admirações, homenagens, fotografias, aplausos, direitos, ou até mesmo 

por ser um peixe grande. 

Em relação ao staff este é recompensado pelo seu trabalho voluntário, podendo praticar 

uma posição privilegiada em relação ao público em geral. Estão perto dos convidados, tiram 

fotos, interagem e conversam com eles (além de não pagarem a entrada).  Esse foi um dos 

pontos ressaltados por Januncio quando comentou sobre as oportunidades que teríamos em 

estar perto, pedindo autógrafos e fotos dos convidados.  Ao estar próximo dos convidados 

muito dos integrantes do staff tinham grande conhecimento sobre os trabalhos realizados 

pelos convidados e admiravam suas criações. Manter essa aproximação com eles trazia 

excitação e contentamento.  

Os convidados ofereciam desenhos, autógrafos e sua imagem em fotografias para os 

grupos de staff. Podemos dizer que estes oferecimentos são dádivas (MAUSS, 2003) que 

participam de uma troca de reciprocidade entre convidado e fã. Estes dons possuem sentidos 

simbólicos tanto para quem dá – ao consolidar sua privilegiada posição social (os convidados) 

– quanto para quem recebe (os fãs/staff), ao alcançar benefícios, obtendo deles, um pouco do 

que oferecem, já que ter a assinatura, os traços artísticos e a imagem materializada também 

geram prestígios a quem o recebe.  
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Esta dádiva não se efetua apenas entre o que o convidado dá, nem o que o fã recebe. A 

dádiva também se procede de forma inversa, gerando uma oferenda mútua. Isso pode ser 

observado quando Álida desenhou o Aiolia de Leão, nome de um dos personagens do desenho 

intitulado Cavaleiros do Zodíaco, no qual Luiz Lobue, convidado do HQPB, é dublador. Ela 

desenhando em seu próprio estilo, readaptou a estética do personagem, ao desenhar a bandeira 

da Paraíba na vestimenta do mesmo, além de calça e chinelos. Ainda assim, escreveu uma 

dedicatória no próprio desenho com os dizeres “Luiz Antonio Robue100 não nego que usa esta 

camisa”. O frenesi e admiração por parte dos staffs fortalecem e dão sentido à presença destes 

convidados: o reconhecimento pelos seus trabalhos é materializado pelas homenagens, pelo 

interesse do outro e pelo olhar, ampliando e reforçando sua existência em ser o que se é 

(convidados: nomes de destaque, pessoas que tem sucesso). 

O reconhecimento aqui é tratado como condição humana de fazer-se existir e da 

confirmação e estima por parte dos outros. Na falta de reconhecimento surge a angústia, a 

solidão, o desprezo. Reconhecer o outro é tornar o eu social notável: 

 

O eu social do homem é o reconhecimento que obtém de seus semelhantes. 

Somos não somente animais gregáríos, que gostam de estar próximos a seus 

companheiros, mas temos também uma tendência inata para sermos notados, 

e notados com aprovação, pelos seres de nossa espécie (WILLIAM JAMES 

1904, p.293 apud TODORÓV, 1996, p. 71) 

 

O reconhecimento determina a existência humana, mas é também um duplo obrigatório 

de outras ações (TODORÓV, 1996, p. 89). Quando staff e organizadores cooperam na 

realização do HQPB, confirmam sua existência pelo fato de que o público ali presente lhes 

dão um retorno: seja frequentando, elogiando ou participando para a melhoria do mesmo. Isso 

pode ser visto nas repercussões pós-evento no Facebook. A página do evento teve cerca de 

cinco mil usuários que recebiam as publicações ali divulgadas. Numa destas, os membros do 

Studio escreveram e compartilharam uma chamada para que o público participante da sétima 

edição escrevesse críticas e sugestões. O público interagia, escrevendo comentários abaixo da 

informação compartilhada. Neste sentido, ao comentar, a escrita fica visível para todos os 

outros usuários que curtem a página, efetivando a interação entre os pares. Comentar é, 

portanto, participar efetivamente.  

 

Os comentários, por sua vez, são as práticas mais evidentemente 

conversacionais. Trata-se de uma mensagem que é agregada através do botão 

                                                           
100 Ela escreveu o sobrenome erroneamente do convidado, mas isso não a impediu que Luiz Antonio Lobue 

prestigiasse a homenagem feita a ele. Ela se desculpou e tirou a foto.  
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da postagem original, é visível tanto para o autor da postagem quanto para os 

demais comentaristas, atores que “curtam” e compartilhem a mensagem e 
suas redes sociais. É uma ação que não apenas sinaliza a participação, mas 

traz uma efetiva contribuição para a conversação (RECUERO, 2014, p. 120).  

