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RESUMO 

Este artigo tem por objetivo apresentar o histórico do desenho animado japonês e suas 
características. Para a sua construção, foram pormenorizados os principais animês que 
revolucionaram esta nova arte de entretenimento, viabilizados por desenhistas, roteiristas, 
diretores e produtores japoneses que visualizaram a necessidade de apresentarem um 
produto que registrasse a cultura própria daquele país. Dentre os desenhistas e produtores, 
podemos destacar Osamu Tezuka, responsável por disseminar mangás e animês pelo mundo 
e traçar um perfil próprio dos personagens, seja pela fisionomia ou aspectos ligados à 
personalidade. Quanto às características, foram apresentadas as particularidades que 
definem a produção dos desenhos animados japoneses e os principais sinais que os 
distinguem das animações americanas.  
 
PALAVRAS-CHAVE : Animê.  Cultura pop japonesa. Hibridismo cultural. 

 
 
HISTÓRICO DO ANIMÊ 4 

Esta pesquisa tem por objetivo apresentar o histórico do desenho animado japonês e 

suas características. Para abordar a história do animê recorremos, especialmente, a Sato 

(2005, 2007) que possui diversos artigos e capítulos de livro que tratam do assunto. Acerca 

das características desta animação, nos apropriamos das ideias de Luyten (2000) e Faria 

(2007), além de análises desenhos, personagens e ambientação de diversos animês.  

Tradicionalmente, os mangás, ou histórias em quadrinho japonesas, são lidos 

semanalmente por consumidores de todas as faixas-etárias, independente de gênero e 

posição social naquele país, inclusive as temáticas atendem a todos os públicos (ANDRÉ, 

2006). As histórias são contadas graficamente com onomatopeias, atreladas à ação dos 

personagens. O seu formato possui uma característica peculiar para nós ocidentais, já que a 

leitura é realizada da direita para a esquerda. Em função, particularmente, das dificuldades 

em traduzir e produzir mangás para outros idiomas, o animê foi uma possibilidade de tornar 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Televisão e Vídeo, XII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento 
componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Formada em jornalismo, mestre em Educação pela Universidade Estadual de Maringá e professora do curso de 
publicidade e propaganda da Faculdade Metropolitana de Maringá. 
3 Doutora em História pela Universidade Estadual Júlio Mesquita Filho e professora do Programa de Pós-Graduação em 
Educação da Universidade Estadual de Maringá. 
4 Esta pesquisa faz parte da dissertação de mestrado, intitulada “Educação cultura escolar e mediação: Em estudo o animê 
Naruto”, defendida em 13 de abril de 2012, no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de 
Maringá.  
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estas histórias conhecidas pelo resto do mundo, já que, conforme Smirkoff (1996, p. 66), 

existe uma “[...] profunda ligação entre anime e mangá, muito mais íntima do que houve no 

Ocidente entre os quadrinhos e o cinema de animação. Na maior parte dos casos, um mangá 

é convertido em anime por seu próprio autor”. 

Mesmo com o objetivo de expandir os animês para outros países, os consumidores 

ocidentais de animê só entraram em contato com o produto a partir de 1960. Entretanto os 

nipônicos consomem desenhos animados japoneses desde 1913, nos quais desenhistas 

orientais, motivados pelas produções de curtas-metragens norte-americanas em 1910, 

difundidas pelos cinemas da época, iniciaram os primeiros passos do animê. De acordo com 

Sato (2005), as produções de animação japonesa foram exportadas e televisionadas para 

diversos países, a partir de 1960, como uma alternativa de diversão. A autora ainda destaca 

que foi por meio da televisão que vários países do mundo conheceram um Japão menos 

aristocrático e histórico. 

Na segunda década do século XX, o artista Seitaro Kitayama (1889-1945) produziu 

os primeiros curtas-metragens, embasados em fábulas infantis, como Saru Kani Kassen5 (A 

luta entre o caranguejo e o macaco), em 1913, e Momotaro6 (O menino-pêssego), em 1918. 

Ainda durante esta década, Junichi Kouchi (1886-1970), caricaturista e diretor, produziu o 

animê Hanahekonai Shinken (A nova espada de Hanahekonai), utilizando-se de tons de 

cinza, considerado luxuoso na época, entre 1917 e 1920. No Japão, Kouchi foi considerado 

um dos animadores, tecnicamente, mais avançados da década, dentre seus trabalhos se 

incluem quinze filmes do gênero. Em 1917, Oten Shimokawa (1892-1973), desenhista que 

publicava “tirinhas” em jornais, fez alguns experimentos, utilizando uma lousa e giz. Fazia 

desenhos e, depois, fotografava, com a finalidade de reduzir os custos de produção de 

animação (SATO, 2005). 

