
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

 

 

WADNA DA SILVA COELHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

O CÍRCULO DE TRANSMUTAÇÃO COMO MEDIADOR DA 

TRANSNACIONALIDADE DA NARRATIVA DE FULLMETAL ALCHEMIST: 

BROTHERHOOD COM O OCIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA 

2019 



WADNA DA SILVA COELHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O CÍRCULO DE TRANSMUTAÇÃO COMO MEDIADOR DA 

TRANSNACIONALIDADE DA NARRATIVA DE FULLMETAL ALCHEMIST: 

BROTHERHOOD COM O OCIDENTE 

 

 

 

Monografia apresentada ao Curso de Publicidade e 

Propaganda da Faculdade de Informação e Comunicação 

da Universidade Federal de Goiás, para obtenção do grau 

de Bacharel. 

 
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Lara Lima Satler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA 

2019 



WADNA DA SILVA COELHO 

 

 

O CÍRCULO DE TRANSMUTAÇÃO COMO MEDIADOR DA 

TRANSNACIONALIDADE DA NARRATIVA DE FULLMETAL ALCHEMIST: 

BROTHERHOOD COM O OCIDENTE 

 

 

 

 

Monografia apresentada ao Curso de Publicidade e Propaganda da Faculdade de Informação e 

Comunicação da Universidade Federal de Goiás, para obtenção do grau de Bacharel. 

Aprovada em _____ de ____________ de _____, pela Banca Examinadora constituída pelos 

seguintes professores: 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

Prof.ª Dr.ª Lara Lima Satler – UFG 

Presidente da Banca 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

Prof. Me. Bruno Eduardo Morais de Araújo – UFG 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

Mestranda Thátilla Sousa Santos – UFG 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha mãe por toda a compreensão e carinho 

e ao meu pai pelo apoio incondicional. 



AGRADECIMENTOS 

 

À Deus por ter tornado todos os caminhos errados em certos. 

Aos meus pais por me apoiarem sempre em tudo que faço. 

Ao meu irmão por sempre resolver os problemas técnicos que nunca consigo. 

Aos meus amigos Bruna, Estevão, João Pedro, Mônyky, Matheus, Nandra, Yasmim e Thaynara 

por me mostrarem que família não é apenas aquela com a qual temos laços de sangue. 

À minha orientadora por estar ao meu lado ao longo de todo o meu caminho como pesquisadora. 

Ao CNPq pela bolsa de estudos concedida a mim durante o meu período no programa de 

iniciação científica da UFG. 

À UFG pela bolsa concedida a mim durante o meu trabalho como monitora e por todo o suporte 

durante o meu período de graduação. 

À Faculdade de Informação e Comunicação e a todos os professores que me auxiliaram durante 

a minha jornada como discente. 

Aos técnicos da FIC pelos aprendizados durante o período que trabalhamos juntos e os 

conselhos nos momentos difíceis. 

A todos que participaram do processo de desenvolvimento deste trabalho, em especial ao Rafael 

por toda ajuda mesmo quando não sabia exatamente como fazer isso. 

A mim por nunca desistir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Nada pode ser obtido sem uma espécie de sacrifício, 

esta é a lei da troca equivalente.” 

Alphonse Elric 



RESUMO 

 

Esta pesquisa busca compreender o produto nipônico animê, suas lógicas de produção 

e sua construção narrativa transnacional. A partir da análise do animê Fullmetal Alchemist: 

Brotherhood é estabelecida a busca por definir se o uso de símbolos narrativos transnacionais 

atuam como mediadores entre a produção dos estúdios japoneses e a recepção do público que 

se encontra inserido em uma sociedade contemporânea globalizada permeada por mediações 

em suas práticas sociais. Partindo da Pesquisa Bibliográfica para definir parâmetros teóricos e 

referenciais para a discussão, juntamente com a Teoria das Mediações de Jesús Martín-Barbero 

que busca discutir o complexidade comunicacional no qual esse produto se encontra inserido, 

aliada a metodologia de Análise Fílmica usada como método analítico na busca pela 

compreensão dessa narrativa. 

 

Palavras-chave: Animê. FMAB. Misticismo. Mediações. Socialidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This research seeks to understand the Japanese anime product, its production logics and its 

transnational narrative construction. From the analysis of the anime Fullmetal Alchemist: 

Brotherhood, it is established the search to define if the use of transnational narrative symbols 

act as mediators between the production of the Japanese studios and the reception of the public 

that is inserted in a globalized contemporary society permeated by mediations in their social 

practices. Starting from the Bibliographic Research to define theoretical and referential 

parameters for the discussion, together with Jesús Martín-Barbero's Theory of Mediations, 

which seeks to discuss the communicational complexity in which this product is inserted, allied 

to the Film Analysis methodology used as an analytical method in the literature search for 

understanding this narrative. 

Keywords: Anime. FMAB. Mysticism. Mediations. Sociality. 
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1 INTRODUÇÃO 

 O seguinte trabalho constitui-se como uma pesquisa em comunicação que busca 

estabelecer uma discussão acerca do produto nipônico animê (cuja grafia adotada neste trabalho 

parte da pronúncia correta da palavra). Como este se configura como um novo meio de 

comunicação que passou a contar com narrativas transnacionais que garantem mais êxito em 

sua busca pela penetração no ocidente.  

 Como aporte metodológico para estabelecer os parâmetros para definição e construção 

teórica acerca da constituição da Cultura Pop Japonesa e a produção dos produtos nipônicos 

mangá como uma nova forma econômica e cultural quando pensamos em entretenimento e 

animê que estabeleceu um novo meio de contar história que foram além de suas fronteiras 

utilizou-se a Pesquisa Bibliográfica (STUMPF, 2005).  

 Como forma de pensar a transnacionalidade narrativa o trabalho de Ortiz (2007) é 

utilizado para estabelecer fundamentação acerca do novo formato globalizado no qual a 

sociedade contemporânea se encontra inserida e a nova formulação das empresas que buscam 

estar presentes nessa configuração. Juntamente a Teoria Barberiana das Mediações (MARTÍN-

BARBERO, 1997) é utilizada como aporte teórico-metodológico, pois por meio de alguns dos 

pilares do Mapa das Mediações (MARTÍN-BARBERO, 1998) podemos estabelecer uma 

discussão da produção e consumo do animê e das relações produtor-receptor existente entre as 

lógicas de produção dos estúdios que os produzem e as lógicas de recepção do público que os 

consome. Se faz, portanto, necessário uma análise das relações entre alguns dos pilares que 

constituem o mapa estas sendo mediadas pelos movimentos de socialidade e de 

institucionalidade. 

Ou seja, pelos discursos reguladores presentes nessa relação tanto por parte da produção 

quanto da recepção, e pela nova configuração social que se dá a partir do estabelecimento das 

novas formas de comunicação promovidas pelos avanços tecnológicos contemporâneos. Uma 

socialidade digitalizada se constitui na qual comunidades de fãs se configuram e passam a ditar 

com ainda mais ênfase o que querem consumir.  

 Surge, portanto, a necessidade para a pesquisa da descoberta de quais são as narrativas 

que detém maior nível de aceitação por parte da comunidade otaku e para isso um levantamento 

acerca de quais foram os animês televisionados em emissoras abertas de televisão, já que estas 

foram as responsáveis por popularizar este produto no Brasil e buscavam sempre seguir a 

tendência de recepção do público, trazendo para o país obras que se assimilassem a outras que 

obtiveram sucesso anteriormente. 

A partir da descoberta do gênero narrativo mais disseminado quando pensamos na 
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exportação das mesmas para os demais países do globo, e da presença constante do misticismo 

como um elemento transnacional que faz parte da narrativa buscando estabelecer pontos de 

contato entre diversas culturas podendo mais facilmente ser assimilado pelo público. Um 

exemplo de animê que dispõe dessa narrativa é escolhido, baseado em seus índices de aceitação 

e sua presença em streamings como Crunchyroll e Netflix que atestam a sua relevância, e a 

questão problema que norteia o presente trabalho é estabelecida: “Quais símbolos presentes na 

narrativa de Fullmetal Alchemist: Brotherhood caracterizam-na como uma obra transnacional?” 

Para análise da obra na busca pelos símbolos presentes e sua possível relação com o 

misticismo a Análise Fílmica (VANOYE; GOLIOT-LÉTÉ, 2002) é utilizada, já que esta 

permite descobrir a partir do seu objeto de análise aquilo que se demanda de acordo com os 

parâmetros estabelecidos pelos analistas. 

Em resumo, a discussão estabelecida por meio deste trabalho é dividida primeiramente 

no esclarecimento acerca da constituição da Cultura Pop Japonesa, suas características e 

influências. Discutindo as lógicas de produção que permeiam os seus principais produtos: 

mangá e animê. Levando ao estabelecimento deste último como um produto transnacional. Em 

seguida a mediação da socialidade é posta em discussão por seu caráter decisório quanto a 

constituição da comunidade de fãs responsável pela divulgação desse produto e por mantê-lo 

em voga mesmo em momentos não tão propícios de sua história. Além destes serem seus 

principais consumidores. Então a descoberta do que é aceito por essa comunidade e até mesmo 

pelo público em geral se faz necessária, parte-se, portanto, para a busca por esses dados que são 

analisados e posteriormente um exemplo é estabelecido para a discussão seguinte. E é por meio 

de sua análise que se constitui o último trecho deste trabalho, configurado na busca por entender 

como os símbolos narrativos atuam como mediadores da transnacionalidade narrativa entre os 

animês, produção em essência japonesa, e o ocidente. 
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2 CULTURA POP JAPONESA 

 O Japão é reconhecido mundialmente pelo seu exemplar desenvolvimento tecnológico, 

níveis elevados de educação e economia próspera, estando na vanguarda da economia mundial. 

Porém, historicamente esse arquipélago de extensão territorial equivalente a 377.915 km² que 

conta com a população de 127.185.332 e com um PIB de 3, 872 trilhões de dólares (IBGE 

PAÍSES, 2019)1 não conta com muitas vantagens que justifiquem o progresso atual. Com cerca 

de 70% do seu território sendo constituído por montanhas, rios sem extensão e profundidade 

favoráveis pra agricultura e navegação, solo arenoso e com apenas 12,26% do território de áreas 

cultivadas. Ainda há os fatores geográficos, como as costas escarpadas que dificultam o acesso 

marítimo, as praias diminutas e a incidência de tufões e terremotos. 

 O país do sol nascente contrário a situação atual tem um histórico de pobreza causada por 

todos os fatores citados anteriormente juntamente com o isolamento de séculos e o 

envolvimento em guerras. Apesar de ter seus costumes, tradições e crenças construídas ao longo 

de milênios, o país foi afetado por um  isolamento estabelecido desde seus primórdios e que se 

estendeu até o Período Edo (1660-1867), sendo este o último no qual houve medidas 

governamentais implementadas pela ditadura feudal voltadas para o corte de relações com os 

países estrangeiros e a proibição de manifestações religiosas. 

Somente uma pequena ilha artificial, no Porto de Nagasaki, foi reservada às visitas 

anuais de navios holandeses e chineses. Os holandeses, ao contrário dos lusitanos, 

haviam prometido limitar-se exclusivamente ao comércio dentro das normas ditadas 
pelas autoridades japonesas. Todos os navios, bem como os pertences pessoais dos 

marinheiros, eram revistados, especialmente os livros, com exceção dos científicos, 

que eram bem-vindos. (LUYTEN, 2011, p. 82).  

 Posteriormente o Japão Imperial, entidade política japonesa estabelecida desde a 

Restauração Meije (1868) até a derrota na Segunda Guerra Mundial (1945), foi estabelecido e 

novas visões foram implementadas na busca por uma rápida industrialização e militarização do 

país, a política de isolamento foi abolida e através do Tratado de Kanagawa em 1854 o país 

abriu-se para o comércio exterior. Voltado para a conquista militar esse período foi marcado 

por guerras que culminaram em grandes conquistas e fortalecimento territorial, mas também 

derrotas e grandes perdas. O Japão Imperial foi constituído de três períodos: Meiji, Taisho e 

Showa, cada um com seu devido imperador sendo eles Mutsuhito, Yoshihito e Hirohito, 

respectivamente. 

 Todos esses períodos foram marcados por guerras, depois do estabelecimento da 

Restauração Meiji houve a Primeira Guerra Sino-Japonesa (1894-1895), a Guerra Russo-

 
1 Disponível em: https://paises.ibge.gov.br/#/dados/japao. Acesso em: 24 out. 2019. 
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Japonesa (1904-1905), além de conflitos como a Rebelião Boxer e a Anexação da Coreia. Esses 

conflitos se estenderam ao longo dos períodos com a entrada do Japão na Primeira Guerra 

Mundial (1914-1918), Segunda Guerra Sino-Japonesa (1937), Confrontos com a União 

Soviética (1938-1941) e por último a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 

 Com a vitória dos Estados Unidos após a rendição do Japão, houve a ocupação do país 

pelo governo americano como uma forma de estabelecer um posto anticomunista na Ásia. A 

partir desse contato, o restante do mundo tomou ciência da pobreza presente no país, esta já era 

presente desde o confronto com a China durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa (1937). 

Todos os homens aptos a entrarem em combate eram convocados para a guerra e tinham que 

abandonar seus trabalhos, estes geralmente nas comunidades agrícolas, o que desfalcava o 

pessoal necessário para a colheita, diminuía a produção de alimentos e a renda obtida a partir 

da atividade agrícola. Havia também os inúmeros gastos dispendidos para manter o poderio 

bélico necessário para os constantes confrontos e ainda a devastação causada pela ação norte- 

americana com os bombardeios das cidades de Hiroshima e Nagasaki, em 6 de agosto e 9 de 

agosto de 1945, respectivamente.   

 A ocupação americana fez com que o povo japonês antes impedido de consumir produtos 

externos, principalmente dos inimigos norte-americanos e russos passassem a ser 

bombardeados pelos mais diversos produtos derivados desses países, como o cinema, música e 

literatura. Porém é intrínseco do povo japonês a adaptação de influências estrangeiras, 

reformulando-as e trazendo para si apenas os melhores benefícios para o conceito social local. 

Como exemplo temos a própria constituição da linguagem escrita japonesa no século IX, a 

partir do contato com os chineses a linguagem oral passou a ser representada a partir da 

simplificação dos ideogramas chineses. Nasceu assim o hiragana e posteriormente uma 

linguagem ainda mais simplificada, o katakana. Porém a escrita chinesa não foi abandonada, 

fazendo com que o Japão conte com três diferentes alfabetos: kanji, hiragana e katakana. 

 A invasão de influências externas, principalmente dos Estados Unidos através do cinema 

que retratava uma sociedade contemplada com riqueza, conforto e espaço. Elementos dos quais 

o povo nipônico se encontrava escasso, sendo o último deles um elemento geográfico do qual 

o país sempre se encontraria desfavorecido, fez despertar nos japoneses uma nova cultura 

consumista. O governo americano tentava por meio de suas produções disseminar o estilo 

americano de viver ou ‘American Way of Life’ propagado entre as grandes guerras e que tomou 

força durante a Guerra Fria, abraçando a ideia de que qualquer cidadão poderia aumentar seu 

estilo e qualidade de vida através do esforço e trabalho duro. 
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O glamour no cinema americano, que na Depressão dos anos 30 teve a função de 

proporcionar às massas um escape das dificuldades geradas pelo desemprego e pelo 

empobrecimento, nos anos 50 tinha a função político-econômica de alimentar a 

cultura de consumo dentro e fora dos Estados Unidos. (SATO, 2007, p. 16). 

Porém com os altos custos de importação e a economia vigente na época era inviável o 

consumo de produtos de fora do país, portanto a fabricação de produtos locais voltados para as 

condições de vida dos japoneses deslanchou, criando produtos voltados para o bolso da classe 

média e que coubessem dentro de suas casas. Segundo Sato (2007) as décadas de 50, 60 e 70 

são marcadas por tsunamis consumistas marcados pela busca incessante dos bens de consumo 

básicos de cada época sendo eles: ventilador, máquina de lavar roupa e panela de arroz elétrica; 

carro, ar condicionado e TV em cores; joias, viagem ao exterior e casa própria, nesta ordem. 

Desde então os japoneses são conhecidos pelo impulso consumista, geralmente o consumo se 

dá de maneira massiva. 

Na tentativa de contrapor a invasão da influência externa juntamente com a busca pelo 

entretenimento que se configurou indispensável para uma sociedade que estava circundada nas 

consequências do pós-guerra e que necessitava de décadas para reconstruir e reerguer o país, se 

fez necessário a configuração de entretenimento barato, ou seja, com baixo custo de produção. 

Segundo Sato (2007, p. 15) “em tal ambiente, a ansiedade e pressão por formas populares de 

entretenimento criaram um gigantesco e ávido mercado, principalmente para o cinema na 

década de 50 no Japão”. Assim deu-se início a formação do pop japonês, com a criação de seus 

próprios ídolos, mesmo que a forma de produção e consumo de massa fosse americana, eles 

deveriam ser culturalmente japoneses.  

Foi nesse período que grandes figuras que representam o Japão para o exterior surgiram, 

como o Godzilla, um suspense de ficção-científica que tratava dos efeitos da bomba atômica, 

de 1954. Esta obra cinematográfica deu início a um novo gênero o kaiju eiga ou “filmes de 

monstros”, este está intrinsicamente ligado a ficção-científica japonesa. Juntamente nasceu o 

gênero tokusatsu, termo japonês para séries e filmes live-action2 de ação que fazem uso de 

efeitos especiais. Ambas as produções contavam com baixos orçamentos e produções que 

poderiam ser consideradas trash devido ao uso de fantasias mal-acabadas com zíperes a mostra 

e maquetes que eram pisoteadas por dublês em trajes emborrachados enquanto fios amostra 

deixavam claro a produção precária. Porém Nagado (2007, p. 125) afirma “e o que era uma 

 
2 É um termo utilizado para definir os trabalhos que são realizados por atores reais, ao contrário das animações; 

Este termo é usado para definir não apenas filmes, mas também jogos eletrônicos ou similares, que usam atores 

e atrizes em vez de imagens animadas 
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solução econômica, nas mãos de Eiji Tsuburaya e Inoshiro Honda virou cult e se tornou uma 

das marcas dos filmes tokusatsu, os efeitos especiais japoneses”. 

Sendo fenômeno ligado à industrialização e à sociedade de consumo, é importante 

ressaltar que o pop japonês ocorreu e foi beneficiado por condições culturais e 

econômicas extremamente favoráveis que o país conquistou no pós-guerra, 

principalmente a partir dos anos 60, quando o então Primeiro-ministro Hayato Ikeda 
implantou um histórico programa econômico, que em dez anos duplicou e distribuiu 

de forma ampla a renda per capta do país, criando a nação da maior e mais rica classe 

média do mundo. (SATO, 2007, p. 17). 

Os anos 60 são vistos como a década da prosperidade, sem conflitos internos e com a 

reorganização da economia, as cidades prósperas e a ascensão da classe de comerciantes 

fizeram com que o consumo e a busca pelo luxo fossem influenciados. A indústria 

cinematográfica produzia os chanbara eiga (“filmes de lutas de espadas” ou filmes de 

samurais), na indústria fonográfica o kayõkyoku, música popular japonesa era agora a junção 

de baladas ocidentalizadas com arranjos japoneses e dominava todas as rádios. O estilo rock 

japonês nascia com a ajuda do cinema e surgia na televisão a primeira série animada, Tetsuwan 

Atomu (Astro Boy) de Osamu Tezuka, dando assim início a indústria do animê televisivo.  

No mesmo período, as Olimpíadas de Tóquio em 1964 e a Feira Internacional de Osaka, 

em 1970, atraíram a atenção estrangeira e foram responsáveis por transmitir a nova imagem de 

um país em progresso, pacífico e excelente anfitrião. Servindo também como amostra ao 

público internacional do próspero futuro tecnológico japonês. Depois de períodos incertos 

economicamente no início da década de 70, em 1974 a economia japonesa voltou a estabilizar-

se e o país passou a exportar os conhecimentos adquiridos a partir da busca por reduzir ao 

máximo o desperdício e o custo nos processos de produção, necessários para garantir a defesa 

da ecologia desgastada nas décadas de exploração anteriores e uma garantia para um futuro 

mais afortunado. 

