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Na Crista da Onda:  

A Cultura Pop Coreana na Atualidade 1 

Mariana Seminati Pacheco2 

 
Resumo: Este trabalho tem como objetivo estudar a evolução da cultura Pop sul coreana na 
pós-modernidade e seu alcance mundial através da interação midiática. Serão apresentados 
fatores sociais influentes no processo de Globalização da Coréia do Sul na pós-modernidade e 
que colaboraram para a ascensão da cultura Pop do país nos últimos anos (do período entre 
2010 até o presente momento), conhecida como Hallyu. 
 

INTRODUÇÃO 

Qual foi a última vez que ouviu falar em fãs acampando em estádios para assistirem suas 

bandas preferidas?  Certamente, era uma banda de origem inglesa ou americana. Porém a 

última notícia deste tipo, em 2019,  é sobre as fãs que se juntam em frente ao estádio Allianz 

Parque, em São Paulo, para reservarem seus lugares no show da banda coreana BTS. E este é 

apenas um dos fenômenos em escala internacional que a onda da cultura Pop coreana tem 

gerado ao redor do mundo, a ponto que não dá mais para não perceber. 

 

HISTÓRIA DA COREIA – 1910 A 2010 

Desde o século XIX, a Coreia esteve envolvida em disputas sino-japonesas. A supremacia do 

Japão na região permitiu transformar a Coreia em sua colônia, impondo não somente o seu 

idioma, mas também sua cultura. A sociedade, identidade e os costumes coreanos sofreram 

modificações. 

Após a derrota do Japão na 2a Guerra Mundial, os soviéticos invadiram o Norte da Coreia em 

agosto de 1945, apoiaram o líder resistente Kim Il Sung, que seria o primeiro governante da 

República Popular Democrática da Coreia. Ao Sul, a Organização das Nações Unidas, 

liderada pelos Estados Unidos, iniciou  um processo de reunificação nacional, fundando em 
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1948 a República da Coreia. A Guerra Civil não obteve vitoriosos, mas a divisão do país e um 

armistício. 

A Coreia do Sul tentava se levantar depois que o conflito: a economia com dificuldades 

antigas, sua cultura estava afetada e não possuíam conhecimento tecnológico ou 

administrativo para restaurar a situação. Durante a década de 1960, se tornou necessário 

implantar um plano de desenvolvimento econômico. É proposto uma atuação no mercado 

através de parceria entre o governo e os representantes do setor privado, que eram 

responsáveis pelo crescimento econômico nacional. Durante a década de 1980, o governo 

priorizou o que foi chamado de Intensive Technology Industries, para focar em investimento 

em nova tecnologia de ponta. Aos poucos, se abriram ao exterior através de um modelo 

dinâmico de exportação. 

As leis que controlavam a entrada de conteúdo estrangeiro de informação foram afrouxadas, e 

então, nos anos de 1990, os coreanos tinham contato com novas culturas. Esse choque 

influenciou e diversificou o produto cultural realizado no país. Essa produção tornou possível 

criar uma nova vertente no mercado interno, e exportar a cultura Pop coreana, em princípio, 

para o restante da Ásia: 

[...] o governo e os empresários sul-coreanos investiram nos potenciais de 
exportação da cultura pop e na organização de um indústria cultural 
direcionada para os países vizinhos, ainda incapazes de produzir cultura de 
grande penetração interna, caso do Japão e da China, e sem acesso aos caros 
produtos originais americanos e japoneses. O esforço conjunto para 
transformar a cultura nacional em um produto a ser ofertado nos mercados 
externos para incrementar a economia sul-coreana originou o primeiro 
movimento da Onda Coreana, neste momento, ainda restrita à esfera asiática. 
(SOUZA, 2015, p.298) 

A Onda Coreana, denominada Hallyu, dava indícios de sua existência nos anos 2000, e se 

desenvolvia conforme o acesso à nova tecnologia e comunicação para aprimorar seu novo 

produto. Se desenvolveu uma comunicação internacionalizada pela Ásia, que absorveu de 

forma positiva esse novo produto cultural. Lentamente “(...) foram penetrando não apenas em 

outros países asiáticos, mas em países da Oceânia, da Europa, da América do Norte, da África 

e da América Latina” (SOUZA,2015, p.298), proporcionando a criação de políticas e práticas 

direcionadas para que esse impulso permanecesse e estabelecesse a produção cultural sul-

coreana ao nível de um reconhecimento e aceitação internacional. 
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GLOBALIZAÇÃO, INTERMEDIALIDADE E A HALLYU 

Nos anos 2000, a Coréia do Sul encontrava-se estável para produção de material cultural 

nacional. Não podemos negar que a cultura coreana sofreu um hibridismo herdado do seu 

passado. O que a Coreia do Sul fez com tal material foi transformar em “(...) uma poderosa 

fonte criativa, produzindo novas formas de cultura, mais apropriadas à modernidade tardia 

que às velhas e contestadas identidades do passado” (HALL, 2011, p .91). 

