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Resumo

Para apresentar sobre “Animê”, como a animação japonesa ficou amplamente conhecida, 
recorreremos à distinção entre os termos “animê” e “animação” feita por Sheuo Hui Gan (2009), que 
analisa os diferentes usos e significados desses termos, o que nos ajudará a compreender que não 
há consenso em torno do termo “animê”, ainda que seja popularmente utilizado. Em seguida, 
veremos alguns aspectos técnicos da animação abordados por Thomas Lamarre (2002) que foram 
se desenvolvendo dentro de um contexto social, econômico e político do Japão contemporâneo e 
que, por sua vez, afetaram o modo de se fazer animê ou animação nesse país, trazendo um grande 
impacto na estética, narrativa, gênero e espectador. Por fim, veremos brevemente a influência do 
animê japonês no contexto brasileiro contemporâneo em diferentes aspectos: na televisão 
brasileira, produção de cinema de animação no país e discussão feita em sala de aula sobre como 
os animês refletem as questões da sociedade japonesa atual.
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Animê: Animação Japonesa
e o Japão Contemporâneo
O que é “Animê”? O que faz uma animação ser japonesa? A pesquisadora de estudos da 
animação Sheuo Hui Gan (2009) discorre sobre a diferença entre “Animation” (“Animação” em 
inglês)” e “Animê” no Japão, entre os animadores japoneses e animações relacionadas ao Japão. A 
autora remonta a origem do termo ao final da era Meiji (1868-1912), quando o Japão entrou num 
período de modernização e contato intenso com o Ocidente, quando a sociedade japonesa passou 
por profundas transformações em termos sociais, políticos, econômicos e culturais na virada do 
século XIX para XX. A modernização nos moldes ocidentais ocorreu em várias dimensões: 
desde a organização do aparato produtivo, burocrático, político, civil e educacional, estendendo-
se até a vida cotidiana – arte, arquitetura, costumes, vestimenta, comportamento em público etc. 
Foi nesse contexto em que havia uma obsessão por tudo que fosse ocidental, portanto, que 
a animação também chegou ao Japão, como Fantasmagorie, do francês Emile Cohl, em 
1910. As curtas-metragens mudas produzidas em Nova York, onde ilustradores e 
desenhistas como John Randolph Bray e Winsor McCay produziram suas primeiras obras, 
levaram os desenhistas japoneses a se enveredarem na animação também. Kitayama Seitarô 北山
清太郎², por exemplo, produziu curtas-metragens baseadas em fábulas infantis japonesas, 
como Urashima Tarô 浦島太郎, em 1918.

Nos anos 1920, Manga eiga 漫画映画 (filmes de mangá [desenhos]) se tornaram dominantes no 
Japão. Em 1937, Dōga eiga 動画映画 (imagens em movimento) foi introduzido por Masaoka 
Kenzo 政岡憲三 mas só bem mais tarde, nos meados dos anos 1960, que esse termo se 
popularizou junto com “Animation film” アニメーション・フィルム (filmes de animação), escrito em 
katakana³. Em 1962, pela primeira vez a palavra “animê” アニメ apareceu numa conhecida 
revista sobre filmes chamada Eiga hyôron 映画評論 (Crítica de cinema). No final dos anos 1970 e 
80, o termo “Japanimation” foi usado brevemente devido à súbita popularização de animê no 
exterior, mas fadado a ser associado ao erotismo e à violência. Nos dias atuais, “Animation” アニ
メーション e “Animê” アニメ,  ambos escritos em katakana, tornaram-se os termos mais usuais. 
Ainda segundo Sheuo Hui Gan (2009), “Animê” tem sido convenientemente considerado como 
abreviação para “Animação” de um modo geral. Entretanto, a autora atenta que os trabalhos são 
produzidos independentemente e a animação de arte geralmente se refere como animação mais do 
que como animê. 

