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“O que chamamos realidade é apenas o senso

comum de nossa cultura. Ignorar outras culturas

é estar cego para outras realidades.”

(Alan Moore)
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Resumo:

A Coreia do Sul é um país que ao longo das décadas tem se desenvolvido

exponencialmente em sua economia, presença e importância global. Cada vez mais tem

participado de conversas, tratados e acordos nas mais diferentes áreas e se tornou um país

influente no sistema internacional. Seu crescimento tem se apresentado nas mais diferentes

áreas, como economia, sociedade e cultura. Dentro da cultura, um dos setores que tem se

modernizado e sua importância atual é fruto de processos de modernização e investimento

constante ao longo dos anos: a indústria do entretenimento, com a presença da indústria

fonográfica e do audiovisual em lugares de destaque dentro dela. Ancorada em grande parte

nessa indústria do entretenimento, a cultura desse país no leste-asiático tem presenciado um

fenômeno muito peculiar, mas muito bem planejado e executado: a Hallyu. Assim, a presente

obra terá por foco abordar um tema de extrema relevância na área de cultura, soft power e

diplomacia cultural: o tema da "Onda Coreana”. Essa “Onda”, ou simplesmente Hallyu, é um

termo designado para representar o fenômeno da expansão da cultura sul-coreana para além

das fronteiras nacionais. E esse fenômeno é, acima de tudo, uma tentativa de expansão de

poder e influência por parte dos atores públicos e privados da Coreia do Sul e que possuem

interesses não apenas econômicos, mas também políticos e sócio-culturais. A proposta, então,

é compreender de que maneira essa Hallyu é capaz de projetar poder, nas perspectivas do Soft

Power. De que maneira a diplomacia cultural acaba por somar esforços de atores públicos e

privados na tentativa de gerar influência e atratividade da cultura da Coreia do Sul para os

demais atores no sistema internacional, analisando o caso da indústria do entretenimento

sul-coreana.

Palavras-chave: Coreia do Sul; cultura; Hallyu; Soft Power; diplomacia cultural; indústria do

entretenimento.
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Abstract:

South Korea is a country that from decades ago until now has been developed

exponentially relating to its economy, its presence and global importance. More and more has

been participating in conversations, treaties and agreements on different areas and became a

country with influence on the International system. Its growth has been presented in a variety

of areas such as economy, society and culture. Inside the culture area, one sector that has

modernized and its current significance is related to the process of modernizations and

investments is the entertainment industry, with the phonographic industry and the audiovisual

industry taking a prominent place in it. Underpinned greatly by this entertainment industry,

the culture of this country in the east Asia region witnessed a very peculiar phenomenon,

although very well planned and executed: the Hallyu. This way, the current writing will have

its focus, approaching one subject of extreme significance in the areas of culture, Soft Power

and Cultural Diplomacy: the subject of the “Korean Wave”. This “Wave”, or simply Hallyu, is

a term assigned to represent the phenomenon of the expansion of south korean culture that

goes beyond the national frontiers. And this phenomenon is, above all, the intention by the

South Korean public and private actors to expand power and influence and that this situation

has besides an economic interest, political, social and cultural interests. So, the intention of

this work is to comprehend by which ways the Hallyu is capable of projecting power, based

on the ideas of Soft Power. By which ways the cultural diplomacy add efforts from both

public and private actors on the intention to generate influence and attractiveness from the

culture of South Korea to the actors of the international system, analyzing the case of south

korean entertainment industry

Keywords: South Korea; culture; Hallyu; Soft Power; cultural diplomacy; entertainment

industry.
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1. Introdução

A indústria do entretenimento é, possivelmente, a forma mais pervasiva e, ao mesmo

tempo, mais imperceptível com que nosso imaginário do mundo é afetado. Filmes de heróis

que batalham contra vilões, a dicotomia bem/mal, músicas e a imagem de seus cantores e

compositores – estas são apenas algumas das formas de transmitir valores para aqueles que

consomem esses conteúdos. A indústria do entretenimento estadunidense e soviético durante

a Guerra Fria é um exemplo de como incutir visões e valores de uma forma mais sutil,

apresentando à população cada um de seus lados como bom e justo, enquanto buscam minar a

imagem de seu rival. No entanto, tais conteúdos da indústria do entretenimento são

produzidos a partir de um planejamento – o qual, por sua vez, é ancorado em um conjunto de

interesses econômicos, políticos e culturais.

Talvez o exemplo mais emblemático e conhecido disso seja o “American Way of Life”:

a mobilização da indústria do entretenimento na busca por difundir no mundo os valores do

capitalismo e do liberalismo através da cultura de massas. A imagem de famílias

estadunidenses, felizes dentro de seu país liberal e capitalista, consumindo todos os produtos

da melhor qualidade, era uma das formas apresentadas por essa indústria, buscando construir

e transmitir uma imagem positiva do país, e que conseguisse atrair as demais sociedades ao

redor do mundo para que buscassem viver sob esse mesmo padrão difundido.

Se é verdade que o “American Way of Life” veio a constituir um exemplo recorrente

dos efeitos da indústria do entretenimento sobre nosso imaginário político, esta pesquisa

explora uma vertente menos abordada, mas de crescente importância nessa área: a chamada

“Hallyu” (“Korean Wave”), uma espécie de “Korean Way of Life”. De fato, a indústria do

entretenimento da Coreia do Sul alcançou patamares de crescimento e expansão monstruosos,

principalmente nos últimos anos. Por conta da expansão propiciada pela “Hallyu”, a indústria

musical coreana cresceu 17,9% em 2018, além de ser responsável por uma renda de

aproximadamente 5 bilhões de dólares ao ano para o país. Não somente isso, mas o número

de turistas na Coreia do Sul triplicou nos últimos 16 anos (ORTEGA, 2019).

Porém, devemos compreender que essa indústria, como a conhecemos hoje, nasceu

originalmente com essa proposta expansiva, tendo assim apenas continuado o que foi a sua

busca inicial. O fenômeno de difusão dessa indústria começou por volta dos anos 90, embora

em 1980, algumas mudanças no cenário dessa indústria já tivessem sido observadas. No

entanto, apenas em 1992 a primeira boyband de música popular coreana (K-Pop), mais

próxima dos padrões atuais, realizou o seu “debut” (a sua primeira apresentação ao mundo da

música). Havia estreado o Seo Taiji and Boys (HEGDE, 2021).
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A proposta dessa obra é compreender de que maneira essa indústria do entretenimento

é utilizada como parte de uma agenda de diplomacia cultural, não se limitando apenas à esfera

pública (governo e demais órgãos públicos), mas também à esfera privada (das empresas,

agências, etc.). Como ocorre esse processo e a sua consequente consolidação. Em suma,

compreender essa “Korean Wave” (a expansão da cultura coreana para o mundo) como parte

de um projeto tanto estatal quanto privado.

É necessário, assim, compreender o caso sul coreano e a sua indústria do

entretenimento em específico, como um caso que se assemelha em determinados pontos com

outras experiências, como o “American Way of Life”, mas ao mesmo tempo se distancia por

possuir as suas particularidades e questões mais específicas.

Os produtos e ideias veiculadas pela indústria cultural possuem um papel fundamental

na formação da mentalidade, da percepção e do imaginário de uma sociedade e de um país

como um todo perante o restante dos atores e indivíduos no sistema. A cultura possui a

capacidade de influenciar atores de uma maneira mais sutil que por outros meios. Por essa

razão, a análise da indústria do entretenimento sul coreana é necessária para podermos

compreendê-la como um instrumento que pode servir aos interesses de determinados grupos,

assim como atores estadunidenses utilizaram a sua no pós-Segunda Guerra, por exemplo (isto

claro, em seu devido contexto).

Para essa compreensão, será utilizada como base os pensamentos de autores que

abordam os conceitos de Soft Power e de diplomacia cultural, sendo a segunda delas uma

forma de se observar o primeiro conceito. Soft Power advém dos Soft Resources, como será

visto posteriormente, e entre esses recursos estão as indústria fonográfica e do audiovisual

(que englobam juntas a indústria do entretenimento) sul coreanas. A diplomacia cultural,

abordada em capítulos posteriores, acaba sendo a forma pela qual a esfera pública sul coreana

consegue projetar seu poder, em parceria com os órgãos privados. Uma ressalva deve ser feita

de antemão. O conceito de Soft Power será observado sobre uma lente um pouco mais crítica,

compreendo ele como um conceito não tão rígido e com possibilidades de ser enxergado por

outras perspectivas, até mesmo no cenário da Hallyu.

Assim, o presente trabalho será dividido em partes, como forma de apresentar e cobrir

de maneira mais concisa cada um dos pontos necessários para a compreensão geral do

assunto. Em um primeiro momento, será feita uma análise acerca do desenvolvimento

histórico da Coreia do Sul e da sua indústria cultural, para que se possa abrir o caminho

acerca do objeto de estudo. Em seguida, será realizado um detalhamento sobre como a

indústria cultural sul-coreana se encontra hoje em dia, juntamente com seus conceitos

próprios e seus veículos físicos e midiáticos. Em um segundo momento, será realizado um
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apanhado teórico, que terá por função organizar os caminhos para se compreender a indústria

cultural sul-coreana como parte de um processo de interesses, públicos e privados de

expansão de influência e poder, como uma ferramenta de poder. Após essa base teórica

apresentada, será abordado no seguinte capítulo de que maneira essa indústria cultural se

apresenta como uma ferramenta de poder, como ela é realizada e por quem ela é realizada e

quais os objetivos que se busca alcançar, assim como seus resultados já observados. É nesse

momento que os capítulos histórico-conceitual e teórico apresentados serão cruciais para a

compreensão da análise proposta nesse último momento. É neste capítulo também que serão

analisados dados, casos e eventos que ajudem a compreender a grau de importância e

expansão dessa indústria do entretenimento.

2.  A indústria do entretenimento sul-coreana: conceitos e contexto histórico

2.1 - Quais as bases conceituais para a compreensão da indústria do

entretenimento sul coreana?

Em primeiro lugar, é necessária a compreensão acerca dessa indústria cultural, tanto

em um caráter conceitual, quanto no sentido histórico, de sua formação. Sendo assim, a

proposta desse capítulo é o de apresentar as bases dessas manifestações culturais midiáticas,

auxiliando na compreensão das análises posteriores ao longo desse estudo. Por essa razão,

algumas perguntas iniciais podem ser feitas e serão elas que nortearão o estudo realizado e

apresentado ao longo deste capítulo. O que é essa indústria do entretenimento, essa indústria

cultural? Quais os conceitos centrais existentes nessa indústria? O que é a Hallyu Wave? Qual

o processo histórico de formação dessa indústria e como essa indústria se alterou ao longo da

sua formação até os dias atuais? Qual a relevância dessa indústria ao se analisar dados e como

podemos observar a maneira que ela alcança as pessoas, tanto dentro quanto fora da Coreia do

sul? São essas algumas das perguntas (em meio a tantas outras, que podem auxiliar na

compreensão do fenômeno da indústria cultural sul-coreana.

Assim, o que é essa indústria do entretenimento, essa indústria cultural sul-coreana?

Não é possível compreender essa indústria sem compreender os elementos mais importantes

dela: o chamado K-Pop e o K-Drama. Quando se diz elementos mais importantes, isso não

quer dizer que não existam outros e que eles não possuam sua relevância para essa indústria.

Porém, esta obra tem por função trabalhar com esses dois em maior destaque, pois são eles

que acabam por movimentar um montante enorme para a economia sul-coreana e possuem

uma capacidade notável de influenciar pessoas ao redor do mundo.
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Portanto, o que é o K-Pop? O K-pop (케이팝), apresentando uma resposta mais

simplificada, é a abreviação para Korean Pop (UOL, 2022). Ou seja, a música popular

sul-coreana. Partindo dessa premissa, deve-se entender o K-Pop não como algo único, mas

uma conjunção de estilos musicais e expressões musicais. De maneira mais simplificada, as

manifestações musicais populares. Ele abarca estilos como o pop, o hip-hop e o eletrônico,

R&B, entre outros (SOUZA; DOMINGOS, 2016). Essa informação possui sua relevância,

visto que podemos compreender o K-pop para além de uma expressão musical mais

específica, é algo maior e mais complexo. É o que Dias (2014) cita como hibridismo. Esse

hibridismo é fruto de valores sul-coreanos associados a sua sonoridade própria, mas que

agrega influências da música japonesa (um outro fenômeno, chamado de J-Pop) e dos valores

“ocidentais”. Esse hibridismo, como será visto mais adiante, é um dos fatores que auxiliam na

compreensão da ideia de sucesso dessa indústria, como algo que gera reconhecimento e

familiaridades para os ouvidos não acostumados com esse gênero musical sul-coreano. Essa

soma de estilos e de valores acabam por tornar agradável seus conteúdos para inúmeras

pessoas, e com gostos musicais diferentes. O K-pop pode ser visto como um fenômeno

musical, de certa maneira, “democrático”.

O K-Pop, sendo assim, deve ser entendido muito mais que apenas um gênero musical.

Ele possui papel central na vida das pessoas que estão inseridas dentro dessa comunidade.

Entender esse “Lifestyle” é entender como os fãs interagem com a cultura ao qual estão

interagindo, que envolve desde a música, passando pela moda, até a alimentação (Amá; Silva,

2018)

Além disso, quais características podemos incluir na lógica e na dinâmica do K-Pop?

De maneira mais geral, as músicas dentro desse fenômeno incluem letras contagiantes e de

fácil recepção, coreografias bem elaboradas (na maioria dos casos), clipes bem planejados e

com alto orçamento (DIAS, 2014). À título de exemplo, o clipe da música One Shot, do

boygroup B.A.P, custou cerca de 3,6 milhões de reais (já realizada a conversão) (NEGRA,

2019). Uma outra característica interessante de se ressaltar dentro do K-pop é a questão da

quantidade de membros em grupos e como eles ingressam no mundo da música. Os grupos

tendem a ser compostos de vários integrantes, podendo variar (exceto solistas e duplas

musicais) de 4 integrantes chegando até mesmo a mais de 10 no mesmo conjunto musical,

tendo cada um deles um tempo para cantarem e performarem, alternadamente ao mesmo

tempo que conjuntamente.

