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1 INTRODUÇÃO  
 

Este texto, é um recorte de uma pesquisa aprovada pelo Edital do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da Universidade Federal de Goiás (PIBIC/ 

UFG), é construído por meio da pesquisa bibliográfica (STUMPF, 2005), a fim de se 

estabelecer os parâmetros para reunir as informações e articulá-las sistematicamente. Além 

disso, a metodologia da Análise de Redes Sociais (ARS) (2012) é usada para a coleta e 

seleção dos objetos de estudo sendo estes canais de animes presentes na plataforma YouTube 

Brasil. Juntamente a Teoria Barberiana das Mediações (1997) é usada em uma tentativa de 

compreender as mediações presentes nas relações entre os indivíduos na plataforma, sendo 

estes os produtores de conteúdo (Youtubers) e o público consumidor. O estudo das mediações 

a partir da plataforma YouTube justifica-se pelo plano de trabalho da qual a pesquisa faz 

parte, a ideia de estudar os canais de anime no YouTube surgiu da necessidade encontrada de 

determinar quais são estes canais e discutir qual a relevância do conteúdo produzido pelos 

Youtubers de anime dentro da plataforma. Para tanto foi necessário a realização de um 

levantamento para determinar quais são esses canais e escolher canais-objetos para uma 

discussão mais centralizada e específica, mas que se mantivesse como uma amostra 

condizente do todo. A partir da escolha desses canais-objetos podemos suscitar a discussão 

em busca do entendimento e de uma possível resposta da questão-problema proposta: “De que 

forma a teoria das mediações nos ajuda a compreender a relação existente na comunidade 

criada a partir dos youtubers de anime?”. 
 
2 O ANIME NO BRASIL 
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No Brasil os animes chegam primeiro por volta da década de 60, sendo o primeiro a 

ser exibido a série japonesa Nashônaru Kiddo ou National Kid televisionado pela TV Record, 

porém o impacto não foi evidente devido a não popularização do aparelho de televisão, sendo 

este ainda considerado um artigo de luxo. Porém esta é uma série tokusatsu, termo japonês 

para séries e filmes live-action de ação que fazem uso de efeitos especiais. Geralmente, essas 

produções trazem elementos de ficção científica, fantasia ou terror, mas podem ter outros 

gêneros. Apesar de não ser necessariamente uma série animada, a sua popularidade abriu 

portas para que outras obras viessem a ser exibidas nos anos seguintes, como Ultraman (Eiji 

Tsuburaya, Tsuburaya Productions, 1966), Ultra Seven (Eiji Tsuburaya, Tsuburaya 

Productions, 1967) e Spectreman (Souji Ushio, P-Productions, 1971). No entanto veio a 

censura promovida durante os anos 70 pelo governo militar, fazendo com que a ascensão dos 

animes só ocorra com a chegada da Rede Manchete em 1983, esta precisava de novos 

programas para preencher a sua grade e os animes eram produtos com o custo não tão 

elevado. A emissora passou a exibir em sua grade inúmeros animes, tornando-se assim uma 

grande responsável pela popularização dos animes que antes não recebiam tanto espaço na 

TV. 

Com os anos 1990 veio o boom dos animes, foi quando chegaram ao Brasil obras que 

são populares ainda hoje e contam com enorme número de fãs, o maior deles com certeza foi 

Cavaleiros do Zodíaco (Masami Kurumada) que em 1994 foi o responsável por essa explosão 

de animes que perdura até hoje. 

Ao lado da TV Manchete, a TV por assinatura começou a veicular animes em canais 

como: Locomotion, Animax, Fox Kids e Cartoon Network. O que fez com que a popularidade 

e o acesso a esses conteúdos aumentassem, já que todos os citados compravam o direito de 

exibição e faziam a dublagem no Brasil visando facilitar o acesso. Porém com a proibição da 

publicidade abusiva voltada ao público infantil e adolescente, resolução nº 163/2014 do 

Conanda (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente) desde 2014 houve 

diminuição da receita dos anunciantes o que prejudicou o investimento em animes e fez com 

que a popularidade antes conquistada caísse novamente.  Os Fansubs, movimento de fãs que 

surge por volta de 1980 que consiste no trabalho de fãs para fãs com o objetivo de garantir 

maior acesso as obras, surgem para suprir essa deficiência gerada pela diminuição dos 

conteúdos antes exibidos tanto na tv aberta como na a cabo, e pela crescente reclamação do 

formato de exibição escolhido por essas emissoras que impedia um acompanhamento 

fidedigno das obras, já que estas eram exibidas de forma não linear e com cortes.  