Outras estratégias também foram utilizadas para superar os problemas de custos, a 

saber: construção de menos quadros por segundo; produção de desenhos grandes, então 

filmava sua extensão passando a sensação de movimento; algumas cenas são realizadas a 

partir de planos sobrepostos, que eram articulados favorecendo a noção de animação; os 

closes, também com imagens estáticas, valorizados pelo olhar dos personagens, passam a 

impressão de movimento. 

                                                 
5A animação pode ser visualizada no site de vídeos Youtube no seguinte link: 
http://www.youtube.com/watch?v=XMOKyCWlPrw. Acesso em 01 julho 2011. 
6 O animê está disponível no link: http://www.youtube.com/watch?v=rbo6XbwcdoU. Acesso em 01 
julho 2011. 
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A produção de animê ficou marcada pela evolução técnica e artística a partir dos 

anos de 1920, apesar da constante busca por meios alternativos a fim de baratear a 

produção. Nesta década, foi produzido o primeiro drama animado japonês, Ubasute-yama 

(montanha das idosas abandonadas), roteirizado por Zenjiro Yamamoto (1898-1981) em 

1925.  

A partir da década de 19307, ressalta-se a criação do primeiro animê sonoro, era um 

período marcado pelo militarismo no Japão. De acordo com Sato (2005), em 1930, foi 

produzido Osekisho (O inspetor de estação), o primeiro desenho animado japonês sonoro 

por Noburo Ofuji (1900-1961), que considerava motivador o fato do animê possibilitar o 

tratamento de temas adultos, dramáticos e eróticos.  

Nesse mesmo período, ainda conforme Sato (2005), houve o crescimento do 

militarismo, entre a ditadura militar e a Segunda Guerra Mundial. Na época, os animês 

sofreram censura e precisaram se adequar às condições dos militares. A exibição dos filmes 

e desenhos estava restrita ao caráter militar e eram utilizados como propagandas de cunho 

estritamente ideológico. Com este fato, apesar de cair na discussão da “liberdade de 

expressão”, o investimento realizado pelo governo permitiu uma modernização nas 

condições técnicas da produção do animê. 

Após o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, o Japão passou por um período 

de reestruturação pós-guerra e muitos “sobreviventes” se uniram para a criação de estúdios 

independentes. Os principais estúdios são: “Shin Nihon Dõga”8, “Nihon Dõga”9 e “Toli 

Dõga”10. Com a derrota do Japão, o exército americano se instalou no país e trouxe consigo 

a cultura pop estadunidense, que invadiu rapidamente todo o oriente. Desta forma, o 

interesse pela produção nacional aumentou, mas, “ao invés de meramente copiar aquilo que 

vem de fora, é do âmago dos japoneses pegar influências estrangeiras e reinventá-las 

conforme a cultura local” (SATO, 2007, p. 14). Muitos roteiros têm motivos históricos. 

Esse fato deve-se a busca por maior identidade do povo japonês. Um dos principais motivos 

da explosão de mangás e animês após a guerra, deve-se ao fato do país concentrar uma 

demanda reprimida por diversão, após anos de angústia.  

                                                 
7 Em 1931, o Japão e a China iniciaram uma série de incidentes militares que culminaram na 
invasão à China em 1937, dando início à Segunda Guerra Sino-Japonesa. 
8 Fundado em 1945 por cerca de cem animadores. Porém este estúdio durou apenas dois anos. 
9 Fundado por Zenjiro Yamamoto e Kenzo Masaoka em 1947. Os dois trabalhavam antes no Shin 
Nihon Dõga. 
10 Após Yamamoto se aposentar, Masaoko fundou-o em 1950. Este estúdio também ficou 
conhecido como Toli Animation, uma das principais produtoras de animê.  
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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.  

Em seguida, Noburo Ofuji exibe o animê Kujira (A Baleia), em 1953, no Festival de 

Cannes e o Yurei Sen (Navio Fantasma) é premiado no Festival de Veneza em 1955. Outro 

produtor importante foi Taiji Yabushita (1903-1986), responsável pelo primeiro longa-

metragem a cores do pós-guerra, Hakujaden 11(A lenda da Serpente Branca), e impulsionou 

a indústria de animação japonesa (SATO, 2005). 