Investimentos para aumentar a automação na indústria e no campo criaram um novo 

produto de exportação: em uma década, de exportador de produtos industrializados, o 
Japão passou a exportador de know-how, recebendo grandes fortunas em patentes. 

(SATO, 2007, p. 20). 

O mangá está presente na sociedade japonesa desde a década de 1920, quando os 

desenhistas estabeleceram sua independência das produções ocidentais, perpassou por todos os 

períodos históricos, desde os conflitos da guerra até o pós-guerra e a ascensão econômica do 

Japão. As histórias e narrativas acompanhavam os conflitos diários e eram usadas muitas vezes 

como forma de reforçar um ponto de vista sobre os eventos do momento ou como meio de 

escapar da dura realidade estabelecida.  Já o animê ganhou força dentro do seu país natal na 

mesma época que era descoberto pelo exterior, a partir da década de 1990. Para Sato (2005, p. 

41) “involuntariamente e sem um planejamento prévio ou direcionado para esse objetivo, os 
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animês se tornaram um veículo rápido de divulgação da cultura japonesa”.  

A cultura pop japonesa passou a ser uma alternativa de consumo que foge do grande eixo 

de produção e exportação Europa-EUA que detêm forte penetração de suas produções nos 

demais países do globo. Os demais países veem os produtos nipônicos como uma possibilidade 

menos imposta e muitas vezes exótica, atraindo assim sua atenção. Esse interesse ligado a 

oportunidade e necessidade do Japão em exportar suas obras deu início a uma troca cultural 

entre o Japão e o ocidente. 

A necessidade fez os japoneses mudarem sua forma de lidar com sua própria cultura 

pop. Como produto de exportação, o mercado externo para a cultura pop japonesa 

passou a efetivamente interessar aos japoneses a partir de 1997, quando ocorreu a 

chamada Crise Asiática. (SATO, 2007, p. 24). 

A partir desse contato, uma troca de influências culturais passou a ser estabelecida. As 

produções japonesas contando com aspectos ocidentais e produtores ocidentais usando 

referências e características visuais e culturais da sociedade japonesa. Os animês e filmes de 

animação japoneses inspiraram, em especial, muitos diretores ocidentais em suas obras 

cinematográficas. Como exemplo podemos citar os filmes Réquiem Para Um Sonho (2000) e 

Cisne Negro (2010), ambos do diretor Darren Aronofsky e inspirados pelo filme Perfect Blue 

(1997) do diretor Satoshi Kon do qual Aronofsky é assumidamente fã, chegando a comprar os 

direitos da animação para reproduzir algumas cenas idênticas da obra de Kon em seu filme 

Réquiem Para Um Sonho. Outro exemplo é um marco do cinema, o filme Matrix (1999) das 

irmãs Wachowski que se dizem fãs de animê e mangá e assumem que sua obra prima foi 

inspirada na animação Ghost in the Shell (1995, Mamoru Oshii). Elas chegaram a trabalhar 

com diversos diretores japoneses em seu projeto Animatrix, uma coleção antológica de 

animações inspiradas em personagens e cenários de Matrix, uma junção sem precedentes de 

animação CGI3 com animês japoneses. 

É fato, entretanto, que a troca de influências e referências entre o Japão e o ocidente 

está ocorrendo e tornou-se uma via de mão dupla, proporcionando a criação de 

híbridos culturais contemporâneos a ponto de atualmente se falar na existência de um 

Neo-japonismo4. (SATO, 2007, p. 25). 

Se faz, portanto, inevitável o contato com o Japão e o posterior conhecimento de 

referências da cultura e identidade japonesa já que elas estão presentes nas produções 

cinematográficas, música, moda, design, mídia, produtos, personagens e principalmente através 

do mangá e do animê. Sendo este último atualmente o principal meio de divulgação da cultura 

pop japonesa. 

 
3 Em inglês, a sigla CGI significa Computer-Generated Imagery, o que pode ser traduzido para “imagens geradas 

por computador”. Ela corresponde a qualquer imagem ou animação que não foi gravada por uma câmera, seja 

em filmes, séries ou jogos. 
4 Japonismo é um termo criado em 1872 para nomear a influência da cultura japonesa na arte ocidental. 
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2.1 Mangás: o início de uma revolução econômica e cultural 

 Mangá é como os quadrinhos são denominados no Japão, fora do país a palavra faz 

referência ao estilo de desenho dos quadrinhos japoneses. Composta dos ideogramas man 

(humor) e ga (desenho, imagem), este termo foi cunhado apenas em 1814 por Katsushita 

Hokusai (1760-1849). Porém o uso de ilustrações como forma de contar histórias está presente 

há muito mais tempo na história do Japão, apesar de não haver clareza quanto aos fatos, 

acredita-se que os Ê-Makimono são a origem dos quadrinhos japoneses, estes eram desenhos 

pintados em rolos associados a textos que juntos contavam uma história à medida que eram 

desenrolados. Abundantes durante os séculos XI e XII, tem como obra mais famosa o 

Chojugiga feito pelo bonzo5 Kakuyu Toba (1053-1140), conservada como tesouro nacional. 

Entre 1814 e 1849, Hokusai criou um conjunto de obras em 15 volumes, designadas 

como Hokusai Manga. Sua beleza gráfica reflete bem os momentos diversos da 

agitação do Período Edo. Hokusai Manga é um espelho daquele tempo e do próprio 

gênio singular do autor, que soube captar e ilustrar a vida como um todo. Foi embrião, 

evocando sketches de imagens dos quadrinhos. (LUYTEN, 2011, p. 84). 

Entre os períodos de produção dos Ê-Makimono e a criação da definição mangá por 

Katsushita Hokusai, por meio dos seus trabalhos com diferentes estilos. Houve também as 

gravuras em madeira chamadas ukiyo-ê, que por meio de seus desenhos representavam a vida 

mundana em geral. Essa produção foi motivada pelo isolamento do arquipélago durante o 

período Edo (1660-1867), com todos os estrangeiros sendo expulsos e o comércio controlado. 

A entrada de objetos e produções estrangeiras era vetada, exceto pelos livros científicos. A 

classe dos mercadores tornou-se prospera e houve o aumento da demanda de entretenimento. 

Deu-se início assim a produção de gravuras e livros ilustrados como forma de contar histórias 

da vida cotidiana. A partir de então a presença da ilustração passou a ser intrínseca a história 

do povo japonês, que por meio desta representava ou buscava alívio da realidade. 

 Com o fim do período Edo os portos abriram-se novamente após 200 anos sem contatos 

com o exterior. Com a leva de visitantes chegou ao Japão em 1859 o inglês Charles Wirgman 

(1835-1891), que posteriormente casou-se e estabeleceu residência no país. Ele foi o 

responsável pela inserção dos primeiros cartuns em moldes europeus no Japão, com a criação 

da revista de humor estilo ocidental Japan Punch, em 1862. Em 1882, chegava ao Japão o 

francês George Bigot (1860-1927) que criou, em 1887, a revista Tôbaé apresentando aos 

japoneses o conceito de sátira política. Ambos trouxeram inovações as já existentes formas de 

representar o cotidiano por meio de ilustrações como uso do balão e padrão narrativo. A 

 
5 Monge, servidor de um templo, estudioso de teologia e outras ciências humanas. 
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influência desses trabalhos levou a fundação, em 1877, da primeira revista autêntica japonesa 

de humor ilustrada que carregava traços europeus e perdurou durante três décadas. Segundo 

Luyten (2011, p. 87) “Esse é um momento importante na evolução histórica dos mangás, 

quando houve a fusão de uma longa tradição com a inovação, desaguando no nascimento das 

histórias em quadrinhos como veículo de comunicação.” Wirgman também influenciou 

Rakuten Kitazawa (1876-1955), primeiro a criar quadrinhos seriados com personagens 

regulares, além de interceder pela adoção do termo mangá para designar as histórias em 

quadrinhos.  

Os quadrinhos na década de 1920 passaram a fazer parte do jornal nos quais apareciam 

em tiras voltadas ao público adulto, tinham adquirido independência quanto aos trabalhos do 

ocidente e apresentavam características próprias. Somente em 1930 as revistas infantis tomam 

forma, como a Shonen Club da editora Kodansha, uma das maiores editoras de histórias em 

quadrinhos do Japão. Porém com o período de guerras veio a censura do governo japonês e a 

desistência de alguns profissionais que preferiram se exilar ou mudar de carreira. O restante 

que resolveu ficar passou a trabalhar junto com o governo usando dos quadrinhos como um 

meio de apoiar a política vigente. Após o fim da guerra, houve a ocupação dos estadunidenses 

e com ela um novo tipo de censura, de certo modo mais tranquila do que a anterior, mais 

liberalista. Os quadrinhos passaram então a buscar por meio de suas histórias levantar a moral 

do povo japonês que após tantas perdas se encontrava em baixa. 

Além de levantar o país, as pessoas estavam querendo reconstruir suas próprias 

vidas, vencer a fome e a miséria, cuidar dos órfãos de guerra, dos veteranos 

mutilados e dos sobreviventes das duas bombas em Hiroshima e Nagasaki. O poder 

aquisitivo estava baixo e a busca de entretenimento barato era uma necessidade. 

(LUYTEN, 2011, p. 106). 

Irromperam então novos temas que buscavam canalizar a raiva e violência que eram 

contidas em histórias de luta, em especial em esportes como boxe e  luta livre, nas quais a busca 

pela vitória fazia com que os personagens persistissem frente as dificuldades. Histórias com 

temas bélicos não foram incentivadas e, portanto, não fizeram parte do momento pós-guerra 

devido a renúncia do Japão a se envolver novamente em uma guerra, conforme o Artigo 9 do 

Capítulo II da Constituição Japonesa de 3 de maio de 1947 intitulado Renúncia a Guerra. 

Art. 9º - Aspirando sinceramente a paz mundial baseada na justiça e ordem, o povo 

japonês renuncia para sempre o uso da guerra como direito soberano da nação ou a 

ameaça e uso da força como meio de se resolver disputas internacionais. Com a 

finalidade de cumprir o objetivo do parágrafo anterior, as forças do exército, marinha 

e aeronáutica, como qualquer outra força potencial de guerra, jamais será mantida. O 

direito a beligerância do Estado não será reconhecido. (JAPÃO, 1947). 

A dificuldade de conseguir bens de consumo para a produção dos quadrinhos, causada 

pelo período de pobreza e a necessidade de diversão de baixo custo foi incorporada a própria 
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produção do entretenimento. Passando assim a utilização de papel jornal para a produção dos 

quadrinhos para baratear a produção, característica que é mantida até hoje com publicações 

monocromadas e grossas entre 200 e 500 páginas alcançando assim um preço mínimo por 

página impressa e custando o equivalente a uma passagem de trem, metrô ou ônibus. 

Dois fatos foram imprescindíveis para o aparecimento do grande número de revistas em 

quadrinhos. O primeiro foi a publicação de revistas do tipo underground, chamadas akai hon 

(livros vermelhos) publicadas em Osaka, o grande centro rival da capital Tóquio, e vendidas 

nas ruas por ambulantes. Essas revistas permitiam que novos desenhistas tivessem a chance de 

publicar seus trabalhos. O segundo fato foi a publicação de quadrinhos exclusivamente por 

organizações que funcionavam por sistema de empréstimo em um preço mais baixo garantindo 

assim a produção. No ano de 1950 eram por volta de 20 mil empreendimentos no Japão, gerando 

um lazer mais barato e incentivando a leitura de quadrinhos. Posteriormente com a ascensão 

econômica as grandes editoras de Tóquio absorveram as revistas underground. 

Extremamente ligados a linguagem visual desde a adaptação do kanji para representar sua 

linguagem oral os japoneses têm intrínseca a linguagem do mangá, revistas de até 500 páginas 

composta de diversas histórias são lidas em minutos durante os trajetos de trens e metrôs. 

Depois da leitura os mangás geralmente são abandonados nesses mesmos lugares, um fato já 

pensado na produção, pois estes são feitos em papel jornal que pode ser reciclado após a leitura. 

Posteriormente edições com compilados das histórias são lançadas em edições colecionáveis 

chamadas tankohon (ou tankõbon) impressas em papel de melhor qualidade e contando com 

em média 200 páginas, são elas as edições compradas pelos amantes de determinadas histórias 

que procuram colecionar os quadrinhos, já que as revistas lançadas semanal, quinzenal ou 

mensalmente por seu volume excessivo se tornam impossível de serem colecionadas. Servindo 

apenas para entretenimento passageiro.  

O pioneirismo dos trabalhos do mangaká6 Osamu Tezuka (1928-1989) deu início ao que 

hoje conhecemos como o mangá moderno, com um jeito de contar histórias que se aproximava 

do formato audiovisual tornava a narrativa mais fluida e as histórias mais dinâmicas e 

envolventes. Ele foi o responsável por dar aos desenhos características da cultura japonesa que 

são seguidas até hoje, como os olhos grandes dos personagens inspirados nas atrizes do Teatro 

de Takarazuka, teatro japonês com elenco formado apenas por mulheres. Além de outros 

elementos que foram incorporados a novos, tornando-se parte da linguagem própria do mangá: 

 
6 Mangaká é a palavra usada para um quadrinista ou cartunista. 
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como veia saltando, que indica fúria ou uma gotinha que aparece no rosto do personagem 

significando constrangimento, geralmente causado por alguma atitude bizarra de terceiros. 

Esses elementos derivam da herança que os mangás receberam das caricaturas e da longa 

tradição de humor japonesa baseada em caretas. 

Ao contrário do Kabuki, o teatro de Takarazuka tem como principal característica a 

presença exclusiva de mulheres na interpretação de papéis tanto femininos quanto 

masculinos. Foi fundado em 1914 na cidade de Takarazuka, perto de Osaka, por Ichizo 

Kibayashi, que desde o início misturou ingredientes favoráveis ao seu sucesso com o 

público japonês. (LUYTEN, 2011, p. 111). 
Em seu trabalho como mangaká abordava temáticas que se adequavam bem as 

características do animê, o que o fez responsável por ser um divisor de águas no meio, já que 

suas obras foram revolucionárias em diversos sentidos. Por ser considerado o mais importante 

artista e pioneiro na criação do mangá moderno recebeu o título de Manga no Kamisama 

literalmente “Deus dos Quadrinhos”. 

O controle de publicação dos mangás é feito pelos editores que agem como coautores das 

histórias, pois a continuidade ou não das mesmas é constantemente medida por questionários 

presentes dentro das próprias revistas. E as histórias de maior sucesso são mantidas e as menos 

populares são encerradas o mais rapidamente possível garantindo a revista que suas publicações 

estejam sempre de acordo com o que o público gostaria de ler. 

Os mangás possuem uma forma de editoração segmentada com a divisão de mercado 

sendo feita baseada na faixa etária, sexo e idade podendo ser classificadas em âmbito geral em 

três tipos de revistas. As revistas didáticas chamadas shogaku voltadas para o público infantil 

acompanham a criança no período escolar do primeiro grau, crianças dos seis aos doze anos. 

Segundo Luyten, (2011, p. 39) “Quanto ao conteúdo, há grande variedade de assuntos 

enfocados como história, língua vernácula, matemática, moda e conselhos úteis aos alunos, de 

diversas maneiras: por meio de contos com personagens históricas, fotografias, desenhos etc.” 

Há também as revistas femininas designadas Shojo mangá que são sucesso de vendas 

voltadas para garotas dos 12 aos 17 anos e escritas também por mulheres, tratando de sonhos e 

fantasias com o sempre presente romance.  

O desenho do mangá feminino é muito característico, simbólico e o que há de mais 

engenhoso dentro da técnica da quadrinização. O estilo cinematográfico é bastante 

utilizado para dar ênfase aos detalhes de ação, de um gesto e até de um olhar. O 
desenho flui pela ação ininterrupta de imagens sobrepostas e muitos closes que 

segmentam o momento exato do sentimento e da emoção. Desenhos de estrelinhas, 

corações, flores, folhas e pétalas caídas, esparsos pelo cenário, sugerem uma 

linguagem musical imaginária. Cria-se uma atmosfera para o romance. (LUYTEN, 

2011, p. 42). 

E, por último, as revistas masculinas ou Shonen mangá, outro segmento extremamente 
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forte do mercado voltado para o público adolescente masculino, com histórias melodramáticas 

nas quais é constante a discussão das condutas japonesas típicas como autodisciplina, 

perseverança, profissionalismo e competição. Temas como amizade, companheirismo e 

abnegação são explorados ao máximo. 

Não há lugar para super-heróis no Japão, tal como são caracterizados no ocidente: 

invencíveis, super-poderosos e justiceiros. Os heróis japoneses não se enquadram 

muito nessa categoria. Suas ações se voltam mais para outra dimensão – a interior –, 

expressa por meio de uma virtude que é muito prezada e levada em consideração pelo 

povo nipônico: a sinceridade emocional. (LUYTEN, 2011, p. 55). 

O mundo de fantasia ou melhor a fuga do real é promovida pelas revistas para os mais 

variados públicos em forma de histórias em quadrinhos e durante o processo aproveita-se para 

promover as mais variadas propagandas responsáveis por manter o gigantesco mercado dos 

mangás, já que a produção em si das obras não garante grandes lucros apesar de sua produção 

extremamente barateada. A segmentação faz com que as propagandas sejam entregues para o 

público consumidor dos produtos anunciados de forma mais assertiva, garantindo que elas serão 

notadas ao inseri-las em páginas coloridas ou em papel couché, no início das revistas. 

Após a consolidação em seu país natal iniciou-se a empreitada de exportação dos mangás, 

enfrentando diversos problemas, sendo o principal deles a difícil adaptação das onomatopeias 

que garantem todo um significado intrínseco as situações apresentadas nos quadrinhos e 

facilmente entendidas pelos japoneses. 

Porém encontram dificuldades de entendimento quando adaptadas ao idioma estrangeiro 

podendo ainda perdem o efeito desejado. No caso do ocidente há ainda a adaptação do formato 

de leitura para o formato ocidental, para isso as figuras eram invertidas tornando praticamente 

todos os personagens canhotos podendo também alterar a percepção dos fatos. No formato 

oriental a leitura é feita da direita para a esquerda e de cima para baixo (também no mesmo 

sentido) como pode ser visto na figura 1, essa forma de leitura causava estranhamento e por 

isso era adaptada. Nagado ( 2005, p. 53) afirma “Na Ásia, o mangá e o animê são paradigmas 

estéticos, especialmente na China e na Coréia. Como produto local, o mangá se transformou 

em um produto de consumo internacional”. 

Mesmo com as dificuldades o mangá tornou-se uma referência estética e juntamente com 

suas histórias de cunho universal tornou-se facilmente transponível, atravessando barreiras 

geográficas e culturais, tornando-se um dos produtos responsáveis por apresentar a cultura 

japonesa ao resto do mundo. 
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Figura 1 – Formato de leitura original do mangá 

Fonte: Otaku BFX7 

O Japão possui uma relação diferenciada quanto ao Brasil dos demais países, pois a 

colônia com o maior número de japoneses fora do Japão se encontra no Brasil, iniciada com a 

chegada de 781 imigrantes em 18 de junho de 1908 que buscavam prosperidade e riqueza 

(LUYTEN, 2011). A ideia inicial era de conseguir riquezas e retornar ao seu país, porém essa 

ideia foi substituída pela de firmar residência. Havia a preocupação constante de que ao mandar 

seus filhos para as escolas brasileiras o idioma natal cairia em desuso. Esses japoneses, portanto, 

como uma forma de preservar a língua nativa davam a seus filhos os mangás que eram 

importados através de navios. Houve assim uma influência mesmo que distante 

geograficamente dos quadrinhos sobre os nipo-brasileiros, tanto que muitos foram inspirados a 

tornar-se desenhistas. Levando a criação em terras brasileiras de pequenas editoras como a 

Edrel que publicou revistas de mangás nacionais na década de 1960 e 1970, que apesar do 

sucesso não conseguiu se manter no mercado deixando assim uma lacuna a ser preenchida 

apenas com a chegada do mangá japonês. E também a formação da Abrademi (Associação 

Brasileira de Desenhistas de Mangá e Ilustrações). 

