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RESUMO

A cultura  é  um dos  fatores  de  grande  influência  na  criação  e  na  transformação  da 

publicidade.  Compreender  o  seu  funcionamento  e  como a  publicidade,  entre  outros 

fatores, também pode transformar a cultura é uma boa forma de criar embasamentos 

teóricos para estudiosos e profissionais da área da comunicação. Este trabalho traz como 

exemplo a cultura  milenar  do Japão,  que com os anos sofreu influência  de diversos 

países, principalmente os Estados Unidos, e tornou-se uma cultura híbrida sob diversos 

aspectos. Esta transformação deu origem a diversos produtos culturais, como os mangás 

e  os  animes,  que  se  tornaram  uma  leitura  comum  no  Japão  e  atualmente  são  os 

principais  representantes  da cultura  japonesa no Ocidente.  Com isso,  se  consegue o 

embasamento para analisar os games derivados destes produtos culturais, que utilizam 

da  persuasão  e  da  força  da  identidade  cultural  dos  mangás  e  animes para  vender 

diversas outras mercadorias com o nome destas franquias.

Palavras-chave:, cultura, Japão, mundialização, mangá, anime

ABSTRACT

The culture is one of the most influential factors in the creation and transformation of  

advertising. To understand its operation and as advertising, among other factors, can 

also transform the culture is a good way to create a theoretical foundation for scholars  

and  professionals  of  the  communication.  This  article  presents  the  example  of  the 

ancient culture of Japan, which through the years was influenced by several countries,  

especially  the  United  States,  and  became  a  hybrid  culture  in  many  ways.  This  

transformation has resulted in several cultural  products such as manga and anime,  

which  have  become  a  common  reading  in  Japan  and  currently  are  the  main  

representatives of Japanese culture in the West. Thus, one obtains the foundation to  

analyze the games derived from these cultural products, using persuasion and force the  

cultural identity of manga and anime to sell several other goods with the name of these  

franchises.

Keywords Culture, Japan,mundialization, manga, anime 
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1  INTRODUÇÃO

Este trabalho analisa os produtos culturais japoneses – mangás e animes – e, em 

especial, os games, ou jogos eletrônicos, dele derivados.

Assim, o trabalho tem como objetivo destacar a mundialização cultural através 

da propaganda e de produtos culturais, o mangá1 e o anime2, como fatores da expansão 

do modo de vida e da cultura japoneses. Para contextualizar tais produtos, se detêm na 

história cultural do Japão, atentando para as especificidades das transformações que se 

efetivaram sob a influência norte-americana.

Assim, se dá a partir da análise da história cultural do Japão desde o século XIX 

até hoje, envolvendo questões sócio-econômicas que, em um primeiro momento, situam 

as  transformações  na  cultura  japonesa  a  partir,  principalmente,  desta  influência 

ocidental.

Esta investigação sobre a história tenta mostrar as grandes mudanças sofridas 

pelo Japão após estabelecer contato com povos ocidentais, apontando para os fatores 

que  auxiliaram  estas  mudanças.  Entretanto,  a  pesquisa  se  direciona  mais 

especificamente  a  alguns  produtos  culturais  de  grande  importância  para  a  cultura 

japonesa, os mangás e animes. Objetos de análise deste estudo, estas criações orientais 

submeteram-se  a  transformações  culturais  e  evoluíram  sob  a  influência  estética  do 

Ocidente.

Por  outro  lado,  a  análise  indica  que  também  houve  a  expansão  da  cultura 

japonesa para o Ocidente, na medida em que produtos culturais como mangás e animes 

ganharam  grande  visibilidade,  a  ponto  de  se  tornarem  uma  febre  entre  os  jovens, 

transmutando-se em outros produtos.

As revistas em quadrinhos e os desenhos japoneses além de atraírem um grande 

público, se tornaram uma grande fonte de cultura e conhecimentos nipônicos para os 

ocidentais.

Mas para os mangás e animes chegarem até os ocidentais, não foi necessário que 

japoneses viessem até o Oriente e se fixassem. Com a evolução da comunicação e o 

surgimento  da  cibercultura,  a  ligação  entre  os  dois  lados  do  mundo  transcendeu  o 

território dos grupos sociais e viabilizou uma conexão entre ambos os lados. Assim, se 

pode conhecer mais facilmente a cultura e os costumes de cada um, podendo surgir, 

1 Nome dado às histórias em quadrinhos japonesas
2 Abreviação de animação. Nome genérico atribuído a desenhos animados japoneses.
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consequentemente,  a  afinidade  cultural  entre  indivíduos  de  um extremo  a  outro  do 

mundo.

Com esta expansão, o que surgiu foi uma nova criação de produtos culturais que 

se podem dizer híbridos, os  games baseados nos  mangás  e  animes,  que utilizam uma 

nova fórmula de interatividade e tornam a cultura japonesa uma atração para a venda de 

diversos outros produtos, tanto no Oriente quanto no Ocidente.

Neste trabalho destacam-se o crescimento do mercado de mangás  e  animes no 

Ocidente e a utilização destes na criação de jogos eletrônicos, os games, que se tornam 

grandes franquias em expansão no mercado ocidental. Duas destas franquias serão os 

objetos do estudo de caso que se desenvolve.

Estes novos produtos, assim como suas fontes de criação, sofreram influência da 

cultura  ocidental  e muitas  vezes  até  acabaram por serem produzidos  aqui.  Por isso, 

algumas readaptações de imagens e textos foram feitas em consonância com os padrões 

culturais e mercadológicos do novo público a que se dirige.

Com a evolução tecnológica, os games atingiram grande sucesso no mercado e 

tornaram-se uma nova forma de vender um produto,  ao mesmo tempo divulgando e 

valorizando outros. Sendo assim, surge também a importância da análise deste novo 

produto cultural.

É um objetivo deste trabalho analisar duas franquias de  games: Naruto  e  Full  

Metal  Alchemist.  Mostrar  o  enredo  de  suas  histórias  e  seus  elementos  culturais 

japoneses,  bem como os  elementos  de influência  ocidental.  Para concluir  a  análise, 

ambas  as  franquias  serão  interpretadas  de  forma que,  levando em consideração  sua 

origem e os produtos culturais dela criados, se entenda um pouco mais a transformação 

de cultura em produto.

Para isso é necessário construir um referencial  teórico sobre as mudanças do 

Japão, sobretudo no que se refere  à influência  do Ocidente  nas suas transformações 

culturais e sociais.

Ambos os  jogos  se  construíram a partir  dos  mangás  e  animes.  Por  isso,  em 

primeiro lugar apresenta-se um breve histórico sobre a sociedade e cultura do Japão, 

país de origem destes produtos.

No entanto, também se faz necessário, para investigar com que padrões culturais 

e estéticos se construíram estes produtos (mangá e anime), vislumbrar a influência dos 

Estados Unidos no Japão, desde muitos anos atrás. Com isso, surgem fatores como a 
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mundialização e a comunicação de massa, que foram cruciais para a adoção da cultura e 

estética ocidentais no Oriente.

Por fim, a migração de produtos culturais japoneses – especialmente mangás e 

animes – é o fato que traz a análise para os dias de hoje, quando a cultura japonesa se 

disseminou no Ocidente  e,  utilizando a tecnologia  e o consumo a seu favor,  lançou 

diversos produtos para venda no mercado, tanto oriental quanto ocidental.

Com este aprofundamento teórico, é possível, então, chegar às análises destes 

games e  apresentar  semelhança  entre  as  suas  características.  O  que  se  busca  é 

transformação da cultura japonesa e a utilização desta nova cultura como produto do 

capitalismo.

No  primeiro  capítulo  deste  trabalho  é  apresentado  o  referencial  teórico 

construído através do estudo de autores como Chesneaux, Ortiz e Donaton, buscando 

explicar  melhor  a  evolução social  e  cultural  do Japão.  Logo após  são estudados  os 

fatores responsáveis pela transformação da cultura japonesa e suas características.

A seguir, na pesquisa dos produtos culturais (mangás e animes), é apresentado 

um histórico  do  surgimento  dos  mesmos,  bem como  as  influências  ocidentais  que 

desencadearam a evolução e o surgimento dos produtos de hoje.
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2  REFERENCIAL TEÓRICO

Para o embasamento necessário a esta pesquisa,  precisa-se abordar diferentes 

questões sob dois pontos de vista: da história, que mostra como e por que o Oriente, 

especificamente  o Japão,  cedeu à  invasão cultural  e  econômica  do Ocidente.  E,  em 

consequência,  compreender  quais  fatores  influenciaram  esse  processo,  de  forma  a 

chegar no resultado que se vê hoje. 

2.1 BREVE HISTÓRICO DO JAPÃO

Para  revisar  o  ponto  de  vista  histórico,  Jean  Chesneuax  (1976)  mostra  de 

maneira sucinta, mas com muita clareza, a história do Oriente no decorrer dos séculos 

XIX e XX, o período de maior importância para a compreensão de como se iniciou a 

incursão do mundo ocidental nas sociedades orientais, principalmente o Japão.

Devido à sua condição de arquipélago, o Japão ficou, durante muitos séculos, 

sem sofrer influência de outras culturas. Este foi o principal fator que moldou tantas 

peculiaridades em torno da cultura japonesa, bem como outras coisas, como culinária, 

economia e formação étnica.

Após  grandes  mudanças  políticas  e  poucas  influências  exteriores  durante 

séculos, foi  durante  a Era Tokugawa3 que o Japão teve grandes transformações.  Foi 

nesta época que, com as mudanças na economia e na sociedade, os samurais perderam 

seu  posto  elevado  na  hierarquia  do  povo.  Também  foi  nesta  época  que  chegaram 

diversas embarcações americanas com propostas de negociações e tentativas para forçar 

a abertura dos portos.

De  acordo  com  Chesneaux  (1976)  foi  mais  precisamente  em  1853  que, 

comandando uma poderosa força naval, chegou o emissário norte americano Comodoro 

Matthew  C.  Perry,  com uma  proposta  de  negociações  enviada  pelo  Presidente  dos 

Estados  Unidos,  Millard  Fillmore  (presidência  1850-1853),  ao  governo  do  xogum4 

Tokugawa Ieiasu. Esta proposta obrigou, naturalmente, os dirigentes políticos a tomar 

uma decisão, O assunto era importante, porque envolvia os destinos da nação e, por 

isso, causou divergências de opiniões.
3 Era Tokugawa foi o período da ditadura militar feudal estabelecida no Japão em 1603 por Tokugawa 
Ieyasu e governada pelos comandantes da família Tokugawa até 1868.
4 Xogum  era o nome dado aos que eram nomeados “comandantes supremos” do Japão entre o século XII 
e XIX. Estes cargos eram hereditários entre famílias de militares.
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Em  decorrência  desta  proposta,  surgiram  movimentos  xenofóbicos  que 

resultaram em diversos conflitos, tanto no Japão quanto além mar. Porém, foi através 

destes  contatos  com  diversas  culturas,  que  o  Japão  finalmente  obteve  espaço  e 

participação na história mundial.

Apesar dos conflitos, o Japão passou por uma boa fase de expansão industrial e 

econômica devido às influências ocidentais. Estas influências também se fizeram notar 

nos  aspectos  da  cultura  e  da  sociedade  japonesas,  mudando  o  estilo  de  vida  dos 

orientais. Os norte-americanos foram os principais influenciadores dessa transformação, 

entre outros fatores, devido à sua evolução industrial, após estabelecerem independência 

da Inglaterra em 1776. 

Após este período, os Estados Unidos Adquiriram grande poder na economia e 

política.  Com isto,  tomou  a  frente  em diversas  questões  e  conflitos  internacionais, 

destacando a primeira e segunda Guerra Mundial. Neste período de guerras foi que os 

Estados Unidos expandiram sua cultura e seu modo de vida.

Para compreender este vai e vem de culturas, é preciso compreender a diferença 

entre o Ocidente do Oriente não apenas baseado em questões geográficas.  É preciso 

conhecer  os  diversos  grupos  sócio-culturais  que  se  expandem  além  das  barreiras 

geográficas e se reagrupam em meio a culturas e sociedades muito distintas de suas 

comunidades de origem.