Quando se fala em animação japonesa, um nome indispensável para referenciar o 

desenvolvimento e formação de identidade deste formato é Osamu Tezuka12 (1928-1989), 

que possibilitou, entre o final da década de 1940 até meados da década de 1970, a difusão 

do animê pelo mundo. De acordo com Sato (2005, p. 33), ele foi “[...] um divisor de águas 

em duas mídias distintas: nos quadrinhos e na animação”. Tezuka teve a ambição de se 

tornar animador por seu interesse, desde criança, pelos filmes de Charles Chaplin13, e 

começou a desenhar devido a sua atração pelos desenhos animados da Walt Disney 

Company14, em especial Mickey Mouse15 e Pato Donald16. 

Parafraseando Luyten (2000), a produção de Tezuka ficou mais conhecida no 

mundo com a animação, comparativamente ao mangá, já que, para este produtor, as 

temáticas nas quais trabalhava ficavam mais adequadas ao animê, em consonância à 

                                                 
11 Animação disponível no Youtube no link: http://www.youtube.com/watch?v=0OYPDwv1Afo 
12 Conforme Luyten (2000), Osamu Tezuka nasceu em 1926, era formado em medicina e aos 
quatro anos já lia mangás que seu pai comprava. Tezuka foi o primeiro a desenhar personagens 
femininos e masculinos com olhos grandes, inspirado pelo grupo teatral de Takarazuka, no qual, 
para suas apresentações, as maquiagens deixavam suas heroínas com olhos grandes e brilhantes. 
Tezuka morreu prematuramente, aos 62 anos, em 1989. 
13 Charles Spencer Chaplin (1889 – 1977) foi ator, diretor, comediante, dançarino, roteirista e 
músico britânico. Ele foi considerado um dos atores mais famosos do cinema e ficou mais 
conhecido pelo uso da mímica e da comédia “pastelão”. Chaplin atuou em 72 e dirigiu 69 filmes, 
numa carreira que durou mais de 75 anos, desde sua atuação no teatro, ainda criança, até quase 
sua morte, aos 88 anos. 
14 Walt Disney Company é a maior companhia de mídia e entretenimento, criada em 1923, na 
Califórnia (EUA), por Walter Elias Disney (1901 – 1966). 
15 Mickey Mouse é um dos personagens da Walt Disney Company mais famosos do mundo, 
inclusive se tornou um símbolo desta marca. Ele é um camundongo falante, que foi criado pelo 
próprio Walter Elias Disney, em 1928, para tiras cômicas. 
16 Donald Fauntleroy Duck, conhecido como Pato Donald, é um personagem dos estúdios da Walt 
Disney Company, criado em 1934. Donald é um pato branco, de pernas e bico alaranjados, veste 
sempre uma camisa e quepe de marinheiro.  
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acessibilidade na linguagem. Em 1947, Tezuka lançou o mangá Shin Takarajima17 (A nova 

ilha do tesouro), que se utilizava dos moldes de um filme de ação, um storyboard de 

animação com falas e onomatopeias em balões. Este mangá, sem pretensões, revolucionou 

o modo de fazer quadrinhos japoneses (SATO, 2005). 

Mais tarde, em 1959, Tezuka é convidado para codirigir e roteirizar o longa-

metragem Saiyuki18 (Alakazam, o grande), baseado em um conto japonês, que narra a 

história de um macaco com poderes mágicos, que ajuda um príncipe retornar ao seu trono. 

Tezuka também se consagrou como o primeiro roteirista e produtor a criar uma série de 

animê. Este mesmo desenho foi rebatizado como Tetsuwan Atomu19 (Astro Boy), após 

contrato firmado em 1964, tendo sua primeira exibição no canal japonês Fuji TV. Este 

animê discorre sobre a história de um jovem robô dotado de sentimentos e usa seus poderes 

para defender o planeta.  A primeira série de animê em cores foi criada por Tezuka em 

1965, intitulada Jungle Taitei20 (Kimba, o leão branco 21), que também foi exibida pela TV 

norte-americana. Este desenho se inicia com a história do leão branco Panja, considerado o 

rei da selva, que foi morto por caçadores ambiciosos. Sua esposa, Lira, foi capturada e 

carregada de barco, onde teve seu filho Kimba, que, por sua vez, cresceu aprendendo a lutar 

por um mundo mais pacífico. Este animê foi exibido no Brasil em 1966, na extinta TV 

Tupi. 