Quando a Abrademi começou em 1984, boa parte dos participantes era descendente 

de japoneses, que cresceram lendo o mangá em japonês, e tinham adquirido 
conhecimento e os traços do mangá. Hoje, quem funda um grupo de mangá, na 

verdade, junta os fãs de desenhos animados da TV ou de games, e não propriamente 

 
7 Disponível em: https://otakubfx.com.br/como-ler-um-manga-quadrinho-japones/. Acesso em: 31 out. 2019. 
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fãs do mangá, das histórias em quadrinhos. (SATO, 2005, p. 62). 

Os mangás chegam ao Brasil já nos anos 1980, o primeiro deles sendo Lobo Solitário 

(Kazuo Koike, Goseki Kojima), em 1988, pela Editora Cedibra. Mas estes eram adaptados para 

a leitura ocidental, que é da esquerda para a direita e de cima para baixo, o que invertia as artes 

e tornava praticamente todos os personagens em canhotos. Só com a chegada de Dragon Ball 

(Akira Toriyama, 1984), em 2000, pela Editora Conrad fez com que os mangás passassem a 

sair em seu formato original, ou seja, com a leitura feita da direita para a esquerda e de cima 

para baixo. Nos mangás Dragon Ball Z (Akira Toriyama, 1988) da Conrad ainda persiste como 

o de maior sucesso no Brasil, vendendo 100 mil cópias semanais no seu auge em 2001. 

No futuro, outros assuntos surgirão. As histórias em quadrinhos, no Japão, sempre 

souberam captar tendências de comportamento, decodificá-las e transformá-las em 

sua linguagem característica. A indústria dos mangás atingiu um ápice sem par 

comparada à dos países ocidentais, não só pela diversidade de títulos, como também 

pelas tiragens astronômicas. (LUYTEN, 2011, p. 123). 

Os mangás tem valor social para a sociedade japonesa, representando para cada nível 

social uma forma de entretenimento personalizado e condizente com suas vivências. As 

diversidades de histórias permitem a identificação com os temas ou a completa fuga da 

realidade, muitas vezes necessária em uma sociedade na qual a exigência por ser exemplar 

atinge do pai de família responsável pelo sustento, a mãe responsável pelas finanças até as 

crianças que, além da escola, devem realizar muitas outras atividades extracurriculares tendo 

como finalidade garantir um futuro estável. 

2.2 Animês como um novo meio de comunicação 

Animê é a abreviação da palavra animation (animação em inglês) termo adotado a partir 

da década de 1950, para os japoneses corresponde a toda e qualquer produção animada. Porém 

com a difusão transnacional de produções de animação japonesa a partir da década de 1980, a 

palavra ‘animê’ virou para os demais países sinônimo de animação com a estética e técnica 

japonesa. Os animês diferentemente da indústria do mangá não contam com antecedentes antes 

do contato com o ocidente após o fim da Segunda Guerra Mundial, sendo esta influência 

ocidental a principal responsável pela formação desse novo meio de comunicação e expressão 

artística. 

Outro elemento interessante para a história do animê refere-se à mudança da 

nomenclatura deste formato de desenho no Japão. Em 1950, até o influxo dos 

desenhos norte-americanos no Japão, os desenhos animados eram conhecidos como 

dõga (“imagens em movimento ou filme”), depois, influenciados pela palavra inglesa 

animation, passou a ser chamado de anime. (SILVA; NEVES, 2012, p.4). 

Apesar de não ter antecedentes do formato no qual os animês se configuraram, estes têm 

como base para a existência da atual indústria de animação desvinculada (quanto formato e não 

conteúdo) dos quadrinhos a produção de animação japonesa. Desde o início do século XX havia 
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a produção independente e comercial de animação contando com histórias baseadas em mitos, 

lendas e tradições da cultura japonesa. Por volta de 1910, os japoneses passaram a conhecer 

desenhos animados graças ao cinema. As produções eram inicialmente curtas-metragens mudos 

e preto e branco. Surgem assim os primeiros estúdios, criados por profissionais independentes 

que se aventuram na produção e desenvolvimento de técnicas para a criação de seus curtas. 

Seitaro Kitayama a partir de seus primeiros estudos com papel e nanquim em 1913 consegue 

produzir curtas-metragens baseados em fábulas infantis japonesas, como Saru Kani Kassen (“A 

luta entre o caranguejo e o macaco”) em 1917 e Momotaro (“O menino-pêssego”) em 1918, o 

primeiro desenho animado japonês exibido no exterior (França). Outros desenhistas como 

Junichi Kouchi e Oten Shimokawa são importantes nos anos iniciais de produção por seus 

experimentos com tons de cinza e fotografar desenhos de giz em lousa, respectivamente. Pois 

a busca para o barateamento da produção era constante, influenciando as características dos 

desenhos animados produzidos durante o século XX. 

A partir da década de 1920, houve uma evolução técnica e artística na animação japonesa 

com produções, de acordo com Sato (2007), como Uba Sute Yama (“A montanha das idosas 

abandonadas”), primeiro drama animado japonês produzido por Zenjiro ‘Sanae’ Yamamato, 

em 1925, e Osekisho (“O inspetor de estação”), em 1930, de Nobouru Ofuji, primeiro desenho 

animado japonês. Porém junto com a evolução técnica que desenvolvia cada vez mais a 

produção de animação, houve também o crescimento militar do Japão na década de 1930, 

culminando na ditadura militar que perdurou até o fim da Segunda Guerra Mundial. Em 1933, 

durante a guerra contra a China (Guerra Sino-Japonesa) todos os cinemas foram obrigados a 

exibir filmes e desenhos de caráter educacional militar e propaganda militarista. Os estúdios de 

cinema e animação ficaram sob o controle do governo que financiava produções apenas de 

cunho propagandista. Os artistas que discordavam eram afastados de suas funções e o 

surgimento de produções independentes foi a única forma de produção desvinculada ao 

governo. Assim a guerra, apesar da limitação quanto a liberdade de expressão, trouxe inovação 

técnica à animação japonesa pelo dinheiro investido do governo. Com a vitória inimiga, a 

censura perdurou sendo eliminadas as produções do governo militar como uma forma de 

impedir a propagação de ideias ultranacionalistas, restando apenas relatos e poucas figuras da 

produção da época. 

Em 1945, com o fim da guerra se deu o início da reconstrução da produção de animação 

japonesa com a formação de estúdios pelos entusiastas sobreviventes, mas o destaque só veio 

na década de 1950 e para dois diretores. Noburo Ofuji que produziu de forma independente e 
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extremamente experimental o curta Kujira (“A baleia”) em 1953, exibido no festival de Cannes 

e Yurei Sen (“O navio fantasma”) de 1955, que ganhou o Festival de Veneza. E Taiji Yabushita 

que em 1958 junto com a Toei Dõga (estúdio de animação) produziu Hakujaden (“A lenda da 

serpente branca”), o primeiro longa-metragem em cores do pós-guerra que deu início ao 

desenvolvimento industrial da animação no Japão. 

Osamu Tezuka foi o primeiro produtor e roteirista a criar uma série de animê, sendo ele 

também o criador do primeiro animê com cores. O primeiro animê para TV foi Manga 

Calendar, que consistia em vinhetas bem-humoradas sobre datas comemorativas, lançado em 

25 de junho de 1962, veiculado pela emissora TBS e produzido pelo estúdio Otogi. Porém o 

ponto de partida para a maior indústria de animação do mundo foi somente com a estreia, em 1 

de janeiro de 1963, de Tetsuwan Atom (Astro Boy) primeiro seriado de animação, sendo 

transmitido pela TV Fuji conquistou o público norte-americano que foi intermediário para a 

divulgação pro ocidente. 

Inclui-se o animê na esfera dos novos meios pelo fato de ser exibido em novos 

formatos, além do visual, em ecrã. Integrado no ambiente de mídia do nosso tempo, o 

animê apresenta-se como um meio especial, que não se afasta das referências ao 

formato do papel do mangá e que tem um público mundial. Embora o animês 
conquistem um mercado universal e exponha elementos da cultura japonesa, esta por 

sua vez, é muito mais do que aparece no animê. (ELIAS, 2012, p. 214, tradução 

nossa).8 

A indústria de animês conta com mais de 430 estúdios, responsáveis por produzir mais 

de 2500 episódios anuais, movimentando mais de 1 bilhão de dólares. Os animês tem um alto 

custo de produção podendo variar em média entre 1,5 e 3 milhões de dólares, os valores 

variando também em relação ao número de episódios, sendo o primeiro correspondente a um 

animê de 11 a 13 e o segundo de 22 a 25 episódios, respectivamente. Porém quando comparados 

a produções norte-americanas como, por exemplo, longas de animação da Disney ou Pixar são 

produtos de menor custo, já que a verba para produção de obras desses estúdios poderia ser 

usada para produzir até 100 animês. Esse barateamento quando comparado com produtos de 

outros mercados dá-se devido à pouca valorização dos profissionais da área que não são bem 

remunerados, sem uma mudança ainda prevista já que esse modelo é seguido desde a década 

de 1960.  

A produção feita por estúdios é mantida desde a reconstrução do cenário de animação em 

 
8 “Inclui-se a anime na esfera dos novos meios pelo facto de ser exibida em novos formatos, além do visual, em 

ecrã. Integrada no ambiente-de-media do nosso tempo, a anime apresenta-se como um meio especial, que não se 

afasta das referências ao formato papel da manga e que tem um público mundial. Embora a anime conquiste um 

mercado universal e exponha elementos da cultura japonesa, esta, por sua vez, é muito mais do que aparece na 

anime”. (ELIAS, 2012, p. 214) 
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1945, dezenas de estúdios foram criados entre eles Kyoto Animation, Sunrise, Production I.G., 

Shaft, White Fox, P.A. Works, Bones, Doga Kobo, J. C. Staff e A-1 Pictures, sendo estes alguns 

dos mais reconhecidos no mercado. Assim como nos mangás, há a segmentação na produção 

de animês por públicos, o que não implica que a determinado público seja impedido o consumo. 

É apenas uma tática comercial para a produção e divulgação das obras tendo maior garantia da 

percepção do público das produções que estão sendo produzidas.  

Por serem produções que envolvem grandes custos, os animês dependem de um 

grande planejamento feito entre a emissora, a produtora de animação e os fabricantes 

de produtos licenciados. Com tamanho investimento e dedicação, o resultado forma 
uma cadeia de esquemas que envolvem agências de publicidade, indústrias de 

alimentos, brinquedos, videogames, gravadoras, editoras, distribuidoras e papelaria. 

Por isso, quando uma série vai ao ar na TV japonesa, a quantidade de produtos e 

serviços que são criados para envolver emocionalmente o consumidor é considerável, 

trazendo à tona impulsos consumistas dos espectadores e fãs do programa. Todas 

essas produções acabam gerando, além de entretenimento para crianças, jovens e 

adultos, um segmento de mercado ligado ao ramo da animação japonesa que está 

presente no mundo inteiro. (BARROS; HORA, 2013, p.7). 

Entre os gêneros de animês estão o Shonen destinado ao público masculino jovem entre 

os 12 e 18 anos característico por lutas e personagens poderosos. É o gênero mais facilmente 

comercializado e, por isso, um dos mais produzidos contando com mais diversidade de obras e 

o maior reconhecido entre os países estrangeiros e o responsável pelo boom que os animês 

tiveram ao redor do mundo. Há também o Shojo para o público jovem feminino de idade 

equivalente ao anterior, com histórias de romance e seu derivado o Majõ Shojo que conta com 

personagens guerreiras e com poderes mágicos. O Seinen para o público masculino mais 

maduro, normalmente entre os 18 e 40 anos e o Josei para o público adulto feminino que é o 

amadurecimento do Shojo. E ainda o Kodomo que tem como foco as crianças principalmente 

entre os 4 e 10 anos. Apesar de esses serem os mais populares existem diversos outros gêneros 

e subgêneros de animês de acordo com a temática e a estética que apresentam, como exemplos 

podemos citar o Mecha que conta com robôs gigantes, o Aniparô que fazem paródia de outros 

animês ou mangás, o Hentai com narrativas menos complexas destinado ao público maior de 

18 anos ou o Gore cuja narrativa apresenta muito sangue e violência, normalmente contém 

temáticas sombrias e sobrenaturais. 

No Brasil, os animês chegam primeiro por volta da década de 1960, a primeira leva 

conforme Nagado (2007) conta com clássicos como Oitavo Homem (Eito Man, 1963), Ás do 

Espaço (Uchu Ace, 1964), Zoran (Uchuu Shonen Soran, 1964), Homem de Aço (Tetsujin Ni-

juhachi Gou, 1963), entre outros. Na década de 1970, se fizeram presentes A Princesa e o 

Cavaleiro (Ribon no Kishi, 1967), Speed Racer (Maha  Go Go Go, 1967), Super Dínamo (Paa 

Man, 1967), Sawamu – O Demolidor (Kick no Oni, 1970), televisionados em sua maioria pela 
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TV Record e TV Tupi (posteriormente substituída pelo SBT). Porém o impacto não foi evidente 

devido a não popularização do aparelho de televisão, sendo este ainda considerado um artigo 

de luxo. No entanto, veio a censura promovida durante os anos 1970 pelo governo militar 

impedindo a ascensão dos animês naquela década. 

No Brasil, essa ascensão só ocorreu com a chegada da Rede Manchete em 1983, pois esta 

precisava de novos programas para preencher a sua grade e os animês eram produtos com o 

custo não tão elevado. A emissora passou a exibir em sua grade inúmeros animês, tornando-se 

assim uma grande responsável pela popularização dos animês que antes não recebiam tanto 

espaço na TV. Com os anos 1990 veio o boom dos animês, foi quando chegaram ao Brasil obras 

que são populares ainda hoje e contam com enorme número de fãs no país, o maior deles com 

certeza foi Cavaleiros do Zodíaco (Masami Kurumada, 1985) que em 1994 foi o responsável 

por essa explosão de animês que perdura até hoje. Ao lado da TV Manchete, outras emissoras 

de TV aberta como Record, SBT e Globo passaram a veicular os animês. Assim como a TV 

por assinatura 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 além de comprados 

os direitos de exibição também havia o trabalho de dublagem feito por estúdios brasileiros para 

facilitar o acesso do público. 

2.3 A transnacionalidade dos animês 

 Na busca por se estabelecer no mercado japonês os estúdios de animês assumiram a 

configuração de empresas com um articulado sistema de marketing, agências de publicidade, 

indústrias de alimentos, brinquedos, videogames, entre outros. Um mercado bilionário se 

estabeleceu, e junto a uma série de fatores como a necessidade do Japão de exportar os seus 

produtos culturais devido à crise asiática e o interesse externo por consumir os produtos, o país 

viu nos animês uma oportunidade de lucros, além de poder divulgar a identidade japonesa como 

gostariam de ser reconhecidos pelas outras nações, mudando assim a forma como foram 

representados durante o período de guerra.  

 O período pós-guerra trouxe inovações e novas influências que foram incorporadas e 

reinterpretadas à cultura local, pois em um primeiro momento houve a busca por encontrar os 

temas que melhor seriam aceitos pelo público japonês. Segundo Sato (2007), O mérito pelo 

pioneirismo quanto a pesquisa com o público cabe a revista Shûkan Shõnen Jump (“pulo” 

semanal para meninos), mais famosa revista de mangá do Japão e do mundo. Publicada pela 

editora Shueisha desde 1968, foi revolucionária ao ir na contramão do que era feito por suas 

concorrentes, as principais delas sendo Shõnen Magazine da editora Kõdansha e a Shõnen 
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Sunday da editora Shogakukan ambas lançadas em 1959, que contavam com mangakás 

renomados cuja histórias já eram conhecidas pelo público. A Shõnen Jump teve como estratégia 

dar oportunidades a novos talentos com contratos de longo período (assegurando assim que não 

fossem levados pelas concorrentes), além disso realizou uma pesquisa junto ao público para 

descobrir o que os fazia se emocionar, ao que davam importância e o que os deixavam felizes. 

Conseguindo como respostas: a amizade, o esforço e a vitória, respectivamente. Esses temas 

foram norteadores para criação das histórias que passaram a fazer parte da revista, sendo ela a 

responsável por obras como: Captain Tsubasa (Super Campeões, Yõichi Takahashi, 1981), 

Dragon Ball (Akira Toriyama, 1984), Yu Yu Hakusho (Yoshihiro Togashi, 1990), Yu-Gi-Oh! 

(Kasuki Takahashi, 1996) e Rurou Ni Kenshin (Samurai X, Nobuhiro Watsuki, 1994). Todas 

ganharam versão em animê e tiveram grande repercussão fora do Japão, em especial no Brasil. 

 Os temas que nortearam a Shõnen Jump e a fizeram a mais reconhecida revista de mangá 

do mercado passaram a representar as histórias contadas nos animês, seja porque esses eram 

adaptações das histórias dos mangás ou mesmo os originais. O mercado de produção cultural 

tinha agora ideia do que seu público gostava, os estúdios apostavam seu capital na realização 

de projetos que tinham maiores chances de se reverterem em lucros. Com o consumo dessas 

produções por outras nações, metade por acidente e a outra pelo posterior investimento no 

mercado exterior, essas histórias passaram a atingir outros públicos, não mais estando limitadas 

aos japoneses. 

Por lidarem com temas universais como amizade, lealdade, coragem e amor, os heróis 

de mangá e séries de TV encontram fácil identificação com povos de qualquer etnia. 

Sem os bloqueios tantas vezes castradores dos politicamente corretos heróis norte-

americanos, os personagens japoneses conquistam espaço cada vez maior e 

influenciam cada vez mais autores de quadrinhos por todo o mundo. (NAGADO, 

2005, p. 53). 

 Surge assim portanto a necessidade de que essas histórias contem com características que 

as façam ser consumidas de forma mais palatável pelas demais nações, inclusive as ocidentais, 

podemos afirmar que essa adaptação apesar de substancial não foi de todo complicada aos 

estúdios japoneses já que o animê em sua forma nasceu a partir do contato com o ocidente e é 

intrínseco ao povo japonês fazer apropriações de influências externas. Segundo Ortiz (2007, p. 

140),   “a dimensão global supera o aspecto nacional. Para que os homens se encontrem e se 

reconheçam no universo da modemidade-mundo é preciso que sejam forjadas outras referências 

culturais”. Os estúdios passam, portanto, a produzir histórias que possam ser consumidas dentro 

e fora do país, não perdendo, porém, as características que fazem dos animês um produto 

japonês, por isso são adicionados ao enredo elementos das demais culturas (americana e 

europeia, principalmente). 
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O mercado internacional seria então formado por subconjuntos autônomos, exigindo, 

para cada um deles, um tratamento particular. A corporação transnacional, ao tomar 

o planeta como mercado único, redimensiona suas prioridades. Não é a parte que 

determina o todo, mas o inverso. Sua operacionalidade é ditada pela competição 

global. As especificidades nacionais são, neste caso, secundárias, sendo levadas em 

conta apenas quando as políticas totalizantes estiverem traçadas de antemão. (ORTIZ, 

2007, p. 150). 

 Os estúdios passam de empresas nacionais a transnacionais, porém estes não são 

desenraizados culturalmente como Ortiz (2007) afirma que estas empresas  devem ser, pois o 

caráter universal que garante o elo entre as diversidades existentes se encontra nos enredos 

desses animês que fundem os conceitos japoneses com elementos estrangeiros. Enquanto as 

demais multinacionais transicionam para transnacionais, os estúdios fazem a mudança do 

nacional ao transnacional. Não tendo antes a caracterização de um polo com filiais ao redor do 

mundo, eles já nascem com aspectos de transnacionalidade em suas narrativas, os quais só 

foram reforçados com a exportação dessas produções. Desde então a produção dessas obras 

tornou-se descentralizada em configuração cultural, porém ainda tendo como polo o Japão onde 

os estúdios se encontram. 