A distinção  de  Ocidente  e  Oriente  também pode ter  um uso  político,  como 

explica Madeira (2007), comentando que os povos orientais com razão olham para o 

Ocidente  com  temor  e,  certamente,  com  raiva  e  rancor  por  causa  de  sua  postura 

imperialista que invadiu e se fixou nas terras orientais. Mas no Ocidente geográfico é 

preciso distinguir exploradores e explorados, colonizadores e colonizados, imperialistas 

e subordinados, daí os fatores políticos. Toda a América Latina faz parte do segundo 

grupo  (explorados,  colonizados  e  subordinados).  Grã  Bretanha,  Estados  Unidos  e 

Europa  Ocidental  compõem  o  primeiro.  Porém  o  Japão,  lá  no  Extremo  Oriente 

geográfico e até então isolado,  no século XX também passou a compor o grupo de 

nações imperialistas, e por isso é politicamente incluído no chamado mundo ocidental.

De outro modo, sabe-se que o Ocidente teve influência em várias transformações 

não só culturais, mas também políticas e econômicas em diversos países orientais. Um 

dos principais países influenciadores são os Estados Unidos da América (EUA), que 

após  a  Segunda Guerra  Mundial  obtiveram poder  e  reconhecimento  entre  as  outras 
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grandes nações. Com isto, os EUA ganharam não somente a guerra, mas também uma 

maior aceitabilidade por parte de outros países, principalmente os europeus.

Com o crescimento  da  indústria  e  a  expansão  do  american way of  life,  que 

remete ao estilo de vida dos americanos, cujo culto à liberdade do trabalho esconde a 

força do consumismo, a difusão da cultura americana ganhou um novo rumo: o Oriente. 

Para esclarecer  está  difusão cultural,  Kroeber  apud  Ortiz  (1998, p.  74) propõe uma 

definição:

A  difusão  é  processo  pelo  qual  os  elementos  ou  sistemas  de  cultura  se 
espalham. Obviamente ela está ligada à tradição, na medida em que a cultura 
material passa de um grupo para outro. Porém, como é usualmente entendida, 
a tradição se refere à transmissão de conteúdos culturais,  de uma geração 
para outra (do mesmo grupo de população); a difusão, de uma população para 
outra. A tradição opera em termos de tempo, a difusão em termos de espaço.”

Assim, a tradição da cultura americana se difundiu através de produtos culturais 

que tiveram como destino o Oriente.

A chegada de um novo estilo de vida e de cultura ocidentais ao Oriente criou 

uma represália por parte de alguns tradicionalistas japoneses, bem como a adoração por 

parte  de  outros  evolucionistas.  Isto  se  deve  à  transformação  causada  nos  grupos 

culturais japoneses (apesar de não existir uma grande diversidade de grupos no Japão 

até então), como acontece com a maioria dos fenômenos de aculturação, onde o contato 

de grupos provenientes de universos diferentes resulta na mudança de padrões culturais 

de um ou de outro grupo, como explica Ortiz (1998, p. 74)

Novas mercadorias que chegavam aos portos japoneses mudaram a forma de 

comer, vestir e agir de muitos orientais. Com isto foi surgindo uma nova cultura através 

do contato destas duas culturas  distintas  e da absorção da cultura  japonesa por esta 

ocidental.

Esta  modernização  ocorrida  no  Japão  tornou-se  um exemplo  da  força  e  da 

capacidade expansiva do Ocidente através dos EUA, mas também deve ser vista como 

um fator que alterou diversas características importantes do Japão:

Numerosos estudos sobre  a  modernização  se  interessam pela  mudança  de 
certos traços culturais fora de um contexto histórico global. A perspectiva 
que  daí  resulta  não  pode  deixar  de  ser  falseada.  Isto  é  particularmente 
verdadeiro  para  o  Japão,  muitas  vezes  apresentado  como  um  caso  de 
modernização perfeitamente conseguida e,  por extensão, como um modelo 
que  os  países  do  Terceiro  Mundo  deveriam  imitar.  A  apologia  do  Japão 
silencia  a  miséria  e  a  opressão  a  que  foram submetidas  três  gerações  de 
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trabalhadores japoneses entre 1868 e 1950, o militarismo agressivo prenhe de 
consequências para toda a Ásia oriental, a derrota de 1945, e enfim a inaudita 
degradação  do  ambiente  provocada  pelo  crescimento  selvagem  do  pós-
guerra. (SACHS, apud  IN/CM, 2004, p.425)

Sendo assim, nota-se que as transformações causadas pela difusão dos ideais e 

da cultura americanos foi mais do que uma evolução econômica. Foi também uma forte 

mudança que afetou uma nação inteira à custa de muitas lutas e sofrimento por parte do 

povo. Isto se deve à passividade que o povo japonês possui, como escreve Benedict:

(...) parece-nos inacreditável que [o povo japonês] venha acompanhado de tal 
cordialidade para com o conquistador. Quase imediatamente tornou-se claro 
que o povo japonês aceitava a derrota e todas as suas consequências com 
extrema  boa  vontade.  Os  americanos  foram  recebidos  com  mesuras  e 
sorrisos, com acenos e brados de saudação. Aquele povo não estava triste 
nem indignado. (...) Estão reagindo conforme a índole. A oscilação de ânimo 
a eles condizente vai do esforço intenso a uma lassitude que é puro ganhar 
tempo. No presente momento os japoneses  antes de mais nada tencionam 
defender  a  boa  reputação  na  derrota  e  acham que  lhes  é  possível  fazê-lo 
sendo amistosos. Como consequência, para muitos a maneira mais segura de 
consegui-lo é sendo dependente (BENEDICT, 1972, p.145)

Graças  à  segurança  oferecida  por  essa  dependência  passiva,  o  povo  japonês 

durante certo tempo restringiu-se a apenas observar e aprender  com o conquistador. 

Funcionando como esponjas que absorvem tudo que lhes é permitido, o povo japonês 

assimilou a maneira de produzir americana e aos poucos foi se tornando auto-suficiente, 

agregando aquilo que lhes foi passado a elementos já existentes em sua cultura.

Procura-se  então  uma  forma  de  entender  e  explicar,  de  modo  claro,  estas 

mudanças e outros resultados da aculturação. Para isso, busca-se conhecer os fatores e 

alguns dos produtos culturais que foram criados no Japão, mas que tiveram influência 

de outras culturas, e que chegaram ao Ocidente após a Segunda Guerra Mundial.

2.2 GLOBALIZAÇÃO E MUNDIALIZAÇÃO

Pode-se dizer  que a  globalização  se  fez  presente  desde  a  época  das  grandes 

navegações.  Durante  a  Idade  Moderna,  é  possível  identificar  trocas  comerciais  e 

relações exteriores impulsionadas pela expansão territorial de Portugal e Espanha, tendo 

como  destaque  a  viagem  de  Colombo  e  o  descobrimento  da  América.  Assim,  a 

globalização que nasce no Novo Mundo gera a expansão do comércio e de diversas 

culturas. Compreender o atual estágio da globalização é crucial, pois ela está, cada vez 
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mais, fazendo parte do dia a dia dos comunicadores e é um ponto importante para quem 

quer entender como funciona a comunicação hoje.

Outro termo muito importante aqui, a mundialização, deve ser mais aplicado no 

decorrer deste trabalho, pois ambos focam a expansão cultural e social,  mas o termo 

globalização  se  refere,  preferencialmente,  aos  processos  de  natureza  econômica  e 

tecnológica, enquanto mundialização se aplica à esfera dos processos culturais, segundo 

Ortiz (1998, p. 29).

Verificar a mundialização e ter como objeto da pesquisa os produtos culturais 

cuja origem está no Japão justifica-se pelo fato de que a transformação operada nessa 

sociedade de cultura minimalista, que gradualmente adotou os meios de produção da 

Indústria Cultural, estar ligada a fatores como o americanismo.

2.2.1 Americanismo

O termo  americanismo  foi primeiramente empregado pela Igreja Romana para 

denominar  as  “heresias”  praticadas  por  elementos  da  Igreja  Puritana  dos  Estados 

Unidos. A Igreja Puritana foi criada pelos colonizadores vindos da Inglaterra onde, até 

então, eram adeptos da Igreja Anglicana. A Igreja Puritana surgiu da necessidade de 

reformas na Igreja Anglicana para se livrar dos resquícios da Igreja Católica, como as 

missas em latim e a utilização das vestimentas clericais. A Igreja Anglicana, por sua 

vez, nasceu a partir do rompimento com a Igreja Católica que se negava a conceder o 

divórcio ao  rei inglês Henrique VIII que, por motivos pessoais (desejava que o Papa 

anulasse seu casamento com a rainha para desposar Ana Bolena), liderou a busca pela 

reforma completa da Igreja Romana.

Há pelo menos 40 anos,  americanismo é um termo que define a avalanche do 

american way of life sobre o restante do mundo, transformando diversas nações em 

“extensões” das culturas dos grandes países, como ressalta Chesneaux (1976, p. 110).

Os Estados Unidos, que antes da Segunda Guerra Mundial desempenhavam 
papel secundário na Ásia oriental, em poucos anos transformaram-se numa 
das principais forças políticas dessa parte do mundo. 

O  pós-guerra  foi  um  período  progressivo  da  história,  que  teve  início  nas 

navegações  e  na  expansão  das  nações,  no  século  XIV,  e  deu  condições  a  um 

multiculturalismo, isto é, a adoção de novas culturas por outras totalmente distintas. A 
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mudança do comportamento da sociedade por essa adoção começou a gerar costumes e 

estilos de vida até então desconhecidos por determinadas sociedades. O americanismo é 

um símbolo deste multiculturalismo e faz parte do “declínio do Ocidente”, que Vattimo 

(2000) explica como sendo o rumo que o idealismo da cultura ocidental tomou através 

do pensamento de superioridade evolutiva em questões comerciais, culturais, políticas e 

filosóficas,  tendo  a  necessidade  de  “doutrinar”  outras  civilizações  com  seus 

conhecimentos.

Declínio do Ocidente significa, aqui, a dissolução da idéia de um significado 
e de uma direção unitária da história da humanidade, espécie de alicerce, na 
tradição moderna, do pensamento ocidental. Este considerava a sua própria 
civilização como o nível máximo evolutivo alcançado pela humanidade em 
geral  e,  baseado  nisso,  sentia-se  chamado  a  civilizar,  mesmo  colonizar, 
converter,  submeter  todos  os  povos  com  os  quais  entrava  em  contato. 
(VATTIMO, 2000, p. 55)

O Japão sempre foi  indiferente  à  expansão territorial  dos países ocidentais  e 

manteve uma cultura singular e fortemente enraizada nos princípios da honra e no amor 

pela terra. Sem permitir a intromissão do mundo exterior durante séculos. Mas, após sua 

derrota na segunda guerra,  permitiu a introdução do americanismo e tornou-se hoje, um 

símbolo da comunicação em massa e da diversificação cultural. Este fenômeno já havia 

sido iniciado no século XIX, quando a Era Tokugawa, ou Era dos Samurais, chegava ao 

fim e surgia uma nova época de expansão comercial e territorial,  a Era Meiji,  como 

relata Chesneaux (1976). 

O fenômeno de transformação tomou rumo no período pós-guerra, quando os 

problemas políticos foram diminuindo e a Indústria Cultural cresceu de forma intensa, 

quando a produção e divulgação da cultura (especialmente a norte americana) passara a 

uma escala industrial. Daí a importância de estudar, especificadamente, esta sociedade e 

os  produtos  culturais  que  ela  gera,  pois  o  progresso  da  economia  e  da  indústria 

desenvolveu-se  rapidamente,  de  forma  que,  com  uma  velocidade  incrível,  acabou 

deixando para trás países como a China. Mesmo mantendo o poder no continente (e 

também  auxiliada  pelos  americanos),  na  China  houve  fatores  que  desaceleraram  o 

processo de crescimento. Um destes fatores sem dúvida foi a adoção do comunismo.

Se  a  questão  histórica  já  demonstra  grandes  influências  do  americanismo  e 

outros efeitos culturais, a comunicação mostra que existem outros fatores responsáveis 

por grandes mudanças. Apesar de toda esta transformação, a cultura japonesa possui 
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suas fortes raízes culturais  ainda vivas, expandindo-se e conseguindo seu espaço em 

vários locais do mundo.