Uma característica peculiar na animação japonesa é a produção em larga escala do 

Original Video Animation (OVA), gestado nos anos 1980, com o objetivo de criar animês 

para serem vendidos em VHS (atualmente DVD e Blue-ray disc), sem exibição antecipada 

na TV ou no cinema. De acordo com Nagado (2007), foi uma animação Dallos II que 

motivou a proliferação deste modelo. Conforme Odinino (2004), foi a partir dos anos 1980 

que o Japão se inseriu na economia mundial, tornando-se referência para muitos outros 

países. Esse cenário favoreceu a disseminação de animês e mangás, num processo de 

mundialização das culturas. 

                                                 
17 É possível assistir a parte do anime no link: 
http://www.youtube.com/watch?v=9oEFslYP4rA&playnext=1&list=PL29F38179FA126CFB. Acesso 
em 01 julho 2011. 
18 Trecho da animação disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=WRyU-I-6AJM. Acesso em 
01 julho 2011. 
19 Sequência de introdução da animação de 1960: 
http://www.youtube.com/watch?v=UpNb2kDhHSo. Acesso em 01 julho 2011. 
20 Cena de abertura no anime disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=FgeBFRjWxiU. 
Acesso em 01 julho 2011. 
21 Esta série é um ponto de controvérsia, já que os estúdios da Disney são acusados de plágio com 
o lançamento da animação O Rei Leão. 
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Atualmente, após a expansão do animê pelo mundo, grandes estúdios foram 

consolidados, bem como diretores consagrados. Faria (2007) destaca, sobretudo, três deles: 

o primeiro é Hayao Miyazaki (1941-), ex-estagiário da produtora Toei, que produziu vários 

longas metragens e séries – dentre seus animês de maior sucesso, incluem-se: Tonari no 

Totoro22 (Meu vizinho Totoro), em 1988; Sen to Chihiro no Kamikakushi23 (A Viagem de 

Chihiro), em 2001, vencedor da 75a edição do prêmio da Academia de Artes e Ciências 

Cinematográficas na categoria melhor animação; e Hauru No Ugoku Shiro24 (O Castelo 

Animado), em 2004, que narra a história de uma jovem de 18 anos que passa a ter 90 anos 

após uma maldição.  

Outro diretor citado por Faria (2007) foi Takahata (1935-) que, numa linha oposta à 

de Miyazaki, trata de temas mais polêmicos e críticos. Um dos títulos mais famosos foi 

Hotaru no Haka25 (O Túmulo dos Vagalumes), datado de 1988, que relata a história de dois 

irmãos no período da Segunda Guerra Mundial, no Japão. Após ter a mãe morta em um 

bombardeio de aviões norte-americanos e a convocação do pai para a guerra, o filme mostra 

a sobrevivência de ambos num país assolado, em meio à pobreza e à miséria. 

O terceiro produtor destacado pela autora foi Katsuhiro Otomo (1954-), desenhista 

do famoso mangá Akira26, criado em 1988, e, logo após, foi adaptado para animação 

japonesa. Este desenho é considerado um clássico e um divisor de águas, já que o animê 

ganhou notoriedade no mundo a partir da sua difusão em massa. A história retrata a 

reconstrução da cidade de Neo-Tóquio, destruída na Terceira Guerra Mundial, originada a 

partir dos poderes sobrenaturais de uma criança chamada Akira.  

É difícil mensurar os índices de audiência de animês no Brasil, isso porque grande 

parte dos espectadores não assiste aos desenhos em emissoras de televisão e sim pela 

realização de download em sites de divulgação pela internet. Portanto, não há um consenso 

na seleção. Entre blogs e sites especializados em animês, as especulações que mais se 

aproximam sobre as animações japonesas mais assistidas no Brasil, a partir do de meados 

                                                 
22 Trailer da animação: http://www.youtube.com/watch?v=ICTUGdOuSx8. Acesso em 01 julho 
2011. 
23Trailer disponível em português: http://www.youtube.com/watch?v=4w2-hRC1A7M. Acesso em 01 
julho 2011. 
24 Trailer em japonês com legendas em inglês do anime: 
http://www.youtube.com/watch?v=PfcfUxt4F0s. Acesso em 01 julho 2011. 
25 Trailer da animação: http://www.youtube.com/watch?v=YSUz-vBr0aY. Acesso em 01 julho 2011. 
26 Trailer da animação Akira, disponível com legendas em português no endereço: 
http://www.youtube.com/watch?v=msUWDYYtaIU. Acesso em 01 julho 2011. 
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da década de 1990, foram: Cavaleiros do Zodíaco27, Dragon Ball28, Pokémon, Yu Yu 

Hakusho29, Neon Genesis Evangelion30, YU-GI-OH31, Naruto32, Sailor Moon33. 