Porque as transnacionais são mais flexíveis, elas conteriam os atributos específicos às 

novas tecnologias, tornando-as expressão da autonomia dos homens. Flexibilidade 

torna-se sinônimo de independência. A decomposição do centro transubstancia-se em 

metáfora de democracia, o reforço das partes sendo percebido como um movimento 

de liberalização. (ORTIZ, 2007, p. 159). 

 Essa descentralização de elementos intrinsicamente japoneses para outros globalizados 

faz com que as obras possam fazer parte do cotidiano de outras nações, pois estas passam a 

contar com mais uma possibilidade de consumo desvinculada do eixo americano-europeu e que, 

por seu exotismo asiático, causa ainda mais curiosidade ao público. Segundo Ortiz (2007, p. 

160), “como o processo de fragilização das centralidades promove as autonomias, os indivíduos 

ganhariam em ‘liberdade’ no seio das sociedades pós-informatizadas-globais. Indivíduo que, 

na sua integralidade, teria a todo o momento uma capacidade de escolha”.  

 Essa oportunidade de escolha é uma característica da sociedade pós-moderna, na qual os 

meios de massa são descentralizados e os novos meios de comunicação propiciados pela 

evolução tecnológica ganham cada vez mais adeptos que buscam mais possibilidades de 

interação e diversidade de conteúdo. O conceito de personalização ganha mais valor e as 

pessoas passam a defender suas individualidades com mais afinco, não aceitando mais serem 

tratados do modo massivo aos quais os meios tradicionais estavam acostumados, estes tendo 

também que se reinventar para manterem-se no mercado. 

 Surge então por meio da internet em consonância a produção transnacional o público 

receptor dessas obras que se articulam por meio dos novos meios de comunicação. Assim, uma 
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comunidade de fãs se configura na qual estes atuam ativamente no processo de consumo, 

transformando a lógica tradicional de circulação midiática antes vigente. Neste sentido, o 

consumo passa a ser influenciado por essa comunidade que assume o papel de disseminar essas 

obras. Os indivíduos apreciadores dos produtos nipônicos mangá e animê e da cultura nipônica 

como um todo são denominados Otakus. Cujo significado e definição segundo a cultura 

japonesa é: 

Os otakus (nerds) são conhecedores fanáticos de algum assunto obtuso, que podem 

variar de torcedores alucinados de algum esporte, ou colecionadores maníacos de 

objetos incomuns, a jogadores viciados em videogames, mas geralmente são fãs 
doentios de tokusatsu (filmes de monstros e heróis uniformizados), animês e mangás, 

e que em comum possuem a característica de não conseguirem relacionar-se 

socialmente com pessoas que não compartilhem do mesmo ramo ou grau de 

conhecimento específico. (SATO,2007, p. 21). 

 Porém essa definição está essencialmente ligada à cultura japonesa. No ocidente, o termo 

é aceito e usado sem o cunho depreciativo, utilizado apenas como forma de caracterizar um 

grupo com gostos pessoais semelhantes e não necessariamente pessoas com dificuldades de 

interação social. Essa organização da comunidade otaku como admiradora do país do sol 

nascente foi essencial para a transnacionalização do mangá e do animê. Pois muitas foram as 

dificuldades que os fãs enfrentaram para consumir esses produtos, dificuldades estas que 

acabaram tornando-se menores ao longo dos anos e a popularização da internet. Por meio do 

empenho da comunidade otaku é que o consumo se manteve em voga durante períodos menos 

receptivos a esses conteúdos. Organizações de encontros para troca de mangás, DVDs de 

animês, exibição de Cosplays9 são feitas pela comunidade otaku no Brasil desde antes da atual 

popularização de produções asiáticas e surgem posteriormente com o desenvolvimento 

tecnológico novos meios de trocas não mais limitados ao encontro físico. 

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 a deficiência 

gerada pela diminuição dos conteúdos antes exibidos tanto na TV aberta como na por 

assinatura, 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. Essa prática foi potencializada pelo advento do videocassete que combinava 

com uma característica de produção japonesa, a produção em larga escala de Original Video 

Animation (OVA), que segundo Silva e Neves (2012, p. 5)  teria sido “gestado nos anos 1980, 

com o objetivo de criar animês para serem vendidos em VHS (atualmente DVD e Blu-ray disc), 

 
9  É um termo em inglês, formado pela junção das palavras costume (fantasia) e roleplay (brincadeira ou 

interpretação), consiste em fantasiar-se com acessórios e outros artigos representando um determinado 

personagem. 
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sem exibição antecipada na TV ou no cinema.” Ou seja, através inicialmente das fitas VHS e 

posteriormente com a internet esses conteúdos passaram a ser distribuídos com os demais que 

não tinham acesso. Práticas como reuniões em eventos para assistir essas fitas ou empréstimos 

de mangás traduzidos pelos próprios fãs para que os demais tirassem cópias eram comuns. 

Segundo Urbano (2011, p. 6) “a junção desses recursos aliados às ações criativas dessa fãs [sic], 

permitiu o surgimento – no final da década de 1980 (nos EUA) e em meados do ano 2000 (no 

Brasil) - da prática midiática fansubber.”  

Porém apesar de favorecer a transnacionalidade essas práticas de trocas entre fãs acabam 

tendo um lado negativo para a indústria, a pirataria. Já que o consumo não é feito mais por 

meios legais e licenciados, o dinheiro investido para a produção de animês dificilmente retorna 

aos estúdios causando déficit na renda total esperada pelas obras, o que causa cancelamentos 

de algumas produções. 

Um relatório de 2004 divulgado pela Jetro – Japan External Trade Organization 
revelou que a lucratividade do setor de animação do Japão vem caindo cerca de 10% 

ao ano desde 2002, assim como a arrecadação de bilheteria dos animês para cinema: 

de 53 bilhões de ienes em 2001 para 3 bilhões em 2003, embora a produção de novas 

animações tenha aumentado nos últimos anos. (SATO, 2007, p. 39). 

 Por ser um mercado caro que limita o número de produções e sofre ainda com 

desencontros entre os horários de exibição e a agenda dos ocupados japoneses, o animê não é 

tão popular quanto o mangá em sua terra natal. Fazendo assim, com que a sua exportação e 

consumo no ocidente seja imprescindível para manter a indústria. Assim os Fansubs acabam 

tornando-se um empecilho para os estúdios, levando a indústria a adaptar-se e buscar por novos 

meios de divulgação licenciados, como os streamings. 
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3 A SOCIALIDADE COMO DISSEMINADORA DO ANIMÊ 

 A Teoria Barberiana das Mediações (MARTÍN-BARBERO, 1997) não se confunde com 

uma teoria da recepção, pois seu alcance está em compreender o inteiro processo de 

comunicação e não apenas o polo da recepção. A comunicação, para o autor, é uma questão de 

mediações mais que de meios, visto que é por meio destas, relacionadas a cultura, que se dá 

todo o processo de produção e recepção. As mediações compreendem todos os processos desde 

a produção do produto até a recepção do público. Assim, todo processo de comunicação é 

articulado a partir das mediações, sendo essa uma noção plural, por isso mediações (LOPES, 

2018). Justamente por levar em conta o todo comunicativo, entende-se que “nossas concepções 

do mundo, não são individuais, são coletivas” (MARTÍN-BARBERO; BARCELOS, 2000, p. 

155), uma vez que estão impregnadas de aspectos culturais coletivos. 

 Neste sentido, “não há uma definição única de mediação, uma vez que ela é uma noção 

movente, que acompanha permanentemente as transformações da sociedade e especificamente 

as da comunicação” (LOPES, 2018, p. 15). A ideia de mediações surge a partir da necessidade 

do autor de investigar como as pessoas se comunicam, não apenas a comunicação difundida 

pelos meios, mas também a comunicação cotidiana. Assim, formulou mapas teórico-

metodológicos com o objetivo nortear o estudo da cultura a partir da comunicação. As 

mediações estão presentes no emaranhado do processo de produção e recepção, porém como 

um elemento estruturante do mesmo e não como uma derivação apenas. “Mediação significava 

que entre estímulo e resposta há um espaço de crenças, costumes, sonhos, medos, tudo o que 

configura a cultura cotidiana” (MARTÍN-BARBERO; BARCELOS, 2000, p. 154). 

 O estudo das mediações deve ser entendido como um estudo interdisciplinar e 

transdisciplinar, porque a linguagem é cada vez mais intermediada e abarca várias disciplinas. 

A comunicação ocorre na interação que possibilita a interface de todos os sentidos, portanto, é 

uma intermediação, um conceito que pode ser usado para pensar a hibridização das linguagens 

e dos meios.  

Os meios são vistos como importantes, mas não os protagonistas da comunicação, estando 

inseridos em um todo maior. Significando assim que os meios influem, mas conforme o que as 

pessoas esperam deles, conforme o que elas pedem aos meios. Então, para falar de influência 

deve-se estudar o modo de relação das pessoas com o meio, levando em consideração o contexto 

na qual ela está inserida. Pois, as nossas concepções de mundo são coletivas, pois apesar da 

maneira individual, esta está moldada por uma série de dimensões culturais, que são coletivas. 

(MARTÍN-BARBERO; BARCELOS, 2000) 



33 
 

A cultura deve ser vista aqui a partir da concepção antropológica que está ligada às 

crenças, valores de vida e memórias, ou seja, alargamos o conceito de cultura. Para que assim 

melhor possamos entender a sua relação com os meios. A cultura vista a partir da vida cotidiana 

pode-se notar que a inserção de determinadas tecnologias, determinados meios, estão 

transformando a sensibilidade e os modos de expressão e assim passamos a um outro nível de 

cultura. Passamos assim a falar de mutações culturais. Essa mudança se dá a partir das novas 

tecnologias que trazem mudanças de sensibilidade na estrutura de produção. Dá-se então a 

construção de uma nova cultura que vem não desses novos aparelhos, mas das crianças e dos 

adolescentes. (MARTÍN-BARBERO; BARCELOS, 2000) 

A tecnologia digital radicaliza a experiência de des-ancoragem produzida pela 

modernidade, porque essa tecnologia desloca o conhecimento, modificando tanto o 

estatuto cognitivo quanto o institucional das condições de conhecimento, levando a 

uma forte indefinição das fronteiras entre razão e imaginação, conhecimento e 

informação, natureza e artifício, arte e ciência, conhecimento especializado e 

experiência profana. Assim, as transformações nas formas pelas quais o conhecimento 

circula constituem uma das mais profundas transformações que uma sociedade pode 

sofrer. (MARTÍN-BARBERO, 2018, p. 29). 

 Segundo Martín-Barbero (2018) se configuram outros espaços caracterizados a partir da 

construção dessa nova cultura amparada pelos usos das tecnologias. Entre eles o espaço 

produzido que consiste na conexão entre territórios que deu origem a uma espacialidade que é 

disseminada pelos meios de comunicação e compartilhada, contrapondo os isolamentos e 

gerando laços socioculturais. E o espaço praticado representando a modernidade que busca o 

global causando a desvalorização do nacional que passa a ser desafiado pela pluralidade, onde 

persiste a dualidade entre os laços de pertencimento e o de ser globalizado. 

 Entre as mediações dispostas no Mapa das Mediações (MARTÍN-BARBERO, 1998) 

cabe a nossa discussão um melhor aprofundamento nas mediações da socialidade levando em 

consideração o paralelo feito até o momento entre o cultural e o social envolvendo o animê. E 

como os estúdios buscam atingir o público para que esse se aproprie das narrativas apresentadas 

pode-se questionar se estas estão ou não satisfazendo seus interesses. 

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 dos conteúdos aos quais são expostos em seu cotidiano e as relações mantidas dentro 

desse espaço do qual fazem parte. Atualmente ela se encontra cada vez mais presente no digital, 

sendo a união dos conceitos individuais com os massivos trazidos pelos outros interagentes 
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presentes ali também. Torna-se, portanto, imprescindível problematizar sobre a socialidade, ou 

socialidades no plural, quando pensamos as práticas sociais, 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.  

Essa socialidade pode ser classificada em um novo patamar, sendo denominada de 

socialidade digitalizada. Uma nova forma de socializar é possibilitada pelos meios digitais que 

fazem parte da comunicação contemporânea que uma grande parte da população brasileira se 

encontra inserida. As formas de interações antes limitadas apenas ao encontro físico hoje não é 

mais a única forma de interação possível, os limites geográficos foram alterados e o meio digital 

ganhou uma importância crucial para a comunicação fazendo com que meios tradicionais 

buscassem formas de coabitar com esses novos, que vieram para ficar. O público apropria-se 

dos meios digitais passando a interagir das mais diversas formas, sendo uma delas a criação das 

comunidades de fãs que traz novos tipos de vínculos e interações entre si e, consequentemente, 

novas formas de relacionamento com os criadores de conteúdo presentes nesses meios também.  

No caso da comunidade otaku, esse relacionamento pode ser entre os mais diversos 

elementos presentes no emaranhado comunicacional responsável por propagar os produtos 

nipônicos. Sejam eles os próprios estúdios de animês, os Fansubs, Youtubers de animês e 

demais membros da comunidade. Os youtubers de forma geral são um exemplo das novas 

articulações comunicativas, da formação de um novo uso presente na comunicação 

contemporânea, os meios de comunicação se expandem e descentralizam-se. O principal meio 

de acesso a produtos audiovisuais não é mais apenas a TV, ou mesmo o cinema. Novas 

plataformas surgem como o YouTube, Amazon Prime Video, Netflix, entre outras. Surgem, 

portanto, novas oportunidades de interação entre o público e mais possibilidades de contato 

deste com a produção do conteúdo possibilitando-o assim de opinar neste processo. A 

comunidade de fãs é consolidada e uma via de mão dupla produtor-consumidor é criada fazendo 

com que esses dois passem a agir como coprodutores quando estabelecem uma maior 

proximidade e diálogo. 

3.1 As lógicas de produção alteradas pelas competências de recepção 

As Competências de Recepção atuam diretamente nas Lógicas de Produção presentes 

nesses estúdios, ou seja, a forma como os conteúdos são constituídos e posteriormente 

produzidos. A dupla relação destes dois últimos pilares é mediada pelos movimentos de 

socialidade que são constituídos a partir dos usos coletivos da comunicação. Porém outros 

pilares do Mapa das Mediações (MARTÍN-BARBERO, 1998) são essenciais para a discussão 
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acerca do produto nipônico animê, sua produção e consumo. Se faz, portanto, necessário uma 

análise das relações entre alguns dos pilares que constituem o segundo mapa estas sendo 

mediadas pelos movimentos de socialidade e de institucionalidade. 

Figura 2 – Segundo Mapa das Mediações (1998)

 

Fonte: Martín-Barbero (2015)10 

Primeiramente cabe explicar o objetivo de Barbero ao elaborar o Mapa da Mediações, 

também denominado mapa noturno. Para ele era necessário mudar o lugar do qual as perguntas 

são formuladas, descentralizar o debate que tinha o meio como centro.  Transformando assim 

os conceitos básicos antes tão enraizados. Por ser um caminho ainda pouco explorado seria 

necessário avançar em meio a escuridão, formulando novas questões e conceitos a serem 

debatidos. 

 [...] avançar tateando, sem mapa ou tendo apenas um mapa noturno. Um mapa que 

sirva para questionar as mesmas coisas – dominação, produção e trabalho – mas a 

partir do outro lado: as brechas, o consumo e o prazer. Um mapa que não sirva para 

fuga, e sim para o reconhecimento da situação a partir das mediações e dos sujeitos. 

(MARTÍN-BARBERO, 2015, p. 290). 

O mapa foi formulado tendo como centro a comunicação, a cultura e a política, estes 

sendo os reguladores sociais. Os pilares nos extremos do mapa são interligados e permeados 

pelas mediações que estão postas entre os pilares que melhor se relacionam, porém o mapa é 

fluído e pode ser considerado e interpretado de diversas maneiras. Em nossa discussão 

priorizaremos como recorte investigativo os pilares Lógicas de Produção e Competências de 

Recepção e como essa relação é mediada pelos movimentos de socialidade. Porém podemos 

citar outros pilares e suas relações, como o pilar Formatos Industriais, consistindo nos diversos 

 
10 MARTÍN-BARBERO, Jesús. Dos meios às mediações: comunicação, cultura e hegemonia. 7. ed. Rio de 

Janeiro: Editora UFRJ, 2015. 360 p. 
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tipos de conteúdo produzidos: animês, filmes de animação, Original Video Animation (OVA), 

estes diretamente ligados às Matrizes Culturais. No caso dos animês, as Matrizes Culturais são 

normalmente os mangás, pois se fundamentam nestes e adaptam-nos para a produção de seu 

conteúdo.  

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

seja, a interação e aceitação do público a partir do consumo desses produtos faz com que os 

estúdios obtenham parâmetros para concluir se este agrada ou não o seu público, indicando 

assim se devem ou não continuar com sua produção. E por se tratar de um meio monetizado, 

portanto fonte de renda para o produtor, um dos objetivos observados é se conquistam o público. 

O consumo não é apenas reprodução de forças, mas também produção de sentidos: 

lugar de luta que não se restringe à posse dos objetos, pois passa ainda mais 

decisivamente pelos usos que lhes dão forma social e nos quais se inscrevem 

demandas e dispositivos de ação provenientes de diversas competências culturais. 
(MARTÍN-BARBERO, 2015, p. 292). 

Ou seja, os formatos são adaptados a partir de Matrizes Culturais já existentes com a 

junção de novas formas e técnicas em sua maioria variantes das tecnologias, buscando assim 

uma adaptação ao mercado e também ao gosto popular. Quanto as Lógicas de Produção, estas 

podem ser afetadas diretamente na busca pela aceitação do público. Em um ponto se encontra 

o produtor e no outro o público que não hesita em dar seu feedback. Na busca para que as 

produções se mantenham populares estes produtores (estúdios) incorporam novas 

características, narrativas e até mesmo novos estilos para melhor serem aceitos. Porém esse 

processo não ocorre somente enquanto a produção está acontecendo ou depois de completa, na 

verdade apesar de ocorrer durante todo o processo é ainda maior em sua criação. Pois o mercado 

dita aquilo que está fazendo sucesso e dificilmente projetos que dispendem  investimentos serão 

feitos em produções de obras que não trarão retorno. 

Por ser um mercado que conta com a sua exportação para ter retorno do investimento e 

lucros, os estúdios de animês não podem se arriscar em excêntricas novidades (não no caso de 

grandes projetos, possivelmente houve casos em que o excêntrico agradou ao público). Na sua 

construção, esse mercado não podia correr riscos devido à escassez presente na época, 

contemporaneamente, porém as empresas buscam sempre ter o mínimo possível de risco já que 

qualquer deslize significa grandes perdas em um mercado bilionário. 

Segundo Martín-Barbero (2015), entre as lógicas do sistema de produção e as lógicas dos 

usos (Competência de recepção ou consumo), medeiam os gêneros ou os Formatos Industriais. 

Ou seja, a partir do reconhecimento da cultura a qual se destina a produção, regras são 

configuradas para ela e estratégias são definidas. A definição de gênero aqui não se configura 
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como a de aspecto literário. 

No sentido em que estamos trabalhando, um gênero não é algo que ocorra no texto, 
mas sim pelo texto, pois é menos questão de estrutura e combinatórias do que de 

competência. Assumimos então a proposta de uma equipe de investigadores italianos 

segundo a qual um gênero é, antes de tudo, uma estratégia de comunicabilidade, e é 

como marca dessa comunicabilidade que um gênero se faz presente e analisável no 

texto. (MARTÍN-BARBERO, 2015, p. 303). 

 Para que uma obra tenha um vínculo comunicacional produtor-receptor há que se levar 

em conta não somente os aspectos presentes na comunicação de um dos lados, e também que o 

meio social ao qual o receptor está inserido é fundamental na configuração dos seus hábitos de 

consumo. “Pois seu funcionamento nos coloca diante do fato de que a competência textual, 

narrativa, não se acha apenas presente, não é unicamente condição da emissão, mas também 

da recepção.” (MARTÍN-BARBERO, 2015, p. 304) 

Um gênero pode ser mutável, adaptar-se a configuração da sociedade na qual está inserido 

e se reconfigurar de acordo com o país e cultura no qual se encontra inserido. Pensando nesse 

aspecto, os gêneros de animês apesar de bem delineados a partir de seus públicos-alvo 

encontram em suas narrativas a possibilidade da transnacionalidade, articulando-as com 

características distintas presentes em outras nações. Sejam elas físicas (olhos e cor de cabelos), 

demográficas, comerciais (marcas e produtos de uso mundial) ou culturais. Nos animês, um 

gênero que se destaca pela sua aceitação fazendo sucesso entre o público é o Shonen. 