Por mais que existissem Fansubs juntamente com a exibição de animes na TV (aberta 

e fechada) estes não competiam diretamente com a televisão, por se tratar de mídias 
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diferentes, mesmo coabitando com a mesma finalidade. Porém a situação se encontra 

diferente agora, com o surgimento dos streamings. Entre os principais podemos citar a 

Netflix, Amazon Prime Video e o Crunchyroll, sendo apenas o último especializado apenas 

em animes. Faz-se, portanto, necessário uma coexistência dos dois meios buscando evitar 

prejuízos para a comunidade e para a indústria como um todo. Devendo ser a principal 

preocupação para a comunidade otaku4, que já passou por diversos períodos nos quais o 

acesso aos animes era escasso, o fortalecimento da indústria que levará posteriormente ao 

aumento da diversidade e do número de obras. E isso só ocorre com o apoio aos meios legais 

de divulgação e distribuição dos tão amados animes. 

No meio desse contexto se encontra a figura dos youtubers de animes, produtores de 

conteúdo que se dedicam a disseminação de conteúdos voltados para a cultura nipônica. Os 

Youtubers podem ser tidos como mediadores da cultura nipônica para os jovens brasileiros, 

mas especificamente com o anime. Pois os jovens brasileiros se encontram distanciados dos 

produtos derivados da cultura nipônica tanto geograficamente como culturalmente, portanto, a 

produção de conteúdos que expliquem, exemplifiquem e discutam esses produtos se torna 

fundamental no processo de compreensão e identificação para com o anime. Os canais 

acabam se tornando uma comunidade na qual o público pode discutir seus gostos, afinidades e 

encontrar semelhantes. Uma forma de encontro que substitui o físico, que acaba muitas vezes 

sendo prejudicado por questões geográficas, monetárias e até mesmo legais (a maioria do 

público consumidor de animes é infanto-juvenil, portanto, sujeitos a medidas legais que 

exigem declaração ou presença dos pais para viagens e participação em eventos). Pois o 

público consumidor de anime nem sempre tem em seu meio de convívio pessoas que 

compartilhem gostos similares, os youtubers tornam-se então os amigos responsáveis por dar 

indicação, trazer curiosidades e discutir suas opiniões acerca dos animes. Além do papel de 

entretenimento, os canais podem assumir o papel de informadores, já que trazem notícias, 

tendências e lançamentos sobre a produção e as obras em si, tanto de forma geral como 

específica. 
 
3 METODOLOGIA 
 
 Com a figura dos youtubers tendo fundamental importância para a comunidade otaku 

no Brasil, faz-se necessário o estudo das mediações presentes na ideia de comunidade criada 

por esses canais de anime. Por meio da pesquisa bibliográfica (STUMPF, 2005), a fim de se 

estabelecer os parâmetros para reunir as informações e articulá-las sistematicamente é 

                                                
4 Otaku é um termo usado no Japão e outros países para designar os fãs de animês e mangás. Entretanto, no Japão, o termo 
pode ser utilizado para designar um fã de qualquer coisa em um grande excesso. 
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construído primeiramente uma contextualização do anime no Brasil, buscando tornar mais 

clara a trajetória deste e a sua relação com o público. Notamos as dificuldades que a 

comunidade otaku enfrentou para consumir o anime, dificuldades estas que acabaram 

tornando-se menores ao longo dos anos. Não sendo ainda hoje tão simplificado quanto o 

consumo de produtos norte-americanos ou europeus, por exemplo. Mas houve um 

significativo avanço desde a sua vinda para o Brasil por volta da década de 60. Os youtubers 

entram, portanto, como personagens importantes para a comunidade otaku atuando como 

mediadores entre a cultura nipônica e o público que encontra nesses canais um fácil acesso ao 

conteúdo que lhes interessa. Surge, portanto, a necessidade de descobrir e catalogar quais são 

esses canais para mensurar se a relevância deles é realmente significativa principalmente para 

os integrantes da comunidade otaku consumidora de animes e público desses canais, mas 

também para a plataforma YouTube como um todo. 