Animê Nome 
Original 

Exibição 
original 

Diretor (es) Gênero 

Cavaleiros do 
Zodíaco 

Santo Seiya 1986-1989 Masami Kurumada (1953-) 
 

Mitologia, 
Aventura, Fantasia. 

Dragon Ball 
Z 

Z Doragon 
Bōru Zetto 

1989-1996 Akira Toriyama (1955-) Ação, Luta. 

Yu Yu 
Hakusho 

Yū Yū 
Hakusho 

1992-1995 Yoshihiro Togashi (1966 -) Artes Marciais, 
Sobrenatural. 

Sailor Moon Bishōjo 
Senshi Sērā 
Mūn 

1992-1997 Junichiro Sato (1947 -) 
Kunihiko Ikuhara (1964 -) 
Takuya Igarash (1965 -) 

Ação, Amizade, 
Aventura, 
Comédia, Ficção 
Científica 

Neon Genesis 
Evangelion 

Shin Seiki 
Evangerion 

1995-1996 Hideaki Anno (1960 -) Ficção Científica, 
Drama, Seinen. 

YU-GI-OH Yu-Gi-Oh!  1998-  Kunihisa Sugishima (1974-), 
Hatsuki Tsuji (1950-) e Katsumi 
Ono (1905-2006) 

Ação, Aventura, 
Comédia, Fantasia, 
Ficção Científica. 

Pokémon Poketto 
Monsutā 

1999-  Satoshi Tajiri (1965-) e 
Kunihiko Yuyama (1952-) 

Comédia, 
Aventura, Fantasia. 

Naruto Naruto 2002- Masashi Kishimoto (1974-) Ação, Aventura, 
Artes Marciais. 

 
Tabela 1 – Animês mais assistidos no Brasil 
Fonte: Autora da Pesquisa 

 

                                                 
27 Cena de abertura, disponível: http://www.youtube.com/watch?v=Px2zX-M2alQ. Acesso em 01 
julho 2011. 
28 Abertura da série animada Dragon Ball Z (segunda da série), disponível no link: 
http://www.youtube.com/watch?v=DPxUXT8ryog. Acesso em 01 julho 2011. 
29 Cena de abertura da série: http://www.youtube.com/watch?v=2WDRhlkE2UQ. Acesso em 01 
julho 2011. 
30 Cena de abertura, disponível no Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=A62011nyXNI. 
Acesso em 01 julho 2011. 
31 Trecho de episódio e cena de abertura, disponível em: 
http://www.youtube.com/watch?v=zzkYsyPRkTA. Acesso em 01 julho 2011. 
32 Parte do primeiro episódio do desenho em: http://www.youtube.com/watch?v=6pIhaZS6l0E. 
Acesso em 01 julho 2011. 
33 Cena de abertura em: http://www.youtube.com/watch?v=qnJhHqP1y3A. Acesso em 01 julho 
2011. 
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Concomitante a esta expansão dos animês no Brasil e no mundo, os jogos 

eletrônicos e de videogame vêm aumentando proporcionalmente o seu consumo por parte 

dos fãs de desenhos animados e mangás. Entre os jogos do Naruto, encontram-se as 

alternativas online – alguns gratuitos – sobre lutas, missões e batalhas entre personagens, 

passatempos, Massive Multiplayer Online Role-Playing Game (MMORPG), entre outros – 

e em formato Digital Versatile Disc (DVD), Blue-ray disc, Universal Media Disc (UMD) 

para aparelhos de videogames de diversas marcas e modelos, em especial, destacam-se: 

Playstation 2, Playstation 3, Playstation Portable, Wii, X-box e XBOX 360. 

A animação japonesa possui algumas características peculiares e marcantes quanto à 

estética, linguagem e conteúdo, que serão tratadas a seguir. 

 

CARACTERÍSTICAS DO ANIMÊ 

A palavra animê, ou anime, foi derivada da palavra animation. Até então, desenho 

animado no Japão era conhecido como toga. Nomenclatura à parte, há diferenças marcantes 

entre a animação japonesa e a produzida pelo ocidente. 