Já observando a questão da integração ao mundo da música por parte dos integrantes,

se dá através de empresas e agências de música. São essas agências e empresas aquelas que

terão um papel fundamental na consolidação dessa indústria cultural com o poder e relevância
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atuais. São elas que têm a primazia dentro do fenômeno do K-pop e investem muito na

capacitação de jovens para que possam integrar grupos ou serem solistas no futuro. Essas

empresas ou seus representantes e parceiros acabam por recrutar esses jovens para que

possam treinar ao longo dos anos, desde canto e dança até o conhecimento e capacidade para

lidar com entrevistas e o público (LEUNG, 2012). São empresas multimilionárias e que

movimentam muito a economia sul-coreana. Essas empresas, apesar de citadas aqui, serão

trabalhadas em um momento adiante nesta obra, com maior detalhamento.

Uma outra expressão, agora não mais musical, é a dos K-dramas. Os K-dramas são os

seriados de televisão e de outras plataformas de streaming produzidos por empresas

sul-coreanas e realizados juntamente com outros parceiros. Também são chamados pelos fãs

dessas obras de audiovisual como doramas (드라마), que é a versão coreana da palavra em

inglês drama. Reforçando o conceito, segundo Monteiro:

“Vertente essencial da formação da Onda Coreana, essas narrativas seriadas
fazem parte do formato televisivo Drama de TV, que compreende as ficções seriadas

televisivas produzidas, especificamente, no Leste e Sudeste Asiático, e hoje tem a
Coreia do Sul como um grande centro de produção e exportação desses produtos.”

(HUAT; IWABUCHI, 2008; DISSANAYAKE, 2012, apud MONTEIRO,
2018, p. 44).

Importante frisar, dessa forma, que o conceito de dorama atualmente pode ser

utilizado para designar seriados de televisão de outros países na região do leste e do sudeste

asiático. Por esse motivo, para fins de clareza, o termo escolhido para ser tratado na presente

obra será K-drama.

Quanto às formas de difusão da Hallyu para o mundo, temos as mídias sociais, de

maneira mais geral, englobando redes sociais e de compartilhamento de notícias, informações

e opiniões. Redes como Twitter, Telegram e aplicativos como o Amino App são muito

presentes na difusão de informações e novidades acerca da indústria do entretenimento

sul-coreana, visto que fãs podem compartilhar entre eles o lançamento de novas músicas de

grupos já existente dentro do meio (comebacks), o lançamento de novos grupos no mundo da

música sul-coreana (debuts), assim como lançamento de seriados de televisão e filmes da

região. Não somente isso, mas existem as fontes oficiais para visualização desses produtos,

como as músicas por meio do Youtube e os seriados e filmes por meio de plataformas de

streaming (Netflix e Viki, por exemplo). Assim, os caminhos percorridos pelos produtos

dessa indústria, assim como as informações relacionadas à eles podem se apresentar tanto por

meios oficiais (canais e contas oficiais em redes sociais ou introdução de séries e filmes em

catálogos de serviços de streaming) ou por meios não-oficiais (publicações, comentários e

fóruns abertos por fãs e outros atores que não os responsáveis diretos pelos produtos).
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Compreendendo as bases e do que se trata essas manifestações culturais mais

relevantes da indústria cultural sul-coreana, é possível partir para a compreensão do fenômeno

na qual estão integrados na atualidade. A chamada Hallyu (“Korean Wave”), também

conhecida como “Onda Coreana”. A Hallyu se refere a um fenômeno da cultura popular

ocorrido no sudeste asiático e na China na década de 90. É um fenômeno na qual a Coreia do

Sul emerge como um centro cultural para a região, exportando diversos produtos, como

filmes, seriados de televisão (estes foram os primeiros a serem exportados dentro dessa

“onda”), culinária, música e até mesmo sua língua (JANG; PAIK, 2012). Em um primeiro

momento, ocorreu apenas para países da região do sudeste asiático e China. Porém, ao longo

dos anos se expandiu para outras regiões do globo, atingindo todos os continentes, sem

exceção.

2.2 - Contexto histórico da Coreia do Sul

A península coreana, apesar de ser um espaço relativamente pequeno, com uma

extensão territorial limitada, é uma região que possui uma história milenar. Sua história

passou de territórios espaçados, para um período de divisão entre reinos, para um longo

período no qual estava unificado sob um único governo (a era Joseon), até o momento em que

a península se viu separada entre dois países distintos. A Coreia do Norte (República

Democrática Popular da Coreia) e a Coreia do Sul (República da Coreia), sendo este último

cenário aquele que perdura até os dias atuais. Sendo assim, antes de partir para uma análise

acerca do processo de formação da indústria cultural sul-coreana, é necessário compreender

as questões históricas que desembocaram no cenário que propiciou a sua ascensão. Importante

frisar que foi um processo turbulento e que deixou marcas e cicatrizes na sociedade e cultura

sul-coreanas, pois envolve cenários de controle, colonização e guerras na península.

Para isso, será realizada uma breve análise de alguns momentos cruciais que criaram

as condições (ou necessidades) para a ascensão dessa indústria cultural como a conhecemos

hoje. Entre elas, estão a presença da China na península, inclusive como integrante na

formação dos ideais sul-coreanos, a presença japonesa no fim do século XIX e ao longo da

primeira metade do século XX, o impacto da Guerra das Coreias, o período ditatorial,

conjuntamente com o chamado “Milagre” Econômico e a Crise de 1997. Já de antemão é

necessário frisar a importância de se compreender os desdobramentos da história da Coreia do

Sul. Quando se obtém essa compreensão é possível descobrir os motivos e cenários que

levaram ao surgimento da indústria do entretenimento como ela se encontra hoje em dia.
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A importância de se compreender os desdobramentos da história da Coreia do Sul é

descobrir os motivos e cenários que levaram ao surgimento da indústria do entretenimento

como ela se encontra hoje em dia. A história de controle e dominação iniciado pela China e

posteriormente pelo Japão desemboca no desenvolvimento da Coreia do sul pós-guerra da

Coreia, que abre as portas da Coreia para o mundo (que até o começo do século XX era

fechada (o eremita). Além disso, o “milagre” econômico propicia o cenário para que a crise

de 1997 se apresente na Coreia do Sul, que ela sinta seus efeitos, visto que agora se encontra

ligada ao cenário global. E sem a crise de 1997 desestabilizando a Coreia, não ocorreriam

essas reformas, o reforço dos valores nacionais e a tentativa de se reerguer por outros meios.

Nesse caso, se reergue por meio da cultura, principalmente pela indústria do entretenimento.

2.2.1 - A presença da China na península

A China tem papel fundamental na formação da Coreia do Sul (e da península coreana

como um todo), de suas ideologias e visões de mundo. A Coreia do Sul, atualmente, segue

modelos de conduta e muito pautados na ética confuciana. Exemplos dessa ética envolvem a

importância dos laços entre pais e filhos, a questão do respeito à hierarquia governamental, a

harmonia entre maridos e mulheres, o respeito entre irmãos mais velhos e mais novos e a

importância dos amigos e da confiança depositada neles (CHUNG, 2015). Assim, é notável

perceber a forma como status e hierarquia social são importantes, principalmente relacionados

a determinados cargos exercidos por pessoas e a idade dos indivíduos que estão em contato. E

isso pode até mesmo ser percebido na comunicação entre as pessoas no dia-a-dia, nas formas

de se falar e referir ao outro e que acabam não sendo diferentes na comunicação entre os

artistas, entre os artistas e seus superiores, etc. Até mesmo nos K-dramas é perceptível essa

forma de se comunicar entre as personagens que, ao longo do roteiro, se relacionam entre si a

partir dessa lógica confuciana.

Porém, voltando ao cenário histórico, essa ética confuciana é advinda da presença e

importância chinesa na região. Os clássicos confucianos se apresentaram na península

coreana em 108 AEC (Antes da Era Comum), segundo Chung (2015), no noroeste da

península, e continuou se estendendo até alcançar os reinos vigentes da época. Eram os reinos

de Silla, Goguryo (Kokuryo) e Baekje (Paekche). Importante ressaltar que a importância do

confucionismo nesse período foi o de auxiliar na ideia de unificação da Coreia sobre um

único reino. Embora a península coreana fosse relativamente fechada ao mundo, sendo

considerada até mesmo um território eremita (MONTEIRO, 2018) (assim como o Japão

também o foi durante um período de sua história), a tentativa dos chineses de tornar a
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península coreana uma zona de influência do seu império acabou surtindo efeito. Isso pode

ser visto no fato de que a Coreia unificada entre os três reinos (Reino de Silla unificando os

demais) passou a manter relações mais estreitas com o império chinês na época, aderindo a

um sistema tributário deste último. Nesse sistema, missões anuais tributárias eram mandadas

pela Coreia, no qual este território entregava produtos e materiais como tecidos de algodão e

utensílios de ouro, enquanto a China repassava livros e instrumentos musicais (OLIVEIRA,

2002, apud, DRESCHER, 2018).

Assim, é possível perceber de que maneira a China passou a ter uma influência tão

forte na conduta e nas formas de pensar da sociedade coreana da época. Seu produto de troca

era a cultura e conhecimentos existentes e passados em seu país. Como título de exemplo, a

China não limitava esse comportamento apenas para a península coreana. Países como Vietnã,

que atualmente possuem sistemas e pensamentos muito pautados no confucionismo, também

recebiam como moeda de troca chinesa, cultura e conhecimento (BUTTINGER, 201-?).

Apesar de custosos os tributos, em muitos momentos, a sociedade coreana conseguiu

usufruir de relativa estabilidade, autonomia e segurança proporcionados pela China

(VIZENTINI, 2002). Esse sistema perdurou durante séculos e a Coreia, ao longo desse tempo,

passou por momentos de unificação sobre a Dinastia Joseon (1392-1897), com mudanças

extremamente relevantes em sua história. Com a adoção de reformas e modelos, como a

criação de seu próprio alfabeto (o Hangul). Essa dinastia ainda mantinha um modelo

isolacionista, exceto para China e, em um grau menor, o Japão. Mas, foi nessa dinastia que foi

percebido que a lógica de “eremita,”, de se fechar para o mundo de fora, não se sustentaria

durante muito tempo. Inclusive, essa dinastia foi a última dinastia coreana, o último império

coreano que teria existido (MONTEIRO, 2018).

A lógica de estados tributários para a China passou a enfraquecer ao longo do século

XIX. Isso pode ser explicado pela presença cada vez maior dos estados ocidentais

(VIZENTINI, 2002), em uma lógica imperialista, sobre a China. Além disso, com a

modernização e industrialização do Japão, este passou a ser um rival extremamente forte e

presente no pacífico. Este mesmo Japão acabaria por ser o próximo país que dominaria a

península coreana, e dessa vez não mais de maneira indireta.

2.2.2 - A presença do Japão na península

Entre 1894 e 1895 a primeira Guerra Sino-Japonesa explodiu. A peculiaridade dessa

Guerra é que ela não ocorreu nem em solo chinês, nem em solo japonês. Ela ocorreu entre a

zona de influência em disputa: em solo coreano. O motivo principal dessa disputa era
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justamente o controle da península por um dos lados (MONTEIRO, 2018). O Japão obteve

vitória nessa guerra, o que levou a uma alternância na dinâmica de influências sobre o

território coreano, sendo ela agora realizada pelo Japão. Apesar disso, a região ainda era alvo

de interesses para além do Japão e da China, com Rússia sendo parte integrante nessa luta e,

em menor intensidade, Estados Unidos e França. Porém, com a derrota da China nessa

primeira guerra Sino-Japonesa e com a posterior derrota da Rússia na guerra Russo-Japonesa

(1904-1905), o Japão passou a ter preponderância dentro do território Coreano. A Coreia em

1897 já não era mais governada pela dinastia Joseon, e passou a ser chamada de Império

Coreano (1897-1910). Nesse período curto, houveram reformas que eram muito mais

pautadas nas mudanças políticas e nas influências imperialistas (MONTEIRO, 2018). Porém,

logo em 1910, o Japão estabeleceu em definitivo o Coreia como um dos seus protetorados

(embora já houvesse declarado essa política unilateralmente ao fim da Guerra

Russo-Japonesa) (DRESCHER, 2018), acabando assim com a relativa autonomia da nação

coreana.

O período de ocupação japonesa durou 35 anos e possui algumas fases que devem ser

analisadas, visando um melhor entendimento das questões e consequências. A primeira fase

dessa ocupação (1910-1919) foi um dos momentos mais violentos e repressivos sofridos pela

população coreana. Foi o momento que o Japão sentiu que precisava controlar de todas as

maneiras o território.

Essa primeira fase foi um período em que a tentativa era basicamente de

"niponização" da península coreana. Diversas medidas restritivas foram implementadas,

visando limitar a cultura e a identidade do povo da região. O idioma ensinado nas escolas

passou a ser o japonês, limitando a língua nacional coreana, restrições às músicas nacionais e

até mesmo a mudança compulsória dos nomes dos cidadãos coreanos para nomes japoneses

(YANG, 2007; JANG; PAIK, 2012; JOO, 2011, apud, MONTEIRO, 2018). Alguns cidadãos

coreanos tiveram que se submeter a trabalhos forçados e alguns até mesmo foram enviados ao

Japão para trabalharem como escravos (HANAKI et al., 2007). Isso sem contar os recursos na

península coreana que foram explorados e tomados para serem enviados à metrópole

(intensificado ainda mais durante a Segunda Guerra Mundial, como esforços de guerra).