2.3 INDÚSTRIA CULTURAL E COMUNICAÇÃO DE MASSA

Para refletir sobre as influências do  american way of life no Japão, é preciso 

ressaltar  alguns  temas  como a  história  e  a  evolução da  propaganda no  Oriente  e  a 

disseminação da mensagem através dos meios mais eficientes de cada época. Para isso, 

recorre-se  ao  estudo  de  Donaton  (2004)  sobre  como  a  “temível  selva  do  mercado 

cultural  e  industrial”  gerou  a  união  da  publicidade  e  do  entretenimento  para  a 

sobrevivência de ambos até hoje, passando até, por vezes, despercebidos do público. 

Também, a partir deste autor, percebe-se como o público reage a todas as mudanças que 

são pré-moldadas pela Indústria Cultural e o fazem crer que sua “independência” da 

comunicação de massa está chegando na era da cibercultura:

Essa  é  também  uma  história  sobre  os  consumidores,  que  subitamente 
ganharam  muito  poder  com  a  internet  [...]  e  sistemas  digitais  de 
armazenamento de dados. De consumidores passivos, assumiram o comando 
do que vão assistir na TV e da seleção do que vão ouvir no rádio [...]  O 
resultado disso tudo vai afetar tanto no mundo dos negócios como a cultura 
popular. (DONATON, 2004, p. 23).

Sendo  assim,  surge  uma  reflexão  sobre  a  comunicação  de  massa  e  sua 

disseminação pela televisão e pelo cinema, que supostamente impõem formas e gostos 

em um nível mundial, em sua maioria, com origem norte-americana.

Apesar da diferença perceptível em um primeiro olhar sobre ambos os campos, 

história e comunicação, as ligações e semelhanças vão muito além das palavras, pois a 

compreensão de cada fator histórico leva a uma colocação clara de dados e ações que 

criaram o que hoje entendemos como comunicação de massa ou mass communication.

Através desta ligação, é possível estabelecer uma relação entre ambos os pontos 

e demonstrar a invasão de uma cultura em desenvolvimento perante outras menores, 

mas  não  menos  ricas.  Também  se  pode  acabar  moldando  a  idéia  de  como  a 

comunicação  de  massa  perturba  e,  ao  mesmo  tempo,  mantém  uma  simetria  na 

sociedade. Questionando esta preocupação, Chesneaux (1976) faz uma citação de um 

escritor chinês que utiliza metáforas:
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Imaginem uma casa de ferro sem janelas, absolutamente indestrutível, com 
número elevado de pessoas adormecidas lá dentro, que vão morrer asfixiadas 
rapidamente.  E  vocês  sabem que,  ao  morrer  dormindo,  elas  não  sentirão 
nenhum sofrimento. Se vocês gritarem em voz alta, para acordar pelo menos 
aqueles  que  dormem menos  profundamente,  de  modo  que  esses  infelizes 
venham a sofrer  a  agonia de um desenlace  inevitável,  vocês  pensam que 
agiram para o bem deles? Mas, desde que alguns acordaram, vocês não tem 
mais o direito de dizer que não existe mais esperança de destruir essa casa de 
ferro. (XUN apud CHESNEAUX. 1918, p.75)

Entende-se,  assim,  o  conceito  de  que  uma  sociedade,  depois  que  está 

mergulhada na influência e no controle da comunicação de massa, prende-se a estes a 

ponto de se tornar difícil direcioná-la para um sentido oposto. Com isso, se compreende 

o porquê da preocupação com a adoção de uma nova cultura e os resultados que surgem 

disto.  Vêem-se  então  múltiplos  lados  dos  efeitos  da  mundialização,  positivos  e 

negativos,  que  direcionam  para  a  evolução  da  Indústria  Cultural  e  a  invasão  do 

americanismo sobre o Japão.

 Ramonet  (2002)  demonstra  de  uma forma crítica,  quase  como um alerta,  a 

preocupação que todos nós, difusores e receptores de mensagens, precisamos ter com o 

domínio da cultura estrangeira sobre os meios de comunicação.

Diante  do  novo  poder  das  comunicações  de  massa,  a  pergunta  que  os 
cidadãos se fazem não é mais se são manipulados, porque a resposta, como 
todo mundo sabe,  infelizmente é afirmativa.  Hoje em dia trata-se de saber 
como  somos  mentalmente  influenciados,  controlados,  condicionados. 
(RAMONET, 2002 p. 20)

Com isso, não é preciso aprofundar-se na questão do porquê, pois já se afirma que 

a  manipulação  da  comunicação  de  massa  existe.  Ramonet(2002)  aponta  a  principal 

influência  gerada pela  comunicação de massa ou pela  exportação  comércio-cultural, 

tanto no conturbado século XIX da era reformista no Japão, quanto nos dias atuais, 

quando a internet e a interatividade regem o cronograma de cada indivíduo e o tornam 

tão alienado quanto a televisão de alguns anos atrás: o americanismo.

A americanização de nossos espíritos é tão avançada que denunciá-la parece, 
a  algumas  pessoas,  cada  vez  mais  inaceitável.  Para  renunciar  a  ela, 
deveríamos estar prontos a amputar-nos de um grande número de práticas 
culturais  (de vestuário,  esportivas,  lúdicas,  de distração,  de linguagem, de 
alimentação) às quais nos entregamos desde a infância e que já fazem parte 
de nós. (RAMONET, 2002, p. 13)
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Esta  adesão  às  práticas  culturais  estrangeiras  é  um  trunfo  da  mundialização 

cultural. Dessa forma se estabelece, entre outros fatores, o modo de vida e cultura norte-

americanos  no  Oriente.  Porém,  outros  fatores  surgem  através  do  exame  de  alguns 

produtos  culturais  japoneses  que  possuem  influência  externa  e,  mesmo  assim,  não 

perderam seus valores culturais mais fortes.

Através de diversas mudanças pós-guerra, o Japão tornou-se uma nação forte e 

com grande conceituação no mercado internacional graças a seus produtos eletrônicos e 

sua comida exótica. Assim foram surgindo novas “brechas” para que outros produtos 

transcendessem o território oriental e ganhassem novos consumidores no Ocidente. Dois 

dos principais produtos culturais a fazer esta “viagem” foram os mangás e animes, que 

invadiram diversos países do Ocidente e de cara conquistaram um grande número de 

pessoas.

2.4 MANGÁS E ANIMES: PRODUTOS CULTURAIS

Dois dos principais produtos culturais japoneses da atualidade e objetos de estudo 

deste trabalho, os mangás e os animes, são grandes disseminadores da cultura japonesa 

no  Ocidente.  Foi  Através  deles  que  grande  parte  dos  amantes  da  cultura  japonesa 

tiveram o  primeiro  contato  com a  mesma.  Juntamente  com o  surgimento  de  novos 

veículos de comunicação como a televisão, foi que eles puderam chegar até o Ocidente 

e fazer com que fosse transmitida uma nova cultura além das barreiras tradicionais dos 

grupos sociais. Foi assim que se desfez a imagem de um país rígido e aristocrático, 

segundo Sato:

Foi a TV, na segunda metade do século XX, que trouxe aspectos de um Japão 
menos  aristocrático  e  histórico  a  lares  de  diferentes  culturas  no  mundo 
inteiro.  Sem  qualquer  intenção  premeditada,  produções  japonesas  de 
animação foram sendo exportadas e televisionadas em vários países a partir 
da  década  de  60,  como  mera  alternativa  de  diversão  despretensiosa. 
Personagens  com  nomes  como  Mitsuo,  Saori,  Tetsuo,  Kaoru  e  Yukito 
passaram a ser tão comuns aos ouvidos como nomes em inglês. A estética 
dos olhos grandes e cabelos espetados foi se tornando familiar, e passou a ser 
sinônimo de estética japonesa,  embora esse visual  em nada corresponda à 
realidade física dos orientais (SATO, 2008, p.1)

Esta  nova  forma de conhecer  e  apreciar  uma outra  cultura  tornou o  público 

familiarizado tanto com os aspectos culturais transpostos nas histórias, quanto com a 
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nova forma e expressão dos desenhos. Outra inovação para o público ocidental foi a 

forma de contar estas histórias, criando uma nova relação entre o espectador e a obra.

A febre  dos  animes  e  mangás  é  a  impressão  mais  forte  disso  hoje,  quando 

milhares de jovens e adultos de diferentes países e culturas têm como uma “religião” 

essa admiração pelos desenhos e quadrinhos japoneses.

Para analisar  esta  mudança,  precisa-se então  compreender  e analisar  também 

estes dois objetos: o mangá e o anime.

2.4.1 Mangá

Começando por aquele que surgiu primeiro, o  mangá,  segundo Luyten (2001) 

pode-se  dizer  que  seus  antecedentes  longínquos  foram  pergaminhos  com  histórias 

escritas e ilustradas que datam do século XI e XII na Era Nara. Nesta época o Japão teve 

um grande avanço na área literária e das artes com a adoção da cultura chinesa. Durante 

a Era Ming, a China, apesar  da xenofobia e da introspecção intelectual característica 

do neo-confucionismo,  não  se  isolou,  desenvolvendo  o  comércio  exterior e  outros 

contatos com o mundo externo, em especial com o Japão.

Desta forma, o desenho foi sendo usado como forma de disseminar a cultura 

para o povo.

Os desenhos de linhas simples e estilizadas,  e com personagens de olhos 
grandes, surgiram porque a maioria da população era analfabeta no kanji5 e 
essa era a melhor maneira de transparecer os sentimentos das personagens 
sem a utilização de ideogramas (FARIA, 2004, p.13).

Imagens e textos iam revelando uma sequência de histórias na medida em que o 

papel  ia  sendo desenrolado.  Dentre estes se destaca também o  chojugiga,  que eram 

conjuntos de histórias que mostravam animais antropomorfizados e satirizavam a vida e 

as condições da época.

O mangá teve como marco inicial o século XI, com os choujugiga, criadas 
pelo  sacerdote  do  Xintoísmo6,  Toba  (1053-1140),  que  eram  caricaturas 

5 Kanji é um dos três alfabetos da língua japonesa. O kanji tem origem na China, e sua linguagem 
pictográfica apresenta-se em forma de ideogramas. In O ALFABETO JAPONÊS, disponível em: 
http://www.brasilescola.com/japao/o-alfabeto-japones.htm> acesso em: 10 de novembro de 2009.

6 Xintoísmo, ao lado do Budismo, é uma das maiores religiões do Japão, sendo também a mais antiga. 
Nela acredita-se que todas as coisas têm um kami, um deus ou entidade Até hoje no Japão, costuma-se ter 
nas  casas  um altar  com nome dos antepassados  que são cultuados diariamente.  O Budismo, religião 
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gráficas  de  animais  desenhadas  em  rolos  que  contavam  histórias.  Nos 
séculos  subsequentes,  os  japoneses  começaram  a  adotar  os  desenhos  em 
pergaminhos  e  gravuras,  não  sendo  raras  as  ocasiões  em  que  estas 
apresentavam temas escatológicos ou eróticos”
(MOLINÉ, 2004, p.18).

 O mangá que se apresenta hoje surgiu no início do século XX, da união de 

histórias com ilustrações e textos japoneses com a forma de edição e traços de desenhos 

que apareciam em revistas  comerciais  ocidentais.  Todos impressos  em papel  jornal, 

devido à necessidade de baratear os custos de impressão de uma revista de 200 a 500 

páginas,  até  hoje  eles  ainda  são impressos  neste  mesmo tipo  de papel,  mantendo a 

originalidade do material.

Os mangás tiveram seu boom antes da Segunda Guerra Mundial, na década de 

1920, quando vários desenhistas começaram a utilizar  a forma de edição e  desenho 

ocidentais, porém adaptando histórias que envolviam a cultura e a tradição locais. Mas 

foi  depois  da  guerra  que,  com o  Japão  sob  ocupação  dos  EUA,  vários  mangakas7 

tiveram contato direto com as histórias em quadrinhos ocidentais e sofreram grandes 

influencias  destas.  Dois  dos  principais  influenciadores  foram  Walt  Disney8 e  Max 

Fleischer9,  com  seus  desenhos  animados  que  deram  origem  a  uma  das  principais 

características  dos  mangás:  os  grandes  olhos  que  ressaltam  as  expressões  dos 

personagens.

Com o tempo,  os  mangás  foram se  multiplicando  e  ganhando popularidade. 

Tornaram-se a principal leitura entre jovens, adultos e idosos no Japão, criando uma 

nova forma de literatura oriental.