A globalização da cultura Pop coreana construiu uma nova identidade do país, e que agora se 

reerguia sob um novo sistema dos meios de representação, através de suas músicas e séries 

televisivas, que, se por um lado se assemelhavam ao estilo herdado do Ocidente, inseria sua 

própria autenticidade. Porém o que permitiu que atingisse o efeito de globalização, seria o 

investimento realizado em novas tecnologias, que conectavam o mundo através, não apenas 

pelos aparelhos mobiles, mas pelas redes sociais, plataformas de vídeos (Youtube) e 

streaming (Dramafever, Viki, Netflix). E uma nova Onda começava com força maior que a 

anterior, capaz de atingir o mundo inteiro. 

No caso da Globalização da Coreia do Sul, dois conceitos foram relevantes: o nacionalismo 

coreano apropriado para ser disseminado pela Ásia e pelo mundo; e intensificação da 

identidade étnica e nacional inseridas dentro de seus produtos culturais. Podemos dizer que o 

objetivo de tal estratégia era mostrar a cultura coreana e seu desenvolvimento, através da 

criação de uma nova demanda dentro da indústria de entretenimento (MARINESCU, 2014). 

A intermedialidade, definida por Clüver (2007, p. 9),  diz que “(...) implica todos os tipos de 

interrelação e interação entre mídias” e foi somado com estratégias midiáticas, na geração 

tecnológica que se identificarão com as referências intermidiáticas entre Ocidente e Oriente.  

A Hallyu teve seu primeiro ponto alto em 2010, e alcançou sua crista da onda nos últimos 

cinco anos, com a boyband BTS, e está soando nos fones de ouvidos de jovens que se 

interessam por esse ritmo. O interesse por um país antes não tão popular permite que, através 

das séries, se conheça o desejado e: 

Quanto à globalização, seus propagandistas não seriam tão persuasivos se a 
precária integração mundial obtida na economia e nas comunicações não 
fosse acompanhada do imaginário de que todos os membros de todas as 
sociedades podem chegar a conhecer, ver e ouvir os outros, mas também do 
esquecimento daqueles que nunca poderão integrar-se às redes globais. Por 
isso, o imaginário se impõe como um componente da globalização. A 
segregação é o reverso “necessário” das integrações, e a desigualdade limita 
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as promessas da comunicação. (CANCLINI, 2007, p. 60). 

O desconhecido que permeava a Coreia do Sul foi moldado pela mídia disseminado 

internacionalmente, graças à globalização acessível pelas novas tecnologias, e a 

intermidialidade permitiu a associação de novos signos e um imaginário. A Onda Coreana 

tem as portas abertas para o mundo atualmente, porém sabemos que, com a aceleração das 

informações, a moda pode durar menos que de seus antecessores (e isso apenas o tempo nos 

dirá), mas, por outro lado, permitirá que outros países surfem nessa onda e surjam contatos 

interculturais, gerando uma internacionalização das culturas.  

 

ESTUDO DE CASOS: 

1. K-POP: O tremor do Gangnam Style e a Tsunami do BTS 

A Onda Coreana já possuía visibilidade na Ásia, entretanto o K-Pop alcançou o restante do 

mundo através do clip da música “Gangnam Style” do rapper Psy, em 2012, que atingiu o 

primeiro lugar no ranking de vídeos mais assistidos na plataforma Youtube, com a marca, na 

época, de 1 bilhão de visualizações em um intervalo de 6 meses (o vídeo foi lançado em 15 de 

julho de 2012 e alcançou a marca em dezembro). O rapper coreano se tornou um viral 

mundial nas plataformas digitais. Seus sucessores é a banda de 7 integrantes conhecida como 

BTS (Bangtan sonyeondan em coreano), que debutou em 2013,  e que atualmente já 

conquistou prêmios internacionais e que cada lançamento de músicas novas no canal da 

produtora da banda é um novo sucesso que alcança fãs em escala mundial. 