Devido ao nível de repressão sofrido pela população coreana, um grande movimento

fora realizado, no qual essa população produziu uma demonstração imensa de revolta no dia 1

de março de 1919. Hoje em dia é lembrado como o Dia do Movimento (MARTINS, 2017).

Esse protesto e revolta surtiu efeito na metrópole, visto que levou os japoneses a tornarem

mais “brandas” as suas relações com a colônia. Foi nesse momento que a segunda fase se

instaurou (1919-1932). Foram permitidos algum grau de liberdade para se expressarem e para
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se reunirem. Exemplos disso puderam ser vistos quando um partido político coreano foi

permitido de se estabelecer, o Sin’gahoe (“New Korea Society”), assim como três jornais

coreanos foram estruturados. Alguns colégios coreanos, públicos e privados, foram fundados

também nesse período de menor repressão (LEW, 2000). Para alguns, nessa fase foi possível

perceber até mesmo um “boom” cultural, com experimentação de estilos e ideias por parte de

artistas e intelectuais (SETH, 2011, apud , DRESCHER, 2018). De maneira mais geral,

importante frisar, para alguns o domínio japonês trouxe benefícios para a Coreia

posteriormente. Para outros, foram ganhos apenas para japoneses e alguns colaboradores

coreanos, visto que a maioria da população estaria vivendo em um estado de empobrecimento

e analfabetismo.

Já na terceira fase (1932-1945), segundo Lew (2000), o modelo da primeira fase foi

novamente instaurado, com uma enorme repressão. Essa repressão foi chamada por Lew de

um controle “draconiano”. O motivo principal para isso era a necessidade de exploração do

povo e dos recursos para sustentar o esforço de guerra durante as incursões na Manchúria em

1932, da Guerra na China continental (1937) e, por fim, durante a Guerra do Pacífico (a partir

de 1941). Uma informação importante que deve ser observada é que não houve apenas a

primeira manifestação e revolta de 1919. Pelo contrário, inúmeros protestos e meios de

resistência tomaram cabo ao longo dos anos de ocupação, com movimentos estudantis,

boicotes a produtos japoneses, entre outros. Alguns até mesmo mais violentos foram

realizados; esses em sua maioria clandestinamente. E quanto maiores as repressões, mais o

fervor nacionalista e o rancor contra aqueles que ocupava seu território crescia.

2.2.3 - A Guerra da Coreia e a separação definitiva

Assim, com a rendição do Japão na Segunda Guerra Mundial, e a notícia da libertação

da península do jugo japonês, um misto de excitação com ansiedade tomou conta. Estavam

animados com sua libertação, porém consternados com o seu futuro, devido a decisão de

dividir a Coreia em duas, ao longo do paralelo 38 (LEW, 2000). Nasceu assim a Coreia do

Norte e a Coreia do Sul. Nenhum coreano havia sido consultado para essa decisão, porém

foram acordadas entre as duas potências do momento, Estados Unidos e União Soviética. O

problema é que essa decisão gerou e gera diversos impactos até os dias atuais, com uma das

mais marcantes sendo a separação de famílias inteiras, impedidas de transitar entre os dois

territórios.
Figura 1 - Divisão das Coreias e Paralelo 38
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Fonte: Vatican News

Sendo assim, o ponto inicial para a guerra das Coreias foi o fato de haverem duas

Coreias. Ambas se tornaram zonas de influência de uma das duas potências da Guerra Fria.

Enquanto o norte era apoiado e auxiliado pela União Soviética na época, o sul era apoiado e

auxiliado pelos Estados Unidos. A ideia ao assinarem as declarações relacionadas à península

coreana no pós-guerra eram a de levar ao processo de independência da Coreia. Porém, até

essa independência, haveria uma lógica de tutela das regiões norte e sul e que deveria durar

por volta de 4 a 5 anos (o que era muito para o povo coreano que acreditava em uma

independência imediata (SETH, 2011; LEW, 2000, apud, DRESCHER, 2018).

Somente depois de debates e proposições, as Nações Unidas (ONU) decidiram que o

melhor a se fazer era realizar uma eleição geral, supervisionada por ela, que pudesse

estabelecer um governo coreano unido. A União Soviética acabou por vetar essa decisão

porém, ao invés de descartada essa proposta, a decisão foi a de implementá-la no território do

sul (LEW, 2000). Assim, em 1948, o primeiro presidente da Coreia do Sul foi eleito e acabou

por proclamar o nascimento da República da Coreia (nome oficial da Coreia do Sul, também

conhecida como ROK). A República da Coreia foi então reconhecida como um estado

efetivamente e, não vendo mais necessidade da sua presença, os Estados Unidos retiraram

suas tropas do território. Já no norte, seus líderes acabaram por formalizar seu regime como

separado do sul. Uma assembleia geral foi realizada, ratificando a constituição do norte,

juntamente com a eleição do primeiro-ministro Kim Il-Sung. Em 1946, nascia a chamada

República Popular Democrática da Coreia (nome oficial da Coreia do Norte, também
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conhecida como DPRK). Nesse momento, a União Soviética não via mais a necessidade de

manter suas tropas no território, assim como os Estados Unidos ao sul (LEW, 2000).

Um dos fatores centrais para o desencadeamento da Guerra da Coreia foi a perspectiva

de cada um dos lados de expandir o seu modelo para o outro (OLIVEIRA, 2002, apud,

DRESCHER, 2018), na tentativa de uma unificação em seus termos. Assim, alguns

confrontos ao longo do paralelo 38 ocorreram. Isso acabou por escalonar em conflitos cada

vez mais intensos, até que a Guerra já havia sido deflagrada. Porém, não é possível pensar na

Guerra da Coreia sem a participação dos Estados Unidos e da União Soviética. Isso pois cada

um deles queriam manter suas zonas de influência, e sabiam que uma perda nesse conflito

representaria mais do que apenas a perda de influência em uma pequena península. Era algo

muito maior no jogo político da Guerra Fria, onde o embate era constante por poder, imagem

e influência no mundo.

Assim, em 1950 a guerra é deflagrada (MONTEIRO, 2018), com a invasão das tropas

da Coreia do Norte ao país vizinho ao sul. Milhões de vidas foram perdidas nesse conflito em

uma guerra que durou na prática 3 anos. Por que é dito na prática? Porque na realidade essa

guerra nunca teve um fim em meios teóricos. Não houve uma declaração de paz, apenas um

armistício no ano de 1953 (SANDLER, 2009, apud, MONTEIRO, 2018). Houve uma

tentativa de acordo de paz, onde a Coreia do Norte foi signatária em 1953, mas a Coreia do

Sul não (LENDON, 2021). Porém, apesar do armistício, as tensões existem ainda hoje e esse

problema nunca foi resolvido em definitivo, havendo momentos em que as duas Coreias estão

em situação de maior estabilidade, enquanto em outros as tensões escalonam novamente.

2.2.4 - O período ditatorial e o “milagre” econômico sul-coreano

O impacto da Guerra das Coreias foi enorme e em inúmeros sentidos. Em primeiro

lugar, estavam lutando basicamente contra seus próprios irmãos. Isso pois não havia muito

tempo desde essa divisão. Pessoas que viveram em uma Coreia unificada teriam agora que

lutar contra esse outro lado, que também possuíam a mesma cultura e os mesmos preceitos

sociais. Além disso, o território da península estava devastado. A Coreia do Sul estava

tentando se colocar nos eixos novamente, com uma economia e sociedade devastados, tendo

que se reerguer novamente. Mesmo com apoio dos Estados Unidos, a Coreia do Sul se

constituía em uma das nações mais pobres do mundo naquele momento. De certa maneira,

aproveitando a oportunidade dos males que essa guerra causou, um golpe de estado foi

realizado e um regime autoritário extremamente repressor foi implementado, com discursos

anticomunistas e de busca por segurança nacional (JANG; PAIK, 2012).
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Apesar de repressivo, uma das propostas do governo ditatorial era o de melhoramento

da situação econômica do país, com desenvolvimento econômico e um processo de

modernização. Porém, um cenário não pode ser dissociado do outro. O desenvolvimento

econômico foi possível às custas de um cenário de falta de liberdade e de uma grande

repressão à sociedade coreana. Mas quais seriam os fatores que teriam levado ao

desenvolvimento econômico da Coreia, que até então possuía um PIB per capita menor até

mesmo que seu vizinho no norte? Segundo Toussaint (2017), em primeiro lugar, a forte

intervenção do estado no processo. Em segundo lugar, os donativos e apoio externo,

principalmente por parte dos Estados Unidos. Além disso, havia sido realizada uma reforma

agrária no país, somada nesse período a uma sobre-exploração e repressão por parte do estado

sul-coreano sobre a classe campesina. Na realidade, a classe trabalhadora no campo

trabalhava para o Estado, tinha limitação na quantidade de determinado produto que poderia

produzir, na quantidade de terras que cada família poderia ter, além do valor de venda ao

estado muito abaixo do custo de produção. Uma outra medida era a de repressão sobre o

movimento operário, com a proibição de sindicatos independentes na Coreia do Sul

(TOUSSAINT, 2017).

Todo o processo de desenvolvimento e modernização econômica ocorreu por meio de

planos quinquenais focados principalmente no mercado de exportação. Como suporte a esses

projetos, as relações entre governo sul-coreano, bancos e as chamadas Chaebols

(conglomerados de empresas familiares e multinacionais que puderam prosperar no

pós-guerra devido ao apoio estatal) foram importantíssimas para que a economia pudesse

crescer (MONTEIRO, 2018). Não somente isso, mas o investimento na educação foi também

essencial. O montante do investimento em educação cresceu de modestos 2,5% em 1951 para

¼ dos investimentos em 1995. Isso acabou por gerar ao longo dos anos uma mão-de-obra

cada vez mais qualificada (MASIERO, 2002, apud, DRESCHER, 2018).

Esse plano de modernização funcionou? Sim. Com essas medidas e projetos baseadas

nesses planos quinquenais acabaram por levar a Coreia do Sul a um patamar de crescimento

anual médio de 8% por décadas após esse modelo, com um aumento de quase 10 vezes a

renda per capita do país. E, segundo Baumann (2002, apud, DRESCHER, 2018) o PNB

(Produto Nacional Bruto) cresceu aproximadamente 7 vezes se comparados os anos de 1960 e

1989. A Coreia, assim, passou nesse período por uma rápida modernização e urbanização,

obtendo o reconhecimento de nação industrializada em uma escala internacional. Isso devido

também às medidas de substituição de importações, na qual a indústria sul-coreana pode

florescer. A Coreia do Sul nesse momento se tornou produtora e exportadora de produtos de

alta-tecnologia. Esse “milagre” econômico foi chamado também de “Milagre do Rio Han”
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No entanto, como dito anteriormente, não é possível dissociar o desenvolvimento

sul-coreano nessa época com o governo autoritário e repressivo vivido pela sociedade. Uma

outra visão que pode ser feita é a de cerceamento da liberdade, problemas infraestruturais,

condições de trabalho precárias para a classe trabalhadora e as questões de desigualdade e

pobreza atreladas a esse desenvolvimento (MONTEIRO, 2018). O país cresceu enormemente,

se desenvolveu e se industrializou. Porém, nem todos usufruíram dos mesmos benefícios. Os

maiores beneficiados seriam aqueles nos altos escalões da economia e política, como bancos,

os proprietários e os beneficiados das Chaebols, a elite política, etc. Inclusive, a corrupção e

os conchavos políticos eram algo muito presente pelas elites ao longo desse “milagre”

econômico.

2.3 - Breve contexto histórico acerca do surgimento da atual indústria do

entretenimento sul-coreana

2.3.1 - Os primeiros passos de indústria

Primeiramente, é necessário compreender que a Música Popular Coreana, da maneira

como é conhecida nessas primeiras décadas do século XXI, começou a se consolidar por volta

dos anos de 1990. Isso se deveu a fatores políticos e culturais em sua história. A Coreia do

Sul, durante muitos anos, apresentou um fechamento muito grande com relação à influência

cultural ocidental, como visto anteriormente nesta obra; a ideia de se manter distante do

contato com outros atores globais (um “eremita”). Assim, inicialmente, apesar de uma forte

influência estadunidense, presente no pós-Segunda Guerra, a Coreia do Sul era muito mais

influenciada pela cultura japonesa, advinda da época em que era dominado pelo império

japonês (“trot” e “enka” como exemplos de sua influência na música) (LIE, 2012).

Lembrando novamente que houveram momentos da ocupação japonesa de extrema repressão

aos valores nacionais dos coreanos e a introdução (forçada) de valores japoneses no território.

Somente por volta de 1970, a influência da cultura musical ocidental ganhou

verdadeiro espaço (“verdadeiro” pois ainda existia alguma influência, embora mais tímida

anteriormente a esse período), protagonizada pelos Estados Unidos. À partir desse momento,

a sociedade sul-coreana passou a lentamente receber influências musicais do Rock ocidental,

ao mesmo tempo que também recebia influência de artistas japoneses do gênero musical

“folk”. Porém, foi nessa década, no momento em que a Coreia do Sul passava por um regime

autoritário extremamente opressivo, que o avanço dessas influências musicais externas

acabou por ser freado, pois eram associadas pelo regime ditatorial à corrupção e decadência.
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Isso se estendeu não apenas para a esfera musical, mas para a esfera cultural de maneira geral

(LIE, 2012), como foi visto anteriormente.

Apenas após esse período de maior repressão político-cultural, por volta dos anos 80,

e com o enriquecimento da Coreia do Sul, que uma nova realidade se instaurou no país. A

televisão passou a ser o maior difusor cultural da época, com o desenvolvimento de show de

variedades musicais, denominados “Popular Song” (os Kayo), que eram adaptações de

gêneros televisivos tanto japoneses quanto americanos. Máquinas de Karaokê também

passaram a ser grandes fontes de entretenimento no país. Dessa maneira, a música popular

(Kayo na época) ganhou espaço e passou a ser um passatempo nacional (LIE, 2012). Apesar

disso, inúmeras questões acerca dessa indústria do Kayo podem ser levantadas, com relação à

pirataria, censuras governamentais e outros, embora esse debate não esteja associado com a

proposta dessa obra.