Há uma forte relação entre a produção comercial, distribuição e rede de exibição que parece 
formar um consenso sobre o que é e o que não é animê. Do ponto de vista estrangeiro, eles 
sempre olham os estilos, vozes, design dos personagens, animação limitada como sendo típicas 
da animação japonesa. O termo animê é amplamente usado para distinguir a animação japonesa de 
outras formas de animação. Nos Estados Unidos, animê tem sido moldado para programas de 
televisão e marketing dos produtos. Além disso, o animê que aborda temas como ficção científica, 
robô gigante, garotas com poderes mágicos, uniformes escolares etc., continua fomentando uma 
imagem infantil e que de uma certa forma não é levado a sério enquanto uma forma de arte. 

Miyazaki Hayao 宮崎駿 (1988) explica que o rápido desenvolvimento da indústria de animê 
estava intimamente relacionada à rica cultura de mangá 漫画 (histórias em quadrinhos) no país. 
Entretanto, quando muitas convenções visuais do mangá foram transferidas diretamente para o 
animê, ele ficava insatisfeito com os artistas que faziam isso, pois para ele, os artistas deveriam 
observar e digerir diferentes experiências, incluindo filmes e mangá, para finalmente criar sua 
própria expressão, embora ele não ignore as várias possibilidades de expressões encontradas no 
mangá. Assim, os criadores deveriam tratar o mangá como ponto de partida e aprender e a se 
inspirar. Miyazaki não gosta do termo “animê”, pois isso representa uma visão estreita do mundo 
de animação que é limitada à animação em celuloide, ignorando outras técnicas possíveis na 
animação. Ele também critica a agenda apertada de produção de animê que tem levado à 
redução de detalhes ao desenhar e que as imagens deformadas acabam focando na descrição 

https://youtu.be/A0s4SmjhM7s
https://www.youtube.com/watch?v=1DFgvqA1eCw
https://www.youtube.com/watch?v=TGXC8gXOPoU
https://youtu.be/n7UtX80rJ1Q
https://youtu.be/n7UtX80rJ1Q
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/pt/ondemand/program/video/10yearshayaomiyazaki/?type=tvEpisode&
https://youtu.be/ADRbyCdvhgY
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do impacto do momento ao invés de coreografar cuidadosamente os movimentos entre um 
desenho e outro. Mais adiante, veremos as implicações do desenvolvimento técnico da 
“animação limitada” e a estética consequente diante da sociedade de consumo.

Além do “animê” enquanto abreviação de animação, alguns criadores japoneses tomam cuidado 
para dizer que o seu trabalho não é animê. O uso popular do termo “animê” para representar um 
tipo culturalmente específico de animação japonesa comumente encontrado nas séries de 
televisão e temas de promoção de produções teatrais parece ser tão forte que eles querem 
claramente desassociar seus trabalhos do termo animê. Por exemplo, Yamamura Koji 山村 浩二 é
um artista de animação independente que expressa essa sua preocupação em diferenciar o uso de 
animê e animação. Ele explica que animê é apenas uma parte de uma categoria maior de 
animação e que o animê se tornou um termo para se referir a todas as formas de animação no 
Japão. 

Em 2004, teve uma exibição de animação japonesa, Nihon manga eiga no zenbō 日本漫画映画の全
貌 (Panorama de filmes animados japoneses), que se recusou a usar animê como abreviação. Ao
invés disso, restituíram um termo antigo de Manga eiga 漫画映画 (filmes de mangá) com intuito
de educar uma geração mais jovem sobre outra categoria de animação, como manga eiga que 
incorpora valores e estéticas diferentes do animê ao qual está mais familiarizado. Nessa 
exibição havia um certo orgulho em legitimar a animação voltando à era dourada de Tōei Dōga 東
映動画( em inglês: Toei Animation). O texto escrito no catálogo por Toshio Suzuki, produtor do
Studio Ghibli, aponta que “os filmes de mangá japoneses são muito mais centrados nos diretores, 
enquanto os filmes animados ocidentais são mais centrados nos conceitos dos filmes em 
si.” (Suzuki, 2004, p.13). 