3.2 O gênero Shonen na TV brasileira 

A chegada dos animês ao Brasil deu-se por volta da década de 1960 com clássicos como 

Oitavo Homem (Eito Man, 1963), Ás do Espaço (Uchu Ace, 1964), Zoran (Uchuu Shonen 

Soran, 1964), Homem de Aço (Tetsujin Ni-juhachi Gou, 1963), A Princesa e o Cavaleiro (Ribon 

no Kishi, 1967), Speed Racer (Maha  Go Go Go, 1967), Super Dínamo (Paa Man, 1967), 

Sawamu – O Demolidor (Kick no Oni, 1970),  que são televisionados em sua maioria pela TV 

Record e TV Tupi. Juntamente com os tokusatsus sendo o primeiro a ser exibido Nashônaru 

Kiddo ou National Kid televisionado pela TV Record. Estes consistem em séries live-action de 

ação que fazem uso de efeitos especiais, geralmente essas produções trazem elementos de ficção 

científica, fantasia ou terror, mas podem ter diálogo com outros gêneros.  

Apesar de não ser necessariamente uma série animada, National Kid ganhou popularidade  

e abriu portas para que outras obras tokusatsus 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 1970 pelo governo militar, fazendo com que a 

ascensão dos animês só ocorresse com a chegada da Rede Manchete em 1983. A emissora 
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passou a exibir em sua grade séries tokusatsus e inúmeros animês, tornando-se assim uma 

grande responsável pela popularização dos animês, que antes não recebiam tanto espaço na TV. 

Com a exibição de Cavaleiros do Zodíaco (Saint Seiya, 1986) no segundo semestre de 

1994 pela TV Manchete iniciou-se o boom do animê no Brasil, efeito que se mantém até hoje. 

Desde então o consumo desse produto se manteve estável no país, mesmo em meio aos 

percalços enfrentados pela comunidade otaku em determinados períodos desde então. 

No Brasil os Cavaleiros causaram um furor sem precedentes, abrindo caminho para a 

grande popularidade que o mangá e o animê hoje possuem no país. Aos fatores já 

descritos, somaram-se no país outras condições que colaboraram para o grande 

impacto da série. Quando o animê entrou no ar em 1994 pela TV Manchete, havia 

uma década que nenhum desenho japonês recente era exibido pelas emissoras 

brasileiras, e por isso os Cavaleiros atraíram a atenção de crianças e adolescentes na 

condição de novidade sem similar. (SATO, 2007, p. 44-45). 

Ao lado da TV Manchete, outras emissoras como SBT, Globo e Record passaram a 

manter a exibição de animês em sua grade de programação. A TV por assinatura também 

começou a veicular animês 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 difusão 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 animês e fez com que a popularidade antes conquistada caísse novamente. De 

forma geral, os canais de TV aberta deixaram de exibir os animês, devido a diminuição de renda 

vinda dos anunciantes e pela migração dos telespectadores para a internet e TV por assinatura, 

que permitiam maior diversidade e comodidade na hora de escolher o que assistir. Os Fansubs 

ganham ainda mais visibilidade e são tidos como os responsáveis por manter a acessibilidade 

do público incapaz de acompanhar os canais a cabo, já que por permitir downloads as obras 

podem ser compartilhadas até mesmo entre as pessoas sem acesso à internet. Porém a situação 

se encontra diferente atualmente, com o surgimento dos streamings, uma contrapartida dos 

estúdios que buscam novas formas de voltarem a ter os lucros perdidos com a incidência da 

pirataria. Entre os principais podemos citar a Netflix, Amazon Prime Video e o Crunchyroll, 

sendo apenas o último especializado apenas em animês.  

Foi estabelecido a necessidade da descoberta dos gêneros de animês televisionados pela 

TV aberta brasileira durante o período em que esteve em voga, descobrindo assim quais 

narrativas eram mais perpetuadas entre o público e, portanto, qual o gênero que mais fazia 
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sucesso. Já que apesar do estabelecimento deste produto ter sido somente uma necessidade de 

obras com um menor custo para as emissoras, a partir do seu fortalecimento um mercado 

nacional foi formato com grandes publicidades e vendas de produtos relacionadas a 

personagens derivados desses animês. 

Para isso foi necessário a realização de um levantamento das obras já veiculadas pelas 

emissoras de TV aberta do Brasil, porém, neste levantamento não constam todos os animês já 

exibidos. Mas os esforços possíveis foram dispendidos na busca por reunir o máximo de 

informação possível sobre o assunto. Desde a consulta em livros, fóruns, sites, vídeos e também 

entre a comunidade otaku. Como delimitações foram observadas somente obras que tivessem 

um número consistente para ser considerada uma série animada, sendo desconsideradas obras 

com números inferiores a 10 episódios, já que estes são geralmente fragmentações de OVAs 

produzidos para o mercado de home vídeo. Também foram desconsideradas todas as animações 

não seriadas, ou seja, os filmes de animação. 

Entre os animês catalogados constam algumas produções de parcerias entre estúdios 

japoneses e estúdios de países como Itália, Estados Unidos e até produções dirigidas por 

diretores de outras nacionalidades. Esse levantamento revela mais indícios que confirmam a 

transnacionalidade do produto nipônico animê, contando com a presença de aspectos externos 

a cultura japonesa em diversas partes do processo, desde a idealização, produção ou mesmo do 

ponto de vista responsável pela produção.  

Constam no levantamento todas as emissoras de TV aberta da qual encontrou-se registro 

de exibição de animês durante um período de sua programação, mesmo que este tenha sido 

breve ou que apenas um gênero de animê tenha sido exibido, como é o caso das emissoras de 

cunho religioso. Para manter o máximo possível da fidedignidade do levantamento, resolveu-

se não omitir as obras que foram exibidas por mais de uma emissora. Portanto há a presença de 

uma mesma obra referente a diferentes redes televisivas. O levantamento contou, desse modo, 

com as seguintes informações: emissoras televisivas, animês exibidos (com o nome pelo qual 

são reconhecidos e por seu nome original quando este é diferente), ano das obras, estúdios e 

diretores responsáveis pela produção, e por último o gênero destes animês. 

Tabela 1 – Animês exibidos na tv aberta brasileira 

EMISSORA ANIMÊ ANO ESTÚDIO DIREÇÃO GÊNERO 

TVE Brasil Turma do Barulho 
(Urusei Yatsura) 

 

1981-
1986 

Studio 
Pierrot e  

Studio Deen 

 

Mamoru 
Oshii e   

Kazuo 

Yamasaki 

Comédia, 
Ficção Científica, 

Ecchi e Romance 
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Rede Brasil de 

Televisão 

Astro Boy 

(Tetsuwan Atomu) 

1963-

1966 

Mushi 

Production 

 

Osamu 

Tezuka 

Aventura, Mecha 

e Ficção 

Científica 

Rede Vida 

 

Superbook 

(Anime Oyako 

Gekijō) 

1983 Tatsunoko Masakazu 

Higuchi 

 

Religioso 

 

Rede Gênesis A Casa Voadora 
(Tondera House 

no Daiboken) 

1982-
1983 

Tatsunoko Mineo Fuji e 
Masakaku 

Religioso 

Superbook 
(Anime Oyako 

Gekijō) 

1983 Tatsunoko Masakazu 
Higuchi 

Religioso 

Rede TV Pokémon 

(Poketto 
Monsutā) 

1997-

hoje 

OLM, Inc. Kunihiko 

Yuyama 

Aventura e 

Fantasia 

Hunter X Hunter 

(Hantã x Hantã) 

1999-

2001 

Nippon 

Animation 

Kazuhiro 

Furuhashi 

Ação, Aventura e 

Fantasia 

Captain Tsubasa: 
Road to 2002 

2001-
2002 

Group TAC e 
Madhouse 

Gisaburō 
Sugii 

Esportes 

Pokémon: 

Advanced 

(Poketto Monsutā 
Adobansu 

Jenerēshon) 

2002-

2003 

OLM, Inc. Masamitsu 

Hidaka  

Aventura e 

Fantasia 

Pokémon 

Chronicles 
(Poketto Monsutā 

Saido Sutōrī) 

2002-

2004 

OLM, Inc. Kunihiko 

Yuyama 
 

Aventura e 

Fantasia 

Fullmetal 
Alchemist 

(Hagane no 

Renkinjutsushi) 

2003-
2004 

Bones Seinji 
Mizushima 

Ação, Fantasia 
Científica, 

Aventura, 

Comédia 

Dramática e 
SteamPunk   

Yu-Gi-Oh GX 

(Yūgiō Dyueru 
Monsutāzu Jī 

Ekkusu) 

2004-

2008 

Studio Gallop Hatsuki Tsuji Ação, Aventura, 

Comédia 
e Fantasia 

Pokémon Battle 

Frontier (Poketto 
Monsutā 

Adobansu 

Jenerēshon) 

2005-

2006 

OLM, Inc. Masamitsu 

Hidaka e 
Norihiko 

Sudo  

Aventura e 

Fantasia 

Viewtiful Joe 
(Byūtifuru Jō) 

2005 Group TAC Takaaki 
Ishiyama 

Ação, Comédia, 
Aventura, Sentai 

e Shōnen 

Dinossauro Rei 
(Kodai Ōja 

Kyōryū Kingu) 

2007-
2008 

Sunrise 
 

Katsuyoshi 
Yatabe 

Ação, Aventura, 
Comédia e Ficção 

Científica 

Os Super Onze 

(Inazuma Eleven) 

2008-

2011 

OLM, Inc. Katsuhito 

Akiyama 
 

Esportes,  

Aventura 
e Fantasia 

Bandeirantes Wonder Three 

(Wandā Surī) 

1965-

1966 

Mushi 

Productions 

Taku 

Sugiyama 

Ficção Científica  
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Gatchaman 

(Agaku Ninjatai 

Gatchaman) 

1972 -

1974 

Tatsunoko 

Productions 

Tatsuo 

Yoshida  

 

Super-Heróis  

 

Os Cavaleiros do 

Zodíaco (Saint 

Seiya) 
 

1986-

1989 

Toei 

Animation 

 

Kōzō 

Morishita e 

Kazuhito 
Kikuchi  

Ação, Aventura, 

Drama e Fantasia 

A Lenda do 

Demônio 

(Urotsukidoj: 
Legend of the 

Overfiend) 

1987-

1995 

 

West Cape e 

Team Mu 

Hideki 

Takayama 

 

Horror,  

Erotismo e 

Sobrenatural 
 

Dragon Ball Z 

(Doragon Bõru 
Zetto) 

1989-

1996 
 

Toei 

Animation 

Daisuke 

Nishio 
 

Ação, Aventura e 

Ficção Científica 

Yu Yu Hakusho 1992-

1994 

Pierrot Noriyuki 

Abe 

Ação, Aventura, 

Comédia 
Dramática e 

Sobrenatural 

Slayers 

(Sureiyāzu) 

1995 E&G Films Takashi 

Watanabe 

Ficção de 

Aventura, 
Comédia, Espada 

e Feitiçaria 

Tenchi Muyo 

 

1995 Anime 

International 
Company 

Hiroshi 

Negishi 

Comédia 

Romântica, 
Fantasia e Ficção 

Científica 

El Hazard: The 
Wanderers 

(Shinpi no Sekai 

Eru Hazād) 

1998 
 

AIC e 
Pioneer LDC 

Katsuhito 
Akiyama 

Fantasia, 
Aventura, 

Comédia e 

Romance 

Bucky – The 
Incredible Kid 

(Jibaku-kun) 

1999-
2000 

Softx Trans 
Arts 

Iku Suzuki 
 

Aventura,            
Comédia e Ação 

 

Monster Rancher 

(Monsutā Fāmu) 

1999-

2001 

TMS 

Entertainment 

Hiroyuki 

Yano 
 

Ação, Aventura,      

Fantasia 
e Comédia 

Dragon Ball Z 

Kai 
(Doragon Bōru 

Kai) 

2009-

2015 
 

Toei 

Animation 

Yashuhiro 

Nowata 
 

Ação, Aventura e 

Ficção Científica 
 

TV Manchete Super Aventuras 

(Manga Sekai 
Mukashi Banashi) 

1976-

1979 

Dax 

Productions 

Hideo 

Nishimaki e 
Keinosuke 

Doya 

Aventura e 

Fantasia 

O Pirata do 

Espaço 

1977 Knack 

Animation 
e Dynamic 

Animation 

Hiroshi 

Taisenji 

Mecha 

Star Blazers: The 
Quest for Iscandar 

(Uchū Senkan 

Yamato) 

1979 Claster 
Television e 

Sunwagon 

Productions 

Leiji 
Matsumoto 

 

Ação e Aventura 
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Doraemon 1979 Shin-Ei 

Animation 

Tsutomu 

Shibayama 

Comédia 

Dramática, 

Ficção Científica 
e Fantasia 

Star Blazers: The 

Comet Empire 
(Uchū Senkan 

Yamato) 

1980 Claster 

Television e 
Sunwagon 

Productions 

Leiji 

Matsumoto 
 

Ação e Aventura 

D'Artagnan e os 

Três 
Mosqueteiros 

(Wanwan 

Sanjushi) 

1981 BRB 

Internacional 
S.A. e 

Nippon 

Animation 

Luis 

Ballester, 
Taku 

Sugiyama e 

Shigeo Koshi 

Ação e Aventura 

D'Artagnan e os 
Três 

Mosqueteiros 

(Wanwan 
Sanjushi) 

1981 BRB 
Internacional 

S.A. e 

Nippon 
Animation 

Luis 
Ballester, 

Taku 

Sugiyama e 
Shigeo Koshi 

Ação e Aventura 

Don Dracula 

(Don Dorakyura) 

1982 Tezuka 

Productions 

Osamu 

Tezuka 

Comédia de 

Terror 

Os Cavaleiros do 
Zodíaco (Saint 

Seiya) 

1986-
1989 

Toei 
Animation 

 

Kōzō 
Morishita e 

Kazuhito 

Kikuchi 

Ação, Aventura, 
Drama e Fantasia 

Samurai Warriors 
(Yoroiden 

Samurai 

Troopers) 

1988-
1989 

Sunrise Masashi 
Ikeda e 

Mamoru 

Hamatsu 

Sentai 
(esquadrão) 

e Ação 

Shurato 

(Tenkū Senki 

Shurato) 

1989-

1990 

Tatsunoko 

Productions 

Toshihiko 

Nishikubo e 

Takao 

Koyama 

Mitologia,           

Aventura e 

Fantasia 

Sailor Moon 

(Bishōjo Senshi 

Sērā Mūn) 

1992-

1993 

Toei 

Animation 

 

Jun'ichi Satō 

 

Mahō Shōjo, 

Ação, Drama, 

Comédia, 
Romance e 

Suspense 

Yu Yu Hakusho 1992-

1994 

Pierrot Noriyuki 

Abe 

Ação, Aventura, 

Comédia 
Dramática e 

Sobrenatural 

Super Campeões 

(Captain Tsubasa 
J) 

1994-

1995 

Studio Comet isamu 

imakake 

Esportes 

B’tX 

 

1996 TMS Mamoru 

Hamatsu 

Mecha e Ficção 

Cientifica 

TV Tupi Gigantor 
(Tetsujin 

Nijūhachi-gō) 

1963-
1966 

TCJ 
(agora Eiken) 

Yonehiko 
Watanabe 

Ação, Aventura, 
Mecha e 

Dieselpunk 

Príncipe Planeta  
(Yūsei Shōnen 

Papī) 

1965-
1966 

TCJ 
(agora Eiken) 

Masaichiro 
Yoshikura e 

Hideoki 

Inoue  

Aventura e Ficção 
Científica 
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Space Boy Soran 

(Uchū Shōnen 

Soran) 

1965-

1967 

TCJ 

(agora Eiken) 

Haruyuki 

Kawajima 

Ficção Científica 

Samurai Kid 

(Shonen Ninja 

Kaze no 
Fujimaru) 

1965 Toei 

Animation 

Hayao 

Miyazaki 

Shonen e Ninja 

Marine Boy 

(Kaitei Shōnen 

Marin) 

1965 Japan Tele-

Cartoons 

Minoru 

Adachi 

Aventura e Ficção 

Científica 

Kimba the White 

Lion (Janguru 

Taitei) 

1965-

1966 

Mushi 

Production 

Eiichi 

Yamamoto 

 

Aventura e 

Kodomo 

Às do Espaço 
(Uchū Ēsu) 

1965-
1966 

Tatsunoko Hiroshi 
Sasagawa 

 Ficção Científica 

Esquadrão Arco-

Íris (Rainbow 

Sentai Robin) 

1966 Toei 

Animation 

Shinichi 

Suzuki 

e Takeshi 
Tamiya 

Mecha, Aventura, 

Ação e Ficção 

Científica  

Super Homem do 

Espaço (Yusei 
Kamen) 

1966-

1967 

TCJ 

(agora Eiken) 

Takaharu 

Kusunoki 

Super-herói  

King Kong – 00 

1/7 Tom Thumb 

 

1966 Videocraft e  

 Toei 

Animation 

Hiroshi 

Ikeda 

Ação e Aventura 

A Princesa e o 

Cavaleiro (Ribbon 

no Kishi) 

1967-

1968 

Mushi 

Productions 

Chikao 

Katsui e  

Kanji 

Akabori 

Aventura 

e Comédia 

Super Dínamo 

(Pãman) 

1967-

1968 

TMS 

Entertainment 

Dupla Fujiko 

Fujio 

Comédia e Ficção 

Científica 

Speed Racer 

(Mach Go Go Go) 

1967-

1968 

Tatsunoko 

Productions 

Hiroshi 

Sasagawa 

Ação e 

Automobilismo 

O Judoca 

(Kurenai 

Sanshiro) 

1969 Tatsunoko 

Productions 

Ippei Kuri Ação e Artes 

Marciais 

As Aventuras de 
Pinóquio (Kashi 

no Ki Mokku) 

1972 Tatsunoko 
Productions 

Seitaro Hara Fantasia e Drama 

SBT Gênio Maluco 
(Hakushon 

Daimao) 

1969 Tatsunoko 
Studio 

Hiroshi 
Sasagawa 

Comédia 

Fábulas da 

Floresta Verde 
(Yama Nezumi 

Rokkī Chakkum)  

1973 Nippon 

Animation 

Masaharu 

Endo 

Aventura e 

Kodomo 

Heidi: A Menina 
dos Alpes 

(Arupusu no 

Shōjo Haiji) 

1974 Nippon 
Animation 

Isao 
Takahata 

Kodomo e 
Drama 

 

As aventuras de 
Cacá (Wanpaku 

Omukashi Kumu 

Kumu) 

1976-
1976 

Sunrise, ITC 
Japan 

Rintaro Kodomo 
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Luluzinha (Little 

Lulu to Chicchai 

Nakama) 

1976-

1977 

Nippon 

Animation 

Fumio 

Kurokawa 

Aventura 

Marco dos 

Apeninos Até os 

Andes (Haha o 
Tazunete 

Sanzenri) 

1976 Nippon 

Animation 

Isao 

Takahata 

Aventura, Drama 

e História 

As Aventuras do 

Pequeno Príncipe 
(Hoshi no 

Ōjisama Puchi 

Puransu) 

1978 Knack 

Animation 
Studio 

Takeyuki 

Kanda 

Aventura e 

Fantasia 

Rei Arthur 
(Entaku no Kishi 

Monogatari: 

Moero Arthur) 

1979-
1980 

Toei 
Animation 

Masayuki 
Akihi 

Aventura 

Angel, A Garota 

das Flores (Hana 

no Ko Lunlun) 

1979-

1980 

Toei 

Animation 

Hiroshi 

Shidara 

Mahō Shōjo 

Honey Honey 
(Hanī Hanī no 

Suteki na Bōken) 

1981 Toei 
Animation 

 

Takeshi 
Shirato 

Aventura 

Dragon Ball 

(Doragon Bōru) 

1986-

1989 

Toei 

Animation 
e Bird Studio 

Minoru 

Okazaki e 
Daisuke 

Nishio 

Aventura,  

Comédia e Artes 
Marciais 

Saber Rider and 
the Star Sheriffs 

(Sei Jūshi 

Bisumaruku) 

1987-
1988 

Studio Pierrot Franklin 
Cofod 

Mecha  

Fly, O Pequeno 
Guerreiro 

(Doragon 

Kuesuto: Dai no 
Daibōken) 

1993 Toei 
Animation 

Nobutaka 
Nishizawa 

 

Ficção de 
Aventura e 

Fantasia 

Guerreiras 

Mágicas de 

Rayearth (Mahō 
Kishi Reiāsu) 

1994-

1995 

Tōkyō Movie 

Shinsha 

Toshihiro 

Hirano 

Mahō 

Shōjo, Mecha,  

Ação e Aventura 

Street Fighter II 

V (Sutoríto Faitã 

II V) 

1995 Group TAC Gisaburo 

Sugii 

Luta, Ação e  

Aventura 

 

Let’s & Go 

(Bakusō Kyōdai 

Rettsu Endo Gō!!) 