2.3.2 - O cenário de florescimento da indústria cultural sul-coreana nos padrões

modernos e os fatores de seu surgimento

Assim, os primeiros precursores do que seria considerado o K-Pop surgiram em

meados de 1990. Apesar disso, é importante mencionar que nos anos de 1980, artistas da

música pop já haviam ganhado espaço, quebrando de certa maneira as bases do Kayo,

trazendo a ideia identidade nacional sul-coreana e de inovação para o cenário fonográfico do

país. Entre eles, podemos citar Park Nam-Jung, Kim Wan-Sun e a primeira boyband,

Sobangcha (LEE; OH, 2013). Porém, a mudança radical dentro da indústria musical

sul-coreana viria apenas em 1992, com a estreia (debut) do Seo Taiji and Boys. Foi um grupo

que inovou em seu estilo musical, utilizando-se de elementos como o hip-hop e das batidas

eletrônicas, além de novos estilos de dança e de vestimenta; tudo o que a sociedade

sul-coreana da época não estava familiarizada. Eles acabariam, juntamente com outros

artistas, por transformar a base musical dominante do país (LEE; OH, 2013).

Com essa política de liberalização e de ocidentalização, novos artistas começaram a

ganhar espaço no cenário musical. Entre eles, podemos citar: H.O.T, Sechs Kies, S.E.S., entre

outros. Esses artistas que entraram nessa nova fase da música sul-coreana tiveram influência

dos mais diferentes movimentos, como Blues, Jazz, Rock, modern Folk, entre outros (LEE;

OH, 2013). Porém, assim como seus predecessores, situações como pirataria, exploração por

parte de outros atores envolvidos nesta indústria e falta de oportunidades econômicas também

estavam presentes.
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Como essa Hallyu Wave se insere dentro desse contexto? Podemos observar que: ao

mesmo tempo que essa nova fase da indústria musical coreana toma lugar, com o aumento da

entrada de produtos culturais estrangeiros que, através da sua influência, tiveram importante

papel na formação e consolidação do estilo musical “K-Pop” e na consolidação e adaptação

de obras do audiovisual como são conhecidos atualmente, temos a Crise dos Tigres Asiáticos

(Ou crise financeira de 1997) no final da década de 1990 (SOUZA, 2015).

O que foi essa Crise de 1997? Segundo alguns especialistas, foi a “primeira crise da

era da economia globalizada” (REIS, 2019). Ela teria sido um momento de recessão que

atingiu países da Ásia, mais fortemente entre os países chamados Tigres Asiáticos, entre eles

a Coreia do Sul. Eram países que se tornaram exemplo de desenvolvimento, que tinham por

base a exportação de bens de consumo, investimentos de capital estrangeiro e mão-de-obra de

baixo custo (GLOBO, 2022). Porém, importante frisar que os impactos não foram somente

nos países do leste e sudeste asiático, embora estes tenham sofrido consequências mais

intensas, mas um impacto generalizado. Nesse caso específico, a Coreia do Sul sofreu perdas

sócio-econômicas de alta magnitude. Em um cenário de especulação, com a retirada de

investimentos e recursos financeiros de empresas coreanas nas bolsas de valores, a Coreia se

viu em um cenário de desvalorização da moeda (assim como os demais países afetados), o

que desestabilizou a economia coreana como um todo (GLOBO, 2022). Foi necessária, por

parte da Coreia do Sul, a busca por empréstimos no Fundo Monetário Internacional (FMI) no

valor de 57 bilhões de dólares para ajudar a solucionar os problemas (o maior valor já

concedido pelo FMI). Além disso, problemas relacionados ao desemprego levaram ao

governo sul-coreano optar por acordos de legalização de “Lay-offs” (em base uma

flexibilização nos contratos trabalhistas) (REIS, 2019), buscando evitar a demissão

generalizada, mas gerando problemas aos trabalhadores e seus direitos.

Dentro desse cenário de Crise, era necessário um aumento no volume da economia, no

volume do mercado. Isso poderia acontecer através do aumento nas exportações. Por conta

disso, o governo e empresários sul-coreanos passaram a investir na exportação de toda uma

indústria cultural, o que inclui essa cultura pop. Transformação de uma cultura nacional em

uma mercadoria a ser ofertada no estrangeiro. Vale ressaltar que em um primeiro momento, a

exportação desses produtos culturais foram voltados para os países vizinhos, como Japão e

China (SOUZA, 2015). Somente em um momento posterior é que a internacionalização da

indústria cultural como um produto foi realizada.

Segundo John Lie (2012), foram dois os motivos que levaram a facilitação da

expansão da cultura sul-coreana para fora do país. Em primeiro lugar, a globalização do

pós-Guerra Fria que desestabilizou a lógica de protecionismo cultural existente anteriormente,
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facilitando a expansão da cultura sul-coreana para outras regiões, em inicial nos países

vizinhos. Em segundo lugar, as transformações tecnológicas; novos aparelhos e novas

plataformas auxiliaram na expansão dessa “Hallyu Wave”. As tecnologias tornaram a difusão

mais prática e menos custosa; isso pois, a necessidade de meios físicos de expansão, como

CD’s e LP’s não mais eram tão necessários (LIE, 2012).

Para alguns, a indústria do audiovisual, dos K-Dramas e dos filmes sul-coreanos mais

especificamente, foi responsável pela expansão da indústria cultural sul-coreana para fora do

país inicialmente. Muitos inclusive afirmam que o sucesso da “Hallyu Wave” ocorreu por

conta da difusão de telenovelas sul-coreanas, como Winter Sonata (2002) e Shiri (1999),

durante os anos 1990/2000, que foram exportadas para países vizinhos, como o Japão

(SOUZA, 2015), e que auxiliaram na exportação de outros aspectos culturais da Coreia do

sul.

Um outro fator de sucesso pode ser resultado do processo de redemocratização da

Coreia do Sul (entre as décadas de 1980 e 1990), pós regime autoritário, que acabou por

facilitar a entrada de produtos e informações dentro do país (SOUZA, 2015), o que levou a

uma diversidade cada vez maior na produção de conteúdos. Isso volta novamente à questão

do hibridismo dessa indústria cultural e de seus produtos, que, sem perder a identidade

sul-coreana, conseguiram se integrar aos formatos ocidentais e acabaram por tornar os

produtos mais adaptáveis às diferentes realidades dos consumidores fora do país.

Por fim, segundo Oh e Lee (2013), a estrutura, no caso do K-Pop, que possibilitou a

expansão desse mercado fonográfico (e consequentemente da indústria cultural sul-coreana de

uma maneira mais geral) é composta de três fatores. O primeiro deles diz respeito à estrutura

de oportunidades que levou à ascensão dessa indústria musical, e que envolve a

democratização política e o desenvolvimento econômico. Nesse primeiro fator, o interesse

pela música ocidental não era mais limitado pela censura do período militar, podendo a

influência cultural ocidental coexistir com a identidade e valores sul-coreanos, reforçando a

criação dessa nova indústria fonográfica e audiovisual, híbrida de identidades coreana e

“ocidentais” (principalmente dos Estados Unidos). Na questão do desenvolvimento

tecnológico, a internet e suas plataformas acabaram por propiciar o nascimento da indústria

digital da música (de suma importância para a difusão e expansão da indústria fonográfica

como um todo).

Como segundo fator abordado por Oh e Lee (2013), temos as contradições e os

conflitos internos da indústria musical na Coreia do Sul. Esse fator diz respeito aos problemas

existentes para o desenvolvimento dessa indústria, como a pirataria, as oportunidades

reduzidas internamente para elas e a falta de apoio governamental; todos somados acabaram
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por incentivar artistas e companhias a se dirigirem ao mercado externo, inicialmente nos

países vizinhos e se expandindo para outras partes do globo posteriormente. Por fim, o

terceiro fator é a criatividade e originalidade do gênero musical, que acaba por torná-lo tão

popular visto que envolve tanto a música quanto a dança, assim como a imagem e o

imaginário do artista.

Tudo isso acabou por ser somado à Crise de 1997, que levou a dois aspectos. Em

primeiro lugar, a Coreia do Sul necessitava de novos investimentos externos e de

reestruturação de sua economia por meio dela. Acaba por florescer, em meio a esse cenário e

contexto, a indústria cultural como um produto, ao mesmo tempo que um fomentador para a

busca de novos consumidores para os demais produtos de exportação (já que a imagem e

familiaridade geradas por essa indústria cultural ao longo do tempo acaba por gerar maior

susceptibilidade para a comercialização dos demais produtos sul-coreanos). Já o segundo

aspecto, é que, segundo Monteiro (2018, p. 35), em decorrência desse cenário de

instabilidade, as noções de patriotismo e nacionalismo do povo sul-coreano foram renovados,

elevando novamente o interesse do povo em sua própria cultura e em consumir produtos

nacionais, especialmente de caráter midiático.

3. Arcabouço teórico: Soft Power e diplomacia cultural

Seguindo a análise da presente obra, é de extrema necessidade o conhecimento dos

mecanismos de poder, visto que a questão da Hallyu Wave, dessa indústria cultural

sul-coreana não é livre de interesses e motivações. O conceito central que será abordado neste

capítulo e o que será a base da análise posterior é o de Soft Power ou, em uma tradução livre,

o “Poder Brando”. Em um primeiro momento, ele será abordado à luz de seu progenitor: o

teórico estadunidense Joseph Samuel Nye Jr.. A partir do conceito inicial de Soft Power, será

realizado um breve comparativo com seu conceito “oposto”: o Hard Power (“Poder Rígido'').

O motivo da palavra “oposto” estar entre aspas diz respeito ao segundo momento deste

capítulo: o de desconstrução desses conceitos como opostos, como separados, visto que

ambos são conceitos que podem ser vistos como dois lados de uma mesma moeda. Além

disso, ambos esses poderes podem ser vistos como fins, e não como meios.

Um outro meio para se compreender as dinâmicas de poder da Hallyu será realizado

por meio da análise da ideia de diplomacia cultural, visto que oferece um arcabouço teórico

interessante, além de essencial para a proposta da presente obra. A diplomacia cultural, no

caso da Coreia do Sul, terá por base o entendimento de que ela não é realizada somente pelo

setor público do país, mas por meio da junção dele com a esfera privada.
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Assim, a proposta deste capítulo é o de oferecer as bases teóricas, para que uma

análise dos fatos e fenômenos da indústria cultural sul-coreana possa ser realizada no capítulo

seguinte, não se limitando a uma perspectiva única acerca do poder.

3.1 - Os conceitos de Hard e Soft Power para análise

Para compreender o conceito inicial de Soft Power, é preciso compreender também o

conceito inicial de Hard Power. Partindo das primeiras análises acerca desses conceitos, Hard

Power pode ser entendido como a utilização de força “bruta” (rígida) e que é imposta como

forma de se obter efeitos desejados em benefício de interesses daquele que exerce esse tipo de

poder. Além disso, esse poder pode ser dividido em duas formas diferentes mas

complementares, com base no pensamento de Joseph Nye. O primeiro deles é o poder militar;

ou seja, a capacidade militar de uma nação, seu potencial tecnológico e sua capacidade

humana bélica. A outra forma de Hard Power se daria por meio da esfera econômica. O que é

importante ressaltar é que essa lógica de poder “rígido” estaria relacionada com meios de

coerção, de controle bruto e intimidação. Suas formas concretas podem ser observadas sobre

o espectro de sanções econômicas, ameaças, alianças militares e diplomacias coercitivas, por

exemplo (FERREIRA, 2016; apud, DRESCHER, 2018).

Importante frisar que Hard Power não está relacionado, por assim dizer, simplesmente

com ataques e formas mais agressivas de projeção de poder, mas também sobre formatos de

coerções, induções e controle com uso da esfera militar e econômica. A ação direta e

agressiva não precisa ser consumada, basta que as ameaças e efeitos negativos por meio dos

instrumentos militares e econômicos tomem espaço e afetem as ações dos receptores dessas

políticas. A defesa também pode ser uma forma de Hard Power e não apenas o ataque,

partindo dessa premissa (DRESCHER, 2018).

Nye (2011) afirma que esse poder “rígido” é uma habilidade de levar os demais atores

a agir de forma que contradiga suas estratégias e preferências iniciais. É interessante ressaltar

que ao analisarmos o conceito inicial de Soft Power, a ideia de mudança nas intenções e

estratégias iniciais daqueles que são receptores desse poder também se apresenta. No entanto,

essa mudança estaria mais relacionada com o conceito de “atração”, enquanto no Hard Power

o termo central seria o de “coerção” (NORDIN, 2012).

Assim, como podemos analisar o conceito de Soft Power? Esse poder “brando” seria,

ao contrário do poder “rígido”, uma habilidade de alcançar metas por meio da atração e da

persuasão, ao invés da ideia de coerção (NYE, 2011). É um conceito que seria menos

agressivo, menos “violento” de acordo com a abordagem inicial de Joseph Nye. Seria a
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capacidade de “encantar” outros atores dentro dos processo políticos internacionais, buscando

tornar atrativo fatores nacionais e locais, como cultura, valores políticos, entre outros (NYE,

2012, apud, VALIEVA, 2018).

Existem também, para Nye (2011), duas formas de se observar o Soft Power em ação.

A primeira delas se encontra de maneira mais direta e menos ativa. Nesse formato, a

capacidade de persuadir e de atrair está relacionada com a observação de líderes receptores

aos comportamentos, políticas e princípios para com os líderes do país que estão

influenciando. Nesse caso, existe uma lógica de carisma por parte de líderes que não precisa

necessariamente de nenhuma ação direcionada para a influência, para que ela ocorra sobre

outros.