 

O público interage pelos comentários, opinando sobre o que gostou e o que não gostou 

no evento. As opiniões são diretas e objetivas. Mobilizar outros usuários para interagir 

envolve engajamento de ambas as partes. Por parte de quem compartilha, é uma maneira 

visível de pedir a colaboração de outros para sua melhora. Por parte de quem comenta, é 

sentir-se incluído e envolvido por aqueles que organizam o evento e em ambos os processos 

há códigos de reconhecimento e de comunicação eficazes.  

Os membros, ao mobilizarem o público para fazerem críticas, não apenas estão 

aspirando reconhecimento, mas também desenvolvendo e reforçando sua estima e 

consideração entre os pares. Já que a estima por parte do outro assegura a própria existência, é 

justamente nesse contexto que se vê a tentativa dos organizadores do evento em manter o 

vínculo com seu público. A aprovação pelos pares é apenas uma faceta de reconhecimento, 

uma forma mais visível de existência pelo outro. Mais vale ser falado do que ser rejeitado, 

desprezado. Críticas conferem existência e reforça o sentimento de reconhecimento entre os 

pares. O ato de solicitar a participação do público é uma forma de reconhecimento dos 

organizadores àqueles que não usufruem passivamente do entretenimento oferecido.  

Dessa forma, reconhece-se a existência e confirma-se valor. Estas são as duas etapas 

do reconhecimento (TODORÓV, 1996, p. 94). No entanto, a confirmação de um valor só 

acontece quando se admite a existência. Nesse sentido, a busca pelo reconhecimento é sempre 

infinita, parcial e provisória pelas solicitações de novas coexistências. Alguns comentários 

como “o evento foi de HQPB e não tinha HQ”; “seria bom nos próximos ter Display com os 

horários e o local das exibições. Anunciar no microfone não ajuda muito”  ou “Fiquei 

extremamente chateado com a falta de estandes q vendessem HQs e MANGÁS!! Só oq eu via 

era camisa, camisa, camisa e mais camisas!!!”101 não são ditos em tom de aprovação, mas 

mesmo assim ainda confere reconhecimento ao HQPB. 

Para Januncio, é preciso abrir espaço para que as pessoas falem. Fazer com que todos 

falem bem do evento é atribuir ao trabalho um cunho profissional, de qualidade. 

 

Uma questão que eu falo de evento profissional é onde a equipe que vai 

trabalhar saia satisfeita do evento, onde o convidado saia falando bem do 

evento e que o público saia falando um ano inteiro. Falando de como foi 

bom ter ido ao evento. Pelo menos o HQPB é um dos poucos eventos em 

                                                           
101 Comentários retirados do Facebook do HQPB. Novembro de 2014.  
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que se abre pra falar mal, porque se a galera não fala, eu não vou saber. 

Tem aquela que é mais racional, tem a mais emocional, tem a mais 

esculhambada, tem aquela galera que só fala mal... Mas é muito melhor eu 

abrir isso e colocar ‘eu quero que você fale mal disso aqui’, porque a galera 
não vai poder reclamar e dizer que a gente não ta aberto pra ouvir. 

(JANUNCIO NETO, entrevista em 10 de janeiro de 2015) (grifo meu). 

 
É preciso que se expresse o contentamento ou o descontentamento com os aspectos do 

evento. Os que falam são como críticos que detém a chave do reconhecimento do trabalho dos 

organizadores. 

 

Não adianta impedir das pessoas falarem. No geral são pessoas que dizem 

que não gostam de algo. Isso é um parâmetro para deixar a pessoa à vontade. 

As pessoas que opinam são na maioria as que a gente já conhece, são 

pessoas que gostam das mesmas coisas que estão se cruzando. A gente anda 

no evento, conversa com todo mundo, porque é natural pra gente, faz parte 

do dia a dia tá no meio dessas pessoas. (JANUNCIO NETO, entrevista em 

10 de janeiro de 2015) (grifo meu).  
 