“Animê” enquanto uma forma culturalmente distinta de animação japonesa pode ser remetida à 
recepção popular no mundo todo do animê e à promoção feita pelo próprio governo japonês, 
incluindo algumas características que podem se misturar, tais como: (a) basear-se em mangá; (b) 
ter maneirismos específicos de voz; (c) uso extensivo de animação seletiva ou limitada; (d) uso 
de câmera para fazer movimentos enquanto desenham; (e) padrões específicos de design dos 
personagens e convenções faciais; (f) enredos complexos com longas narrativas dos episódios.

Séries populares como Naruto ナルト, Bleach ブリーチ , Full Metal Alchemist 鋼の錬金術師
(Hagane no Renkinjutsushi, literalmente ‘Alquimista de Aço’), Death Note デスノート , Mushi-shi
蟲師 dentre várias outras, todas elas têm essas características. Essas feições particulares têm
separado a animação japonesa em relação à do Ocidente. Contudo, apesar da sua popularidade e 
enorme viabilidade comercial, o animê continua sendo criticado como sendo de segunda 
categoria devido ao uso limitado de movimentos, padrões narrativos repetitivos e foco na 
audiência infantil ou adolescente. Há vários trabalhos interessantes com criadores que colocam 
suas assinaturas e estilos nas obras, apesar da agenda apertada, baixo orçamento e várias 
demandas da produção e dos patrocinadores. Por exemplo, Sheuo Hui Gan (2009:40) menciona 
Yuasa Masaaki 湯浅 政明 que foi um animador de uma série de animê de TV chamada Chibi
Maruko-chan ちびまる子ちゃん e Crayon Shin-chan クレヨンしんちゃん , mais tarde dirigiu um
filme animado chamado Mind Game (2004) e a série de animê como Kemonozume ケモノヅメ
(2006) e Kaiba カイバ (2008). Yuasa foi uma das pessoas que resistiu às pressões comerciais
enquanto trabalhava na indústria dominante. Seus trabalhos sempre demonstraram um design 
altamente personalizado de seus personagens e ao mesmo tempo empregava muitas 
características convencionais de animê, como se brincasse com a animação seletiva, superando
o que para muitos era visto como limitação. A série Tetsuwan Atomu 鉄腕アトム (Astro Boy) dos
anos 1960, Uchū senkan Yamato 宇宙戦艦ヤマト (Star Blazers, Patrulha Estelar) dos anos 1970,
Gundam ガンダム dos anos 1980 e Evangelion エヴァンゲリオン dos anos 1990, todos têm estilos
próprios que os distinguem da animação de sua época.

Entretanto, toda vez que o governo japonês promovia o animê como o representante da sua 
indústria cultural contemporânea havia complicações pois, apesar da enorme renda que o animê 
e seus produtos levantavam a cada ano, havia (ainda há) uma grande quantidade de cenas de 

https://youtu.be/ejBkKSvO4Qw
https://www.youtube.com/watch?v=gYWn0V-Nsf8
https://youtu.be/vxvP9zSOL7s
https://www.youtube.com/watch?v=oZ67d9XSjFs
https://youtu.be/1dNkQoE76nY
https://youtu.be/yhNyfCWgUQc
https://www.youtube.com/watch?v=CXhPRWY1L0E
https://youtu.be/OmTJQVnNq5Y
https://youtu.be/OmTJQVnNq5Y
https://youtu.be/oHOiWBVtuvU
https://youtu.be/Ptup0pp6mOE
https://www.youtube.com/watch?v=J3AvlxZBMXU
https://www.youtube.com/watch?v=KFI_Fl1sRWg
https://youtu.be/KGq6z1mEU9Q
https://youtu.be/w6LFkMniuTk
https://youtu.be/oNJ4aBoRipg
https://youtu.be/b9TE3226T-g
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sexo explícito dos animês conhecidos como hentai ヘンタイ. Além disso, o distrito de Akihabara
em Tóquio, a meca dos otaku オタク (fãs da cultura pop japonesa), onde se concentram lojas de
eletrônicos, animê, mangá, jogos e produtos relacionados, também coloca uma questão delicada 
toda vez que o governo tenta promover o animê. No Japão, nem todo mundo se sente à vontade 
com a imagem de Akihabara, ainda que a tendência seja de atrair muita atenção de todo o país e 
do mundo.