Já no segundo caso, o Soft Power seria exercido de maneira mais indireta e por meio

de ações pensadas com relação aos seus objetivos. Nesse cenário, os atores influenciados não

seriam governantes e líderes estatais, mas sim terceiros, como a população e demais atores na

sociedade civil. Pela influência desses atores, os líderes e governantes destes seriam

influenciados em seu imaginário e acerca das políticas do país que os influenciou. Assim,

uma forma de influência mais indireta (NYE, 2011).

Ao analisarmos o contexto sul-coreano, a título de exemplo, é possível observar o

primeiro caso de persuasão (a que afeta diretamente o jogo político) ao percebermos a

influência que o modelo de desenvolvimento e industrialização extremamente veloz da Coreia

do Sul influencia atores dos países em desenvolvimento. Não é uma influência planejada, mas

consegue persuadir, ou em outras palavras “encantar”, aqueles que observam esse modelo de

desenvolvimento.

Já no segundo caso (na influência indireta e mediada), programas de intercâmbio, de

expansão de cursos e de instituições coreanas para vários países no mundo, assim como a

influência de artistas e obras do audiovisual no imaginário popular, se tornam formas de

influenciar no médio e longo prazo as políticas e medidas exercidas pelos tomadores de

decisão do país “influenciado”.

Um outro fator importante, segundo Nye (2011, apud, DRESCHER, 2018), é que

existem 3 grupos de qualidade que se relacionam com a forma e sucesso pelo qual o poder

“brando” pode ser exercido. Em primeiro lugar, o quão benigno é esse poder, de que forma o

agente do poder se relaciona com o seu receptor (podendo gerar simpatia e segurança). Em

segundo lugar, a competência com a qual o agente desse poder o realiza (podendo gerar

respeito e admiração). Por fim, o carisma desse agente, suas ideias e valores que buscam

inspirar o seu receptor. Sem esses três grupos, existe muita dificuldade em transformar os

recursos de Soft Power em comportamentos de poder.
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Saindo de um conceito estritamente teórico, quais seriam as possíveis ferramentas do

Soft Power? De que maneira, um país como a Coreia do Sul, por exemplo, poderia influenciar

outros atores, na medida em que as capacidades militares e do país são reduzidas e o poder de

pressão econômica pura e mais agressiva não é uma opção muito viável do país? Exemplos

dos instrumentos de Soft Power sul-coreanos envolvem a culinária, a moda, a língua

(coreana), sua história, além de inúmeros outros. Porém, alguns instrumentos que merecem

um destaque especial, devido a sua importância, e que são o foco da presente obra, são o

mercado fonográfico e o mercado do audiovisual; de maneira mais específica e simplificada.

As músicas, a indústria dos artistas sul coreanos e seu mercado de filmes e séries. Mas por

que a importância desses mercados? De maneira mais resumida, pois eles são os maiores

veículos de transmissão de ideias e valores da cultura sul-coreana para o mundo. Eles, além

de produtos, são meios pelos quais os demais instrumentos culturais chegam aos demais

atores no sistema. São mercados de maior facilidade de transmissão dos aspectos culinários,

da moda, da linguagem e de tantos outros. É nessa perspectiva que reside a importância dos

objetos de estudo do presente trabalho.

Com a base inicial acerca do Soft (e do Hard) Power tendo sido esclarecida, é possível

trazer o questionamento: por que o Soft Power? Porque esse poder “brando” tem um papel

chave nos dias atuais como instrumento de diversos países atores no objetivo de influenciar os

processos políticos dos atores de interesse, buscando atingir a opinião pública e

governamental, visando a promoção e implementação de interesses nacionais tanto de atores

considerados mais tradicionais quanto atores mais novos no jogo político (IVANOV, 2016,

apud, VALIEVA, 2018).

Apesar disso, é preciso notar que o Soft Power como esse conceito inicial não é tão

visado pelos atores governamentais em muitos casos. Isso pois a ideia de uma diplomacia

cultural (que é uma forma de se compreender esse poder “brando”) envolve muito mais

mudanças a médio/longo prazo do que mudanças em um curto espaço de tempo. Isso já que

os instrumentos não-coercitivos, esses instrumentos de persuasão mencionados anteriormente,

alteram a percepção e visão das sociedades influenciadas por ela ao longo dos anos, criando

uma situação de familiaridade e proximidade construída com o tempo. E em diversos

cenários, os tomadores de decisão preferem medidas que deem resultados em um curto prazo,

onde os resultados dos recursos investidos possam ser visualizados de maneira mais rápida.

3.2 - Repensando o Soft Power como um conceito rígido
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Durante muito tempo o embate Soft Power e Hard Power envolveu uma visão que

pode ser considerada mais simplista, como veremos a seguir, no qual uma seria a contraparte

da outra. Eram consideradas, em sua formação, como conceitos opostos e que existem

separados e em dinâmicas diferentes. Porém, existem formas de se pensar o conceito de Soft

Power para além dessa visão dual, com essas duas formas de poder (“brando” e “rígido”)

como partes de um todo.

Primeiramente, uma importante contribuição para essa perspectiva vem de Astrid

Nordin. Segundo ela (NORDIN, 2012), o Hard e o Soft Power são continuações um do outro,

estão interligados, muito mais do que uma perspectiva dicotômica pode oferecer. Ela afirma

isso pois a ideia de relação “sender/receiver” é essencial. As intenções por parte de um

“sender” podem ser diferentes dentro de um mesmo produto, objeto, mensagem, ou ação.

Compreender o “receiver”, o ator-alvo deste poder em relação com o seu “sender” (aquele

que projeta esse poder à princípio), é tão importante quanto os instrumentos. Assim, para

Nordin (2012), o valor de Soft e Hard Power estão condicionados ao cenário específico e as

relações advindas dele e dos atores envolvidos. Em todas as relações, haveriam aspectos Soft

e Hard, sem que a presença de um excluísse o outro.

A partir dessa lógica, não existe uma forma pré-determinada de se analisar uma

mensagem (uma projeção de poder). Pelo contrário, as diferentes formas de intenção ao se

veicular as “mensagens” de poder (sejam elas quais forem) são implicações estruturais, e vão

existir. Mais importante que as ferramentas (militar/econômica/ cultural, etc) são os aspectos

relacionais e contextuais, o que traz a possibilidade de haverem aspectos Soft e Hard em uma

mesma mensagem, em um mesmo instrumento (NORDIN, 2012). Textos, símbolos e ações

podem significar coisas totalmente diferentes dependendo dos alvos e dos contextos, assim

como nas diferentes “formas” e "comunicadores''. Reforçando o pensamento de Nordin

(MATTERN, 2005, apud, NORDIN, 2012), o Soft Power não pode ser compreendido em

justaposição com o Hard Power, mas como uma continuação dele.

Uma outra perspectiva interessante para essa análise teórica é a de Geun Lee (2009).

Segundo ele, o pensamento de Joseph Nye acerca do Hard e do Soft Power se limite no

sentido de que pretende explicar apenas a distinção entre esses poderes, sem trazer

necessariamente uma estrutura teórica para compreender os mecanismos de “tradução” do que

ele chama de recursos de poder, do poder “brando” em si. Dessa forma, Lee revisita a teoria

do Soft Power sobre uma nova lente e separa sua teoria em 3 etapas. A primeira delas diz

respeito à categorização das diferentes formas de poder “brando”. Em segundo lugar, busca

analisar seu pensamento acerca do Soft Power distinguindo neles os Soft e Hard resources
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(ou, os recursos “brandos” e os recursos “rígidos”). E por fim, busca uma separação clara

entre o poder “brando” e os recursos “brandos” (LEE, 2009).

Assim, Lee (2009) aborda cinco categorias (cenários) diferentes para o exercer do Soft

Power, as suas funções desejadas. No primeiro cenário, o Soft Power pode ser exercido como

forma de aumentar o ambiente de segurança (internacional) ao projetar imagens que sejam

atrativas aos olhos externos. No segundo cenário, esse poder teria como objetivo mobilizar

países estrangeiros para o auxílio nas políticas externas e de segurança do país projetor desse

poder. No terceiro cenário, a função seria a de manipular o modo de pensar de outros atores,

assim como suas preferências. No quarto cenário, a função do Soft Power seria a de manter

unidade (seja nacionalmente, seja internacionalmente). Por fim, no quinto cenário apresentado

pelo autor, a projeção do poder “brando” seria em uma esfera mais nacional, com o

melhoramento da imagem e aprovação interna de governantes e líderes do país.

Independente de qual cenário (de qual seria o objetivo da projeção de poder), Lee

acredita que existem Soft Resources em jogo. Esses recursos brandos ou simbólicos seriam

usados em todas essas categorias abordadas acima. Isso pois a fonte do poder “brando” advém

desses recursos “brandos”. Como citado anteriormente nessa obra, esses recursos (ou

instrumentos) seriam ideias, imagens, cultura, tradições e símbolos nacionais e globais (LEE,

2009). O tipo de pensamento proposto por Lee acaba por trazer um destaque muito maior para

os recursos de poder e menos para a natureza do poder em si (Nye focava mais na natureza do

poder). Mas qual a importância de se compreender esses recursos de poder, ao invés da

natureza (objetivo) do poder em si. Em primeiro lugar, pois, para o autor, existem cenários

nos quais o uso de Soft Resources podem acabar por gerar resultados coercitivos, assim como

cenários nos quais os Hard Resources teriam a capacidade de gerar atratividade. Apesar de

Joseph Nye reconhecer a existência dos recursos, sua teoria, segundo Lee, acaba por incorrer

na correlação direta entre Soft Resources/Soft Power/atratividade e persuasão e Hard

Resources/Hard Power/coerção.

Dessa nova lógica proposta por Geun Lee (2009), Soft Power e Hard Power podem

ser tanto co-optativos, quanto coercitivos, visto que o importante para se compreender se um

poder é “brando” ou “rígido” não reside nos seus objetivos em si, mas nos instrumentos

utilizados para o exercício do poder. Uma das contribuições de se pensar por essa lógica é a

de ampliação das capacidades dos países em desenvolvimento, e dos países que não possuem

Hard Resources em agir no sistema, em projetar seu poder.

Apesar disso, é importante lembrar que os recursos para o poder são diferentes do

poder em si. Ter cultura, símbolos, imagens, ou qualquer outra ferramenta (ou recurso)

“brando”, não significa o exercício do poder. Ao contrário, elas são apenas recursos e só se
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tornarão Soft Power no momento em que essa cultura e valores forem usados e manipulados

para mobilizar outros atores para as direções específicas determinadas pelos interesses do

ator. Estratégias de Soft Power (assim como de Hard Power) devem ser “goal-specific”; ou

seja, orientadas a um objetivo, a um interesse visado (LEE, 2009).

3.3 - Diplomacia cultural

Ao analisarmos o conceito de diplomacia cultural, o debate acerca da sua definição é

pertinente. Muitos autores trazem suas contribuições para o campo, mas não existe um

consenso muito claro acerca dele. Dessa maneira, para analisar este tópico, o mais importante

é a compreensão dessas contribuições, e menos da busca pela “verdade” dentro dessa disputa.

Um dos primeiros conceitos de diplomacia cultural que ganham mais força aparece

com o autor Milton C. Cummings. Segundo ele (2003, apud, SCHNEIDER, 2005),

diplomacia cultural pode ser compreendida como a troca de ideias, de arte, de informações e

outros aspectos da cultura entre as nações e sua população com o objetivo de gerar

entendimentos mútuos. A diplomacia cultural, com base em seu pensamento, pode ser

pensada para além de uma ideia de influência unilateral, mas sim uma lógica de troca. A

partir dessa troca, familiaridade e proximidade entre as partes pode ser adquirida e

desenvolvida, visto que esse entendimento mútuo tomaria espaço.

Esse conceito, baseado em Cumming, pode apresentar a diplomacia cultural como um

componente da diplomacia pública, que segundo Schneider (2005) engloba tudo o que uma

nação realiza para se apresentar e se explicar ao mundo. Visto que o compartilhamento de

expressões criativas com outros atores são parte integrante da diplomacia cultural, seria uma

abordagem mais agradável e que, dessa maneira, pode ser vista como uma das ferramentas

mais efetivas dentro do arcabouço diplomático.

Anthony Haigh, traz uma perspectiva interessante para o debate, na medida que

procura demonstrar que os atores iniciais das ações consideradas como diplomacia cultural

atualmente eram a iniciativa privada e que, somente mais tarde, o estado buscou tomar as

rédeas da prática (HAIGH, 1974; apud, ŠPANJEVIĆ, 2014). Essa contribuição é de extrema

relevância para a presente obra, na medida em que, como será observado posteriormente, a

iniciativa privada é parte fundamental no processo de exportação da indústria cultural

sul-coreana que, conjuntamente com a esfera pública, buscam realizar essas trocas culturais e

agir de maneira a persuadir e atrair o público e o mercado externo. O estado não foi e não é

suficiente para expandir a indústria cultural sul-coreana. Ele é importante, mas necessita de
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outros atores nesse processo para que os objetivos possam ser alcançados. Esse ponto será

analisado no capítulo seguinte com maior detalhamento.

Uma outra forma de se analisar essa diplomacia cultural pode ser percebida nos

discursos de marketing e state branding relacionada a essa área. Ou seja, essa diplomacia

atualmente estaria baseada na ideia de construção de uma imagem (ŠPANJEVIĆ, 2014). A

ideia do país como uma marca, com produtos a serem exportados (essa é a ideia do branding).

Assim, a construção de uma boa imagem pode ser entendida também pelo ponto de vista de

uma boa reputação. Nessa lógica de diplomacia cultural como um branding, pode-se pensar

nas medidas tomadas nesse setor como uma estratégia de relações públicas. Um país que

constrói uma boa imagem, acaba por se tornar mais familiar e menos desconhecido para os

atores externos. Isso quer dizer que a população desse país, seus valores, sua cultura, seus

produtos, passam a ser mais bem vistos, o que gera por sua vez um maior potencial de

intercâmbio de pessoas, de conhecimento, de recursos monetários e financeiros, entre outros.