1996-

1998 

Xebec Tetsurō 

Amino 

Ação, Corrida e 

Comédia 

One Piece 
(Wan Pīsu) 

1999-
hoje 

Toei 
Animation 

 

Kônosuke 
Uda, Junji 

Shimizu e 

Munehisa 
Sakai et al 

Ação, Aventura,  
Fantasia e 

Comédia 

Dramática 

Marcelino, Pão e 

Vinho 

2001 Nippon 

Animation  

Kôichi 

Motohashi 

Ação e Aventura 
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Naruto 2002-

2007 

Pierrot Hayato Date Aventura, 

Comédia 

e Fantasia 

As Meninas Super 

Poderosas 

Geração Z 
(Demashita! 

Pawapafu Gāruzu 

Zetto) 

2006-

2007 

Aniplex, 

Cartoon 

Network 
e Toei 

Animation 

Hiroyuki 

Kakudō 

Ação ,Comédia, 

Aventura, Mahō 

Shōjo e Ficção 
Científica 

 

Blue Dragon 2007-
2008 

Studio Pierrot 
 

Yukihiro 
Matsushita 

Aventura e 
Fantasia  

Record Gigantor 

(Tetsujin 

Nijūhachi-gō) 

1963-

1966 

TCJ 

(agora Eiken) 

Yonehiko 

Watanabe 

Ação, Aventura, 

Mecha e 

Dieselpunk 

Space Boy (Soran 

Uchū Shōnen 

Soran) 

1965-

1967 

TCJ 

(agora Eiken) 

Haruyuki 

Kawajima 

 

Ficção Científica 

 

Super Homem do 
Espaço (Yusei 

Kamen)  

1966-
1967 

TCJ 
(agora Eiken) 

Takaharu 
Kusunoki 

Super-herói 

King Kong – 00 
1/7 Tom Thumb 

1966 Videocraft e  
 Toei 

Animation 

Hiroshi 
Ikeda 

Ação e Aventura 

A Princesa e o 

Cavaleiro (Ribbon 
no Kishi) 

1967-

1968 

Mushi 

Productions 

Chikao 

Katsui e     K
anji Akabori 

Aventura e 

Comédia 

Fantomas (Ōgon 

Batto) 

1967-

1968 

NAS Noburu 

Ishiguro 

Aventura 

Guzula 1967-
1968 

Tatsunoko 
Productions 

Hiroshi 
Sasagawa 

Comédia 

Skyers 5 1967 TCJ 

(agora Eiken) 

Haruji Sasaki 

e Haruyuki 

Kawajima 

Ficção Científica 

e Ação 

Shadow Boy 

(Boken Shonen 

Shadar) 

1967-

1968 

Nippon Hoso 

Eigasha 

Nobukazu 

Kuwashima 

Ação e Aventura 

Speed Racer 
(Mach Go Go Go) 

1967-
1968 

Tatsunoko 
Productions 

Hiroshi 
Sasagawa 

Ação e 
Automobilismo 

Gênio Maluco 

(Hakushon 
Daimao) 

1969 Tatsunoko 

Production 

Hiroshi 

Sasagawa 

Comédia 

Judo Boy 

(Kurenai 

Sanshiro) 

1969 Tatsunoko 

Productions 

Ippei Kuri Ação e Artes 

Marciais 

Sawamu, o 

demolidor (Kick 

no Oni) 

1970-

1971 

Toei 

Animation 

Yoshifumi 

Hatano 

Ação e Artes 

Marciais 

A Abelhinha 
Hutch 

(Kon, Konchū 

Monogatari: 
Minashigo 

Hatchi) 

1970 - 
1971 

Tatsunoko 
Production 

Iku Suzuki Desenho 
Animado 
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As Aventuras de 

Pinóquio (Kashi 

no Ki Mokku) 

1972 Tatsunoko 

Production 

Seitaro Hara Fantasia e Drama 

Marco dos 

Apeninos Até os 

Andes (Haha o 
Tazunete 

Sanzenri) 

1976 Nippon 

Animation 

Isao 

Takahata 

Aventura, Drama 

e História 

Candy Candy 1976-

1979 

Toei Doga  Hiroshi 

Shidara 

Drama e Kodomo 

O Menino 

(Biônico 

Jettā Marusu) 

1977 Toei 

Animation 

Rintaro Aventura, Mecha,

 Ficção Científica 

e Kodomo 

O Menino 
Biônico 

(Jettā Marusu) 

1977 Toei 
Animation 

Rintaro Aventura, Mecha,
 Ficção Científica 

e Kodomo 

Thunderbirds 

2086 (Kagaku 
Kyūjo Tai 

Tekunoboijā) 

1982  Toei 

Animation 

 

Kimio Ikeda 
 

Ação e Ficção 

Científica 
 

Robotech 
(Chōjikū Yōsai 

Makurosu) 

1982-
1983 

Studio Nue, 
Tatsunoko e 

Artland 

Noboru 
Ishiguro 

Space opera,  
Mecha e 

Romance 

Superbook 

(Anime Oyako 
Gekijō) 

1983 Tatsunoko 

Production 

Masakazu 

higuchi 

Religioso 

Esquadrão Gorila 

(Gorila Force) 

1983 Kokusai 

Eigasha 

Koizumi 

Kenzou 

Super Robô  

Robin Hood 
(Robin Hood no 

Daibõken) 

1990-
1992 

Tatsunoko Koichi 
Mashimo 

 

Ação e Aventura 

Sailor Moon R 1993-

1994 

Toei 

Animation 

Jun'ichi 

Satō e 
Kunihiko 

Ikuhara  

Mahō Shōjo 

Comédia, Ação 
Romance, Drama 

e Suspense 

Branca de Neve 
(Shirayuki Hime 

no Densetsu) 

1994-
1995 

Tatsunoko e 
Mondo TV 

Tsuneo 
Ninomiya 

Fantasia 

A Lenda de Zorro 

(Kaiketsu Zorro) 

1997  Toho 

Company e 
Ashi 

Production 

Katsumi 

Minoguchi 

Histórico, Ação, 

Aventura,  
Comédia 

e Romance 

Pokémon 

(Poketto 
Monsutā) 

1997-

hoje 

OLM, Inc. Kunihiko 

Yuyama 

Aventura 

e Fantasia 

Globo O Oitavo Homem 1964 TCJ 

(agora Eiken) 

Haruyuki 

Kawajima 

Ficção 

Científica, Ação, 
Aventura e Drama 

Samurai Kid 

(Shonen Ninja 

Kaze no 
Fujimaru) 

1965 Toei 

Animation 

Hayao 

Miyazaki 

Shonen e Ninja 

Speed Racer 

(Mach Go Go Go) 

1967-

1968 

Tatsunoko 

Productions 

Hiroshi 

Sasagawa 

Ação e 

Automobilismo 
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Gênio Maluco 

(Hakushon 

Daimao) 

1969 Tatsunoko 

Studio 

 Hiroshi 

Sasagawa 

Comédia 

A Abelhinha 

Hutch 

(Kon, Konchū 
Monogatari: 

Minashigo 

Hatchi) 

1970 - 

1971 

Tatsunoko 

Productions 

Iku Suzuki Desenho 

Animado 

As Aventuras de 
Pinóquio (Kashi 

no Ki Mokku) 

1972 Tatsunoko 
Productions 

Seitaro Hara Fantasia e Drama 

Gatchaman 

(Agaku Ninjatai 
Gatchaman) 

1972 -

1974 
 

Tatsunoko 

Productions 

Tatsuo 

Yoshida  
 

Super-Heróis  

 

Robotech 

(Chōjikū Yōsai 
Makurosu) 

1982-

1983 

Studio Nue, 

Tatsunoko e 
Artland 

Noboru 

Ishiguro 

Space opera,  

Mecha e 
Romance 

Dragon Ball 

(Doragon Bōru) 

1986-

1989 

Toei 

Animation 

e Bird Studio 

Minoru 

Okazaki e 

Daisuke 
Nishio 

Aventura,  

Comédia e Artes 

Marciais 

Mock & Sweet 

(Dorimogudaa!) 

1986--

1987 

Japcon Mart Hiroyuki 

Yokoyama, 

Masahiko 
Fukutomi e 

Takajuki 

Kaneko 

 Kodomo 

Zillion (Akai 

Kōdan Zillion) 

1987 Tatsunoko 

Production 

Akira 

Watanabe 

Aventura e Ficção 

científica 

Dragon Ball Z 

(Doragon Bōru 
Zetto) 

1989-

1996 

Toei 

Animation 

Daisuke 

Nishio 

Ação, Aventura e 

Ficção Científica 

Samurai Pizza 

Cats 

1990-

1991 

Tatsunoko 

Production 

Kunitoshi 

Okajima 

Comédia, Ação e 

Aventura 

Super Pig (Ai to 
Yuuki no Pig Girl 

Tonde Buurin) 

1994-
1995 

Nippon 
Animation 

Hiroshi 
Nishikiori, 

Kunihisa 

Sugishima e 
Masahiro 

Hosoda et al 

Paródia, Mahō 
Shōjo e Ação 

Samurai X 

(Rurouni 
Kenshin) 

1996-

1998 

Studio Gallop Nobuhiro 

Watsuki 

Chanbara 

(Batalha de 
Sabre) 

Dragon Ball GT 

(Doragon Bōru 

GT) 

1996-

1997 

Toei 

Animation 

Osamu Kasai Ação, Aventura, 

Comédia e Ficção 

Científica 

Pokémon 

(Poketto 

Monsutā) 

1997-

hoje 

OLM, Inc. Kunihiko 

Yuyama 

Aventura 

e Fantasia 

Popolocrois 
(Popolocrois 

Monogatari) 

1998-
1999 

Production I.G 
e 

Bee Train 

Kōichi 
Mashimo 

Aventura, 
Fantasia e Ação 
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Flint, o Detetive 

do Tempo 

(Jikū Tantei 
Genshi-kun) 

1998-

1999 

Group TAC 

 

Hiroshi 

Fukutomi 

Comédia, 

Aventura, Ficção 

Científica, Ação, 
Fantasia e 

Kodomo 

Sakura Card 
Captors 

(Kādokyaputā 

Sakura) 

1998-
2000 

Madhouse Morio Asaka Garotas Mágicas 
e Romance 

Digimon 
Adventure 

(Dejimon 

Adobenchā) 

1999-
2000 

Toei 
Animation 

Hiroyuki 
Kakudō  

 

Ação, Aventura, 
Comédia 

Dramática 

e Fantasia 

Power Stone 
(Pawā Sutōn) 

1999 Studio Pierrot Kenichiro 
Watanabe e 

Takahiro 

Omori 

Aventura e 
Fantasia 

Científica 

Medabots 

(Medarotto) 

1999-

2000 

Bee Train Tensai 

Okamura 

Aventura, Ficção 

científica e Mecha 

Monster Rancher 

(Monsutā Fāmu) 

1999-

2001 

TMS 

Entertainment 

Hiroyuki 

Yano 
 

Ação, Aventura,      

Fantasia 
e Comédia 

Digimon 

Adventure 02 

(Dejimon 
Adobenchā Zero 

Tsū) 

2000-

2001 

Toei 

Animation 

Hiroyuki 

Kakudō 

Ação, Aventura,  

Comédia 

Dramática e 
Fantasia 

Dinozaurs 
(Dinozone) 

2000 Sunrise Kiyoshi 
Fukumoto 

Ação 

Hamtaro 

(Tottoko 

Hamutarō) 

2000-

2006 

TMS 

Entertainment 

Osamu 

Nabeshima, 

Ritsuko 
Kawai 

Comédia 

Inuyasha 

(Sengoku 

Otogizōshi 
InuYasha) 

2000-

2004 

Sunrise Masashi 

Ikeda e 

Yasunao 
Aoki 

Aventura,   

Comédia 

Romântica e 
Fantasia 

Yu-Gi-Oh! Duel 

Monsters 
(Yūgiō Dyueru 

Monsutāzu) 

2000-

2004 

Studio Gallop Kunihisa 

Sugishima 

Ação, aventura e 

Fantasia 

Shinzo 

(Mushrambo) 

2000 Toei Tetsuo 

Imazawa 

Aventura, Drama, 

Fantasia, Shonen 
e Ficção 

Científica 

Beyblade 

(Bakuten Shūto 
Beiburēdo) 

2001 Madhouse Toshifumi 

Kawase 

Ação, Fantasia 

Científica,  
Comédia 

Dramática e 

Esporte  

Digimon Tamers 

(Dejimon 

Teimaazu) 

2001-

2002 

Toei 

Animation 

Yukio 

Kaizawa 

Ação, Aventura e 

Fantasia 
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Shaman King 2001-

2002 

Xebec Seiji 

Mizushima 

Ação, Aventura, 

Comédia 

e Sobrenatural 

Digimon Frontier 

(Dejimon 

Furontia) 

2002-

2003 

Toei 

Animation 

Yukio 

Kaizawa 

Fantasia, Ação,  

Aventura e 

Comédia 

MegaMan NT 
Warrior 

(Rokkuman 

Eguze) 

2002-
2003 

Xebec Takao Kato Aventura e Ficção 
Científica 

Pokémon: 

Advanced 

(Poketto Monsutā 

Adobansu 
Jenerēshon) 

2002-

2003 

OLM, Inc. Masamitsu 

Hidaka  

Aventura e 

Fantasia 

Transformers: 

Armada 
(Chō Robotto 

Seimeitai 

Toransufōmā 

Maikuron 
Densetsu) 

2002-

2004 

Actas, 

Studio 
Galapagos e 

NAS 

 

Hidehito 

Ueda 
 

 

Aventura, Mecha, 

Ficção Cientifica 
e Super-herói  

Sonic X 

(Sonikku Ekkusu) 

2003-

2004 

TMS 

Entertainment 

Hajime 

Kamegaki 

Ação, Aventura, 

Comédia-Drama 
e Ficção 

Científica 

Astro Boy Reboot 2003 Tezuka 

Productions 

Kazuya 

Konaka 

Aventura, Mecha 

e Ficção 
Científica 

Zatch Bell 

(Konjiki no Gash 

Bell!) 

2003-

2006 

Toei 

Animation 

Tetsuji 

Nakamura e 

Yukio 
Kaizawa  

Aventura,  

Comédia 

e Fantasia 

Yu-Gi-Oh! GX 

(Yūgiō Dyueru 
Monsutāzu Jī 

Ekkusu) 

2004-

2008 

Studio Gallop Hatsuki Tsuji Ação, Aventura, 

Comédia 
e Fantasia 

Digimon: Data 

Squad (Dejimon 
Seibāzu) 

2006-

2007 

Toei 

Animation 

Naoyuki Itō Fantasia, Ação,  

Aventura 
e Comédia 

Oban Star-Racers 2006 Sav! the 

World 

Productions 

Savin 

Yeatman 

Eiffel 

Aventura 

Fonte: Autoria da Pesquisa, 2019 

 Os gêneros presentes no levantamento dizem respeito a uma classificação quanto a tipos 

de narrativas em gêneros e subgêneros da ficção, ou seja, diz respeito aos conteúdos abordados 

nessas obras. Em algumas há a indicação relativa à categorização de público-alvo da indústria 

anteriormente explicada, como o Shonen, Mecha e o Mahō Shōjo. Entre os animês 

televisionados no Brasil a maioria esmagadora se caracteriza como Shonen. 



50 
 

 Shonen (também grafado como Shounen ou Shõnen) é uma determinação referente a 

público-alvo, geralmente entre 12 e 18 anos. Porém, por seu direcionamento inclui uma grande 

faixa etária por tratar de temas jovens abrangendo outros públicos, já que a indicação de 

público-alvo tem um objetivo comercial e não determinante quanto a quem pode consumir esses 

animês. Pode facilmente ser reconhecido por suas temáticas de lutas, personagens fortes, 

aventuras, exaltação da amizade e da integridade de seus personagens (geralmente os 

protagonistas que são testados a todo momento). Suas histórias geralmente são de aventura e 

ação, podendo ter outros gêneros e subgêneros como fantasia, artes marciais e ficção científica.  

 Desde Cavaleiros do Zodíaco, os animês que mais fizeram sucesso entre os fãs e que 

receberam dublagem brasileira são deste gênero, entre eles Hunter x Hunter, Dragon Ball, 

Naruto, One Piece, Yu Yu Hakusho, Yu-Gi-Oh e One Punch Man, este último sendo veiculado 

pela Netflix indicando que o gosto do público não sofreu mudança mesmo depois de os animês 

pararem de ser veiculados pelos canais abertos. 

3.3 O misticismo nos animês Shonen 

 Entre os animês shonen um elemento muito presente nas narrativas além da ação, batalhas 

e aventuras é o misticismo. Este pode ser caracterizado como o contato com a verdade espiritual 

ou transcendente do mundo concreto. É a união com o todo seja ele o universo, a natureza, as 

outras pessoas ou o poder supremo. Geralmente dizem respeito às energias presentes naquele 

universo no qual a história do animê se passa e estas devem ser aprendidas e executadas com 

êxito para garantir o prosseguimento dos personagens em suas jornadas. Para aprendê-las e 

posteriormente dominá-las é necessário esforços, treinamentos e até mesmo sacrifícios, que 

normalmente são baseados nos conceitos japoneses de formação de caráter de seus personagens 

que não buscam ser heróis perfeitos, mas sim desenvolverem-se como indivíduos e ajudar a 

sociedade da qual fazem parte. 

 O misticismo não se configura aqui especificamente voltado ao caráter religioso, uma vez 

que a diversidade cultural e religiosa dos países aos quais os animês são exportados é 

considerável. Mas o conceito de busca por uma conexão que te faz completo pode ser 

interpretado de acordo com os mais diversos usos da competência de recepção, sendo absorvido 

pelo público de acordo com suas tradições, culturas e crenças, evidenciando as características 

plurais desse produto nipônico e sua construção transnacional. Diversos podem ser os 

entendimentos do público, possibilitando assim as mais variadas identificações e associações. 

Transformando o animê em um produto de certa forma customizável a partir das crenças do 
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público. Tomando um caráter pessoal, nos quais as histórias passam a representar ensinamentos 

através de atitudes e escolhas que põem em voga a melhor forma de agir frente as adversidades. 

 Nos animês shonen, essas energias fazem parte da história e são um meio de medir a força 

do personagem e sua capacidade de evolução durante as batalhas com seus oponentes. São 

também as responsáveis pelos poderes especiais dos personagens. O termo misticismo por ser 

representado nas histórias através de energias místicas sobrenaturais traz a discussão o 

simbólico, elementos nos quais o alegórico é empregado, há a incidência de metáforas e a 

linguagem por meio de simbologia se faz presente. Pois os enredos das histórias apesar de se 

ancorarem no real, fazem uso excessivo de elementos fantasiosos. Geralmente a conexão do 

público dá-se por meio do protagonista que liga o real (seja o mundo do espectador ou o mundo 

geralmente normal em que o personagem se encontrava antes da aventura) aos acontecimentos 

sobrenaturais que encontrará em sua jornada de autoconhecimento. 