 Para realização desse levantamento é usado o trabalho feito por Silva (2017) em sua 

tese de doutorado na qual ele busca a difícil tarefa de fazer uma aproximação entre os Estudos 

Culturais e os Estudos Ciberculturais, combinando a metodologia ARS ao mapa Barberiano 

das mediações. Usando a Análise de Redes Sociais para a coleta de dados, já que esta permite 

estudar através da identificação dos atores (indivíduos ou organizações) e suas ligações, as 

relações entre eles. Podendo assim identificar as formas de interação entre si. Temos que uma 

rede social é composta por nós (atores) ligações e fluxos de informação. Juntamente é usada a 

Teoria das Mediações (BARBERO, 1997) para compreender as complexas implicações 

presentes nesse emaranhado que constitui as relações comunicacionais, ainda mais complexas 

quando presentes nas redes sociais. 
 
3.1 Aplicando a ARS 
 

Fragoso, Recuero e Amaral (2012), conforme citado por Silva (2017, p. 90) afirmam 

que a Análise de Redes Sociais (ARS) deve ser iniciada a partir de uma série de delimitações. 

Por sua complexidade, antes de captar e interpretar os dados, devemos entender a estrutura e a 

forma como o fluxo de informações transcorre no sistema estudado. Portanto são necessárias 

algumas etapas para a compreensão, escolha e posteriormente seleção dos canais-objetos. 

Seguiremos aqui três etapas até que essa seleção esteja completa, etapas estas adaptadas do 

processo similar feito por Silva (2017) em seu trabalho.  

A primeira etapa consiste em determinar a organização da estrutura e os tipos de 

conteúdo. No caso desta pesquisa o YouTube foi escolhido a partir da pertinência com o tema 

discutido “O Anime no YouTube”, sendo também o maior site de conteúdo audiovisual em 

termos de tráfego de usuários e baseado em um sistema de participação, no qual a interação é 
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constantemente incentivada (curtidas, comentários, links externos). Dentro do YouTube foi 

priorizado os canais de animes que tivessem seus conteúdos disponibilizados em português já 

que o público de interesse da pesquisa são os jovens brasileiros consumidores de animes, 

portanto o levantamento foi feito na plataforma YouTube Brasil. 

A segunda etapa consiste na classificação dos nós, estes representam os atores 

(indivíduos, organizações ou grupos) e equivalem a ligações. As ligações representam as 

relações entre os atores componentes da rede representada. 
Um nó pode ser mais ou menos denso. Quando muito denso, é chamado de hub, ou 
seja, um local com muitas conexões interligadas de forma centralizada. Já um 
conjunto de hubs forma um cluster. A uma rede com muitos hubs é atribuída a 
nomenclatura de rede clusterizada (FRAGOSO et al., 2012, apud SILVA, 2017, p. 
92). 

 
De forma geral, podemos dizer que o YouTube é uma rede clusterizada por conter 

inúmeros nós que por meio de suas conexões tornam-se hubs e criam redes dentro do próprio 

sistema da plataforma tornando-se clusters.  

A terceira etapa consiste em determinar o número de conexões, nos atemos aqui a usar 

apenas o número de inscrições como forma de conexão não entrando na discussão de 

potenciais interações, sendo estas as conexões internas e externas. Classificamos os nós como 

sendo os canais de animes e a qualidade das interações medida pelo número de inscritos, 

levando em conta que quanto maior o número de inscritos mais o público considera o trabalho 

do youtuber e maior se torna o número de conexões.  
Dessa forma, a popularidade de um nó indica que os outros encontram nele uma 
produção que vale a conexão. Embora um hub não consiga manter reciprocidade de 
interação, ele pode se beneficiar monetizando seu espaço, exatamente pela atenção que 
consegue reunir. Para os seguidores de um hub, o capital social está na capacidade 
desse em gerar conteúdo de qualidade, enquanto que para o hub, o capital social está 
no número de conexões.  (SILVA, 2017, p. 94) 

 

Portanto os canais-objetos escolhidos deveriam apresentar o maior número de inscritos 

caracterizando-os como hubs, e estes por se tornarem impossibilitados de manter conexões 

diretas com todos os nós acabam por criar uma rede de apoio própria (o público passa a 

responder as dúvidas do próprio público) tornando-se clusters. 