Ao pararmos para analisar essa perspectiva acerca da diplomacia, é possível em um

momento posterior dessa obra compreender o funcionamento dessa indústria do

entretenimento sul-coreana também como uma marca a ser divulgada; a partir da sua forma

de tentar consolidar uma boa imagem do país para fora. Uma imagem de país amigável,

receptivo, desenvolvido, culturalmente rico e que valha a pena manter contato e relações nas

mais diferentes áreas.

Apesar dos conceitos de Diplomacia cultural, relações culturais, cultura nas relações

externas, entre outros, o ponto central, como mencionado anteriormente, não é o de se limitar

às terminologias e nomenclaturas. A proposta ao se analisar essa área da diplomacia cultural é

compreender as bases que ajudam a nortear o entendimento acerca do processo que o governo

e outros atores levaram a cabo dentro da indústria cultural sul-coreana, visando obter

resultados a partir de interesses específicos e muito bem definidos. Assim, é essencial o

pensamento de não se prender a lógica de “puritanismo semântico” (HELLY, 2012, apud,

ŠPANJEVIĆ, 2014), visto que o conceito diplomacia cultural é aberto e se torna mais

importante o entendimento das contribuições e visões acerca dela do que se limitar a um

conceito fechado e limitante acerca dele.

Além disso, compreender as contribuições na área da diplomacia cultural envolve

perceber que este é um processo que se utiliza de Soft Resources como forma de se alcançar

um objetivo, de se exercer o Soft Power per se, seja ele de maneira mais persuasiva e atrativa,

seja de uma forma mais coercitiva. E é a partir desses conceitos trabalhados neste capítulo,

somados ao contexto histórico e factual do primeiro, que é possível a construção de uma
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análise acerca da indústria do entretenimento sul-coreana atualmente e como funciona a

lógica do poder e de seus instrumentos dentro dela.

4.  A indústria do entretenimento sul-coreana como ferramenta de poder

Após a compreensão dos aspectos conceituais e históricos, somados ao arcabouço

teórico abordado no capítulo anterior, é possível realizar uma análise mais detalhada com

relação às formas e dinâmicas as quais a indústria cultural da Coreia do Sul se coloca como

uma ferramenta de poder nas mãos de grupos interessados.

É importante ressaltar que, na presente análise, o foco será especificamente na

indústria do entretenimento sul-coreana (uma parte importantíssima da chamada Hallyu).

Indústria essa que será tratada a partir de alguns aspectos mais centrais: a indústria

fonográfica e do audiovisual. A justificativa para isso, como comentado anteriormente neste

trabalho, é que esses aspectos são, atualmente, as formas mais presentes de exportação de

valores e cultura sul-coreanas para além das fronteiras nacionais, aquelas que possuem maior

impacto. Não somente isso, mas diferente de outros aspectos da indústria cultural sul-coreana,

elas se tornaram não apenas um produto de exportação por parte dos atores nacionais, mas

também catalisadores para a ampliação do consumo de produtos e valores sul-coreanos de

uma maneira mais geral.

Isso dito, ressalta-se que ambas as indústrias abordadas são observadas como Soft

Resources. São instrumentos utilizados pela iniciativa privada e pelos órgãos públicos visando

alcançar seus interesses e buscando resultados relacionados a eles; uma busca pelo Soft Power

sul-coreano com relação aos atores externos.

4.1 - Quais os fatores de popularidade dessa indústria do entretenimento? Quais

os motivos que o levaram a alcançar plataformas transnacionais?

Figura 1 - O Voo Coreano
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Gráfico 1: Apresenta as posições comparadas do Brasil e Coreia do Sul, no ranking de maiores indústrias
fonográficas. Com isso, vemos o boom sul-coreano, ligado a investimentos na indústria musical.

Fonte: Federação Internacional da Indústria Fonográfica, 2019. Disponível em:
https://g1.globo.com/pop-arte/musica/noticia/2019/05/23/k-pop-e-poder-como-coreia-do-sul-investiu-em-cultura

-e-colhe-lucro-e-prestigio-de-idolos-como-bts.ghtml.

Alguns motivos podem ser percebidos para a compreensão da Hallyu, da expansão

dessa indústria cultural sul-coreana para fora do país. Quando analisamos o cenário do K-pop,

é possível perceber alguns fatores que auxiliaram no desenvolvimento e ascensão dessa

indústria fonográfica como um empreendimento de sucesso. Em primeiro lugar, temos a

questão do hibridismo que ela possui. O gênero musical engloba muito mais que somente um

estilo de se fazer música. É um aglomerado de estilos que vão desde o pop, ao eletrônico,

somados ao hip-hop e ao funk advindos da influência estadunidense. Ao ser analisada sob

uma ótica mais ampla, o K-pop pode ser visto como um estilo muito mais global, se
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comparado a outros gêneros como o J-pop (fenômeno da música popular japonesa, paralelo

mas destoante ao cenário sul-coreano) (KOCIS, 2011). Porém, apesar de influenciado por

outros estilos, ainda conseguem manter uma identidade sonora, visto a existência de uma

identidade sul-coreana aos conteúdos produzidos (DIAS, 2014). Não somente isso, mas a

identidade sonora dentro do gênero pode também ser somada a danças e figurinos que

adicionam originalidade ao movimento (uma identidade visual). Ainda se mantendo na

questão de diversidade de estilos, é possível perceber a extensão musical que os grupos ou

artistas podem apresentar, desde músicas mais lentas e baseadas no R&B, até estilos mais

agitados e que facilmente seriam tocados em festas e baladas. Isso também abre espaço para a

possibilidade de parcerias com artistas não-coreanos, tornando a indústria do K-pop ainda

mais atrativa e cada vez mais integrada às trends globais (KOCIS, 2011).

Em segundo lugar, um outro fator, de suma importância para o sucesso e expansão da

indústria fonográfica sul-coreana é a grande máquina de produção e reprodução de artistas, de

músicas e de estilos. É impossível compreender o fenômeno do K-pop, e da Hallyu Wave de

maneira mais geral, sem compreender a dinâmica existente das empresas que as formam e as

consolidam.

Portanto, quando analisamos essas empresas, é possível perceber que existe uma

organização muito grande no momento de criação de artistas e grupos. Alguns serão

responsáveis pelos vocais principais, outros serão responsáveis pela centralidade nas danças

em clipes e apresentações, entre outras funções. Cada um tem seu papel a desempenhar, ou

papéis. E cada um dos integrantes dos grupos, ou artistas solo, são escolhidos à dedo e

treinados de maneira metódica e incessante até o momento no qual a empresa entende que

seria a hora para o chamado debut, momento no qual o artista se apresenta pela primeira vez

para a mídia; quando ele realmente entra no cenário musical de maneira definitiva. Sendo

assim, é algo preparado pelas empresas e seus funcionários, como produtores e gerenciadores

de carreira (BBC, 2018).

As grandes empresas sul-coreanas do ramo da música adotam a chamada estratégia de

“gerenciamento total”. Isso quer dizer que elas estão responsáveis, junto com suas empresas

integradas, pelo descobrimento de possíveis talentos, de desenvolvimento e crescimento

desses artistas até a promoção e gerenciamento dessas carreiras (KOCIS, 2011). Dentro desse

planejamento integrado, áreas como composições, coreografia, figurino, marketing e arranjos

musicais são todos realizados dentro do escopo da empresa responsável. Não apenas isso, mas

até se forem necessárias cirurgias plásticas para adequar os artistas aos padrões estéticos, a

empresa é responsável por organizar e financiar (BBC, 2018).
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Mas afinal, quais seriam essas empresas? Existem inúmeras empresas de médio porte

ou menores. Porém, são quatro as principais e maiores empresas do ramo. São elas: HYBE

Labels, SM Entertainment, JYP Entertainment e a YG Entertainment. A primeira delas, a SM

Entertainment fechou o ano de 2021 com uma receita de mais de 3 bilhões de dólares (SM,

2022). Enquanto isso, a HYBE Labels teve um lucro com a receita de vendas no quarto

trimestre de 2021 contabilizada em mais de 300 milhões de dólares, isso sem contar os lucros

operacionais (HAN, 2022). A HYBE Labels se apresenta hoje em dia como uma das empresas

mais lucrativas principalmente pela presença de artistas como o BTS, SEVENTEEN e

ENHYPEN, importantes grupos de K-Pop na atualidade, que além de gerarem altos lucros,

tem forte capacidade de influência e atratividade no cenário global. Assim, ao observar de

maneira mais geral o funcionamento dessas empresas e como funcionam de maneira

extremamente organizada, setorizada e direcionada aos seus interesses (à princípio o lucro)

percebe-se porque a presença delas e seu funcionamento pode ser percebido como um dos

fatores de sucesso da indústria fonográfica sul-coreana.

Por fim, um terceiro fator pode ser explicado pelo “boom” da tecnologia e dos meios

de informação. Embora o fenômeno do K-Pop possa ser compreendido a partir dos anos 1990,

ele ainda era limitado em seu início à exportação regional, à influência apenas dos países do

leste e sudeste asiático. Porém, com o advento das novas tecnologias, das plataformas digitais

e das redes de compartilhamento de dados e informações, a indústria fonográfica pode se

expandir para regiões que antes eram relativamente fora de seus limites (KOCIS, 2011). O

fenômeno da Hallyu não poderia ter acontecido sem que essa mudança e desenvolvimento nas

tecnologias ocorresse, visto que não alcançaria patamares globais, se limitando a uma escala

regional. Isso sem contar que mesmo regionalmente, a capacidade de disseminação dessa

indústria ainda seria reduzida, por ocorrer de maneira mais lenta.

Quando analisamos os fatores que podem ter levado ao sucesso da indústria do

audiovisual (dos K-Dramas e dos K-Movies), algumas considerações iniciais devem ser feitas.

A primeira delas é que assim como nas empresas do mercado fonográfico, a criação,

produção e distribuição dos seriados de televisão e dos filmes sul-coreanos estão à cargo das

empresas televisivas do país. Entre elas, existem três que merecem ser destacadas: a KBS,

SBS e a MBC (KOCIS, 2011). Todas são empresas grandes no país e possuem diversas

produções de audiovisual sob a sua história ao longo dos anos. Entre algumas das séries

televisivas mais importantes da Coreia do Sul, podemos destacar Winter Sonata (2002) e Shiri

(1999). Ambas possuem uma relevância para o cenário da popularização da indústria do

audiovisual sul-coreana, visto que foram elas, segundo alguns, que inicializaram o fenômeno

da exportação da cultura sul-coreana para fora do país como um produto e um meio de
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transmitir a cultura e os valores nacionais. Elas teriam dado o início à Hallyu Wave, embora

nessa época apenas em escala regional (SOUZA, 2015).

Mas como é possível observar o poder de atratividade dos K-Dramas em uma escala

global? Quais aspectos seriam responsáveis por isso? Em primeiro lugar, existem valores

confucianos muito fortes nas bases dessas séries/novelas/filme. Sendo assim, temas desse

caráter filosófico aparecem, como amizade, amor e valores da família. Isso é interessante de

se pensar pois são enredos que acabam por ser de fácil compreensão e aceitação por qualquer

idade e em qualquer local. Ao mesmo tempo, esses K-Dramas passaram a se adaptar às

realidades da sociedade contemporânea ocidental, ou seja, as bases materialistas e

individualistas (KOCIS, 2011). Assim, a soma dos temas e enredos de base confucianas

acabam se misturando aos valores ocidentais de individualidade, o que torna esses seriados e

filmes muito mais atrativos, pois geram proximidade da audiência com as personagens ao

longo da trama. À título de exemplo, uma das séries mais vistas da Netflix (plataforma de

streaming) é a série sul-coreana Round 6 (ou Squid Game).

Apesar de existirem exceções, a maioria das séries sul-coreanas seguem abordagens

menos provocativas, com menos violência e conteúdos sexuais, novamente acentuando o

aspecto mais universalista das produções (KOCIS, 2011). Porém, isso não quer dizer que

essas exceções fazem menos sucesso, como no caso já citado do seriado Squid Game e do

seriado All of us are Dead, que envolvem temas mais pesados e com maior carga de violência

e linguagem imprópria.

Esses fatores podem auxiliar na compreensão do caráter de transnacionalidade do

fenômeno da indústria fonográfica e do audiovisual sul-coreana. Porém, não são suficientes

por si só. Outro fator de suma importância para a existência e propagação da Hallyu é o apoio

não só das empresas responsáveis, mas o apoio governamental.

Assim, o fato é: existem investimentos estatais no que diz respeito às produções na

indústria do audiovisual e no ramo da música, tudo isso no sentido de sustentar a Hallyu,

sustentar essa ferramenta de Soft Power da Coreia do Sul em uma era de globalização. A

indústria cultural sul-coreana cresceu drasticamente a partir dos anos 1990 e continua

crescendo até os dias de hoje. A ideia é exportar a cultura pop do país, transformar esses

produtos em itens exportáveis que possam passar uma imagem mais agradável do país para o

mundo (KOCIS, 2011)

Exemplos de instituições governamentais que trabalham fortemente em favor da

indústria cultural do país como um produto (material e simbólico) a ser exportado seriam o

KOCIS (o Korean Culture and Information Service), e a Korea Foundation (sendo seu

escritório conhecido como KOFICE).
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O Korean Culture and Information Service (KOCIS) é uma divisão do Ministério da

Cultura, Esporte e Turismo da Coreia do Sul. Suas principais diretrizes são as de participação

de projetos de ampliação das trocas culturais entre a Coreia do Sul e outros atores globais,

além de participar ativamente na transmissão de conhecimento, notícias e conteúdos

nacionais, visando uma maior aproximação e atratividade do país por meio das informações.