Ao analisar (a) animê como uma simples abreviação de animação e (b) animê como um tipo 
culturalmente específico de animação japonesa que exclui algumas formas de animação feitas no 
Japão, Sheuo Hui Gan (2009, p.41) procurou por vários significados e usos do termo “Animê”. Ela 
aponta que, seguindo a definição (b), existem animês extremamente criativos e esteticamente 
sensíveis disponíveis no mercado. Muitas vezes a mídia fala sobre o animê como sendo uma 
forma específica de representar toda a animação feita no Japão, quando na realidade, animê é 
um modo cultural específico, sendo apenas uma das várias formas de animação encontradas no 
Japão. Para a autora, especificar se animê é usado como abreviação ou um modo culturalmente 
específico da animação japonesa pode nos ajudar a esclarecer a nossa percepção e análise 
sobre a variedade de animações produzidas no Japão. Essa distinção é importante não apenas 
dentro do contexto cultural do Japão, mas também tem um importante papel na análise da 
animação japonesa a partir do ponto de vista internacional. A atual controvérsia sobre a promoção 
de animê por parte do governo japonês como embaixador do Japão contemporâneo ao redor do 
mundo, seguindo a definição (b), pode ser melhor investigada identificando essas diversas 
definições e padrões de uso do termo “animê”. Algumas partes desse significado internacional de 
animê se refere à cultura japonesa nas formas específicas tais como quimono, samurai, gueixa, 
espadas, armaduras, estilo japonês de Gothic Lolita, moda, Cosplay etc. Mesmo a percepção das 
obras de Miyazaki Hayao 宮崎駿 como sendo japonês, como por exemplo, Mononoke Hime もの
のけ姫 (Princesa Mononoke, 1997) e Sen to Chihiro no kamikakushi 千と千尋の神隠し (A viagem
de Chihiro; Spirited away, 2001), essa imagem de animê se encaixa como sendo culturalmente 
japonesa. Usando uma abreviação japonesa como animê, ela representa essa diferença cultural 
fora do país. Dentro do país, o contexto cultural japonês é considerado como uma distinção que 
alguns gostariam de fazer entre animação e animê, como se as obras produzidas no Japão 
fossem uma questão técnica ou de estilo, mais do que uma questão cultural. Isso também envolve 
questões como produção, audiência e distribuição. Além disso, alguns criadores desejam ser 
conhecidos muito mais como animadores de qualidade, mais do que animadores japoneses de 
qualidade. Considerando essas questões internas e externas do Japão, torna-se claro que as 
palavras como “animação” e “animê” estão longe de serem termos descritivos simples ou neutros. 
Ao contrário, vários usos e pontos de vistas estão mostrando que não se pode reduzir a uma 
simples definição.

A seguir, veremos alguns aspectos técnicos da animação que foram se desenvolvendo dentro de 
um contexto social, econômico e político do Japão pós-guerra que afetaram o modo de se fazer 
animê ou animação nesse país. Isso, por sua vez, passou a fazer parte da estética japonesa de 
se fazer animação como conhecemos hoje. Para tal, o estudioso canadense Thomas Lamarre 
(2002) apresenta sobre as técnicas de animação “Drawing movement” (movimento de desenho) 
e “Moving drawing” (desenho em movimento), não para identificar as diferenças entre animação 
e animê, mas, mais do que isso, explorar como os “movimentos de desenho” ocasionam uma 
decodificação do cinema live-action (ação ao vivo), que se intensifica nas técnicas de “desenho 
em movimento” (moving drawing) que prevalecem nos animês. O animê é visto como um 
movimento que se afasta de um tipo de experiência cinemática para uma nova mídia e 
informação. Para o autor, “desenho em movimento” se tornou muito presente em vários filmes 
animados japoneses, comumente referidos como “animê”. A esse respeito, a distinção entre 
“movimento de desenho” (drawing movement) e “desenho em movimento” (moving drawing) 
permite considerar as distinções entre animação e animê. O objetivo não é identificar e consolidar 
as diferenças entre elas, mas sim, tentar pensar entre elas, no sentido de explorar as formas que 
diferentes maneiras de movimentar tem um grande impacto na narrativa, gênero e espectador.