Com tanta popularidade na terra natal  e em outros locais  do Oriente, não foi 

necessário muito esforço para que logo desembarcassem no Ocidente. O novo mundo 

originada na Índia, chegou ao Japão através da China e da Coréia no século VI. In CURSO DE LÍNGUA 
JAPONESA:  método  Rosa  Soono,  disponível  em:  http://www.sonoo.com.br/ReligioesnoJapao.html> 
acesso em: 02 de abril de 2009.

7 Mangaka é uma palavra da língua japonesa usada fora do Japão para referir-se especificamente a artistas 
dedicados aos mangás (histórias em quadrinhos desse país). Disponível em: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mangaka> acesso em: 20 de outubro de 2009.

8 Walt Disney - Walter Elias Disney foi o produtor cinematográfico, cineasta, diretor, roteirista, dublador, 
animador, empreendedor, filantropo e co-fundador da The Walt Disney Company. Tornou-se conhecido, 
nas décadas de 1920 e 1930, por seus personagens de desenho animado, como Mickey e Pato Donald.
Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney> acesso em: 20 de outubro de 2009.

9 Maximilian "Max" Fleischer foi um importante pioneiro judeu-americano no desenvolvimento de 
desenhos animados. Foi o responsável pela transformação de personages de história em quadrinhos em 
desenhos animados como Betty Boop, Koko the Clown, Popeye e o Super-Homem.
Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Max_Fleischer> acesso em: 20 de outubro de 2009.
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até  então  desconhecia  algumas  características  do  Japão  e  teve  o  conhecimento  de 

algumas delas através do mangá. 

Foi desde então que estes produtos ganharam fama e força de vendas em uma 

sociedade totalmente diferente da qual haviam surgido. É claro que ao entrar na vida de 

um público com uma cultura  muito diferente  da de seus  criadores,  o  mangá  sofreu 

algumas transformações, pela necessidade de adaptar-se aos costumes e características 

dos novos leitores. Isto se deu pela presença nos mangás originais de imagens violentas 

e sangrentas, além de outros temas mais adultos.

Mas a diferença do mangá está justamente nas temáticas que cada história traz e 

o  modo  como  cada  tema  está  inserido  nestas  histórias.  Temas  como  o 

homossexualismo,  por  exemplo,  são  mostrados  muitas  vezes,  com humor  infantil  e 

estão presentes em diversos mangás voltados para o público mais jovem. A violência e 

a morte estão presentes na maioria das histórias, mesmo que estejam relacionadas com 

crianças, mulheres ou idosos. Diferente da cultura ocidental, que prefere manter temas 

como  estes  distantes  das  histórias  em quadrinhos  (HQs)  e  das  animações,  para  os 

orientais, que descendem de uma cultura guerreira que valoriza o orgulho e os laços da 

pessoas, tanto no campo de batalha quanto em suas casas, é normal tratar de temas mais 

sérios, desde que estejam estão presentes no dia a dia também.

Todavia, os mangás também possuem uma divisão de categorias por público e 

tema. Com isto fica mais fácil saber quais temas são mais abordados e para qual leitor 

cada história está mais direcionada. As categorias de mangás são:

Kodomo,  o termo é traduzido como "criança",  e, é usado para se referir  aos 

quadrinhos nipônicos dedicados aos pequenos. São geralmente histórias mais simples e 

bem-humoradas, algumas com teor pedagógico. O mais famoso dos mangás kodomo é, 

sem dúvida, Doreamon, criado em 1969, cuja publicação mais recente data de 2005. A 

versão anime do gato azulado do séc. XIII, perdido na nossa época, chegou a ser exibida 

no Brasil pela extinta Rede Manchete.
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Figura 1 - Doraemon foi um dos primeiros grandes mangás de sucesso no Ocidente

Shounen,  traduzido  como  "garoto”,  designa  os  mangás  destinados  aos 

adolescentes do sexo masculino. Suas características tidas como marcantes são a ênfase 

na ação e nas cenas de combate que se destacam sobre demais elementos da história. 

Alguns  focam  relações  amorosas  de  forma  humorística,  sendo  quase  um  clichê  a 

história  do rapaz -  usualmente  tímido e  indeciso -  cercado por  belas  garotas,  como 

Tenchi Muiyo ou Vídeo Girl Ai. Os desenhos de shounen são menos rebuscados em sua 

arte final, de modo a imprimir maior agilidade e dinamismo nas cenas de ação. 

Entretanto,  especialmente  nos  últimos  anos,  tais  "regras"  vêm  sendo 

minimizadas, e, elementos tidos como de outras categorias são empregados com mais 

frequência. Por exemplo,  Tsubasa Resovoir Chronicles do Clamp, é um shounen que 

coloca  a  ação  praticamente  no  mesmo  patamar  do  romance  e  do  drama.

Alguns exemplos de mangás shounen de sucesso são Saint Seya, Dragon Ball Z, Yu Yu 

Hakusho, Naruto, Bleach, Full Metal Alchemist, Rurouni Kenshin, Gundam e Macross.
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Figura 2 - Naruto é atualmente o mangá mais popular, tanto no Oriente quanto no Ocidente

Shoujo,  traduzido  como  "garota",  literalmente  "menos  mulher",  seria  a 

contrapartida etária do shounen dedicado às adolescentes do sexo feminino. Seus traços 

são mais delicados, com uma arte-final mais rebuscada e detalhada.

A ênfase temática está no romance, nas interrelações dos personagens e nos seus 

conflitos pessoais. Entretanto, o que já se foi dito sobre a mistura de características de 

elementos no shounen, também se aplica aos mangás shoujo. Por exemplo, Guerreiras 

Mágicas de Rayearth utiliza ingredientes de  mecha (robôs gigantes),  tido como uma 

temática típica dos shounen.

Um dos subgêneros mais  famosos  do  shoujo talvez  seja  o  mahou shoujo ou 

magical girl, como  Sailormoon ou  Tokyo Mew Mew ou  Super Pig, onde uma garota 

recebe poderes especiais para lutar contra as forças do mal.

Outro subgênero de destaque são aqueles focados na vida escolar, narrando as 

desventuras  amorosas  dos  estudantes,  destacando  um  casal,  geralmente  com 

personalidades antagônicas. Exemplos dessa temática são vistos em Karekano e Lovely 

Complex.
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Figura 3 - Guerreiras Mágicas de Rayearth é um mangá para garotas com algumas 

características das histórias para garotos, como robôs e espadas.

Seinen são  os  mangás  voltados  para  um  público  masculino  mais  velho, 

especialmente adultos jovens entre 18 e 25 anos. Eles aprofundam temas que são, às 

vezes, apenas insinuados nos  shounen, e mesmo no  shoujo. Geralmente contém uma 

temática mais aprofundada,  cenas de violência  mais explícitas e insinuações sexuais 

mais diretas.

Existe um foco maior na história em detrimento da ação, e, algumas vezes, suas 

narrativas são mais atreladas à "lógica da realidade".

Alguns  exemplos  de  seinen conhecidos  no  Brasil  são  Chobits,  xXxHolic, 

Patlabor, Berserk, Ghost in the Shell e Elfen Lied.

Figura 4 - Ghost in the Shell é um dos mangás que traz enredo e temas mais adultos.
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Josei é  a  contraparte  feminina  do  seinen,  dedicado principalmente  às  jovens 

mulheres.  Os traços finos e delicados desses trabalhos,  além da temática focada nas 

inter-relações pessoais dos personagens, fazem com que sejam, por vezes, confundidos 

com shoujos.

Contudo,  sua  narrativa  é  usualmente  mais  densa  e  realista.  E  as  referências 

sexuais, tais como no seinen, são mais explícitas.

Nana, Paradise Kiss, Koi e Honey & Clover são alguns trabalhos josei bastante 

conhecidos.

Figura 5 - Paradise Kiss é um mangá com temática feminina mais explícita.

Gekigá, mais que uma categoria de quadrinhos japoneses, se apresenta como um 

movimento artístico. Traduzido literalmente como "figuras dramáticas", ele surgiu em 

oposição ao  mangá convencional  ("figuras  irresponsáveis"),  buscando abordar  temas 

mais  adultos,  com  traços  mais  clássicos  e  realistas  em  contraposição  ao  estilo 

"cartoonesco" dos mangás mais comerciais.

O Gekigá originou-se de fanzines10 disponibilizados por bibliotecas públicas de 

Osaka, conhecidas como kasihonya, que, logo após a II Guerra, se prontificavam a levar 

leituras de baixo custo para a população em geral, especialmente adultos, e, permitiam 

aos artistas um experimentalismo maior que as grandes editoras do período.

Sem dúvida, um dos mais famosos e marcantes gekigás é a série Kozure Okami 

(Lobo Solitário), criada nos anos 70 por Kazuo Koike e Goseki Kojima. No Japão, o 

10 Fanzine é a abreviação de fanatic magazine, Isto é, uma revista editada por um fã de algum tema 
específico.
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impacto  da  saga  do  ex-executor  do  xogum,  Ito  Ogami,  e  seu  filho,  Daigoro,  é 

imensurável, ecoando ainda em produções recentes como Vagabond. No Ocidente, sua 

influência também se faz presente, como nas obras de Frank Miller,  300 de Esparta e 

Sin City, na série de graphic novels11 Estrada para a Perdição ou mesmo na animação 

Samurai Jack.

Outros  gekigás de  destaque  são  Mai  -  A  garota  sensitiva,  Akira,  Crying 

Freeman e  Gen-Pés  Descalços.  Este  último,  apesar  dos  traços  cartunescos  é 

considerado gekigá devido à sua temática: o relato sobre os sobreviventes da bomba de 

Hiroshima, entre eles o próprio autor, Keiji Nakazawa.

Figura 6 - Gekigá são de uma linha artística contra o mangá convencional, com temas adultos e  

complexos. Um de seus famosos exemplos é Gen Pés Descalços.

Hentai é o termo empregado para designar os mangás eróticos e pornográficos 

japoneses.  No Ocidente referem-se a qualquer  produção de quadrinhos nipônica que 

mostre  explicitamente  um  intercurso  sexual.  No  Japão,  usa-se  uma  pequena 

diferenciação  entre  as  produções  eróticas:  a)  Obras  que  apresentam  cenas  de  sexo 

convencional são designadas pelos termos 18-kin (proibido para menores de 18 anos) ou 

seijin  mangá (mangás  para  adultos).  b)  Os  hentais,  que se  referem a trabalhos  que 

11 Graphic novel é o termo usado para qualquer livro ou história em quadrinho de longa duração, 
utilizando uma forma sequencial. Disponível em: 
http://www.universohq.com/quadrinhos/museu_graphic_novel.cfm> Acesso em: 2 de novembro de 2009.
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exploram fetiches sexuais em suas páginas. Algumas vezes se usa o termo ecchi para se 

dizer  desse tipo  de publicação.  Ambos,  hentai e  ecchi,  podem ser  traduzidos,  entre 

outros significados, como perversão.

Figura 7 - O apelo sexual e o erotismo estão muito presentes nos hentais.

Shounen-ai/Yaoi -  Ambos os  termos  são usados  para  designar  histórias  que 

contém temáticas relacionadas a relações homo-eróticas masculinas. No Japão usa-se 

também o termo Boy's Love para esse tipo de história, que seria a tradução de shounen-

ai para o inglês (shounen = garoto, ai = amor).

Entretanto, o shounen-ai aborda o tema de maneira mais leve, tendo como foco a 

relação afetiva dos envolvidos. Já o yaoi dá ênfase à relação sexual propriamente dita. A 

palavra yaoi vem da expressão: "Yama nashi, Ochi nashi, Imi nashi" (sem clímax, sem 

piadas,  sem sentido).  No Ocidente,  os  termos  shounen-ai e  yaoi são,  muitas  vezes, 

usados como sinônimos.

São  exemplos  de  histórias  com conteúdos  shounen-ai:  Sailormoon,  Princess 

Princess, Tokyo Babylon.
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Figura 8 - Os mangás com temas homo-eróticos possuem um bom público e disputam as  

prateleiras com outras categorias.

Shoujo-ai/Yuri seriam  os  correspondentes  femininos  de,  respectivamente, 

shounen-ai e yaoi.

O shoujo-ai se refere a histórias românticas protagonizadas por casais femininos, 

focando  no  envolvimento  afetivo  das  garotas,  sem  necessariamente  significar 

envolvimento sexual. Já o termo yuri trata de obras com cenas de caráter mais sexual. O 

termo  yuri hentai também  designa  trabalhos  explicitamente  pornográficos.