 

4 RESULTADOS 

 

O levantamento (Tabela 1) foi feito na plataforma YouTube Brasil desvinculada de 

qualquer conta, no dia 21 de novembro de 2018 entre as 10h e às 15h, na barra de pesquisas 

foram feitas buscas de palavras-chave referentes aos temas aos quais a pesquisa se vincula, 

sendo eles os canais de animes e a sua perspectiva como críticos e como estes interpretam e 
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reproduzem este conteúdo. O levantamento partiu de termos mais gerais especificando 

gradualmente os canais à medida que novas associações eram feitas. Para fazer parte do 

levantamento o conteúdo principal dos canais deveriam ser animes e deveriam estar ativos e 

com um número de inscritos acima de 10.000 (exceto os que se encontram junto a palavra-

chave anime). 

Por fim três canais foram selecionados, Fred| Animes Whatever, Bunka Pop e Intoxi 

Anime, os três canais escolhidos são os que apresentam maior número de inscritos dentro da 

categoria de palavras-chave escolhida, sendo esta a que continha os termos: Canais; Anime; 

Brasil. Pois estes exemplificam bem o objetivo da pesquisa quanto a conteúdo e delimitações 

geográficas. O conteúdo dos canais deveria ser prioritariamente animes, devendo também 

conter análise e crítica deles. 

De forma geral o conteúdo do canal Fred| Animes Whatever compreende: 

Curiosidades; Notícias; Reacts; Listas e Vlogs; já o canal Bunka Pop tem como conteúdo: 

Listas; Cosplay; Recomendações e Quadro de Convidados; E o Intoxi Anime apresenta: 

Análises; Listas; Reacts; Guias e Notícias; O canal Fred| Animes Whatever têm as Listas e os 

Reacts como os conteúdos que recebem o maior número de comentários e as Análises têm o 

maior número de curtidas; No canal Bunka Pop as Listas recebem o maior número de 

comentários e curtidas; E no canal Intoxi Anime as Análises e Críticas tem o maior número de 

comentários e a média de curtidas se mantem em todos os vídeos. 

 

 

Tabela 1 – Levantamento de Canais de Anime no YouTube 
 

PALAVRAS-CHAVE CANAIS ENCONTRADOS NÚMERO 
DE 

INSCRITOS 
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Anime • BATIME Animes 
• Angelyka Anime Game02 
• Sempre Anime 
• Anime´s Life 2 
• Intoxi Anime 
• Slifer Animes 
• Fred| Anime Whatever 
• Anime MX 
• BatiBoChiKa Anime 
• 99 Anime 
• República do Anime 
• Kutipan Anime 
• mandamento do anime 
• Anime Games Online 
• Anime - Tópico 
• Anime Ai 
• Anime Master 
• Sempo Animes 
• Ninja Anime 
• Anime Fight Time 
• Koi No Anime 
• Hands Up Anime 
• Picture Anime 
• Legion Music Anime 
• The Anime Man 
• Anime Underground 2.0 
• ANIME SENPAI 
• AnimeLiveReactions 
• Anime Hype 
• Kami Anime 

 

692.219 
515 

145.652 
--- 

623.236 
150.389 

1.236.022 
57.572 
5.613 
1.310 
15.944 
36.561 

--- 
251.631 

1.500.511 
31.325 
273.863 
38.644 
43.477 
75.023 
1.406 
67.068 
253.032 

79 
1.591.158 

12.220 
57.757 
402.407 
96.532 
112.890 

Anime; Brasil • Bleach Brasil e Animes 
• Crunchyroll Brasil 
• Intoxi Anime 

174.594 
54.683 
623.236 

Análise de Anime • Fred| Anime Whatever 
• LBTV| Animes Channel 
• Anime Underground 
• Gabi Xavier 
• Tio Orochi 
• ProjetoLB| Anime News 
• Controle Animes 