A “galera” mencionada por Januncio são as pessoas que assim como ele, consomem o 

pop, frequentam outros eventos e que também tem suas formas de lidar com o pop. Falar mal 

também é importante, pois quem fala é reconhecido por isso. As críticas ajudam a contribuir 

para o aperfeiçoamento das próximas edições. Assim, idealizadores e público mantém uma 

relação de reconhecimento recíproco. É a reciprocidade, como forma de cooperação o 

caminho mais vantajoso para ambas às partes, pois sempre existirá a necessidade de outras 

existências que resultem em reconhecimento renovado (TODORÓV, 1996, p. 69-70). Sendo 

assim, tanto os olhares quanto as opiniões dos outros são aspectos que constituem a 

sociabilidade entre público e organizadores. 

No entanto, não podemos esquecer que o HQPB proporciona uma diversidade de 

ofertas de consumo e de produtos e serviços com práticas significativas no universo da cultura 

pop. Receber críticas dos frequentadores é também uma forma de nivelar o que está de boa ou 

de péssima qualidade: desde atrações, atividades à infra-estrutura. Não só há a intenção de 

agradar o público, oferecendo melhorias, mas também é necessário haver um retorno em 

relação às empresas patrocinadoras: se o público gostou e aprovou é porque a parceria privada 

deve continuar.  

Dessa forma, as relações de proximidade podem ser recriadas em outros próximos 

eventos, com os mesmos participantes, já que todos (ou quase todos) compartilham dos 

mesmos códigos de reconhecimento e comunicação. A prática da realização do HQPB torna-

se assim uma atividade ativa de relações sociais que começam no ambiente das comunidades 
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virtuais, se expande nos espaços físicos do circuito e retornam novamente às comunidades 

virtuais. Nestes ciclos de manutenção, os consumos do universo da cultura pop não só se 

atualizam e se renovam, como também as próprias identidades dos sujeitos do Studio Made In 

PB, pois ao abrir narrativas para o reconhecimento, estabelecem uma relação de 

fortalecimento de identidades em grupo.  
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CONCLUINDO 

 

O trabalho realizado buscou compreender de que forma os atores sociais juvenis, 

através do consumo, encontram códigos que os unificam, desenvolvendo experimentações e 

práticas socialmente organizadas que são propulsionadas pelo gosto e admiração de produtos 

culturais pop. Baseando-se no trabalho de campo, através da observação direta, participação, 

conversas informais e entrevistas, a pesquisa toma como foco central a atuação de integrantes 

participantes de um coletivo juvenil, na cidade de João Pessoa (PB), chamado Studio Made In 

PB.  

Os caminhos trilhados desta pesquisa focalizaram estes atores como portadores de 

uma cultura juvenil (dentre tantas outras), que se organizam de forma mais ou menos 

autônomas, revelando marcas de independência em relação às organizações formais da 

sociedade sem deixar de lado suas relações com os modelos tradicionais e conservadores, suas 

sociabilidades e novas formas de sensibilidades. O trabalho de campo junto aos pesquisáveis 

demonstrou que os códigos que os unificam consolidam amplas relações de sociabilidades e 

de afetividades entre eles gerando trocas de desenhos, elogios, troca de saberes e 

conhecimentos.  

 Ao falar das culturas juvenis demonstramos sua experiência social ao focar as 

manifestações de construções identitárias, as atuações nas práticas coletivas e os movimentos 

estratégicos de consolidação do Studio Made In PB como grupo, por meio de sua história e 

pela busca de reconhecimento dos seus trabalhos pelos seus pares. O afeto relacionado aos 

conteúdos de alguns produtos da cultura pop pelos integrantes do coletivo é um elemento a 

mais revelado na sociabilidade entre eles. A admiração por alguns produtos pop, como é o 

caso das revistas em quadrinhos, conduz em um comportamento intelectualizado que é 

materializado pela afirmação do saber e domínio da técnica do desenho e roteiro. 

Independente da faixa etária, estes atores sociais ao consumir determinadas revistas em 

quadrinhos (geralmente da Marvel Comics ou DC Comics), aplicam a estes produtos valores 

de uso e de expressão identitária, ao se deixar definir por suas escolhas e pela maneira como 

se percebe e quer ser percebido por outros. 

 Dessa forma, dizer que o local do Studio Made In PB é como uma “fuga para falar de 

cultura pop” e um local para “ficar mais à vontade” é reconhecer o Studio como local de 

práticas sociais, em que se compartilham vínculos, experiências e vivências com os mais 

chegados, apelidando-os, exercendo dádivas e códigos que dão sentido de pertencimento de 

um grupo. Pensado a partir da categoria analítica de pedaço (MAGNANI, 1998; 2007; 2012), 
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é no Studio Made In PB que seus frequentadores se reconhecem como portadores dos mesmos 

símbolos, compartilhando estilos de vida semelhantes, que se remetem aos consumos, aos 

gostos, valores e hábitos. 