Assim como shounen-ai/yaoi, no ocidente, shoujo-ai/yuri são tomados como sinônimos.

Sailormoon possui um dos casais shoujo-ai mais famosos dos mangás: Sailor Uranus e 

Sailor Neptune. Outra história com características shoujo-ai é Noir.

O mangá  Fushigi no Kuni no Muyuki-chan (Miyuki-chan in Wonderland),  do 

Clamp, pode ser considerado um meio termo entre shoujo-ai e yuri, embora tenda mais 

para a segunda categoria, e tomado por muitos como tal.
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Figura 9 - A relação entre garotas também recheia diversos mangás.

Doujinshi,  ou  simplesmente  doujin,  pode  ser  literalmente  traduzido  como 

"mesma  coisa,  pessoas  diferentes".  Em  outras  palavras,  refere-se  a  histórias 

protagonizadas por personagens conhecidas,  mas escritas por outras pessoas que não 

seus criadores.

Partindo  dessa  perspectiva,  muitos  escritores  se  especializam  em  histórias 

baseadas em animes e mangás denominam seus trabalhos como doujinshi, mesmo que 

eles não contenham ilustrações.

Com esta variedade de temas e diversas categorias de público para agradar, o 

mangá se tornou uma nova espécie de literatura extremamente lucrativa. Foi do grande 

reconhecimento obtido ao longo do tempo que surgiu aquele que alavancou de vez o 

sucesso das histórias japonesas: o anime.

2.4.2 Animes

Semelhantes  aos  mangás na  questão  de  abordagem  de  público,  os  animes 

também trouxeram grandes histórias, com elementos bastante complexos e inovadores 

no mundo da animação.

Uma característica marcante das séries de animes, bem diferente da maioria 
das animações ocidentais é a serialização. Ou seja, a história continua de um 
capítulo para outro e tem fim, sendo muitas vezes exibidas em temporadas 
como as sitcoms ocidentais. Além de serializadas, nas histórias dos animes e 
mangás  o  tempo  não  pára.  Diferentemente  dos  desenhos  e  quadrinhos 
americanos, nos quais os heróis têm sempre a mesma idade e as histórias 
podem não se alterar com o tempo sendo até intermináveis, nas produções 

28



japonesas as histórias acabam. Não só isso, os personagens sofrem os efeitos 
do  tempo,  como em Dragon  Ball,  em  que  o  personagem  Goku  começa 
criança,  cresce,  casa,  tem filhos,  envelhece,  e,  por  fim,  morre.  (FARIA, 
2007, p. 4)

Existem  animes exclusivamente voltados para meninas e também outros com 

temas para ambos os sexos, o que tornou este produto cultural japonês tão admirável em 

todo o mundo, fazendo novos adeptos a cada dia. 

Os  animes  bem como os  mangás,  são  divididos  em  vários  tipos,  sendo 
segmentados por  sexo (feminino e  masculino),  gênero  (tipo de  história  - 
terror, fantasia, ficção etc.) e faixa etária: há, portanto, produções voltadas 
para crianças, tanto didáticas como de lazer, para moças e rapazes, jovens e 
adultos, cada qual com características diferenciadas quanto ao conteúdo da 
história. Os temas são bem variados de acordo com o público-alvo, sendo 
possível encontrar cenários de fantasia medieval, contos de fadas, cotidianos 
ou de fantasias cyberpunks futurísticas. (FARIA, 2007, p. 4)

Os desenhos japoneses  estão ganhando as  telas  dos  cinemas,  apesar  de  seus 

melhores  exemplares  estarem  sendo  produzidos  em  solo  americano  naquela  que  é, 

segundo a maioria dos bons críticos de cinema do mundo, a enfadonha Hollywood. Esta 

força  tornou  os  desenhos  um  dos  principais  elementos  utilizados  na  propaganda 

japonesa para diferentes públicos, claro que principalmente a que se volta para os mais 

jovens. Vários personagens das histórias podem ser vistos em propagandas “vendendo” 

diversos  produtos  de  marcas  famosas  no  Japão,  bem  como  outros  produtos 

comercializados também fora do país. Quase todas estas marcas e seus personagens são 

totalmente voltadas para as crianças.

As animações japonesas surgiram no início do século XX, quando alguns poucos 

desenhistas se aventuraram na criação dos  animes, mas foi por volta de 1917 que o 

cinema japonês  teve  seus  primeiros  curtas  de animação produzidos  efetivamente  no 

Japão. Desde então, muitas produções começaram a ser feitas até que o contato com 

outras culturas transformou de vez a forma de se fazer o anime.

Até  o  fim  dos  anos  1940  dezenas  de  produções  foram  veiculadas 
influenciadas pelas animações vindas do Ocidente, passando até por períodos 
em que o governo japonês fazia uso dessas animações para sua propaganda 
militarista.  Esse  período  restringiu  muito  a  produção  aos  estúdios 
“escolhidos” pelo governo japonês. (LOPES, 2008)

Com o a ocupação dos EUA no Japão, após a Segunda Guerra Mundial, muitos 

mangakas tiveram o primeiro contato com a cultura ocidental e, consequentemente, com 
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as animações. Foi a partir disto que começaram a surgir os pioneiros que deram origem 

aos atuais animes que se veem na televisão e nos cinemas.

O retorno à animação produzida individualmente só foi possível depois do 
fim da 2ª Guerra Mundial, graças ao recorrente amparo dos Estados Unidos 
para a reconstrução do Japão. Começa a se notar, nas animações dessa época, 
a forte influência dos  comics  (histórias em quadrinhos) vindos dos Estados 
Unidos. Nesse mesmo período, os amadores estúdios japoneses tinham que 
competir  com  os  desenhos  animados  muito  bem  acabados  dos  estúdios 
americanos. (LOPES, 2008)

Foi  do  contato  “forçado”  com os  EUA que  surgiu  a  disponibilidade  para  a 

criação das animações japonesas e o nascimento de uma nova cultura oriental. Com o 

tempo, as criações orientais foram adquirindo novas técnicas e habilidades que até então 

eram vistas apenas em produções norte-americanas, de produtoras como Warner Bros. E 

Walt Disney.

A verdadeira entrada no mundo da animação profissional, como destaca Lopes 

(2008) foi com a fundação da empresa Toei Animation Co. , em 1956.

Toei foi o primeiro de poucos estúdios que se destacou seguindo a fórmula da 
Disney muito discretamente. Baseando suas criações em histórias populares 
do Oriente  e  da  Europa,  apresentava  heróis  que viviam na companhia  de 
encantadores  animaizinhos.  Distribuídos nos Estados Unidos cerca de seis 
meses depois de estrearem no Japão, os animes não fizeram muito sucesso, o 
que  fez  com que  a  animação  japonesa  desaparecesse  das  TVs e  cinemas 
americanos  por 20 anos (exceto  dos canais  de TVs a  cabo  nas  tardes  de 
filmes infantis). (LOPES, 2008)

Após esta fase não muito positiva para o anime, na década de 1980 a criação 

voltou com força total e, utilizando mais uma vez a influência ocidental, produziu as 

séries de animações para a televisão, dando também um enredo e estrutura diferentes 

para as obras.

Novas temáticas e inovações tecnológicas deram o “toque de midas” para que o 

sucesso dos animes finalmente viesse para ficar. Com o sucesso alcançado e os animes 

sendo transmitidos em diversos canais de televisão, foi surgindo o conhecimento dos 

telespectadores sobre o mangá e, consequentemente, a cultura japonesa.

Foi nesta mesma época de 1980 que a publicidade também teve sua grande fase 

após  passar  por  períodos  menos  favoráveis.  Quando  a  propaganda,  muitas  vezes, 

exaltava os ideais do homem e a imagem começava a superar a palavra.

Com  este  período  propício,  não  demorou  para  que  a  cultura  japonesa 

disseminada  através  dos  animes na  televisão,  se tornasse um apelo para a venda de 
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produtos de origem nipônica. Os animes apareciam cada vez mais na programação dos 

canais  de televisão,  tanto aberta  quanto paga,  e os  mangás começaram a surgir  nas 

bancas de revistas e nas livrarias.

Com  a  chegada  da  internet  na  década  de  1990,  a  interação  com  a  cultura 

japonesa  ficou  ao  alcance  de  muitos  fãs  e  as  comunidades  virtuais  se  espalharam 

rapidamente. Nesta tecnologia que embalou a internet, também vieram os games, jogos 

eletrônicos que se tornaram o entretenimento do século XXI.

Mundos  que  eram  apenas  fantasiados  quando  se  liam  livros  e  se  viam  nos 

desenhos  e  filmes,  agora  dispunham  de  interatividade  e  participação  de  seus 

espectadores,  tudo  através  dos  consoles12.  Cada  vez  mais  surgiram  avançadas,  as 

empresas e produtoras de games agregaram ao mundo do entretenimento, um pouco de 

consumismo e valores materiais.

Assim, os games se tornaram produtos que também servem como mídia, onde o 

jogador deve comprar o jogo (produto) e acaba adquirindo uma “prateleira” de outros 

produtos que são apresentados durante o jogo. Estes produtos são criados a partir de 

objetos fictícios, como roupas, acessórios, etc.  ,  que estão nos  games  e são, pode-se 

dizer, objetos de consumo da maioria dos jogadores.

2.4.3. Games

Depois  que  surgiu  o  primeiro  game  na  década  de  1960, o SpaceWar,   que 

consistia  em  destruir  asteróides  e  espaçonaves  inimigas,  a  área  de  entretenimento 

evoluiu cada vez mais.

Pelas décadas de 1970 e 1980, os computadores pessoais começaram a surgir 

com  maior  força  e  muito  mais  avançados.  Os  consoles  começaram  a  aparecer  no 

mercado e a chamar a atenção para uma nova forma de diversão.

Atualmente,  com  o  surgimento  de  máquinas  cada  vez  mais  avançadas, 

conhecemos  uma  nova  forma  de  entretenimento:  o  videogame.  A  evolução  da 

tecnologia proporcionou a criação destes jogos que facilmente se tornam um atrativo 

graças à sua maneira única de divertir.

12 Console  de  videogame ou  consola  de  videojogos (chamado  ainda  no  Brasil simplesmente  de 
videogame, e em  Portugal apenas de  consola, raramente de  reprodutor de videogame) é um aparelho 
eletrônico capaz de executar os videogames(também conhecidos como games), ou seja, jogos eletrônicos 
que podem estar contidos em cartuchos ou discos de leitura óptica, como CDs e DVDs por exemplo.
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Como as brincadeiras que as crianças brincam e alguns jogos antigos do homem 

(como o xadrez,  criado pelos  chineses  há mais  dois  mil  anos),  sempre existem um 

ganhador e um perdedor, o videogame também utiliza esse instinto de competição e de 

vencer. Daí surge diversos estilos de jogos e suas formas de competição. (FLAUSINO, 

2008)

Os jogos eletrônicos propiciam diversão sem precedentes para as pessoas. Além 

disso, a indústria dos videogames é uma das maiores do mundo, superando a indústria 

bilionária do cinema em arrecadação, e está em expansão.

Os jogos também estão chegando a patamares impossíveis de se pensar a alguns 

anos atrás. Já conseguem, além de imitar a realidade, simular aspectos mais perfeitos 

que a própria realidade em si, além de prover novas interatividades e poder ser usando 

para diversos meios, e não apenas como diversão.

Com a qualidade de gráficos, efeitos especiais e animações inseridos nos games, 

esta forma de entretenimento superou de longe o cinema, que era a principal fonte de 

entretenimento há alguns anos atrás. Diferente do cinema, onde o espectador apenas 

acompanha o desenrolar de uma história,  no  game,  como jogador ele  pode interagir 

diretamente com esta história e, até por vezes, chegar a finais diferentes de acordo com 

o rumo que der para a trama.

Esta interatividade tornou a indústria dos  games  uma das mais bilionárias do 

planeta, atingindo diversas categorias de público alvo. Os  games  também abriram as 

portas para a evolução de outras indústrias,  sendo este o ramo que mais investe em 

novas tecnologias. (FLAUSINO, 2008)

Com isso, se nota a força que os games têm hoje, tanto no mercado quanto nos 

hábitos culturais das pessoas. A influência positiva dos jogos eletrônicos na sociedade é 

um fator relevante. Desde crianças e jovens que conseguem ganhar raciocínio lógico e 

aprender  conceitos  teóricos  até  incitar  comportamentos  nas  pessoas,  como,  por 

exemplo,  incentivar  jogadores para se alistar  no exército.  Esta utilização dos  games 

como incentivo para o alistamento surgiu nos Estados Unidos e chegou até mesmo no 

Brasil. Em diversas feiras e eventos, o exercito dispõe em seu estande computadores 

com diversos simuladores  de combate  (como na última edição da FEISMA – Multi 

Feira de Santa Maria).