A priori , vale ressaltar que os animês e os mangás são segmentados conforme o 

sexo (feminino e masculino), gênero (tipo de história) e faixa etária. As produções podem 

ser classificadas como: 

• Kyooday Robotto (“robôs gigante”); 

• SF Akushion (“ação e ficção científica”); 

• Meruhen (“fábulas”); 

• Meisaku Shiriizu (“séries de obras literárias”); 

• Supaa (“super-carros”); 

• Shõjo Monogatari (“histórias para meninas”); 

• Shounen: (“histórias para o público masculino jovem”); 

• Bõken Akashion (“ação e aventura”); 

• Guagu anime (“animê humorístico”); 

• Supootsu (“esporte”); 

• Yokai (“mundo do sobrenatural”); 

• Jidai Geki (“desenhos de época); 

• Kodomo anime (“animê para crianças”); 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 9

• Adaruto e Yaoi (“os que tratam de sexo”) – neste caso, possuem as 

subdivisões, como: ecchi (herótico heterossexual); hentai (pornográfico 

heterossexual); shõnen ai (romance homossexual masculino); shõjo ai (romance 

homossexual feminino); yaoi (relação homossexual masculina) e; yuri (relação 

homossexual feminina). 

A fim de apresentar as principais características que diferenciam os animês dos 

desenhos ocidentais, destacaremos algumas particularidades dos desenhos animados 

japoneses, sobretudo no que diz respeito aos fundamentos que produzem, em seu conjunto, 

a identidade deste formato, como a serialização, características dos personagens e a (pré-

conceituada) violência vislumbrada pelos olhares ocidentais. 

 

Serialização, envelhecimento e morte dos personagens 

Uma característica importante a ser destacada no animê é a serialização, o que 

significa afirmar que existe uma continuação entre os episódios, diferente do desenho 

animado produzido pelo ocidente, no qual os episódios são “independentes” uns dos outros 

e os heróis possuem sempre a mesma idade, com histórias “sem fim”. O animê sempre 

acaba e, em alguns casos, com a morte de algum personagem importante. 

Como consequência desta serialização, o envelhecimento e morte são comuns em 

animês. Sobre isso, Faria (2007), cita Dragon Ball, no qual o personagem Goku inicia a 

série ainda criança, depois cresce, casa, tem filhos, envelhece e, finalmente, morre. A 

animação foi exibida originalmente entre os anos de 1986 e 1997, dividida em três séries 

com um total de 508 episódios. Além da animação para a televisão, foram lançadas 16 

longas nesse período, alguns com exibição nos cinemas do Brasil. 

De acordo com Smirkoff (1996, p. 68), as histórias em mangá e animê podem 

terminar de três formas: “o herói vence; o herói morre (muitas vezes depois de vencer); ou 

o herói chega a algum tipo de vitória, mas com alguma grande perda”. Sobre esse desfecho 

nos roteiros japoneses, nem sempre feliz pela ótica ocidental, Benedict (2002, p. 163) 

complementa que: 

O fato de ser tão raro um final feliz nas novelas e peças japonesas é 
coerente. As platéias populares americanas anseiam por soluções. 
Querem acreditar que as pessoas vivem felizes para sempre. 
Querem estar certas de que sejam recompensadas por sua virtude. 
Se têm que chorar no fim de uma peça, deverá ser porque houve um 
defeito no caráter do herói ou por ter sido ele vitimado por uma 
ordem social corrupta. Mas é muito mais agradável ver tudo se sair 
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bem para o herói. As platéias populares japonesas assistem 
debulhadas em lágrimas o protagonista chegar ao seu fim trágico e a 
adorável heroína ser assassinada devido a um giro da roda da 
fortuna. [...] Mesmo seus filmes modernos são construídos sobre o 
tema dos sofrimentos do herói e da heroína. 

 

Sob este ponto de vista, o herói e a heroína precisam pagar uma dívida, um “on que 

se recebe dos pais” (BENEDICT, 2002, p. 90), uma obrigação que o próprio ser humano já 

nasce para com a sociedade e seus superiores. Não é simples, pelo olhar ocidental, acreditar 

que o homem já vem ao mundo com o compromisso de saldar seu on, podendo ser a morte 

a principal solução. Além das diferenças na construção intrínseca da sobrevivência e morte 

dos personagens, as características físicas possuem particularidades quando comparadas à 

animação produzida pelo ocidente. 