Assim, artigos, estudos, entre outras publicações são produzidas e disponibilizadas por esse

órgão no intuito de, segundo o próprio diretor da divisão, promover a marca nacional

sul-coreana ao redor do mundo, através do esporte, das artes e da cultura pop nacional

(KOCIS, 2022).

Já com relação a Korea Foundation, ela se apresenta com uma função muito mais

educacional, didática e pedagógica. Ela está atrelada diretamente ao Ministério das Relações

Exteriores da Coreia do Sul. Segundo Uscanga (2017):

Korea Foundation ha sido una pieza instrumental para el desarrollo de una

estrategia de diplomacia cultural que ha buscado no sólo la promoción de la

“coreanidad” y sus múltiples expresiones tradicionales y contemporáneas, que ha

permitido ser más visible a Corea del Sur en el mundo, sino también incrementar sus

capacidades de poder suave en el plano de las relaciones internacionales

(USCANGA, 2017, p. 152).

Os principais programas desta fundação são o Korean Studies, o Culture & Arts

Exchange, o Public Diplomacy e, por fim, o Support for Media. O primeiro deles possui um

foco na promoção de eventos culturais e no incentivo aos estudos sul-coreanos, incluindo o

estudo da língua coreana. O segundo procura o incentivo e a difusão à cultura e as artes

sul-coreanas por meio de eventos de nível nacional e internacional. O terceiro programa tem

foco na apresentação dos valores e da cultura da Coreia do Sul para entidades e

personalidades estrangeiras nas mais diferentes áreas (políticos, celebridades, entre outros),

além de buscar propiciar foros entre representantes de países estrangeiros, principalmente nos

países em desenvolvimento, como um canal governamental de diálogo. Por fim, no quarto

programa difundido pela Korea Foundation existe um enfoque também em difusão de

conhecimento e valores, por meio de publicações relacionadas a Coreia do Sul nos idiomas

dos países na qual as Fundações se encontram, além da difusão da cultura pop sul-coreana por

meio de mostras e exibições de conteúdos como seriados e telenovelas (USCANGA, 2017).

Além disso, embora ainda não fundado em definitivo, existe o plano para a criação do

Hallyu Support and Cooperation Division, um departamento inteiro no Ministério da Cultura,
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Esporte e Turismo. Teria por função gerenciar e gerir os assuntos relacionados ao fenômeno

da Hallyu (da “Korean Wave”), relacionados à sua expansão (KOCIS, 2020).

Analisando esses departamentos e projetos, todos têm por função a participação do

governo sul-coreano nos processos relacionados à Hallyu. Buscam ser parte integrante do

processo de expansão da indústria cultural da Coreia do Sul para o mundo, pois compreendem

a importância de uma boa imagem internacionalmente, assim como compreendem que a

Hallyu gera também um mercado forte. Entendem a necessidade de tanto investimento nessa

expansão, visto que quanto maior a proximidade dos países com relação a sua cultura e seus

valores, maior a familiaridade. Isso gera um sentimento e um ímpeto por maior participação e

integração dos cidadãos de outras nações aos valores sul-coreanos, aos produtos sul-coreanos.

É a lógica da diplomacia cultural sul-coreana, que visa gerar uma maior atratividade

do país, dos seus produtos, valores e instituições. É o mais claro exemplo, por parte dos

órgãos estatais, do uso dos recursos “brandos” (dos Soft Resources), como a arte, a língua e as

produções fonográficas e audiovisuais como forma de gerar o Soft Power, de maneira mais

co-optativa e não-coercitiva. Tudo isso por meio de seus órgãos e programas.

Isso não quer dizer que as empresas privadas nos setores da música e do audiovisual

não ajam no sentido de ampliar a Hallyu. Pelo contrário. Elas investem e muito em seus

produtos. Porém, o realizam de outras maneiras. Como observado anteriormente, elas

possuem um papel crucial na criação e preparação desses atores e artistas, assim como com

relação aos conteúdos os quais eles executarão. Eles são treinados para fazerem sucesso no

mercado mundial (BBC, 2018). Assim, o controle sobre todos os produtos, como é realizado

na indústria fonográfica, por exemplo (incluindo os fatores humanos) é de responsabilidade

da empresa.

Por essas razões, é possível pensar a Hallyu, dentro dessa indústria do entretenimento,

da seguinte forma: as indústrias desses ramos são a base de tudo. Elas criam e gerenciam os

produtos. Criam as músicas, os filmes, os seriados televisivos, os músicos e atores e tudo o

mais que é necessário para o produto final se tornar agradável e lucrativo para o público tanto

nacionalmente como internacionalmente. A função dos órgãos governamentais, da esfera

pública, é em sua maior parte a de facilitador da exportação desses produtos e dos valores e

ideias que eles carregam. É gerar os meios que propiciam a expansão da indústria cultural da

maneira mais tranquila possível, atingindo o maior número de atores e pessoas.

A lógica do Soft Power sul-coreano advindo da indústria fonográfica e do audiovisual

não é a única, mas é a que possui maior representatividade, visto o seu potencial de expansão

para além dos seus fluxos base. Por esse motivo o enfoque foi dado nessas duas indústrias de

maneira mais específica. Porém, seguindo na presente análise, o foco agora será compreender
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de que maneira elas conquistaram novos espaços para a Coreia do Sul no cenário global, de

que maneira isso gerou ganhos tanto para essas empresas quanto para o país como um todo,

atendendo tanto aos interesses econômicos dos atores nacionais envolvidos, quanto aos

interesses sócio-culturais e políticos advindos desse processo da diplomacia cultural.

4.2 - Análise de casos de sucesso no empreendimento indústria do entretenimento

sul-coreana como ferramenta de Poder

Antes de mais nada é necessário compreender que a ideia de “sucesso” não deve ser

atrelada a um valor absoluto. Pelo contrário, o foco central é analisar situações e cenários nos

quais a ideia dos Soft Resources coreanos foram utilizados como forma de se obter algum tipo

de influência ou algum tipo de resultado, seja ela de maneira atrativa ou de maneira mais

coercitiva. Lembrando que devemos observar os interesses dos atores envolvidos. Isso inclui

lucro, capacidade de influenciar ideias e valores, expansão dos produtos dessa indústria

cultural, maior participação da Coreia do Sul e de seus símbolos no âmbito global, entre

outros. Partindo dessa explicação, a análise dos casos podem ser feitas de maneira mais

precisa.

Primeiramente, ao longo dos anos, o quanto o governo sul-coreano investiu no setor

cultural? No fim da década de 1990, os investimentos começaram a se tornar mais robustos,

em especial por conta dos seriados sul-coreanos no período que passaram a fazer enorme

sucesso em países na região, como a China. Observando a importância da indústria

fonográfica e do audiovisual, já em 2005 foi criado um fundo de um bilhão de dólares que

seria voltado para a área do K-Pop (ORTEGA, 2019). Se for observado o crescimento do PIB

por si só, ele triplicou entre os anos de 2000 e 2018. Nisso, é concordado entre os estudiosos

da área que a indústria do entretenimento tem papel importante nessa ampliação da economia,

seja direta ou indiretamente (ORTEGA, 2019).

Se analisarmos o ano de 2020 (YONHAP, 2019), ele se consolidou como o ano em

que mais se liberou orçamento para o Ministério da Cultura, Esporte e Turismo. Esse

montante foi de mais de 6 trilhões de Won (moeda do país), o que equivaleria a

aproximadamente 25 bilhões de dólares. Esse aumento se comparado a anos anteriores foi de

quase 10%. Esse investimento, segundo um dos oficiais do ministério, seria em boa parte

destinado a nutrir e expandir a cultura sul-coreana para o internacional, e esperavam que mais

de 70% desses fundos fossem utilizados até a metade do ano para incentivar a economia. O

intuito era também utilizar parte desse orçamento para incentivar pequenos produtores de

conteúdo e cultura, visando introduzi-los ao estrangeiro também. No ano de 2019, para
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realizar uma comparação, somente para o departamento de K-Pop, foram investidos mais de 6

bilhões de reais. Quando observamos o caso do Brasil no mesmo período, menos de 2 bilhões

de reais foram investidos em todo o setor cultural (ABREU, 2021). É apenas um dos

exemplos, mas que retrata o valor e o papel que a cultura possui na economia sul-coreana e

para os interesses políticos do país. A Hallyu não é apenas uma política de governo, pois se

tornou uma política de estado para a Coreia do Sul.

Olhando na base dos resultados, em 2021, o valor de mercado da cultura de

entretenimento foi de 16 bilhões de dólares, um aumento de mais de 50% do valor se

comparado com o ano anterior (MINISTRY OF CULTURE, SPORTS, AND TOURISM,

2021). Sendo assim, é uma indústria que continua crescendo e agregando valor ao longo dos

anos, na mesma medida dos investimentos no setor cultural. Mas como é possível observar

seus resultados? De que maneira é possível perceber a obtenção de resultados e o aumento da

influência e da atratividade dos produtos e valores sul-coreanos em contrapartida aos

investimentos realizados tanto por parte das empresas, quanto por parte da esfera pública?

Primeiramente, na questão de retorno econômico (principalmente por parte das

empresas privadas), de uma maneira mais geral, a cada 1 dólar investido na indústria cultural

retornavam ao país por volta de 5 dólares resultantes da exportação dos produtos dessa

indústria (COLAB, 2022). De maneira mais específica, é inconteste que um dos grupos de

K-Pop mais famosos da atualidade é o BTS, integrados à empresa HYBE Labels, citada

anteriormente. Foi estimado que o grupo sozinho consegue movimentar aproximadamente 3,7

bilhões de dólares anualmente. Em 2020, a empresa responsável pelo grupo (chamada Big Hit

anteriormente ao processo de reestruturação, na qual passou a fazer parte da HYBE) alcançou

mais de 800 milhões de dólares em sua abertura de capital na Bolsa de Seul, que foi

considerada a maior oferta pública ocorrida na Coreia do Sul (QUEIROZ, 2021).

Como analisado anteriormente, as grandes empresas do mercado fonográfico

sul-coreano movimentam uma quantidade exorbitante do capital sul-coreano. São empresas

multimilionárias que em apenas um trimestre conseguem obter lucros com receitas de vendas

que ultrapassam as centenas de milhões de dólares (HAN, 2022), isso sem contar os lucros

advindo não apenas das vendas, mas de lucros operacionais e dos lucros indiretos, com

marketing e propaganda.

Seguindo a análise de como podemos compreender a indústria do entretenimento

sul-coreana como um caso de sucesso, uma outra métrica é a de consumo, de demanda pelos

produtos diretos desses mercados fonográfico e do audiovisual. Nesse caso, os veículos de

transmissão desses produtos são importantes. Com relação ao K-Pop, os veículos mais

comuns para se medir esse consumo são os canais oficiais das empresas do setor fonográfico
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no youtube, assim como as páginas dos artistas em redes sociais e aplicativos de streaming de

música. Um dos exemplos de maior relevância no cenário da música sul-coreana envolve o

sucesso do artista PSY, que no ano de 2012 lançou “Gangnam Style”. Essa música foi

responsável por ser a com maior número de visualizações em todo o mundo por 5 anos

seguidos, ultrapassando qualquer outro artista no cenário global (AMÁ; SILVA, 2018), e

atualmente possui pouco mais de 4,5 bilhões de visualizações Ao mesmo tempo, grupos como

o BTS e BLACKPINK possuem clipes que ultrapassam a marca dos bilhões de visualizações,

assim como PSY. Com relação ao número de inscritos nos canais oficiais (nesse caso, são os

canais das empresas) na plataforma do Youtube, podemos perceber que a a Hybe Labels

ultrapassou a marca dos 60 milhões de inscritos na plataforma, enquanto empresas como a

SM e a JYP possuem uma marca de 31 milhões e 26 milhões respectivamente.

Quando observamos os aplicativos de streaming de músicas, como o Spotify, ao

acessar a página principal de alguns artistas, os mais famosos como BTS e BLACKPINK

possuem mais de 40 milhões e de 20 milhões de ouvintes mensais, respectivamente. Ao

mesmo tempo, artistas relativamente menores, se comparados a estes, ainda possuem números

relevantes de ouvintes nessa plataforma. Ainda sobre o grupo BTS, eles foram o primeiro

grupo depois dos Beatles a possuírem 3 álbuns no topo da Billboard em menos de 1 ano

(ABREU, 2021).

Ao observar o cenário dos K-Dramas, a Netflix, que se consolida como um dos

maiores serviços de streaming e produção de conteúdos do mundo, investiu mais de 500

milhões de dólares na produção de doramas. E um destaque especial nessas produções é do

seriado “Round 6” (ou Squid Game em inglês) que conseguiu alcançar o Top 10 da plataforma

em todos os locais no qual o serviço de streaming se apresenta (90 países), além de ter se

tornado o seriado com maior número de visualizações da plataforma, superando inúmeras

séries famosas no catálogo (ABREU, 2021).

Alguns outros casos são interessantes e merecem ser observados à luz da Hallyu.