E é nestas plataformas de diversão que o mercado está focando. Também muitas 

histórias de filmes, livros e desenhos animados estão sendo transferidas para o mundo 

dos  games. A paixão por uma história de um livro ou um personagem de desenhos 
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animados faz com que o espectador deseje participar daquele mundo fantasioso, e é nos 

jogos eletrônicos que ele vai encontrar esta possibilidade. “Poucos lugares têm cenas tão 

diversificadas quanto as telas de videogame.” (KENSKI; AGUIRRE; MAROJA, 2003, 

p.01)  Assim,  é  a  partir  dos  games  que se  cria  uma nova forma de interatividade  e 

conhecimento atualmente.

Portanto, os  games  podem ser vistos como a união da cultura e da tecnologia, 

tanto do Oriente quanto do Ocidente. São eles também que transformam o modo de 

interagir com as histórias e com personagens fictícios, levando seus jogadores para uma 

plataforma  de  interatividade  e  entretenimento  muito  além  da  que  as  histórias  em 

quadrinhos e desenhos animados podem chegar. Isto faz referência à própria questão do 

ciberespaço, onde elementos como a cultura e as atitudes humanas interagem em um 

universo digital.

O  ciberespaço  (que  também  chamarei  de  "rede")  é  o  novo  meio  de 
comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores. O termo 
especifica não apenas a infra-estrutura material da comunicação digital, mas 
também o universo oceânico de informações que ela abriga, assim como os 
seres humanos que navegam e alimentam esse universo.
Quanto ao neologismo "cibercultura", especifica aqui o conjunto de técnicas 
(materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e 
de  valores  que  se  desenvolvem  juntamente  com  o  crescimento  do 
ciberespaço. (LÉVY, 1999, p. 17)

Os games, então, são um objeto importante para se verificar como a cultura e as 

informações das histórias são adaptadas e inseridas neste novo produto interativo.  É 

preciso saber por que tanta atratividade nestes mundos virtuais, muitas vezes criados no 

outro lado do mundo e que parecem tão magníficos para os ocidentais. Mais importante 

é pensar como é feita esta adaptação. Não seria mais uma etapa de transformação da 

aculturação e da mundialização cultural?

Sendo assim, no capítulo seguinte será mostrada a base do estudo para se chegar 

a  estas  questões  e  como  é  possível  gerar  um  novo  pensamento  sobre  todas  estas 

transformações e adaptações de culturas. Adiante, também, são apresentadas as análises 

feitas de duas franquias de games  baseados na cultura nipônica e quais as conclusões 

geradas através deste trabalho.
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3  METODOLOGIA

A partir da fundamentação teórica, então, se tem base para o inicio a pesquisa. 

Seguindo métodos de pesquisa e outras formas de estudo, a metodologia tem partida no 

estudo de caso e na pesquisa bibliográfica deste trabalho. Por conseguinte, as análises 

dos objetos de pesquisa, os  games,  cumprindo, assim, a tentativa de ressaltar algumas 

das transformações decorrentes da indústria cultural e da mundialização.

3.1 ESTUDO DE CASO

A pesquisa utiliza o método de estudo de caso, que de acordo com Duarte (2005, 

p.219) “deve ter preferência quando se pretende examinar eventos contemporâneos.”

Duarte  (2005,  p.231)  ainda  recomenda  que  as  evidências  do  estudo  de  caso 

devem ser analisadas de acordo com as prioridades (o que e por quê) estabelecidas mas 

proposições iniciais da pesquisa. Para ela, as estratégias gerais do estudo de caso são 

duas:

1) Baseando-se em proposições  teóricas  –  sendo,  então,  a  construção  do 

referencial  teórico  para  articular  estas  preposições  e  compor  uma  maneira  de 

compreender o objeto estudado; 

2) Desenvolvendo uma descrição do caso – Aqui, se refere à organização 

das evidências do estudo de caso, para que haja uma estrutura descritiva dos objetivos 

da análise.

Trata-se, nesta pesquisa, da análise cultural dos games como produtos culturais. 

Por isso, a título de coleta de evidências, os games originados dos mangás  e animes – 

Naruto e Full Metal Alchemist – são considerados como documentos no sentido de que 

seu uso  é  essencial  para  confirmar  e  valorizar  as  evidências  encontradas  em outras 

fontes. (DUARTE, 2005, p. 230)

Além disso, o estudo dos games assume um caráter de observação participante, 

já que o pesquisador deixa de ser passivo e assume a função de usuário dos jogos, 

podendo,  assim,  apartar  algumas  de  suas  características  (mais  ou  menos  fiéis  aos 

produtos que lhes deram origem: mangás e animes). (DUARTE, 2005, p.230)

Por fim, como método de análise das evidências do estudo de caso, esta pesquisa 

utiliza a “construção da explanação” que, segundo Duarte:
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Tem por  objetivo  analisar  os  dados  do  estudo  de  caso,  construindo  uma 
explanação sobre o caso. De difícil aplicação, ocorre geralmente em forma de 
narrativa,  por meio da qual o investigador procura explicar um fenômeno, 
estimulando um conjunto de elos causais em relação a ele. Por exemplo, se os 
elos causais de um fenômeno refletem interpretações importantes do processo 
de política pública, ao estarem corretas, podem gerar recomendações sobre 
políticas a serem empregadas no futuro. (YIN apud DUARTE, 2005, p. 232)

Portanto, apesar de elaborada uma teoria inicial e feita a comparação entre seus 

elementos, sua complexidade é relevante, pois implica limitações para as conclusões da 

análise.

3.2 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA

Se em sentido amplo, a pesquisa bibliográfica faz parte do planejamento global 

inicial  de qualquer trabalho de pesquisa, onde são apresentadas as obras consultadas 

acrescidas  do ponto  de  vista  do pesquisador;  em sentido  restrito,  na  perspectiva  de 

Stumpf:

É  um  conjunto  de  procedimentos  que  visa  identificar  informações 
bibliográficas,  selecionar  os  documentos  pertinentes  ao  tema  estudado  e 
proceder à respectiva anotação ou fichamento das referências e dos dados dos 
documentos  para  que  sejam  posteriormente  utilizados  na  redação  de  um 
trabalho  acadêmico.  Por  vezes,  trata-se  da  única  técnica  utilizada  na 
elaboração de um trabalho acadêmico. (STUMPF, 2005, p. 31)

 O  estudo  parte,  então,  da  pesquisa  histórica,  alinhando  eventos  e  fatores, 

buscando relacioná-los ao campo da comunicação. Este alinhamento de fatores segue a 

transformação no decorrer do tempo e as mudanças que se tornaram relevantes, tanto 

em nível cultural quanto da comunicação, para que se possa fazer uma comparação e, 

assim, equacionar o efeito  dos conflitos multiculturais  e da mundialização no objeto 

deste estudo.

Estudos baseados em documentos como material primordial, sejam revisões 
bibliográficas, sejam pesquisas historiográficas, extraem deles toda a análise, 
organizando-os  e  interpretando-os  segundo  os  objetivos  da  investigação 
proposta.  (PIMENTEL, 2001, p. 180)

Embasamentos históricos tornam-se fundamentais para este estudo, já que falar 

de cultura e mundialização não pode ser apenas visto pelos olhos de um comunicador, 

analisando somente a invasão das marcas e produtos de consumo e concluindo que esta 
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é a nova “era das navegações” para o mundo. A bibliografia nesta linha de estudo segue 

a história do Japão desde o século XIX, salientando sua cultura milenar e sua evolução 

como indústria comercial, bem como os aspectos sociais que surgiram com cada etapa 

desta “transformação”. Estudar a evolução histórica não só do Japão, mas também das 

principais culturas envolvidas (a maioria ocidentais, principalmente a norte americana), 

é importante para que se tenha a compreensão de que existe uma lógica, não apenas uma 

teoria, para se chegar ao ponto definitivo do tema.

3.3 COMUNICAÇÃO DE MASSA E MUNDIALIZAÇÃO

Paralelamente  aos  estudos  da  história  e  da  cultura  tem-se  a  pesquisa  da 

comunicação de massa e a mundialização cultural. Seus meios e mensagens, apontando 

a constante evolução da Indústria Cultural e dos campos da comunicação, seguindo os 

fatores históricos que desencadearam os mesmos ou vice e versa. A primeira visão da 

comunicação de massa que se tem é a de “manipulação de público”, válido para alguns 

aspectos a serem vistos no decorrer da pesquisa já que, sem dúvida, esta parte de uma 

crítica aos resultados da globalização. Também é compreendido que existe outra forma 

de visualizar este processo, como coloca Barbero (2001) ao criticar sua própria análise.

Esse “salto” contém uma pluralidade de movimentos entre os quais os demais 
de  longo  alcance  serão  a  dissolução  do  sistema  tradicional  de  diferenças 
sociais, a constituição das massas em classe e o surgimento de uma nova 
cultura, de massa. O significado deste último quase sempre tem sido pensado 
em termos culturalistas, como perda de autenticidade ou degradação cultural, 
e não em sua articulação com os outros dois movimentos e, portanto, no que 
traz de mudança na função social da própria cultura. (BARBERO, 2001, p. 
179).

Portanto, existe, sim, uma maneira de corrigir esta visão “embaçada” que se tem 

sobre a comunicação de massa. Fatores positivos desta comunicação, são visíveis na 

expansão do Ocidente para o Oriente,  ressaltando aqui a entrada dos americanos no 

Japão.

Não  muito  mais  tarde,  em  1853,  o  almirante  norte-americano  Matthew 
Calbraith Perry  (1794-1858) chega  ao Japão com o objetivo de laços  de 
amizade entre os Estados Unidos e os japoneses, pondo fim ao isolamento 
nipônico do resto do mundo, abertura essa que é consolidada na era Meiji 
(1868-1912). Essa abertura teve grande influência no desenvolvimento do 
desenho humorístico japonês, principalmente pelo trabalho do inglês Charles 
Wirgamn  e  do  francês  Georges  Bigot,  ambos  estabelecidos  no  Japão  e 
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casados  com  mulheres  nipônicas,  que  fizeram  publicações  de  revistas 
satíricas em 1862 e 1887 respectivamente. (FARIA, 2007, p. 3)

Através de conhecimentos históricos como este é que surgem então as linhas de 

raciocínio para o estudo.

A busca por documentos e publicações que poderão auxiliar na pesquisa se deve 

a fatores que seguem, indiferentes ou não, a linha de mudanças da cultura. Compreender 

uma linha de estudo sobre estes documentos é importante para que se tenha idéia da 

interação entre tais fatores, em um efeito mútuo, adicionando conteúdo para a criação de 

uma forma de expressão da cultura humana do animal symbolicum, definição utilizada 

por Beltrão e Quirino (1986) para o homem que, diferente do que se vê na filosofia, não 

é baseado na razão, mas sim nos símbolos.