 Tendo o ensino de criação de histórias em quadrinhos como atividade de maior 

destaque do coletivo é pelo exercício da intelectualização que se abrem oportunidades 

inventivas em torno do consumo. Ensinar é pôr em prática aquilo que se sabe sobre as revistas 

em quadrinhos, consolidando o saber, ao mesmo tempo em que aprender exige tempo e 

empenho para passar da condição de desenheiro/arteiro para desenhista/artista. A segunda 

condição se consolida quando os alunos mais dedicados participam do rito das sketch sessions 

para o público, pois fazer-se presente consolida simbolicamente uma identidade (a de 

artista/desenhista). Os desenhos realizados e oferecidos para as pessoas que o pedem são 

como dons solicitados, revelando reciprocidade por meio da relação doador-receptor.  

 Ao utilizar as contribuições de Marcel Mauss (1979; 2003) a pesquisa etnográfica 

demonstrou aspectos da dádiva presentes no grupo do Studio Made In PB, ao demonstrar as 

trocas de desenhos, os desenhos nas sketch sessions, os serviços de quem ensina e as 

participações em atividades que revelam a tríade dar, receber e retribuir como princípio de 

interesses entre os pesquisáveis. Assim, os bens pop colaboram para a formação de repertórios 

que se inserem numa lógica de práticas de compartilhamentos, no qual geram níveis de 

julgamentos que são aprendidos e classificados por eles. 

 Compartilhar faz parte das dinâmicas sociais do próprio grupo. Prova disso são tantos 

os usos das comunidades virtuais quanto o engajamento de equipe de apoio e organizadores 

na idealização do “HQPB: quadrinhos e cultura pop na Paraíba”. O principal evento de cultura 

pop produzido pelo Studio Made In PB está ligado tanto aos ramos de empreendimento 

econômico local quanto por outros grupos sociais apreciadores da cultura pop. Durante dois 

dias, em um final de semana, as temáticas das atrações do evento apresentam indícios que 

revelam o público que o frequenta. Trata-se de um público heterogêneo em suas escolhas e 

consumos: são jogadores, leitores, fãs, dançarinos, e admiradores do pop que utilizam seus 

corpos como suportes e experimentações, como os cosplayers e dançarinos de K-Pop.  

Direcionar o entendimento deste evento como parte de um circuito da cultura pop na 

cidade, é demonstrar que os admiradores da cultura pop possuem seus modos de circulação e 

movimentação pelas paisagens urbanas, estabelecendo rotas preferenciais de circulação ao ter 

o Facebook como parte de um trajeto virtual a caminho do HQPB. Mas não só os meios 

virtuais: há também outros pontos de encontros onde se concentram serviços, produtos e 

ofertas de bens culturais pop na cidade de João Pessoa, como é o caso das lojas participantes 



133 

 

do HQPB, que, como indício dessas circulações na paisagem urbana, localizam-se em um 

bairro estratégico da cidade que possuem estabelecimentos comerciais. Com isso, a categoria 

de circuito (MAGNANI, 2007, 2012) é abrangente, permitindo a identificação de espaços 

físicos na paisagem urbana assim como espaços virtuais “pois ainda que o circuito seja 

constituído por equipamentos físicos (...), inclui também acesso e freqüência a espaços 

virtuais como grupos de discussão e fóruns na internet, além de eventos e celebrações” 

(MAGNANI, 2012, p. 199). 

Deste modo, como parte do circuito estão também outros eventos de cultura pop, além 

do HQPB, que acontecem em cidades circunvizinhas, a exemplo de Patos, Campina Grande, 

Bayeux e Itambé. Esse modelo de evento possui características próprias, sendo uma prática 

cultural que integram diversos grupos sociais que são atraídos de acordo com seus interesses 

identitários. Logo, nos mostram indícios de que os eventos de cultura pop fazem parte do 

repertório de outros atores sociais como preferência de lazer e diversão em várias cidades 

próximas a capital.  