 

Características físicas dos personagens 

A característica física que, predominantemente, chama atenção são os olhos grandes 

dos personagens de animês. Como já descrito anteriormente, este formato de olhos foi 

introduzido por meio dos desenhos de Tezuka, inspirado nas atrizes do grupo de teatro de 

Takarazuka. 

 

Figura 1 – Atriz do grupo de teatro de Takarazuka e personagem de animê e mangá 
Fonte: Editora Saber Design´s (2011). Shoujo  House (2011) 34 
 

Os olhos são a expressão da alma, deste modo, os cartunistas japoneses empregam 

este recurso para transmitir a emoção desejada. O formato dos olhos, combinado com o 

                                                 
34 Imagens retiradas de <http://saberdesign.wordpress.com> e 
<http://www.shoujohouse.clubedohost.com>. Acesso em: 25 maio 2011. 
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brilho e movimento das sobrancelhas nas expressões, sensações e temperamento dos 

personagens, transmite o estado de espírito no momento.  

 

    
 
Figura 2 – Diferentes olhares e expressões dos personagens de animê e mangá 
Fonte: Anime-planet (2011), Animepaper (2011), Cosplaybr (2011), 

Digimondatabase (2011), Ackimi (2011), Flausino (2011) 35 
 

As roupas são muito coloridas e os cortes possuem designes diferenciados. Uma 

especificidade é que, geralmente, os personagens utilizam sempre a mesma roupa. Esta 

característica contribui para a fixação da identidade e a definição da personalidade deles e, 

ainda, possibilita que as empresas têxteis, especializadas em fabricação de trajes para 

otakus36, fabriquem roupas de personagens famosos de animês e mangás. 

Além disso, há que se considerar que, nas animações, existe uma dificuldade, por 

parte do design, em refazer sempre roupas e movimentos diferentes de cada personagem.   

                                                 
35 Figuras retiradas de: http://www.anime-planet.com, http://www.animepaper.net, 
http://www.cosplaybr.com.br, http://digimondatabase.forumeiros.net, http://ackimi.blogspot.com/, 
http://www.rodrigoflausino.com.br. Acesso em 25 maio 2011.  
36 Fãs de animê e mangá. 
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Figura 3 – Vestimentas dos personagens de animês e mangás 
Fonte: Shoujo  House (2011), Tibiabr (2011) 37 

 

É comum a utilização de trajes tradicionais do Japão, como o kimono (no caso das 

mulheres) e hakama (no caso dos homens) ou roupas que sejam apropriadas para luta. No 

animê Naruto é, predominantemente, utilizado uniforme de jutsu e o Hokage aparece 

sempre com hakama, que representa uma vestimenta de muito respeito na cultura japonesa. 

As roupas dos personagens de desenhos animados japoneses vêm inspirando a moda 

de adolescentes ou otakus, e viabilizou, inclusive, a realização do Fashion Mangá, na 

França, em 2007, que apresentou as tendências de moda para este nicho. 

É comum, também, encontrar cabelos de diferentes cores e cortes em animês. As 

cores são diversas, como lilás, cor-de-rosa, laranja, verde, mechas, entre outras. Em grande 

parte, os cabelos são lisos e as personagens femininas usam franjas. Em relação ao corte, 

prioriza-se enfatizar “as pontas” do cabelo, evitando a linearidade. 

Em muitos casos, os personagens masculinos possuem cabelos longos, 

possibilitando que, visualmente, durante uma batalha, acompanhem os movimentos 

anatômicos do lutador. As personagens femininas utilizam-se muito de fitas, laços e 

bandoletes. 

Assim como os trajes, os modelos de cortes e cores de cabelo são muito utilizados 

por otakus. Comumente, em animencontros38 são observadas as semelhanças entre fãs e 

personagens de animês e mangás. 

Em relação ao corpo as personagens femininas de animês, predominantemente, 

seguem os padrões de beleza estipulados pela moda. São magras, com cintura fina e corpo 

                                                 
37 Imagens retiradas de http://www.shoujohouse.clubedohost.com e http://forums.tibiabr.com. 
Acesso em 26 maio 2011.  
38 Encontros realizados por fãs de animês e mangás, nos quais se fantasiam de personagens com 
os quais mais se identificam. Um dos principais eventos é o AnimeFestival BH, que ocorre 
anualmente no Estado de Minas Gerais e conta com atrações musicais, torneios e concursos. 
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delineado. É importante enfatizar que as roupas utilizadas procuram destacar o corpo 

feminino. Comumente, em fóruns, sites e blogs sobre desenho animado japonês, faz-se 

eleição ou enquete a fim de elencar as personagens femininas mais bonitas e atraentes. No 

corpo masculino, destacam-se os músculos dos personagens, o que é ressaltado durante as 

lutas. 