A linguagem, o mito, a arte, a religião, são partes desse universo. São vários 
fios que tecem a rede simbólica, a teia emaranhada da experiência humana. 
Todo  o  progresso  humano  no  pensamento  e  na  experiência  aperfeiçoa  e 
fortalece  essa  rede.  Já  não  é  dado  ao  homem  enfrentar  diretamente  a 
realidade  (...)  envolveu-se  de  tal  maneira  em  formas  linguísticas,  em 
símbolos  míticos  ou em ritos  religiosos,  que não pode ver  nem conhecer 
coisa alguma senão pela interposição  desse meio artificial.  (ERNST  apud 
BELTRÃO & QUIRINO, 1977, p. 42)

Sendo assim, a esfera de fatores que rodeiam a sociedade e a mantêm presa a 

este meio dito artificial, precisa ser analisada com cautela, assim entrando no estudo da 

evolução  das  culturas  de  massa  e  das  comunidades  transnacionais,  que  mantêm  a 

expansão de suas raízes graças ao consumo pós-moderno, onde algumas questões serão 

seguidas de outras, já que é em meio a esta evolução das culturas do século XX e XXI e 

as  novas  tendências  culturalistas  (principalmente  as  que  condizem com a  teoria  da 

Globalização Nipônica) onde a pesquisa atinge um nível de análise pessoal por parte do 

pesquisador,  tendo  de  separar  a  linha  histórica  do  Japão  e  a  linha  da  evolução  da 

Indústria Cultural  para uma resolução completa.  Com a análise formada por estudos 

sobre comunicação, cultura e globalização, a fragmentação dos elementos que compõem 

as duas linhas de estudo, histórico e comunicacional, será dada de forma ordenada, para 

que a conclusão do estudo não se confunda em meio às comparações.
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4. ANÁLISES

A análise dos  mangás  e  animes  gira em torno da idéia de que estas criações 

seguem a estética e desenvolvimento do mundo ao redor de seus criadores, pois cada 

um possui  diferentes  influências,  seja  na sua própria  sociedade  ou vindas de outras 

culturas. Isto implica mudanças que afetam até mesmo o modo como os personagens 

são desenhados, podendo ser comparados com os das HQ’s ocidentais, ou a forma como 

a história é feita, seu desenrolar, etc. A fama que os produtos orientais ganharam no 

outro lado do mundo nos últimos anos foi tamanha, que estes acabam se tornando, para 

muitas empresas os principais  “divulgadores” da cultura japonesa,  visando um novo 

público  para  seus  produtos  e  criando  o  efeito  inverso  de  expansão  cultural  que 

aconteceu a alguns séculos no oriente.

Com grande  influência  das  strips  –  tiras  –  norte  americanas,  foi  que  os 
japoneses  começaram  a  produzir  quadrinhos.  Segundo  Moliné  (2004),  a 
primeira  história  japonesa  com  personagens  fixos  foi  Tagosaku  to 
Morukubei  no  Tokyo  Kenbutsu  (A  Viagem  a  Tokyo  de  Tagosaku  e 
Morukubei), criada em 1901 por Rakuten Kitazawa. (FARIA, 2007, p. 3)

Uma característica  que  atrapalha  de  certa  forma  a  expansão  dessa  forma  de 

cultura é a violência inserida nas obras orientais.  Apesar de não trabalhar a ação da 

mesma  forma  que  nas  obras  ocidentais,  onde  a  superioridade  dos  músculos  e  as 

explosões tomam conta do cenário,  a destreza e  a calma advindas  dos antepassados 

(característica  clara  do  “minimalismo”  da  cultura  japonesa)  mostram-se  como 

elementos  agregados  às  cenas  e  que  transmitem uma simbologia  do  estilo  de  vida 

honrado dos samurais.

A violência  parece  já  estar  presente  na  tradição  japonesa.  A  figura  dos 
samurais, descrita pela literatura, emerge de um clima de lutas constantes, 
onde o que não faltava era sangue,  cabeças  rolando e corpos dilacerados 
pelas espadas (LUYTEN apud FARIA, 2007, p.5).

No  entanto,  esta  violência  pode  surgir  como  um  atrativo.  As  revistas  em 

quadrinhos e animações ocidentais estão cada vez mais infantis e monótonas. Talvez o 

pretexto de que um público adulto um tanto “moderno” esteja em busca de boas séries 

de animações que envolvam ação e temas adultos pode ser um fator do sucesso das 

produções japonesas.
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Este e muitos outros fatores é que tornam os desenhos japoneses famosos, pois 

estes estão divididos em categorias. Como visto, os desenhos, dependendo do público 

que desejam atingir, trabalham diferentes temas. Temas estes que são os mais variados, 

indo  da  ação  para  garotos  e  do  romance  para  garotas,  até  temas  que  envolvem 

homossexualismo e filosofia.

Estudando cada uma destas categorias e vendo quais são seus exemplares mais 

famosos é que se chega mais próximo de obter objetos para a análise do estudo de caso, 

de  dois  produtos  derivados  dos  mangás  e  animes:  os  jogos  Naruto  e  Full  Metal  

Alchemist.

4.1 CULTURA E PUBLICIDADE NA FRANQUIA NARUTO.

A  série  de  mangá  Naruto foi  lançada  em 1999,  na  revista  semanal  Shonen 

Jump13 e como uma febre, tomou conta dos seus leitores em poucas semanas. Com o 

sucesso do mangá, surgiu a adaptação para a televisão, dando origem ao anime Naruto, 

que também teve ótima aceitação do público. Nem seu autor, Masashi Kishimoto, que 

vinha trabalhando há anos no mundo dos mangás, esperava tamanho sucesso em tão 

pouco tempo. Com o crescimento nas vendas e a expansão da cultura oriental, a série 

acabou invadindo o Ocidente e aumentando ainda mais o sucesso de vendas e de leitores 

das histórias do garoto ninja que luta para manter a paz em um mundo que, na visão de 

um olhar mais analítico, não se distancia muito do nosso.

Como toda história em quadrinhos feita no Japão, Naruto mostra vários traços da 

cultura oriental, como a determinação e o espírito guerreiro, fatores muito presentes na 

cultura Samurai. Também estão presentes fatores que são comuns a todas as pessoas, 

como o modo que convivem no dia a dia e enfrentam certos eventos, como uma paixão 

na adolescência, sexo e até mesmo a morte. Então, apesar de ser uma história voltada 

para o público jovem em geral,  Naruto  aborda diversos temas que, no Ocidente não 

seriam (e não são) bem vistos. A morte é uma presença constante em toda a história e o 

sangue  aparece  naturalmente  nos  ferimentos  dos  personagens,  mesmo  as  crianças. 

Imagens como estas são reeditadas pelas produtoras ocidentais para uma “suavização” 

das cenas, já que o público ocidental, apesar de ser da mesma idade, não possui traços 

13 Shonen Jump é uma revista de  mangás publicada pela editora  Shueisha,  em sua versão semanal  e 
mensal (Jump Square). A temática da revista é voltada ao público jovem (Shounen). A revista semanal é 
atualmente a mais vendida do Japão (estimando-se ser também a revista de quadrinhos mais vendida do 
mundo).
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culturais  como os orientais.  Traços  de uma cultura  que se faz crer na bravura e no 

orgulho,  fazendo-se pensar no grupo em detrimento  do indivíduo,  assim como seus 

ancestrais o faziam quando partiam para a guerra.

Porém  o  anime,  apesar  de  não  possuir  muitas  características  resultantes  de 

influência ocidental, traz um personagem loiro e de olhos azuis, um fenótipo14 que não é 

normalmente visto no Oriente (a não ser os coloridos artificialmente, estes sim comuns 

no Japão hoje em dia). Isto poderia ser uma tática dos criadores, sabendo que os animes 

obtiveram  grande  aceitação  no  Ocidente,  de  criar  um  personagem  que  tivesse 

características mais comuns ao público. 

Neste mundo fictício, Naruto, o personagem principal que dá nome ao mangá, 

mostra-se um garoto sempre disposto e alegre, Porém, ele sofre discriminação por parte 

das pessoas que moram no mesmo vilarejo, pois ele possui um demônio selado dentro 

de si.  Talvez esta metáfora leve à reflexão de que em nosso dia a dia não vejamos 

pessoas com espíritos ou demônios em seus corpos, mas nos deparamos com atos de 

discriminação  muito  parecida  com a  do  mangá.  Em alguns  locais  apenas  por  uma 

distinção de etnia ou algum fator econômico-social que alguma pessoa possui diferentes 

dos de outro alguém. Talvez este seja um dos pontos que somaram tanto para que, tanto 

o mangá quanto o anime,  fizessem tamanho sucesso.  Outro  ponto  a  que se  deve  o 

sucesso  de  Naruto  é  a  diversidade  e  a  singularidade  de  personagens  presentes  na 

história. Cada um possui uma história e um caráter que provoca a identificação com 

algum leitor, jovem ou criança.

Figura 1 - Naruto e o Demônio de 9 caudas: uma metáfora do preconceito 
Sabendo  que  as  histórias  em  quadrinhos  japonesas  possuíam  um  público 

segmentado, sempre buscando atingir alguma faixa etária ou sexo específico como os 

14 Fenótipo são as características físicas (como cor de olhos, pele e cabelo) geradas pelos genes do 
indivíduo que podem ser alteradas pelo tempo ou pelo ambiente.

40



shounen e os shoujo, é curioso ver uma história que se destaca por abranger uma fatia 

tão grande de uma faixa etária do público. Apesar das histórias serem publicadas na 

revista para garotos, meninos e meninas de todas as idades são fãs assumidos e gostam 

de serem chamados por algum apelido ou fazer certos gestos ou ações que os aproxime 

do personagem que mais gostam. É assim que surge um grande público para o consumo 

e a publicidade.

Um ponto no mínimo considerável na questão de direcionamento é o apelo a 

sensualidade. Não bastava a sensualidade sempre estar presente na maioria dos animes 

produzidos  no  Japão,  sempre  com  contornos  corporais  exagerados  ou  temas  que 

abordam namoro e relacionamento. Também podemos encontrar em Naruto  aparições 

mais explicitas disto, como no estranho jutsu15 onde os personagens transformam-se em 

mulheres aparentemente nuas e agem com formas e gestos sensuais para seduzirem e 

distraírem os inimigos 

Figura 2 - Sexy no jutsu é a técnica que Naruto usa para se transformar em mulher: erotismo explícito.

Alem de inspirações a sensualidade, o desenho apresenta também sugestões ao 

homossexualismo. O beijo entre duas pessoas do mesmo sexo ainda é visto como uma 

grande barreira na televisão. Mesmo os filmes mais ousados feitos para a TV aberta não 

tem tanta facilidade e aceitação para mostrar estas imagens. 

15 Jutsu é um termo japonês para técnica, habilidade ou artes em geral. Normalmente utilizado para 
técnicas de artes marciais.
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Figura 3 - Cenas com sugestões ao homossexualismo são comuns nos animes.

Porém em Naruto isso não é  problema.  Não somente  é  exibido  na televisão 

aberta,  é  diretamente  veiculado  para  o  público  infantil.  Mesmo  que  a  cena  ocorra 

acidentalmente de forma supostamente cômica, do ponto de vista ocidental é algo muito 

estranho para se colocar em um desenho animado feito para crianças e adolescentes.

Algumas destas cenas, bem como algumas cenas de violência, são editadas em 

produtoras ocidentais para que, quando veiculados no Ocidente, o público infantil não 

tenha  acesso  a  temas  como  esse.  Algumas  palavras  muitas  vezes  são  trocadas  ou 

substituídas por termos em inglês que facilitam a compreensão de gírias ou formas de 

expressão.  A diferença  de educação cultural  entre  Oriente  e  Ocidente  gera algumas 

destas  mudanças  e  edição  nos  anime,  porém nos  mangás,  como estes  são  somente 

traduzidos nas editoras ocidentais, mantém as características de imagem do original.

Mas nada muda a paixão que o público tem por estas histórias de aventura e 

fantasia  que  recheiam revistas  e  desenhos  animados  e  que  estão  tomando  conta  do 

Ocidente.

Embora seja difícil calcular o sucesso exato de qualquer franquia em um dado 

país,  Naruto cumpriu  a  tarefa  de  gerar  lucro  às  empresas  que  pegaram  seu  nome 

emprestado.

A partir da necessidade de fazer parte das histórias dos personagens ou imaginar 

ser um deles é que muitas crianças sonham em adquirir qualquer produto que contenha 

a marca ou a imagem destes. Sabendo disso, empresas de produtos direcionados para 

esse  público  não  poupam investimentos  para  adquirir  direitos  sobre  a  utilização  da 

imagem dos personagens. Estes produtos vão desde mochilas e chaveiros, até roupas e 

acessórios idênticos aos que são vistos sendo usados no mangá. Mas isto não basta para 
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um menino sentir-se como Naruto, ele precisa “ser” o personagem, guiá-lo como quiser 

e executar suas técnicas e golpes de luta. E onde mais se poderia transformar e  interagir 

“diretamente” com esse mundo de fantasia se não no mundo dos games?

Figura 4 - Existem muitos acessórios e objetos para venda utilizando o nome Naruto. Muitos  

destes são idênticos aos que aparecem nas histórias.