 Autoconhecimento sendo o principal termo quando pensamos nas narrativas apresentadas 

nos animês shonen, nas quais o controle das energias se dá a partir do intenso treinamento e 

evolução da capacidade de seus usuários. São inúmeros os exemplos de misticismo presentes 

em animês desse gênero, sendo estes obras consideradas icônicas pelo público. Elas podem ser 

semelhantes entre si por fazerem parte do mesmo princípio ou até mesmo serem totalmente de 

origem do mangaká que criou a narrativa do mangá do qual o animê deriva (normalmente os 

animês shonen derivam de histórias de mangás que anteriormente fizeram sucesso entre o 

público da revista da qual faziam parte). 

 Como forma de ilustrar como essa presença ocorre nas narrativas podemos citar alguns 

tipos de energias místicas em produções do gênero. O Ki em Dragon Ball consiste na energia 

interior que cada um possui, é uma energia espiritual estudada e usada em artes marciais como 

o Kung Fu e o Tai-Chi. É responsável por dar força, velocidade e poderes aos personagens, é 

necessário apenas a concentração absoluta do usuário para despertar e controlar seu Ki. Quando 

está desenvolvido e ganha força, passa a ser percebido exteriormente por meio de uma aura que 

rodeia o usuário, mas este pode também ocultá-lo caso queira.  

 O Haki energia presente no animê One Piece é a denominação dada ao poder adormecido 

dentro de cada ser vivo, apesar de presente em todo ser vivo a maioria não desperta o poder 

podendo nunca o perceber. Sendo raro para a maioria das pessoas o despertar da capacidade. 

Há segundo a narrativa três diferentes tipos de haki, que condizem com diferentes capacidades 

sendo elas: percepção do inimigo e previsão de seus futuros golpes Kenbunshoku Haki; a 
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utilização do corpo como armadura para defesa de ataques ou desenvolver ataques próprios o 

Busoshoku Haki; e por último o mais raro entre os três que permite ao usuário manipular a 

vontade das pessoas, o Haoshoku Haki. 

 No animê Naruto, por exemplo, há a presença do Chakra usado pelos ninjas, que consiste 

na união de duas energias: a física, presente no corpo e a espiritual adquirida com treinamento e 

experiência. Com a união dessas duas, o chakra é formado e passa a circular pelos “pontos de 

chakra” do corpo, o que possibilita o uso da energia que tem diversas manipulações, sendo a 

mais comum o selo de mãos (conjunto de sinais feitos com a mão antes de desferir os ataques). 

Externamente pode ser percebido por uma aura que fica em volta do usuário podendo ter 

variação de acordo como tipo de chakra. O chakra ao ser concentrado nas extremidades do corpo 

permite a formação de ataques e também andar sobre a água, até a mais simples técnica necessita 

dessa energia. Diversos são os exemplos de energias místicas nos animês, como o Soma em 

Shurato, O Cosmo em Cavaleiros do Zodíaco, o Nen em Hunter x Hunter, o Reiki em Yu Yu 

Hakusho, o Magoi em Magi e a Alquimia em Fullmetal Alchemist: Brotherhood, este último a 

ser detalhado no próximo item. 

3.4 Animê Fullmetal Alchemist: Brotherhood e sua disseminação no ocidente 

Fullmetal Alchemist: Brotherhood (Yasuhiro Irie, 2009) se passa em um mundo fictício 

muito semelhante ao nosso, no período de revolução industrial no século XIX. No qual 

Alquimia é usada como fonte de poder podendo ser executada pelos alquimistas com auxílio de 

círculos de transmutação, podendo assim alterar a matéria. Essa energia mística porém não 

condiz com o período de revolução industrial usado na ambientação da narrativa, já que é 

inspirada na Idade Média. Derivado do mangá Fullmetal Alchemist de 27 volumes escrito pela 

mangaká Hiromu (Hiromi) Arakawa conta com 64 episódios e é produzido pelo estúdio Bones, 

que também produziu outros animês famosos como Soul Eater (Takuya Igarashi, 2008),  Mob 

Psycho 100 (Yuzuru Tachikawa, 2016) e Boku no Hero Academia (Kenji Nagasaki, Masahiro 

Mukai, 2016). Fullmetal Alchemist: Brotherhood se enquadra na categoria Shonen que são 

mangás e animês voltados para o público jovem masculino. 

O mangá foi adaptado inicialmente em um animê homônimo aos quadrinhos exibido  entre 

4 de outubro de 2003 e 2 de outubro de 2004 contando com 51 episódios. Porém o animê 

alcançou a cronologia do mangá tendo que seguir uma trama independente contando com um 

desfecho diferente do mangá (obra original). Assim uma nova animação foi lançada em 2009 

agora com a história original já finalizada, fazendo, portanto, com que a nova animação se 

mantivesse fiel ao mangá. 
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A nova série fiel a obra de Arakawa se encontra, durante a escrita deste relatório, em 

primeiro no ‘Top Anime Series’ do My Anime List (2019), rede social focada nos consumidores 

de animês e mangás oferecendo uma lista pessoal para que possam catalogar as obras e 

classificá-las através de notas. A classificação para essa lista é feita tendo como base os cálculos 

das pontuações dadas apenas por usuários que tenham completado 1/5 do animê. Fullmetal 

Alchemist: Brotherhood tem nota 9.23 no My Anime List (2019) e se encontra em quarto na 

lista ‘Top Anime by Popularity’, sendo esta popularidade medida de acordo com o número de 

usuários que têm o título em sua lista. Quanto mais usuários tiverem o título em sua lista seja 

ele animê ou mangá, maior será a classificação desse título (MY ANIME LIST, 2019). Assim, 

as classificações citadas são indicações claras da aceitação que o animê recebeu do público. 

Assim, o argumento de Fullmetal Alchemist: Brotherhood gira em torno dos irmãos 

alquimistas Edward e Alphonse Elric cujo pai também alquimista os deixou aos cuidados de 

sua esposa e nunca mais retornou. Quando ainda crianças sua mãe acaba padecendo de uma 

doença fatal e eles são então acolhidos por sua vizinha idosa e a sua neta. Inconformados com 

a morte da mãe, os dois dedicam-se a aprimorar o aprendizado da alquimia para poderem 

conseguir executar a transmutação humana, trazendo assim a mãe de volta a vida. Eles quebram 

deste modo o maior tabu entre os alquimistas, a realização da transmutação humana que nunca 

foi executada com êxito.  

A maior lei da alquimista é a da troca equivalente, a qual para conseguir alguma coisa você 

precisa sacrificar algo de mesmo valor. Por isso, durante a execução da transmutação Alphonse, 

irmão mais novo, acaba perdendo seu corpo inteiro e Edward, irmão mais velho, perde a sua 

perna esquerda. E, para recuperar a alma do seu irmão e prendê-la em uma armadura de metal, 

ele dá em troca o seu braço direito. Eles acabam assim perdendo seus corpos (ou parte deles) e 

não obtendo sucesso na realização da experiência alquímica. Pois o ser que criaram não passava 

de um amontoado de carne e ossos com um último resquício de vida, completamente diferente 

daquilo que esperavam.  

Anos depois e com automails (próteses metálicas automotivas) no lugar dos membros 

perdidos Edward se torna um alquimista federal, integrante do exército do governo, se tornando 

o mais jovem alquimista da história. Ele aceita o cargo para poder usar dos benefícios na busca 

pela Pedra Filosofal, que em teoria poderia recuperar o corpo (e a parte) dos dois irmãos. Já que 

ela permite o uso da alquimia sem a exigência da troca equivalente podendo criar elementos 

apenas com uso de sua força vital, não dependendo assim da transformação de matéria. 
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Ao longo da narrativa do animê são apresentadas e desenvolvidas diversas discussões nos 

diálogos, como ciência e religião; bem ou mal; abnegação ou egoísmo; sacrifício e criação; 

pecados e virtudes. Essas discussões são desenvolvidas ao longo da narrativa juntamente com 

o desenvolvimento dos personagens que ao longo de sua jornada para recuperar seus corpos 

encontram com diversos outros indivíduos com histórias próprias que agregam a história, e 

também são colocados a prova não apenas em batalhas as quais devem vencer como é o 

esperado de histórias de luta. Mas também para desenvolver seu caráter, provar os valores 

individuais e colocar os demais acima do seu próprio bem. 

Caracterizado dentro do gênero shonen este animê conta uma trama repleta de ação, 

aventura, batalhas e drama. E assim como os demais anteriormente citados faz uso do 

misticismo ao apresentar uma energia mística, a Alquimia. Baseada na prática da Idade Média 

que combina elementos da Química, Física, Biologia, Medicina, Semiótica, Misticismo, 

Espiritualismo, Arte, Antropologia, Astrologia, Filosofia, Metalurgia e Matemática. No animê, 

a alquimia toma forma de um poder que é adquirido através do estudo e dedicação do usuário. 

Usada por meio de círculos de transmutação que são responsáveis por transmutar a matéria, 

transformando elementos em outros. Essa técnica é praticada pelos alquimistas que fazem parte 

do exército, que por meio de suas licenças podem realizar experimentos e terem mais liberdade 

do que os cidadãos comuns. Porém em contrapartida devem servir ao governo e realizar as 

tarefas as quais são designados. 

 Elementos e simbologias tanto da alquimia quanto da religião e filosofia cristã estão por 

toda a obra, desenvolvida como ciência a alquimia tem leis e preceitos que precisam ser 

aprendidos e seguidos para que possa ser enfim executada. Há a presença de personagens 

homúnculos que trazem a ideia da imortalidade aliada aos sete pecados capitais. Juntamente 

com a ideia das virtudes e a presença da verdade suprema que representa Deus. Essa verdade 

aparece sempre que o tabu da transmutação humana é quebrado para confrontar o responsável 

e tomar o valor equivalente a ser pago pela amostra da verdade sobre a alquimia e o 

procedimento de trazer alguém de volta a vida. 

Os símbolos são elementos recorrentes em narrativas shonen, neste animê em específico 

encontramos vários deles que trazem aspectos históricos de outras nações e culturas que não a 

japonesa. Os símbolos fazem parte do contexto fantasioso do qual esses animês fazem uso, mas 

também podem atuar como reforçadores das conexões que podem ser estabelecidas entre o 

público e a obra. Pois estes são absorvidos em diálogo com o repertório cultural e contexto 

social do qual o espectador faz parte. A presença destes símbolos pode ser um dos fatores que 
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fazem com que este seja o gênero que melhor é disseminado no ocidente. Já que as metáforas, 

histórias, discursos e aspectos culturais diversos representados configuram um produto 

transnacional, que por meio de símbolos pode ser compreendido de acordo com as 

competências de recepção do público. 
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4 A ANÁLISE FÍLMICA 

 A análise fílmica não consiste em um fim em si, depende de um contexto por vezes 

variável já que resulta da demanda do que se busca analisar e descobrir a partir do seu objeto 

de análise, sendo a definição deste e do seu contexto imprescindível para determinar os 

parâmetros que nortearão a análise (VANOYE; GOLIOT-LÉTÉ, 2002). Segundo os autores, 

há diversas limitações neste método que precisam ser levadas em conta. Primeiro quanto ao 

caráter descritivo, pois a análise fílmica considera o caráter visual por meio descritivo e 

posteriormente analítico, não se configurando como um texto literário por exemplo que pode 

ser caracterizado e dissecado quanto ao seu aspecto literário, podendo ser citado enquanto texto.  

 Deve-se ainda, de acordo com os autores, ter cuidado quanto aos aspectos descritivos que 

compõem a análise para que eles não sejam em demasiado superficial ou o oposto, levada ao 

extremo. Em segundo, quanto ao caráter psicológico que diz respeito ao próprio analista que 

deve ter seus objetivos bem delimitados e claros no momento da análise para que esta não se 

perca o caráter de ofício na realização desta, apesar de que sempre haverá aspectos pessoais 

empregados na realização dela. (VANOYE; GOLIOT-LÉTÉ, 2002) Por último há uma 

limitação caracterizada pelo próprio objeto em análise não ser um filme, mas sim uma série 

animada televisiva ou como caracterizado ao longo desta discussão, um animê. Apesar destas 

limitações esta metodologia se torna apropriada devido aos objetivos e delimitações quanto a 

análise do objeto e por esse ser uma produção audiovisual. 

Analisar um filme ou fragmento é, antes de mais nada, no sentido científico do termo, 

assim como se analisa, por exemplo, a composição da água, decompô-lo em seus 

elementos constitutivos. É despedaçar, descosturar, desunir, extrair, separar, destacar 

e denominar materiais que não se percebem isoladamente “a olho nu”, pois se é 

tomado pela totalidade. Parte-se, portanto, do texto fílmico para “desconstruí-lo” e 

obter um conjunto de elementos distintos do próprio filme. (VANOYE; GOLIOT-

LÉTÉ, 2002, p. 15). 

 Portanto a análise é caracterizada por duas etapas, a primeira sendo a desconstrução 

equivalente a descrição e a segunda a reconstrução, ou seja, a interpretação a partir daquilo que 

foi desconstruído. Não há um modelo específico e intransponível e esta pode contar com 

diversos parâmetros levando em consideração de um único frame até a relação de imagem e 

som. 

 Na busca por exemplificar a escolha dos estúdios pela produção e das distribuidoras que 

adquirem os direitos de imagem de obras do gênero Shonen, por estas abordarem em sua 

constituição o misticismo e contar ainda com a presença de símbolos transnacionais para que 

suas produções possam ser consumidas e apreciadas por uma diversidade geográfica e cultural 

escolheu-se como objeto de análise o animê Fullmetal Alchemist: Brotherhood. 
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 Este animê como evidenciado anteriormente conta com altos índices de aceitação por 

parte do público e conta com uma complexidade narrativa que permite diferentes níveis de 

entendimento, possibilitando tanto um primeiro nível que diz respeito a apreciação da obra 

como um entretenimento em si e um segundo nível no qual se faz claro as discussões filosóficas 

e científicas presentes na obra.  

 O uso de símbolos é constante em sua narrativa, buscaremos entender se é por meio deles 

juntamente com a presença do misticismo em obras do gênero shonen que esse animê se torna 

um produto transnacional. Tomando, portanto, essa obra como uma amostra que representa o 

gênero shonen e suas narrativas que como vimos anteriormente se encontram permeadas de 

energias místicas e consequentemente de símbolos que expressam e exemplificam os conceitos 

construídos dentro daquele universo. 

 Por ser um animê que conta com 64 episódios é, portanto, inviável a análise da obra como 

um todo, por isso procurou-se um recorte para análise. E por essa consistir pela busca de 

elementos simbólicos que exemplificassem o caráter transnacional da mesma a partir da sua 

constituição como narrativa e produto audiovisual definiu-se que a análise seria apenas dos dois 

primeiros episódios, estes sendo denominados O Alquimista de Aço (Hagane no 

Renkinjutsushi) e O Começo de Tudo (Hajimari no hi). Estes foram escolhidos porque juntos 

são uma base suficiente para um entendimento mínimo do universo criado, suas regras e acima 

de tudo da história dos protagonistas, já que o primeiro Alquimista de Aço situa o espectador na 

diegese da obra, a qual os personagens se encontram enquanto alquimistas a serviço do governo 

e o segundo O Primeiro Dia como o próprio título indica, nos mostra o passado dos personagens 

quando ainda descobriam a alquimia e os eventos que os levaram a perda dos seus corpos que 

é motivadora para a busca da pedra filosofal. E, portanto, a responsável por fazer a narrativa ter 

continuidade e sustentar a presença de todos os elementos e personagens posteriores. 

 E como recorte analíticos, dentro dos dois episódios selecionados, foram escolhidos os 

elementos visuais representados e a trilha sonora, em específico em relação aos diálogos. A 

escolha por esses dois aspectos deu-se pelos objetivos norteadores da análise: quais símbolos 

presentes na narrativa caracterizam-na como uma obra transnacional e como eles fazem uso do 

misticismo. Esses objetivos podem ser facilmente alcançados a partir do uso dessas duas 

propostas, mesmo que demais propostas de análise pudessem ser empregadas. 

 O animê Fullmetal Alchemist: Brotherhood que será analisado se encontra disponível na 
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plataforma de streaming Netflix Brasil11 na qual se encontra nos idiomas inglês e japonês 

(original) e com legendas em português, inglês, espanhol, italiano e coreano. A possibilidade 

de tantos idiomas é apenas mais uma evidência do seu caráter transnacional e do seu sucesso 

em vários países tanto do oriente como do ocidente. Apesar de não constar no catálogo da 

Netflix (provavelmente por motivos de direitos autorais) o animê também já recebeu dublagem 

brasileira pelo estúdio Álamo. 

4.1 A alquimia como energia mística 

 Os animês do gênero Shonen como exemplificados no item 3.3 geralmente fazem uso 

de energias místicas em suas narrativas. Em Fullmetal Alchemist: Brotherhood não é diferente. 

A simbologia mística presente nessa narrativa é a alquimia, que é constituída pelos estudos e 

práticas de diferentes áreas do conhecimento como: Química, Física, Biologia, Medicina, 

Semiótica, Misticismo, Espiritualismo, Arte, Antropologia, Astrologia, Filosofia, Metalurgia e 

Matemática. Na diegese do animê, a alquimia possui quatro objetivos na sua prática: 

transformar qualquer metal em ouro e a produção do Elixir da Longa Vida, que garantiria saúde 

e longevidade a quem o tomasse (praticamente o tornando um imortal). Estes dois objetivos 

seriam assegurados a partir da criação da Pedra Filosofal, esta não sendo necessariamente uma 

pedra, mas sim uma substância criada em laboratório pelos alquimistas. O terceiro objetivo era 

criar vida humana artificial (homunculus) e o quarto seria a busca pelo enriquecimento rápido. 

Como sua raiz etimológica sugere, foi no Egito que suas práticas se iniciaram, logo 

após o período de dominação persa pelo rei Cambises. Posteriormente o domínio 
passou a Alexandre, fundador da Alexandria egípcia onde muito se desenvolveu na 

Alquimia antiga. Com a divisão do Império Romano, segundo Alfonso-Goldfarb 

(2005), a Alquimia passou de Alexandria para Bizâncio, nova capital do mundo 

helenístico até que, em fins do governo de Justiniano, uma forte crise abalou o Império 

Bizantino. Neste momento, os Árabes tomaram contato com a Alquimia, dando 

origem a Alquimia Árabe (Islâmica), onde se destacam nomes como Razhes e 

Avicena. (NASCIMENTO; SIMÕES NETO, 2012, p. 5). 

Após um longo período, nos deparamos com a alquimia da Idade Média, a qual estamos  

mais facilmente situados e detemos mais referências. E é nessa ambientação que a história de 

Fullmetal Alchemist: Brotherhood se passa, contudo, se apropriando e ficcionando sobre o 

tempo histórico. Assim, no período de revolução industrial no século XIX, período retratado no 

animê, a alquimia não é apenas uma prática científica, mas uma ciência que dá ao praticante 

poderes, já que o saber garantiria a quem pratica transmutar objetos ou manipular os elementos 

por ter conhecimento de como manipulá-los a partir de sua matéria. Assim como na história da 

alquimia, no animê é restrita a quantidade de pessoas que detêm o conhecimento para a prática 

já que essa depende da manipulação da matéria dos mais diversos elementos e materiais e para 

 
11 Disponível em: https://www.netflix.com/title/70204981. Acesso em: 01 nov. 2019. 
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isso dispende um trabalho árduo de pesquisa e estudo constante. Aqueles que fazem uso da 

alquimia e obtém reconhecimento são selecionados para trabalhar para o exército servindo ao 

governo vigente, objetivando desde manter a ordem pública até lutar em guerras. E a alquimia 

tem como fundamento a lei da Troca Equivalente semelhante ao princípio de conservação das 

massas de Lavoisier que afirma que em qualquer sistema fechado, físico ou químico, nunca se 

cria nem se elimina matéria, apenas é possível transformá-la de uma forma em outra. Ou seja, 

nada se cria tudo se transforma. Porém no animê esse conceito é adornado por inúmeros 

elementos fantásticos que dão um caráter ficcional a obra. 