1.236.022 
305.301 
385.631 
343.172 

1.199.024 
42.273 
16.572 

Canais; Anime • Canal 7 Coisas 
• Fred| Animes Whatever 
• BATIMA Animes 
• CANAL TOP 10 – ANIMES 
• Intoxi Anime 

477.545 
1.236.022 
692.219 
186.636 
623.236 

 



 
 

 

113 

 

Canais; Anime; 
Brasil 

• Intoxi Anime 
• Crunchyroll Brasil 
• Canal 7 Coisas 
• Fred| Animes Whatever 
• CANAL TOP 10 – ANIMES 
• LBTV| Animes Channel 
• Anime United 
• Bunka Pop 

623.236 
54.683 
477.545 

1.236.022 
186.636 
305.31 
372.198 
683.345 

Canais; Anime; 
Brasil; Cosplay 

• Bunka Pop 
• Crunchyroll Brasil 
• LBTV| Animes Channel 
• Anime United 

683.345 
54.683 
305.301 
372.198 

 
Canais; Anime; 
Brasil; Cosplay; 
Crítica 

• Crunchyroll Brasil 
• Bunka Pop 
• CANAL TOP 10 –ANIMES 

54.683 
683.345 
186.636 

Anime; Crítica; 
Interpretação 

• CANAL TOP 10 – ANIMES 186.636 

Canal; Anime; 
React 

• Fred| Animes Whatever 
• LBTV| Animes Channel 
• Gabi Xavier 
• Anime United 
• Casa do Kame 
• Bunka Pop 

1.236.022 
305.301 
343.172 
372.198 

1.118.829 
683.345 

 
Abertura; Animes • BATIMA Animes 

• Bunka Pop 
• Intoxi Anime 
• Fred| Animes Whatever 

 

692.219 
683.345 
623.236 

1.236.022 
 

Fonte: Levantamento realizado pela pesquisa (2018)                                                  
 
4.1 Dialogando com a Teoria das Mediações 
 
 Tendo como objetivo inicial da pesquisa a compreensão das mediações presentes 

na ideia de comunidade criada pelos youtubers de anime faz-se necessário a análise 

desses canais-objetos sob a perspectiva da Teoria das Mediações (BARBERO, 1997). 
A mediação deve ser entendida como o processo estruturante que configura e 
reconfigura tanto a lógica de produção quanto a lógica dos usos. Ela exige pensar 
ao mesmo tempo o espaço da produção, assim como o tempo do consumo, 
ambos articulados pela vida cotidiana (usos/consumo/práticas) e pela 
especificidade dos dispositivos tecnológicos e discursivos das mídias envolvidas. 
(LOPES, 2018, p. 17) 
 

A primeira mediação que podemos observar diz respeito a própria plataforma, 

sendo esta a mediação da institucionalidade presente entre os produtores e o próprio 

YouTube em primeira escala, abrangendo até mesmo o público em uma escala menor. 

Os criadores de conteúdo (youtubers) estão sujeitos a uma série de regras para que 
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possam ter seu conteúdo monetizado (transformar os acessos em seus vídeos em 

pagamento). No nicho de youtubers de anime a regra que mais afeta a produção é a que 

diz respeito aos direitos autorais, já que a exibição de trechos das obras é fundamental 

para a discussão das mesmas. 
A institucionalidade nos ajuda a perceber como duas ordens contrapostas (o 
regime estatal e o de mercado) se relacionam de forma a constituir um ambiente 
amplo de produção comunicacional. De forma geral, no estatal temos a 
regulação, pela criação de leis e abertura de concessão de meios de comunicação 
e, do lado mercadológico, empresas se constituem para converter a liberdade de 
expressão em veículos de comunicação, de modo a atender aos interesses 
econômicos dos investidores. (SILVA, 2018, p. 100) 