A indústria que mais demonstra desenvolvimento no mundo da tecnologia, sem 

dúvida é a de entretenimento. Os games estão cada vez mais reais e mais “viciantes”. É 

por isso que se investe tanto neles como uma nova forma de mídia, muito mais que 

como um produto, pois este não gera apenas lucro, mas também divulga uma marca ou 

algum outro produto que, possivelmente, tenha dado origem a este jogo. 
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Com isto, diversas empresas dos games brigaram no mercado para adquirir  a 

permissão de utilizar Naruto jogos para diversos consoles e então estourar no mercado 

de entretenimento dos jovens. É interessante  observar como, após o lançamento dos 

games de Naruto, a publicidade do mangá e do anime, além de muito mais fortes, foram 

remodeladas.  Antes  feita  apenas  nas  próprias  revistas  onde  o mangá era  publicado, 

agora também possuem diversos vídeos na televisão e painéis eletrônicos pelas ruas do 

Japão e outros países.

No próprio anime existem episódios em que os personagens fazem uma espécie 

de  merchandising  durante  a  história,  normalmente  realizado em cada  break  para  os 

comerciais. Um exemplo a destacar, é um episódio especial onde, depois de toda a ação 

e desenrolar de alguns acontecimentos, o personagem principal convida o espectador 

para prosseguir a história e descobrir o que acontece quando ele adquirir o jogo. Então 

se descobre que não passava de uma propaganda para o novo game que estaria sendo 

lançado em breve. 

O fato é que para interagir com o personagem em um videogame, é necessária 

certa habilidade de manuseio de tal console. O fato de o público já possuir um devido 

contato com a tecnologia e ter uma característica que os diferencia dos mais velhos, a 

curiosidade sobre as novas tecnologias. É isto que faz do videogame o instrumento certo 

para se investir em uma forma de mídia diferente, onde, além de se estar adquirindo um 

produto, ou seja, o game, o consumidor está levando uma mídia em potencial que está 

inserida  juntamente  ao  jogo,  onde  o  jogador/consumidor  irá  interagir  e  usufruir  de 

coisas que só poderia fazer no seu imaginário enquanto lia o mangá ou assistia o anime.

Então,  o  game  acaba se tornando,  talvez,  o principal  produto da franquia.  O 

game produzido no Japão também tem algumas alterações, além do idioma, feitas nas 

empresas de games ocidentais. Com isso, se tem um produto feito no Oriente, mas que, 

ao chegar no mercado ocidental, chega com um novo visual.

Sendo assim, Talvez esta aceitação do  anime, game  e outros produtos, se dê, 

além da  curiosidade  por  outra  cultura,  possivelmente  por  estas  mudanças  feitas  em 

alguns diálogos e imagens, onde, muitas vezes, colocadas gírias e palavras ocidentais na 

alteração. 

Após analisar as características e elementos de  Naruto, se nota que a história 

ainda segue a base dos mangás e animes mais famosos, como Dragon Ball. Com muitos 

elementos  culturais  japoneses  e  algumas  referências  visuais  Ocidentais,  sendo  um 

produto cultural disseminador de novas tendências culturais no Ocidente. Assim, esta 
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análise renova a questão do vai e vem de culturas, partindo da influência do Ocidente 

nas criações japonesas e, posteriormente, na criação e vinda de produtos gerados desta 

hibridização,  os  games, para  o  mercado  ocidental  como fontes  de  disseminação  da 

cultura japonesa.

4.2 HISTÓRIA E CULTURA OCIDENTAL EM FULL METAL ALCHEMIST.

Full Metal Alchemist  também teve sua origem nos mangás,  criado por Hiromu 

Arakawa e com publicação na revista mensal Shonen Gangan16 desde Janeiro de 2001. 

Posteriormente foi criada uma adaptação para anime, lançada em 2003. Esta versão teve 

diversas  alterações,  tanto  nas  imagens  quanto  na  própria  história.  Atualmente  foi 

lançada uma versão do anime que segue fielmente a história e personagens do mangá.

A fantasia e todos os elementos citados em Naruto também estão presentes em 

Full Metal Alchemist. Porém, como este último traz uma história mais dramática e seus 

personagens parecem ser mais sérios, outros temas como sexo e homossexualismo são 

dificilmente vistos, pois estes  normalmente aparecem como cenas cômicas nos animes.

O tema principal é a alquimia, envolvendo termos básicos sobre este tema como 

a pedra filosofal e troca equivalente. É com estes elementos principais que a história se 

desenvolve. 

Ainda crianças, Edward e Alphonse Elric perderam sua mãe. Os irmãos, então, 

decidem  usar  seus  conhecidos  para  tentar  quebrar  o  maior  tabu  da  Alquimia:  a 

transmutação humana. Mas a tentativa dá errado. Edward perde seu braço direito e sua 

perna esquerda. Já Alphonse perde seu corpo por inteiro e só não desaparece de vez por 

que seu irmão conseguiu fixar sua alma em uma armadura de metal utilizando alquimia. 

É a lei máxima da Alquimia, a “Lei da Troca Equivalente”.

Assim  começa  a  saga  dos  irmãos  Elric.  Agora  usando  automails,  próteses 

mecânicas  implantadas  no  lugar  dos  membros  perdidos,  Edward  parte  ao  lado  de 

Alphonse em busca da lendária Pedra Filosofal, a qual, reza a lenda, amplia os poderes 

de um Alquimista.

O  objetivo  da  dupla  de  irmãos  é  exatamente  usar  a  Pedra  Filosofal  para 

recuperar os seus corpos. Porém, eles não são os únicos intessados no lendário artefato. 

16 Shounen Gangan é uma revista mensal de mangás famosa no Japão, assim como a Shounen Jump.
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Os homúnculos, misteriosos seres que parecem seres humanos, também estão atrás da 

pedra.

No mangá, surgem personagens de um país que se assemelha muito com a China 

e também são vistos mais elementos com características japonesas. Porém no  anime 

estas  partes  são  substituídas  por  outras  que  contenham mais  ação  ou  que  possuam 

características ocidentais. No game, a história que se segue é a mesma do anime. 

Alphonse e Edward Elric de Full Metal Alchemist.

Como se  nota,  os  personagens  principais,  assim como  a  maioria  dos  outros 

personagens,  possuem  nomes  (e  sobrenomes)  com  origem  ocidental.  Entre  outras 

características a se ressaltar, tentando efetivar a teoria de que os fenótipos são usados 

para “agradar” o público ocidental, se vê que os irmãos Elric, assim como Naruto, São 

loiros.  O  país  onde  vivem é  governado  pelo  exército  e  um  Führer17 que  muito  se 

assemelham  a  militares  ocidentais.  Todos  estes  elementos,  entre  outros,  são 

compreendidos como de influência ocidental.

Outro fator relevante  é a aparição de questões sobre o Cristianismo. Como a 

questão  da  alquimia  e  da  pedra  filosofal,  também surgem os  sete  pecados  capitais, 

personificados em sete inimigos dos protagonistas, cada um com o nome, em inglês, do 

pecado capital que representa.

O interessante desta franquia é a quantidade maciça de referências históricas que 

despeja  e  a  discussão  que  acaba  por  colocar  em  pauta  algumas  vezes,  como  a 

mistificação religiosa, questões éticas e filosóficas (definição do que é alma, do que é 

pessoa). Se considerar que o público-alvo são adolescentes até 15 anos, então, é de se 

17 Führer significa “chefe” ou “líder” em alemão. Este termo normalmente é relacionado a Adolf Hitler.
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esperar  que o público  tenha  um estudo cultural  e  raciocínio  amplos.  As referências 

históricas  remetem mais  à  Europa  e  suas  guerras,  especialmente  a  Segunda Grande 

Guerra, a Alemanha e aliados. Até mesmo algumas relações com Paracelso18.

Com  pouca  temática  envolvendo  a  cultura  japonesa,  a  versão  em  desenho 

animado ainda ganhou outros aspectos que trazem a influência ocidental. No anime, um 

dos irmãos acaba indo para um mundo paralelo, supostamente o nosso mundo real, em 

um país que se assemelha muito à Alemanha do período da Segunda Guerra Mundial.

Talvez por isso Full Metal Alchemist não tenha tanto sucesso no Ocidente como 

outros, mas sim no próprio Oriente. Apesar de ter diversos produtos comercializados 

utilizando o nome da franquia, a procura por estes não é tão grande como o sucesso de 

Naruto no Ocidente. Os episódios do anime nem mesmo foram exibidos em canais de 

televisão aberta ainda.

O game coloca o jogador no controle dos irmãos Elric, podendo realizar técnicas 

de  alquimia  e  movimentos  de  combate  ao  longo  de  diversas  fases  que  repassam a 

história  do  anime. Não existem grandes  utilizações  de elementos  de publicidade  no 

game  e no  anime  para abordar os ocidentais,  já que o público que mais procura é o 

próprio público oriental. 

Sendo assim, este seria um produto cultural japonês que dissemina uma cultura 

estrangeira em seu país de origem. O que mostra uma mundialização cultural ativa e o 

americanismo presente em produtos culturais japoneses.

4.3 RESULTADOS DAS ANÁLISES

Apesar  das  análises  dos  objetos  serem semelhantes,  elas  apontam  para  dois 

resultados diferentes da mundialização cultural e da forma como a publicidade disso se 

utiliza.

Com Naruto, mostra-se o crescimento da popularidade dos desenhos e histórias 

japoneses  no  Ocidente  e  a  comercialização  de  produtos  relacionados  à  marca  dos 

mesmos.

Todavia, com a segunda franquia, Full Metal Alchemist,  surge a manipulação 

dos mangás já como produtos culturais híbridos e seu grande caráter ocidental. Assim, 

surge a nova maneira de criar personagens, porém mantendo algumas características do 

enredo da história dentro da cultura oriental.

18 Paracelso (pseudônimo) foi um famoso médico, alquimista, físico e astrólogo suíço do século XV. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conhecer as transformações que diversas culturas sofrem durante os séculos e as 

consequências disto é uma forma de compreender como estamos inseridos em grupos 

cada vez mais diversificados. Verificou-se neste trabalho uma cultura singular, a cultura 

japonesa, que adquiriu novas formas de se expressar e de se desenvolver. Para isso, foi 

necessário um estudo mais aprofundado da história do Japão, bem como estudos sobre a 

cultura antiga e contemporânea japonesas. O estudo de casos como este também são 

uma forma de entender como a publicidade e a propaganda utilizam suas ferramentas 

para abordar seu público.

Com  o  devido  estudo,  apontaram-se  os  principais  fatores  ligados  a  esta 

transformação,  como  o  americanismo e  a  mundialização.  Também  foi  preciso  que 

houvesse um conhecimento mais detalhando sobre a criação de seus produtos culturais, 

os mangás e os animes, bem como suas características principais.

Através da observação participante, foram feitas análises sobre produtos híbridos 

dos  mangás,  os  dois  games  Naruto  e  Full  Metal  Alchemist. Feitas  as  análises,  foi 

compreendido  que  existe  uma ligação  na  forma  como os  mangás  e  os  animes  são 

editados e exportados para o Ocidente, bem como a forma como são criados os games. 

Ambos ganham elementos típicos da cultura ocidental e perdem alguns fatores culturais 

orientais, a fim de agradar o maior público consumidor.

Sendo assim, este trabalho buscou uma visão histórica e cultural do Japão feudal 

até os dias de hoje, apontando elementos que transformaram sua cultura e influenciaram 

na criação de produtos culturais  híbridos,  os  mangás  e os  animes,  que hoje  em dia 

fazem muito sucesso tanto no Ocidente quanto no Oriente. A partir  destes produtos, 

objetivou-se o estudo e a análise de outros produtos criados a partir dos mangás e dos 

animes:  Os  games.  Através  deles,  este  trabalho  se  propôs  a  compreender  a 

mundialização cultural e a globalização como disseminadores de novas culturas e estilos 

de vida, posteriormente utilizados como ferramentas da publicidade e da propaganda.
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A proposta da pesquisa foi satisfatória ao mostrar diversos fatores culturais que 

mudaram totalmente a cultura japonesa. Sendo assim, este estudo é uma contribuição 

para futuros questionamentos e teorias de como a comunicação e a cultura trabalham 

juntas e desenvolvem produtos que nem sempre são vistos como outros tantos que estão

nas prateleiras de supermercados, mas possuem valores agregados como tais. também 

não são vistos como mídias  ou marcas  persuasivas,  porém possuem tanta  eficiência 

quanto qualquer uma outra.
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