 

Figura 4 – Corpo dos personagens Ino e Goku 
Fonte: Inoofficial (2012) e Dbzsite (2011) 39 

 

Violência no animê 

Uma das principais objeções na aceitação ocidental do animê e do mangá é referente 

à violência exibida de forma nítida, seja nas telas ou nos quadrinhos, em especial nos 

desenhos direcionados ao público masculino. Neste aspecto, Luyten (2000) relata que, na 

perspectiva da moral ocidental, é difícil conceber a violência nos desenhos nipônicos. A 

autora supracitada, que viveu um período no Japão, acredita que a representação da 

violência é uma compensação do que, na realidade, não existe. 

 

[...] o Japão é um país com um dos índices mais baixos de 
criminalidade do mundo, é perfeitamente possível sair às ruas a 
qualquer hora do dia ou da noite com segurança. É proibido o porte 
de armas sem justificativa, e a constituição renuncia à guerra. 
Portanto, nada justifica (LUYTEN, 2000, p. 56). 

 

Entretanto Luyten (2000) argumenta que a violência está presente na tradição 

japonesa como a superexposição na literatura dos samurais, em um clima constante de 

guerras e lutas. Neste ponto de vista, representa parte da cultura japonesa apesar de não 
                                                 
39 Imagens retiradas de: http://www.crunchyroll.com e http://dbzsite.wordpress.com. Acesso em 
26/05/2011.  
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caracterizar, na prática, o cotidiano do país. A violência não é entendida como um tabu no 

Japão, assim como outros temas tratados com preconceito em outras realidades, como o 

sexo.  A violência nos desenhos japoneses significa, sobretudo, uma “válvula de escape” 

em uma sociedade marcada pela organização, união de um país pacífico. Como exemplo, 

no dia 11 de março de 2011, o Japão foi atingido por um terremoto de magnitude 8,9 escala 

Richter40e posteriormente por um tsunami, que devastou o país e registrou 

aproximadamente 10.000 mortes. Contudo, o Japão vem sendo reconstruído com a adesão 

da população, do governo, das empresas e dos artistas, que contribuíram para a arrecadação 

de fundos financeiros para as vítimas e, especialmente, para encorajar famílias que 

perderam entes queridos. Neste sentido, a violência e o egoísmo são vistos com repúdio 

pelos japoneses. 

Por outro lado, a discussão pode se encaminhar para sua exibição em países em que 

é alto o índice de criminalidade, no qual muitos espectadores, sem esta percepção e/ou 

conhecimento do aspecto cultural do Japão, podem se apropriar do conteúdo conforme sua 

realidade, ou condição social. Neste ensejo, é interessante pensarmos na relação inversa 

entre o Japão, um país pacífico que produz histórias polêmicas, e o ocidente, mais violento, 

porém adverte estes conteúdos. Neste aspecto, crianças e adolescentes podem assimilar as 

histórias e se projetar nos personagens tal como seu referencial. É relevante ressaltar que a 

projeção nos heróis é comum nos animês e mangás em função da figura não perfeita 

presente, ou seja, retratam sua vida diária em um mundo de fantasia e seus principais 

atributos são autoconfiança, resistência à dor, força de vontade, entre outros. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Embora seja nítido o preconceito de grande parte da população ocidental a respeito 

dos mangás e animês, o fenômeno da disseminação cultural oriental no mundo todo é 

indiscutível. Percebe-se um hibridismo cultural, neste caso, por exemplo, animações 

japonesas e americanas se refletem e se adaptam mediante fusões culturais.  

Particularmente, no Brasil, cresce o interesse de crianças e adolescentes por 

desenhos animados orientais comparativamente aos ocidentais, embora estudos deste 

fenômeno ainda sejam escassos no país.  

 
 
                                                 
40 Escala criada pelos sismólogos Charles Francis Richter e Beno Gutemberg, que mensura a 
intensidade do terremoto, sendo que o grau nove é considerado de intensidade excepcional.  
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