Narrador: A alquimia é uma ciência de compreensão, decomposição e reconstrução 

de matéria. Apesar disso, tem limitações. É impossível criar algo a partir do nada. Para 

se obter algo, deve retornar algo de igual valor. Esta troca equivalente é a base da 

alquimia. Os alquimistas têm uma proibição, a transmutação humana, que jamais deve 

ser realizada. (Ep. 2, O primeiro dia 23’54 min, contagem decrescente12). 

 Ao longo da narrativa do animê, mesmo com o recorte dos dois primeiros episódios para 

análise, nota-se o embasamento que a narrativa possui no conhecimento alquímico ocidental. 

Porém conta com apropriações e desvios criados para a construção do animê em si. Como 

exemplificamos ao longo deste trabalho é comum aos japoneses o uso de apropriações culturais 

e a reformulação ao caráter japonês de elementos presentes em outras culturas.  

Nesse caso não foi diferente, a alquimia é usada como energia mística responsável por 

dar poderes aos personagens dessa história é a responsável por todo o pano de fundo da narrativa 

que acompanha personagens que devem enfrentar uma jornada de autoconhecimento, desafios 

e provações para testar e fortalecer seus caráteres, senso de abnegação, empatia e a busca pelo 

seu equilíbrio e completude. Aqui se faz ainda mais claro essas representações, já que muitas 

dessas discussões se encontram no caráter físico e é, portanto, palpável tanto para os 

personagens fictícios como para o espectador que acompanha a trajetória destes. 

Edward Elric: - “A pedra celestial que destruiu Xerxes em uma noite. O grande elixir, 

selado pelo Sábio do Leste. Tem muitos nomes, mas, resumindo, é algo que intensifica 

a alquimia. É a pedra filosofal.” (Ep. 2, O primeiro dia 21’27 min, contagem 
decrescente). 

 Podemos exemplificar ainda a mistura de ingredientes na busca pela transmutação 

humana que quando realizada junto do círculo de transmutação humana poderia trazer uma 

pessoa morta de volta à vida. É isso que os personagens Edward e Alphonse Elric buscam 

realizar, trazer sua mãe de volta a vida quebrando assim o maior tabu da alquimia. 

Edward Elric: - São 35 litros de água, 20 kg de carbono, quatro litros de amônia, 1, 5 

kg de óxido de cálcio, mais 800 gramas de fósforo, 250 gramas de sal, cem gramas de 

nitrato de potássio, 80 gramas de enxofre, mais 7,5 gramas de flúor, cinco gramas de 

ferro e três gramas de silício. (Ep. 2, O primeiro dia 16’51 min, contagem 

 
12 Por se tratar de uma obra audiovisual presente na plataforma de streaming Netflix todas as contagens referentes 

aos recortes ilustrados aqui, sejam eles visuais ou narrativos (diálogos) contarão com a contagem decrescente da 

qual a plataforma faz uso na exibição de suas obras. 
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decrescente). 

 A representação da alquimia está presente em elementos que remetem diretamente 

aquela conhecida por nós ocidentais, como estão ilustrados nas figuras 3 e 4, ou em elementos 

próprios do mundo fictício do animê, como ilustrado nas figuras 5 e 6. 

              Figura 3 – Livro de Alquimia 

Fonte: Frame do animê Fullmetal Alchemist: Brotherhood, Ep. 2, O primeiro dia, 21’28 min, contagem 

decrescente. 

 

Figura 4 – Representação da Pedra Filosofal 

 
Fonte: Frame do animê Fullmetal Alchemist: Brotherhood, Ep. 1, Alquimista de Aço, 3’57 min, contagem 

decrescente. 
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Figura 5 – Certificação de Alquimista Federal de Edward Elric 

 
Fonte: Frame do animê Fullmetal Alchemist: Brotherhood, Ep. 2, O primeiro dia, 2’21 min, contagem 

decrescente. 

 

Figura 6 – Relógio de Alquimista Federal 

 
Fonte: Frame do animê Fullmetal Alchemist: Brotherhood, Ep. 2, O primeiro dia, 2’38 min, contagem 

decrescente. 

4.2 Os círculos de transmutação como símbolos transnacionais 

 Um símbolo presente durante todo o animê por ser o responsável por garantir a execução 

das transmutações é o círculo de transmutação. São inúmeros os círculos (Figura 7) e cada um 

tem uma função, estes também são adotados pelos alquimistas de acordo com suas alcunhas na 
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diegese do animê, ou seja, o título que recebem quando qualificados a alquimistas federais 

baseado em suas habilidades. 

Figura 7 – Círculos de Transmutação 

 
Fonte: Frame do animê Fullmetal Alchemist: Brotherhood, Ep. 2, O primeiro dia, 23’33 min, contagem 

decrescente. 

 Para as mais diversas culturas esse símbolo circular representa um significado, para o 

Islamismo é a forma perfeita, para os hindus está associado a evolução humana, para a 

maçonaria representa o cosmo e a totalidade, também conhecido como ‘O Olho Fechado de 

Deus’. Para a tradição Persa é visto como uma simbologia do destino, entre os indígenas norte-

americanos como uma analogia do tempo. Na Umbanda e Candomblé, o círculo traçado no 

chão é um espaço sagrado para as entidades. E entre os budistas representa o ciclo da vida: 

nascer, morrer e renascer13.  

 Associado a séculos ao mundo espiritual, ao misticismo e a fé o símbolo do círculo é 

associado à perfeição, indivisível e imutável, sem fim nem começo. Completo por si mesmo. 

Podendo representar assim a totalidade universal e por ser associado ao perfeito, para muitos 

representa a proximidade divina. 

Podemos, portanto, afirmar que o símbolo de maior uso no animê Fullmetal Alchemist: 

Brotherhood é comum a diversas culturas e credos podendo representar diferentes conceitos e 

crenças. Porém detém um significado referente a cada uma dessas culturas. A narrativa do 

animê é construída envolta da energia mística da alquimia e esta se faz presente a partir do uso 

 
13 Disponível em: https://www.simbolos.com.br/circulo/. Acesso em: 9 nov. 2019. 
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desse símbolo, ou seja, apesar de ser uma narrativa constituída e produzida por um estúdio 

japonês diz respeito a elementos presentes em demais localidades do globo. Um exemplo de 

aplicação do círculo que podemos citar é o intitulado círculo mágico – Mandala. 

Como já foi dito, mandala significa círculo. Há muitas variações do tema aqui 

representado, mas todas se baseiam na quadradura do círculo. Seu tema básico é o 

pressentimento de um centro da personalidade, por assim dizer um lugar central no 

interior da alma, com o qual tudo se relaciona e que ordena todas as coisas, 

representando ao mesmo tempo uma fonte de energia. (JUNG, 2014, p. 361). 

 No animê em estudo, o círculo nos é apresentado pelos mais diversos personagens, pois 

cada um detém para si um círculo como símbolo representante. Quando ativo (Figura 8) os 

círculos de transmutação se tornam reluzentes dando indícios visuais para o espectador e o 

personagem de que estão a emitir energia. 

Figura 8 – Círculo de Transmutação Ativo 

 
Fonte: Frame do animê Fullmetal Alchemist: Brotherhood, Ep. 1, Alquimista de Aço, 10’07 min, contagem 

decrescente. 

No episódio O Alquimista de Aço (Hagane no Renkinjutsushi) temos o círculo de 

transmutação referente ao alquimista de Gelo (Figura 9), antigo alquimista federal que se voltou 

contra o governo e busca destruí-lo. Ele é o vilão do primeiro episódio que deve ser detido pelos 

alquimistas federais e nos situa em uma realidade na qual a alquimia é uma prática capaz de dar 

poderes a quem a executa. Logo nos primeiros segundos do episódio O Alquimista de Aço nos 

é mostrado um círculo que o alquimista de gelo está desenhando no chão como parte do seu 

plano de destruição, o símbolo nos é apresentado logo de cara o que implica a sua importância 

para esta narrativa. 
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Figura 9 – Círculo de Transmutação do Alquimista do Gelo 

 
Fonte: Frame do animê Fullmetal Alchemist: Brotherhood, Ep. 1, Alquimista de Aço, 21’03 min, contagem 

decrescente. 

 Outros personagens que nos são apresentados logo no início da história e que fazem 

uso dos círculos de transmutação são o alquimista das chamas Roy Mustang e o alquimista dos 

braços poderosos, Alex Louis Armstrong. Ambos os seus círculos aparecem representados nas 

figuras 10 e 11, respectivamente. 

Figura 10 – Círculo de Transmutação do Alquimista das Chamas 

 
Fonte: Frame do animê Fullmetal Alchemist: Brotherhood, Ep. 1, Alquimista de Aço, 3’53 min, contagem 

decrescente. 
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Figura 11 – Círculo de Transmutação do Alquimista dos Braços Poderosos 

 
Fonte: Frame do animê Fullmetal Alchemist: Brotherhood, Ep. 1, Alquimista de Aço, 12’03 min, contagem 

decrescente. 

Apesar de aparecerem no primeiro episódio (Figura 12), apenas no episódio O Começo 

de Tudo (Hajimari no hi) que conhecemos melhor os círculos de transmutação usados pelos 

irmãos Elric, entre eles o de Transmutação Humana (Figura 13) usado na tentativa de trazer a 

mãe de volta a vida e o círculo para Fixação da Alma (Figura 14) utilizado por Edward para 

prender a alma do irmão a uma armadura após ele ter todo o seu corpo levado como pagamento. 

Figura 12 – Círculo de Transmutação de Alphonse Elric 

 
Fonte: Frame do animê Fullmetal Alchemist: Brotherhood, Ep. 1, Alquimista de Aço, 7’48 min, contagem 

decrescente. 

 



66 
 

Figura 13 – Círculo de Transmutação Humana 

 
Fonte: Frame do animê Fullmetal Alchemist: Brotherhood, Ep. 2, O primeiro dia, 16’12 min, contagem 

decrescente. 

 

Figura 14 – Edward Fixa a Alma de Alphonse na Armadura 

 
Fonte: Frame do animê Fullmetal Alchemist: Brotherhood, Ep. 2, O primeiro dia, 12’09 min, contagem 

decrescente. 

Na tentativa de trazer a mãe de volta a vida, por meio da realização da transmutação 

humana, Alphonse tem seu corpo inteiro levado e Edward se encontra com a Verdade (Figura 

15), que se denomina tudo e todos, o Universo, Deus, até mesmo o próprio Edward. Ele se 

encontra junto do portão que quando aberto revela os segredos do universo e da própria 

alquimia e transmutação humana.  
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Figura 15 – Edward Encontra a Verdade 

 
Fonte: Frame do animê Fullmetal Alchemist: Brotherhood, Ep. 2, O primeiro dia, 15’09 min, contagem 

decrescente. 

Porém ele tem um preço a ser pago, uma troca equivalente, Edward não é autorizado a 

descobrir o segredo da transmutação humana e tem sua perna esquerda levada como pagamento. 

Porém adquire conhecimento o suficiente para realizar a alquimia sem a necessidade de círculos 

de transmutação podendo realizá-la apenas com as mãos (Figura 16).  

Figura 16 – Edward agora não utiliza mais o Círculo de Transmutação 

 
Fonte: Frame do animê Fullmetal Alchemist: Brotherhood, Ep. 2, O primeiro dia, 11’58 min, contagem 

decrescente. 

Ao perceber a ausência do irmão que depois de levado não retornou mesmo após seu 
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encontro com a Verdade, Edward realiza a transmutação da alma do irmão para uma armadura 

e para isso dá em troca seu braço direito. Não passa despercebido a escolha narrativa da troca 

do braço direito do personagem pelo seu irmão, então braço direito de Edward no sentido 

figurado.  

Figura 17 – Irmãos Elric depois da tentativa de Transmutação Humana 

 
Fonte: Frame do animê Fullmetal Alchemist: Brotherhood, Ep. 2, O primeiro dia, 10’08 min, contagem 

decrescente. 

 

Figura 18 – Alphonse tem Apenas sua Alma Presa a Armadura 

 
Fonte: Frame do animê Fullmetal Alchemist: Brotherhood, Ep. 1, Alquimista de Aço, 7’17 min, contagem 

decrescente. 
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Após essa experiência traumática os dois personagens estão agora sem seus corpos ou 

parte deles (Figura 17 e 18), o que nos leva a possibilidade de discussões e questionamentos 

sobre a ideia de existência, de ter e não ter um corpo, uma alma sem corpo (e um corpo sem 

alma) e a busca pelo corpo caracterizada aqui como a busca pela plenitude, pela completude 

física e espiritual. A busca por recuperar seus corpos através da Pedra Filosofal, que não 

necessita de uma troca equivalente para ser usada, é a motivação para seguirem a sua jornada. 

E esta é uma característica recorrente nesta história e nas narrativas dos animês Shonen em 

âmbito geral. 

Por meio das figuras apresentadas notamos que o símbolo do círculo de transmutação 

aparece de maneira recorrente ao longo dos dois primeiros episódios utilizados como recorte 

para esta análise, o que indica que: por sua importância enquanto elemento narrativo ele será 

utilizado posteriormente de forma constante. Podemos afirmar que esse elemento simbólico é 

também utilizado como estratégia narrativa trazendo misticismo a obra e também faz a 

aproximação do animê com o ocidente por representar simbolicamente a alquimia. Sendo, 

portanto, uma estratégia que promove a transnacionalização do animê. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A partir da reconstrução do percurso histórico no qual a Cultura Pop Japonesa se 

consolidou e de que forma seus principais produtos passaram a ser produzidos, sendo eles o 

mangá e o animê, notamos o caráter de industrialização que as revistas e posteriormente os 

estúdios adquiriram. A partir da recepção positiva desses produtos pelas demais nações, estas 

sendo permeadas por outras culturas, juntamente com a caracterização da indústria cultural 

japonesa ter se dado após um período de longo isolamento sucedido pela forte influência 

externa. Essa constituição fez com que esses produtos desenvolvessem um aspecto globalizado, 

no qual demais culturas que não a japonesa passaram a ser absorvidas e posteriormente 

adaptadas nas obras, estas tornando-se transnacionais. 

 Com sua produção de caráter transnacional aliada as competências de recepção do 

público que influi na forma como está ocorre, é formulada uma via de mão dupla na qual a 

produção dá-se juntamente com os objetivos do público ao consumir aquele produto. As lógicas 

de recepção passam, portanto, a validar o conteúdo dessas narrativas e estas passam a buscar 

gêneros comunicacionais que melhor se relacionam com o público. Este deve adaptar-se a 

configuração social de acordo com o país e cultura no qual se encontra inserido. 

 Os estúdios passam, portanto, a focalizar seus investimentos em produções que 

pertencem a um gênero comunicacional mais facilmente relacionável com o público, partem, 

portanto, para a busca pelo modelo de narrativa que se comunica com o máximo possível de 

contextos sociais aos quais os indivíduos pertencem. A busca por esse vínculo comunicacional 

produtor-receptor também deve levar em conta os hábitos de consumo do público e o meio no 

qual este se encontra inserido. Os animês adotam gêneros bem delineados quanto a públicos-

alvo, mas suas narrativas detém a possibilidade de transnacionalidade ao utilizar elementos 

presentes em outras nações.  

 Através do levantamento (Tabela 1) realizado acerca dos animês televisionados na TV 

aberta brasileira descobriu-se que a predominância do gênero Shonen é expressiva e torna-se 

indício indiscutível de que este é o gênero que melhor estabelece vínculo comunicacional com 

o público brasileiro. Este gênero é característico por suas temáticas de lutas, personagens fortes, 

aventuras, exaltação da amizade e personagens íntegros. Suas histórias geralmente são de 

aventura e ação, podendo ter outros gêneros e subgêneros como fantasia, artes marciais e ficção 

científica, por exemplo. No Brasil, os animês que mais fizeram sucesso, receberam dublagem 

brasileira e são até hoje idolatrados pela comunidade otaku pertencem a esse gênero: Cavaleiros 
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do Zodíaco, Hunter x Hunter, Dragon Ball, Naruto, One Piece, Yu Yu Hakusho e Yu-Gi-Oh 

são alguns dos exemplos.  

 Cabe ressaltar a mediação da socialidade quando falamos sobre a comunidade otaku, 

sendo essencial devido o paralelo entre o cultural e o social presente nesta discussão. Há a busca 

dos estúdios em atingir o público e fazer com que suas narrativas sejam admiradas e apropriadas 

por ele. Em contrapartida há também a formação da socialidade digitalizada. Uma nova forma 

de socializar que é possibilitada pelos meios digitais que fazem parte da comunicação 

contemporânea criando novas formas de interações. Uma delas sendo a criação das 

comunidades de fãs que trazem novos tipos de vínculos e interações entre si e, 

consequentemente, novas formas de relacionamento. 

Surgem novas plataformas como o YouTube, Amazon Prime Video, Netflix, entre outras. 

E com elas novas oportunidades de interação entre o público e mais possibilidades desse de 

opinar na produção do conteúdo que consome. A comunidade de fãs é consolidada e uma via 

de mão dupla produtor-consumidor é criada fazendo com que esses dois passem a agir como 

coprodutores, pois podem estabelecer uma maior proximidade e um diálogo antes não 

possibilitado. 

Com todo esse background das relações sociais e a produção das obras surge, portanto, a 

pergunta norteadora desse trabalho que buscou ser respondida por meio da análise fílmica 

presente na última parte do trabalho: “Quais símbolos presentes na narrativa de Fullmetal 

Alchemist: Brotherhood caracterizam-na como uma obra transnacional?” 

 A análise tendo esta embasamento prévio na Teoria Barberiana das Mediações 

(MARTÍN-BARBERO, 1997) discutida ao longo do trabalho, buscou estabelecer quais 

símbolos eram utilizados na narrativa de Fullmetal Alchemist: Brotherhood, estes 

caracterizando-se, portanto, como um mediador entre as diversas culturas que detém 

conhecimento dos mesmos e podem então interpretá-los de acordo com suas vivências. 

Estabelecendo assim pontos de contato entre as diferentes culturas. 

 Ao longo da análise descobriu-se que o símbolo utilizado predominantemente é o 

círculo (círculo de transmutação) esse é tido como um importante símbolo para as mais diversas 

culturas, tanto orientais como ocidentais. Sendo um importante ponto de contato, já que é 

comum a uma variedade de culturas e países. Nota-se que a estratégia da narrativa usa ainda o 

círculo como ligação direta com o místico, pois é por meio do círculo que a energia mística 

presente nessa narrativa se faz presente e pode ser utilizada por seus usuários. 
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A alquimia, energia mística do animê, apesar de associada a diversos elementos 

fantásticos ainda detém na narrativa muitas características de seu conceito original, e este é 

conhecido ocidentalmente. O símbolo do círculo de transmutação atua como uma mediador que 

dá garantias para o processo de transnacionalidade, que obtém êxito quando analisamos a 

penetração desse animê tanto em cunho brasileiro como ocidental. Já que sua relevância pode 

ser notada a partir de sua alta pontuação no site My Anime List e sua presença em plataformas 

de streaming como a Crunchyroll, única plataforma legalizada no Brasil especializada em 

animês e na Netflix, contando com legenda em diversos idiomas. 

Como resultados temos a constatação de que os animês que detêm maiores 

possibilidades de encantar o público pertencem ao gênero Shonen, e este têm em comum em 

suas narrativas o uso de elementos místicos e símbolos comuns a diferentes culturas que 

garantem maiores chances de estas obras se tornarem transnacionais, fazendo sucesso no 

exterior e sendo altamente exportadas. Como exemplo, a análise do animê Fullmetal Alchemist: 

Brotherhood nos evidenciou que o uso do místico e de elementos simbólicos geram sim 

resultado e maiores garantias de aceitação por parte do público. Tendo o círculo de 

transmutação como o mediador do processo transnacional de toda a construção mística da qual 

diversos povos são conhecedores. 
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