O padrão de beleza de jovens garotos de cabelos coloridos, assim como suas roupas, cenários 

inesperados e efeitos computadorizados, além da performance de cantores, atores e 

dançarinos, surpreende o fã clube. As bandas coreanas representam a nova geração da música 

Pop e alcançam sua posição de reconhecimento graças à globalização e a intermedialidade. 

O estilo visual presente apenas nas bandas coreanas, somado às  letras com mistura do inglês 

e do coreano (com um ritmo contagiante, conhecido como “chiclete” no Brasil), traz a 

adaptação para algo inédito. Entretanto sem as plataformas digitais o público não poderia 

acessar tais produções musicais. 

É preciso agradecer à Globalização que aconteceu na Coréia do Sul, após o investimento em 

novas tecnologias que, ao integrar e adaptar o Pop americano ao estilo coreano, gera uma 
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nova identidade para o país, modernizada e globalizada foi construída para uma nova Coreia 

do Sul, que pode entrar no mercado internacional de entretenimento. 

 

2. DORAMAS: As séries coreanas inundam a Netflix 

A opção atualmente escolhida pelos fãs de séries e de filmes são as plataformas de streaming, 

sendo a mais conhecida a Netflix. Tais plataformas permitiram que o público acesse novas 

produções cinematográficas. Isso disseminou as séries de origem asiática, que se expandiram 

com um material diferenciado. 

A Coréia do Sul apresentou para o Ocidente as séries conhecidas como dorama, que se tratam 

de programas de 16 a 20 episódios, com uma narrativa que se desenvolve em torno de 

subgêneros. Algumas características, apontadas por Valentina Marinescu (2014) para o 

sucesso destas produções, a substância do valor cultural e a simpatia transnacionalista. 

Também podemos complementar com a citação de Hall (2011), para explicar como os 

enredos constroem a identidade coreana desejada: 

Uma história que localiza a origem da nação, do povo e de seu caráter 
nacional, do povo e de seu caráter nacional num passado tão distante que 
eles se perdem nas brumas do tempo, não do tempo ‘real’, mas de um tempo 
‘mítico’. (HALL, 2011, p.55) 

Inicialmente os doramas chegaram ao ocidente por plataformas de streaming próprias, como 

Dramafever (2009) (Warner Bros), Viki (2007) (Rakuten) e Kocowa (2016), com conteúdos 

exclusivos. Nos últimos três anos, essas empresas tem um grande concorrente, que percebeu 

um novo mercado para ser atendido: A Netflix (1997), que começou com séries asiáticas 

pouco populares, mas no último ano, inseriu títulos mais conhecidos pelos fãs. O que torna a 

Netflix uma concorrente forte é que o público já consome os serviços da empresa americana 

com mais frequência e une o útil ao agradável ao ter que pagar apenas uma assinatura para ter 

acesso aos filmes e aos doramas que gosta.  

Em suma, a globalização, que possibilitou um novo regime de produção e espaço tempo 

(CANCLINI, 2007), e a intermedialidade das novas tecnologias, que permitiu ao público 

conhecer um novo estilo de séries, e acessa-las facilmente, pode igualmente dificultar esse 

material intercultural, pois ainda não foi feita uma regulamentação nos assuntos culturais, 
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além de uma avaliação dos próprios fãs sobre se vale a pena perder este contato tão próximo 

que as tecnologias nos permitiram por motivos econômicos.  

 

3. PARASITA – o reconhecimento merecido no Oscar  

O filme sul-coreano “Parasita (Gisaengchung em coreano) dirigido por Bong Joon-Ho, não 

esperava que na noite de 9 de fevereiro de 2020 receberia quatro estatuetas na premiação do 

Oscar 2020. Mas e escalada da produção é o auge da onda coreana, ao ponto de subir ao palco 

de uma das mais reconhecidas premiações internacionais e seletas para o cinema norte-

americano. 

O roteiro de “Parasita” tem como premissa mostrar ao mundo uma face pouco conhecida 

Coréia do Sul: a luta de uma família, que vive em um apartamento abaixo do nível da rua, 

como um porão, para sobreviver. E entre trabalhos precários, uma oportunidade surge ao filho 

mais velho em uma mansão de uma rica família. Aos poucos, cada membro da família 

necessitada se infiltra em diversas posições da residência abastada, sem nenhum dos 

moradores perceberem.  