 
 Alguns dos pilares do processo comunicativo proposto pelo Mapa Barberiano da 

Comunicação são fundamentais quando pensamos no processo presente entre os 

youtubers e seu público, o primeiro deles sendo os Formatos Industriais para 

exemplificar podemos pensar nos diversos tipos de conteúdo produzidos: Análises, 

Reacts; Listas; Críticas. Estes estando diretamente ligados as Matrizes Culturais: Anime 

e Crítica Cinematográfica. Pois se fundamentam nestas e adaptam-nas para a produção 

de seu conteúdo. As Competências de Recepção são responsáveis por validar ou não esse 

conteúdo, ou seja, o público comenta sua opinião e a partir destas os youtubers obtém 

parâmetros para concluir se aquele conteúdo agrada ou não o seu público. E por se tratar 

de um meio monetizado, portanto fonte de renda para o produtor o principal objetivo é 

agradar ao público. As competências de recepção atuam diretamente nas Lógicas de 

Produção presentes nesses canais, ou seja, a forma como esses conteúdos são 

constituídos e posteriormente produzidos. A dupla relação destes dois últimos pilares e 

mediada pelos movimentos de socialidade, sendo a principal mediação quando 

pensamos nas relações presentes na ideia de comunidade criada pelos youtubers de 

anime, pois, esta ideia na verdade é uma noção de socialidade que é constituída a partir 

dos usos coletivos da comunicação. 
 

A socialidade, gerada na trama das relações cotidianas que tecem os homens ao 
juntar-se, é por sua vez lugar de ancoragem da práxis comunicativa e resulta dos 
modos e usos coletivos de comunicação, isto é, de interpelação/constituição dos 
atores sociais e de suas relações (hegemonia/contra-hegemonia) com o poder. 
Nesse processo, as MC ativam e moldam os habitus que conformam as diversas 
Competências de Recepção. (MARTÍN-BARBERO, 2018, p. 17) 

 
É na mediação da socialidade que podem ser analisadas as apropriações feitas 

pelo público do conteúdo presente nesses canais e as relações mantidas dentro desse 

espaço propiciado pela plataforma, é a união dos conceitos individuais com os massivos 

trazidos pelos outros interagentes presentes ali também. Torna-se, portanto, 

imprescindível problematizar sobre a socialidade quando pensamos as práticas sociais, 
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pois estas estão permeadas de noções aprendidas e determinadas pelo contexto social de 

cada indivíduo. E a forma como ele interage e recepciona os mais variados conteúdos 

tem como pressuposto essas noções. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Segundo o levantamento concluímos que os canais de animes na plataforma YouTube 

Brasil tem considerável relevância tanto quando visto como um nicho dentro da própria 

plataforma, quanto para suscitar debates acerca do tema “O Anime no YouTube”. Os canais 

escolhidos como objetos para essa pesquisa apresentam números superiores a meio milhão de 

inscritos, sendo um deles superior a um milhão. O que mostra que há sim um público 

consumidor desses conteúdos e um ambiente de socialidade é criado a partir deles. Todos os 

canais se encaixam na ideia de clusters, pois suas comunidades de fãs (inscritos) conseguem 

assumir o papel desempenhado pelos youtubers e muitas vezes responder as dúvidas de 

terceiros e interagir com o público em seu lugar.  

Podemos destacar a presença de duas mediações extremamente importantes nessa 

relação que nos ajudam a compreender as relações presentes na ideia de comunidade criada 

pelos canais de animes, a primeira sendo a institucionalidade agindo como uma reguladora de 

discursos entre organização (YouTube) e produtores (youtubers). E a socialidade presente nas 

relações que se constituem entre os mais variados nós (indivíduos) nos diversos níveis de 

interação. 

Os resultados dessa pesquisa abrem precedentes para novas discussões e pensamentos 

acerca das interações que o ambiente digital, mas especificamente o YouTube, possibilita. 

Apesar de já terem estudiosos que se dedicam a pensar esse viés, ainda são escassos os 

estudos voltados para a área da produção cultural que compreende os animes ou a cultura 

nipônica como um todo (já que os apreciadores de anime geralmente estão envolvidos com a 

cultura japonesa em um âmbito mais geral). A comunidade otaku se mostra cada vez mais 

presente e nota-se a necessidade de compreender a sua forma de interação e práticas sociais.  
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