Assim, abordarei momentos em que artistas do mercado fonográfico e peças importantes da

indústria do audiovisual marcaram presença em determinadas situações, como eventos e

premiações. Em primeiro lugar, foi de extrema relevância para os objetivos da Hallyu como

um projeto de difusão dos produtos, da cultura e dos valores sul-coreanos e buscando ampliar

seu mercado e melhorar a boa imagem do país para o exterior a ideia de eventos para além

das iniciativas coreanas em si. Um desses casos foi o da vitória do filme Parasite (“Parasita”),

pelo diretor Bong Joon-Ho, na premiação do Oscar, a mais importante cerimônia de

premiação do audiovisual no mundo. O longa-metragem saiu vitorioso em quatro categorias:

melhor diretor, melhor roteiro original, melhor filme estrangeiro e, por fim, o de melhor filme
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do ano. Foi a primeira vez que um filme não filmado na língua inglesa ganhou o prêmio de

melhor filme do ano (SULBARÁN, 2020). Foi uma conquista que conseguiu trazer maior

visibilidade, mais atratividade, para a Coreia do Sul, até mesmo por parte das pessoas que

ainda possuíam alguma relutância com conteúdos “não-convencionais” (aqueles que saem do

escopo Hollywoodiano). O Oscar foi apenas uma das premiações, embora o filme tenha

conquistado estatuetas e vitórias também em outros eventos internacionais. É importante citar

aqui, que um dos atores principais de Parasite, mas que atuou também em inúmeros seriados

de televisão coreanas, foi escalado para fazer parte do elenco de The Marvels, da franquia de

filmes de super-heróis da Marvel Studios (NBC NEWS, 2022).

Um segundo exemplo que pode ser observado são as premiações no mundo da música.

Artistas do K-Pop já acumulam vitórias nessas premiações, tanto nacionais quanto

internacionais. Na premiação do VMA’s (Video Music Awards) da emissora MTV, o grupo

SEVENTEEN recebeu o prêmio na categoria de “PUSH Performance of the year” sendo o

primeiro grupo/artistas na indústria do K-Pop a ganhar esse prêmio. Outros grupos também

fizeram presença como vencedores nas premiações (MTV, 2022; UITTI, 2022).

BLACKPINK, na mesma premiação, recebeu o prêmio de melhor performance do metaverso.

Enquanto isso, BTS conquistou o título de grupo do ano nessa premiação (MTV, 2022), assim

como três prêmios na Billboard Music Awards, como melhor grupo, top song sales artist

(aqueles com grandes quantidades de cópias de seus álbuns vendidos) e o de música mais

comercializada (OLIVEIRA, 2022).

Uma menção vale ser feita aqui e é sobre os festivais de música internacionais e a

presença dos artistas em eventos. Grandes festivais internacionais ainda são de escala limitada

quando observamos o fenômeno do K-Pop. Grande parte das apresentações são realizadas em

shows solo dos artistas. Porém, algumas ressalvas existem. Festivais como o Coachella. a

KCON e o Kpop.Flex são exemplos de maior presença dos integrantes dessa indústria

fonográfica sul-coreana no cenário internacional, e que vem se expandindo ao longo dos anos

para um público cada vez maior (PINHEIRO, 2022).

Seguindo adiante, vejo como necessária a análise de mais alguns casos e seus dados:

acerca do aumento na busca por cursos de coreano e no aumento da demanda de produtos de

origem coreana. Apesar de estarem diretamente ligados à indústria cultural, não são ligados

diretamente à indústria do entretenimento sul-coreana (o mercado fonográfico e o mercado do

audiovisual). Sendo assim, qual seria a relevância? A resposta para essa questão está atrelada

à natureza da indústria do audiovisual. Embora sejam tratadas como produtos da cultura

sul-coreana, eles também são veículos. Mais que isso, são catalisadores da atratividade dos

produtos e valores sul-coreanos no mundo. A forma como os artistas se vestem, o que eles
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comem, os produtos que usam chegam aos sentidos dos fãs que, para se aproximarem à

realidade de seus ídolos, acabam em muitos casos por se interessar em consumir e aprender o

seu “estilo de vida”. Assim, língua, culinária, moda, cosméticos, entre outros, são produtos da

indústria cultural e que podem ser catalisados pela figura de um ídolo. No caso dos K-Dramas

e K-Movies, existe uma lógica similar. Embora menos de uma perspectiva de fã-ídolo e mais

pela criação de proximidade com aquilo que é passado nas telas, que cria familiaridade e até

mesmo interesse em conhecer e participar de partes desse Lifestyle.

Dessa maneira, segundo dados do Ministério da Cultura, Esportes e Turismo da Coreia

do Sul e da Organização Mundial do Turismo, o número de turistas no país aumentou

exponencialmente ao longo dos anos de 2003 e 2018 (ORTEGA, 2019), com seu pico sendo

no ano de 2016, com mais de 17 milhões de turistas recebidos no país. Com relação ao

número de turistas brasileiros rumo à Coreia do Sul entre esse mesmo período de tempo, é

possível ver um aumento de 4,8 mil em 2003 para 19,7 mil em 2018. Em 2019, ao analisar a

quantidade de turistas que desembarcaram na Coreia do Sul (ABREU, 2021), mais da metade

deles tiveram como incentivo da sua viagem a Hallyu, a cultura sul-coreana que chegou a eles

por meio dos investimentos estatais e privados.

Da mesma maneira, essa análise se aplica à busca por cursos de coreano. Segundo

Abreu (2021), devido aos impactos da indústria fonográfica e do audiovisual sul-coreanos, o

idioma coreano se tornou uma das línguas que mais crescem no mundo inteiro. É a sétima em

âmbito global e a segunda que mais cresce no Brasil. Aqueles que criaram familiaridade e

proximidade com a cultura coreana por meio da música, das séries e dos filmes, acabam por

buscar ultrapassar as barreiras linguísticas, visando oportunidades de viagens ao país e

conexão maior com a cultura da Coreia do Sul.

Por fim, gostaria de discutir um caso mais específico e de dinâmicas diferentes dentro

da Hallyu: a questão da Coreia do Sul com a sua vizinha do Norte. Como visto em capítulos

anteriores, desde a separação das duas Coreias e a assinatura do armistício (mas sem

declaração de paz), as tensões dentro da península ainda são constantes. Em alguns

momentos, as relações entre as vizinhas estão mais tranquilas, em outros a preocupação

permeia a vida dos cidadãos de ambos os lados. Porém, em março de 2018, uma situação um

tanto quanto peculiar tomou espaço. Em uma tentativa de melhorar as relações entre os dois

países, o então presidente da Coreia do Sul Moon Jae-In, de perspectiva política moderada,

tentou aproximar as relações por meio da indústria do entretenimento sul-coreana. Sua

proposta, aceita pelo então líder da Coreia do Norte Kim Jong-Un, acabou por levar artistas

do K-Pop para a capital norte-coreana para realizarem apresentações e shows (FRANCE

PRESSE, 2018).

45



Essas tentativas de aproximação do país por meio da cultura já haviam sido buscadas

durante as Olimpíadas de Inverno em Pyeongchang (Coreia do Sul) (AGÊNCIA EFE, 2018),

por meio do incentivo e implementação de uma comissão olímpica conjunta formada por

atletas das duas Coreias. Embora atualmente a situação tenha retornado a um patamar de

estranheza entre os dois países, é possível observar a forma como a indústria do

entretenimento sul-coreana tem um papel importante para o país até mesmo na tentativa de

resolução de conflitos.

A dúvida que fica, ao qual não existe uma resposta certa, é: essa tentativa de uso dos

Soft Resources (indústria do entretenimento) por parte da Coreia do Sul como forma de

ampliar suas relações com outros atores no Sistema Internacional e gerar mais conforto e

atratividade sobre a cultura e os produtos sul coreanos, além de tentar melhorar as relações

com sua vizinha do norte, acaba por produzir que tipo de efeitos nas ações da Coreia do

Norte? Seria um efeito co-optativo, na tentativa de criar maior atratividade e proximidade da

sua vizinha do norte para com ela, melhorando as relações? Ou geraria esse Soft Power um

efeito mais coercitivo, visto que a percepção da Coreia do Norte acerca da capacidade de

atração e influência da Coreia do Sul geraria uma maior instabilidade e preocupação acerca

dela e dos possíveis aliados que poderia angariar no sistema; preocupação essa de acabar mais

isolado e com menos opções em um cenário mais decisivo para as duas? É possível refletir

sobre as duas possibilidades, mas uma resposta definitiva seria muito precipitada no contexto

atual.

Assim, embora hajam outros aspectos que pudessem ser abordados na análise da

indústria cultural como ferramenta de poder (mais especificamente o Soft Power por meio dos

Soft Resources), o foco apresentado por esta obra se limita aos aspectos mais centrais

percebidos pela interação da Hallyu com os seus produtos/veículos: a indústria fonográfica e a

indústria do audiovisual. E a partir desses focos, buscou-se traçar as formas e as dinâmicas

pelas quais a diplomacia cultural sul-coreana se instaurou e se expandiu, a partir da conjunção

de atores estatais e não-estatais no processo.

5. Considerações finais

Ao longo do presente trabalho, buscou-se associar o cenário de desenvolvimento da

indústria cultural, mais especificamente a indústria do entretenimento sul coreana, com uma

perspectiva mais teórica, pautada na visão de diplomacia cultural e Soft Power. As

informações e dados acerca dos fenômenos da indústria cultural sul-coreana apresentadas

visam criar uma base de conhecimento para os leitores dessa obra. A pretensão não é a de
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cobrir cada detalhe, exaurindo a temática dessa indústria e das suas dinâmicas de poder (o que

seria de certa maneira um trabalho extremamente extenso e minucioso, no qual uma obra

única não daria conta de tudo), mas apresentar um panorama geral que ajude a guiar o leitor

nos estudos posteriores. Compreender a indústria cultural à luz dos conceitos de diplomacia

cultural e das análises de poder dentro dela é compreender como uma sociedade que durante

milênios esteve sob controle ou influência de territórios e nações diferentes e acabaram se

desenvolvendo em um espaço tão curto de tempo.

Recapitulando os processos, a história da Coreia do Sul (e da Península Coreana como

um todo) foi turbulenta e, em muitos casos, houveram cenários nos quais a população do

território teve suas liberdades e cultura privadas, ou alteradas por meio de influências externas

Passaram por momentos de controle indiretos durante a influência das dinastias chinesas na

região, com pagamentos de tributos e bens de consumo, em troca de conhecimento advindos

desses impérios da época, o que acabou ao longo da história por formar parte dos

pensamentos e tradições sul-coreanas que perduram até os dias de hoje, como o

confucionismo e seus ideais e princípios. Já durante a ocupação japonesa no século XX, esse

controle passou a ser mais direto e agressivo por longo período de tempo, com um intervalo

para um certo florescimento cultural coreano entre os momentos de maior repressão. Com o

fim desse controle direto, após a Segunda Guerra Mundial e a derrota Japonesa, uma nova

forma de influência se estabeleceu novamente na península, dessa vez sob uma égide de

proteção da democracia e do capitalismo. Era a vez dos Estados Unidos entrarem na jogada,

mantendo sua presença e influenciando através da sua cultura e modos de vida a vivência em

parte da península: o “American Way of Life" chega na região, porém apenas no lado sul dela.

Com o escalonamento das tensões resultantes da Guerra Fria, uma guerra irrompeu: a

Guerra da Coreia, na qual cada um defendia uma perspectiva, uma visão de mundo que era

sustentada por um dos lados da bipolaridade de poder. Estados Unidos ao lado do sul

enquanto a URSS, e a China mais especificamente, ao lado do norte. Com o “fim” dessa

guerra, na qual não houve declaração de paz, o processo de formação de dois países distintos

era levado a cabo pelas potências globais e pela ONU. Em meio a formação de uma Coreia do

Sul devastada pela guerra e com uma economia mais fraca até mesmo que sua vizinha do

Norte, novos processos de mudança e reformas ocorreram, mas não em cenários de liberdade

política e, sim, em um cenário de controle e cerceamento das liberdades. No entanto, ao fim

de tudo, uma nova Coreia se reergue, com uma economia mais moderna e industrial em

poucas décadas e que, apesar de afetada poucos anos depois pelos impactos de uma crise

financeira, decide investir em cultura como uma formas de superar os impactos negativos

dela.
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Enfim, como pôde ser percebido ao longo dos capítulos, a Coreia através do

desenvolvimento da sua indústria cultural, conseguiu ampliar sua economia, ampliar o seu

mercado e os consumidores de seus produtos físicos. Não somente isso, mas seus produtos

culturais, seus valores, também passaram a ser consumidos por meio de um plano muito bem

elaborado e planejado por parte do governo, em parceria com o setor privado. A indústria do

entretenimento, que era muito forte nacionalmente, e tinha se desenvolvido regionalmente,

passou a se expandir globalmente e ela passou a ser muito mais que um simples produto.

Artistas da música e atores e integrantes da indústria do audiovisual passaram a ser símbolos

de um país aberto ao mundo, desenvolvido, bem preparado e equipado e que ao mesmo tempo

carrega uma imagem de atração e de familiaridade. E esse foi o conceito central da análise da

presente obra: a Hallyu, esse empreendimento de sucesso da cultura sul-coreana fora das

fronteiras nacionais, analisadas por meio dos seus produtos centrais; sendo eles a indústria

fonográfica e a indústria do audiovisual sul-coreanas. Essas indústrias, que do caráter de

produto, se tornaram também um veículo e um catalisador da cultura da Coreia do Sul como

um todo para fora do país. Além dos seus conteúdos mais diretos, vendem a cultura de

maneira geral: a culinária, a língua coreana, intercâmbios, moda, além de todo um lifestyle

que é uma mistura entre o universo sul-coreano com o ocidente. Esse hibridismo, mencionado

anteriormente nesta obra, foi um entre tantos outros fatores para a expansão e sucesso da

Hallyu, embora não somente ele.

Em suma, a tentativa de implementar uma diplomacia cultural com outros atores por

meio desses Soft Resources foi uma jogada que trouxe resultados extremamente positivos para

a Coreia do Sul, não apenas no âmbito econômico, mas também no âmbito político e

socio-cultural. Embora o processo histórico que levou a Coreia ao cenário de hoje não tenha

sido agradável em muitos momentos, sendo em muitos casos extremamente opressor, ele

acabou por gerar as bases estruturais e culturais para desenvolvimento e expansão da Hallyu

como conhecemos hoje. Assim, é necessário pensar nas vitórias conquistadas atualmente pela

Coreia do Sul, mas sem esquecer do custo histórico e humano resultando desse processo.
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