A escalada para a visibilidade de “Parasita” começou na premiação do SAG Awards, 

ganhando a estatueta de Melhor Filme. Desde este marco, foi colecionando outros títulos. E 

na noite do Oscar 2020, foi ganhador em quatro categorias: Melhor, Filme, Melhor diretor, 

Melhor Roteiro Original e Melhor Filme Internacional. Um filme não apenas estrangeiro, mas 

de uma nacionalidade que antes pouco visada, começa a alcançar espaço. Então a trama traz 

questões de forma única em sua elaboração, com elementos exclusivos da própria cultura 

cinematográfica coreana.. 

O sucesso de “Parasita” prova a relevância deste artigo. A intermedialidade e a globalização 

impulsionaram esta vitória, que, como disse o próprio diretor Bong Joon-Ho em seu discurso 

no Festival de Cannes, nos ensinou a cruzar as fronteiras das legendas. 

Se a Hallyu não fosse um movimento que implica e investe na interrelação midiática com o 

público, em escala mundial, graças a globalização, não estaria inundando o mundo e 

conquistando um espaço de destaque na nova geração que tem este contato reforçado graças 

as redes sociais. O imaginário construído pela cultura coreana e a experiência com o inédito 
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contido nos enredos dos filmes e séries com esta nacionalidade, atiça a curiosidade de seu 

publico, que quer se integrar e interagir mais com a Hallyu.  

 

4. BRASIL E COREIA – a onda chegou aqui 

A onda Pop coreana também chegou no Brasil. O exemplo mais recente no país, durante a 

produção deste artigo, se trata dos dois shows realizados, em maio de 2019, pela banda BTS. 

Fãs acamparam em frente ao estádio Allianz Parque (São Paulo, SP) quando o anúncio dos 

ingressos foi feito. As filas se estenderam por dois quarteirões ao redor do estádio e foram 

vendidos trinta e nove mil ingressos para cada um dos dois shows realizados.  

A globalização, não apenas em nível nacional, mas também mundial, construiu uma nova 

percepção da cultura coreana, que se resume aos produtos (séries e bandas) e os sistemas de 

representação desta identidade, que permite o expansionismo da Onda Coreana, através de 

multiplicidade de estilos em um imaginário criado para sustentar uma nova Coréia do Sul. 

A globalização presente na Hallyu, permitiu uma homogeneização cultural em relação à 

percepção global, “(...) uma fascinação com a diferença e com a mercantilização da etnia e da 

‘alteridade’.” (HALL, 2011, p. 77), e a intermedialidade, unida às combinações de novas 

mídias, deu acesso ao brasileiro para esta cultura coreana. Entretanto, não o suficiente para 

que este público se interesse em pesquisar sobre a cultura coreana além do que é transmitido 

pela da Onda Coreana.  

 

CONCLUSÕES FINAIS: 

Percebemos a importância do investimento coreano em novas tecnologias e no mercado de 

entretenimento do país, pois permitiu que a Globalização tornasse a Coréia do Sul uma 

potência influente na Ásia. A construção de uma nova identidade, que não fosse exótica em 

excesso, mas ainda assim única, se tornou necessária para que também fosse reconhecida no 

Ocidente, e o hibridismo entre a cultura coreana com a cultura ocidental, cruzou fronteiras 

através da intermedialidade. Porém com o espaço-tempo sendo alterado e acelerado por conta 

da Globalização, ainda não é possível dizer se a Hallyu se sustentará por muito tempo.  
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Outro ponto observado seria a nova identidade que a Coreia do Sul construiu, imaginada para 

transmitir as simbologias desejadas que fossem aceitas por todos os públicos, além de passar 

uma imagem positiva do país. Porém a veracidade da Coreia do Sul, além da Hallyu ainda não 

é conhecida pela maioria dos países ocidentais, nem pelos fãs. O que transmitem as mídias 

globais pode não ser o que de fato ocorre na vida da população, de seus artistas nem a opinião 

dos coreanos, que veem sua cultura e história resumidas apenas em um movimento Pop. É 

preciso pensar e questionar futuramente em como a Coréia do Sul se vê além da Hallyu. 
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