Parte desses atores sociais confere reconhecimento aos membros do Studio Made In 

PB, ao participar com opiniões e críticas sobre o evento HQPB. Nesse processo, quem 

participa dessa forma, sente-se incluído e envolvido pelos idealizadores do evento, realizando 

processos de construção de códigos de reconhecimento entre idealizadores e público, gerando 

comunicações eficazes. O reconhecimento aqui é mencionado sob a luz das contribuições de 

Tvzevan Todoróv (1996), ao dizer que este determina a existência do homem, confirmando-se 

um valor e gerando um duplo obrigatório de outras ações. Nesta perspectiva, os idealizadores 

do HQPB querem ser notados (WILLIAM JAMES, 1904, p.293 apud TODORÓV, 1996, p. 

71) pelos seus pares.  

Como parte das dinâmicas da cultura pop, o evento fortalece a identidade do grupo 

Studio Made In PB perante os outros. Neste sentido, o evento de cultura pop possibilita o 

estabelecimento de relações dos pesquisáveis com seus pares, podendo ser visto como um 

grande momento de celebração do consumo, como parte do ciclo de manutenção que se 

renovam e se atualizam em torno dos gostos, escolhas e compartilhamentos do pop.   

Ao ter esta pesquisa conduzida pelas formas de manifestações e estilo de vida das 

culturas juvenis, compreende-se que o consumo surge como capacidade inventiva de se ter 

voz e de fazer-se reconhecer pela sociedade. Ao interpretar o consumo de produtos 

pertencentes à cultura pop, sob o ponto de vista dos integrantes do Studio Made In PB, foi 

observado que os bens consumidos fazem parte de uma dinâmica social de compartilhamento. 

Isso pode ser explanado ao dizer que “o consumidor não quer objetos para ele mesmo, mas 



134 

 

para dividir, dar (...)” (DOUGLAS, 2007, p.23). Neste caso, os bens pop possuem uma forma 

comunicativa, no qual seus consumidores procuram manter uma unidade (SIMMEL, 1983) ao 

compartilhar seus vínculos afetivos (em relação a estes bens) com outros consumidores da 

cultura pop. Na manutenção de uma unidade, a dimensão do consumo é vista dentro de um 

jogo de desejos, mas também de estruturas que ordenam social e politicamente ao serem 

assimilados a partir de uma lógica comunitária (CANCLINI, 1995).  

Compreender as dinâmicas da cultura pop por Paloma, Januncio, Bela, Márcio, Álida, 

Glauber, Lucas, Jonathas e até pela equipe de staff é entender que mesmo que estes se insiram 

nos termos de serem consumidores transnacionais, possuem suas “formas de lidar”, 

exercendo códigos que os reconheçam não apenas como indivíduos com gostos em comuns, 

mas como potenciais mantenedores do consumo desses tipos de bens culturais, ao obterem 

sentidos próprios sobre os repertórios de suas escolhas de consumo, que compõem 

construções identitárias individuais e coletivas. Esses atores sociais reorganizam os sistemas 

simbólicos transnacionais advindos dos conteúdos pop dentro de uma lógica local, conferindo 

autonomia e participação na sociedade paraibana através do ensino e das manifestações 

culturais. 

Esta pesquisa assim, ao “captar algo das experiências das pessoas” (FONSECA, 2004, 

p.8), dentro do contexto da condição pós-moderna e consequentemente do movimento do pós-

modernismo, buscou detectar a eficácia social das práticas coletivas do grupo Studio Made In 

PB, atentando-se para as sociabilidades, estratégias de manutenção de grupo, construções 

identitárias, práticas culturais e princípios organizativos que os tornam atuantes diante da 

globalização cultural. Ao término da escrita etnográfica, o grupo Studio Made In PB 

potencializa-se como um grupo dinâmico com idas e vindas, ao voltarem novamente à 

FUNESC (em julho de 2015). Com essas mudanças, outras dinâmicas podem vir a surgir em 

torno da cultura pop, necessitando de outros olhares que dialoguem sobre a temática aqui 

proposta. Ainda assim, estas questões podem nos atentar para outras formas de autoinvenção 

de estilos de vida que necessitam de um maior destaque para pesquisas futuras.  
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento 
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APÊNDICE C – Cróqui  da casa do Studio Made In  
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Ficha de Matrícula do Studio Made In PB 
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ANEXO B – Formulário Online para cadastro de staff 
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ANEXO C – Programação da 7ª edição do HQPB 
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ANEXO D – Banners virtuais de divulgação do HQPB 
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ANEXO E – Folder de divulgação do HQPB 
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ANEXO F – Crachá de apresentação Staff 
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ANEXO G - Apostila utilizada nas aulas de desenho (Expressões faciais) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