https://youtu.be/4OiMOHRDs14
https://youtu.be/CHCUkXUPkFM
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“Movimento de desenho” é uma composição de movimento. Talvez seja preciso chamar de 
recomposição de movimento, pois os movimentos das figuras são decompostos, digamos assim. 
O artista quebra os movimentos da figura em uma série de imagens discretas que são 
desenhadas ou pintadas sequencialmente e, assim, a velocidade da projeção recompõe o 
movimento. A câmera dispara em um intervalo fixo ou igual no sentido de registrar o movimento. 
Se o animador quer produzir um movimento fluido sem cortes, como no cinema, ele deve pensar 
em trabalhar como uma câmera cinematográfica. Para tal, geralmente a taxa de projeção é de 24 
quadros por segundo para enganar os olhos como se o movimento fosse cinematográfico, sem 
quebras. Para conseguir esses movimentos fluidos, os animadores podiam pensar, como 
por exemplo, na rotoscopia em que uma sequência de live-action feita por um ator real é filmada 
para produzir uma série de imagens para serem duplicadas pelos artistas de animação, como 
foi o caso do primeiro filme de animação colorida produzido no Japão no pós-guerra, Hakujaden 
白蛇伝 (A história da serpente branca, 1958) e que influenciou Miyazaki (1988), por exemplo.

A animação apresenta qualidades de movimento que se difere profundamente do live-action 
de cinema. Conceitualmente, a noção de gravar nos leva a discutir diferentes qualidades 
de movimentos que potencialmente aumentam nos usos de mídias fílmicas ou mesmo 
entre as mídias. O filme animado é uma multimídia ou intermídia uma vez que 
tradicionalmente utiliza desenhos e fotografias e, mais recentemente, coloração digital e 
imagens geradas pelo computador. Recodificar não é a mesma coisa que replicar, copiar ou 
reproduzir. Ou seja, dizer que a animação recodifica movimentos cinemáticos não é dizer 
que animação seja imitação, derivada ou secundária em relação ao cinema. Ao contrário, 
recodificar é tentar mostrar as respostas e as expressividades da animação. Contudo, por 
várias razões, a animação é sempre pensada como secundária ou inferior. Se um filme pode 
fazer um live-action, à animação é reservada os cenários impossíveis de se realizar no 
cinema live-action. Não é surpresa que os produtores de animação japonesa ou animê 
sejam profundos conhecedores do cinema live-action, como os famosos animadores 
Tomino Yoshiyuki 富野 由悠季 ou Miyazaki Hayao 宮崎駿.

Por um lado, a impressão que se tem sobre a animação como sendo inferior ou secundária ao 
cinema de live-action vem dos aspectos demográficos e econômicos: o cinema tem uma 
audiência maior e de adultos, além de ter recursos financeiros maiores. Por outro lado, há um viés 
que vem da fotografia utilizada no cinema que dá um maior efeito de realidade do que os 
desenhos usados na animação, o que dá ao cinema uma relação privilegiada aos movimentos e 
ações do mundo, algo que já não se supõe na animação. Mas essa ideia está mudando 
rapidamente. Embora a relação privilegiada da fotografia com o cinema se paute no processo de 
desenvolvimento fotográfico, mais recentemente isso tem sido colocado em xeque pelas novas 
mídias digitais que têm possibilitado criar realidades ou cenas sem contato com o mundo real. De 
fato, a emergência da nova mídia não apenas nos faz repensar o que é o cinema, mas também 
nos faz pensar em novas formas como o animê. Historicamente, o cinema tem uma realidade 
fronteiriça com a animação, uma vez que se conecta com o mundo sensível e seus movimentos. 
E isso nos diz sobre o que é a animação. Em termos de produção de estúdio, as diferenças entre 
o cinema e a animação têm a ver com diferentes tipos de personagens, ações, gêneros e temas.
Se o cinema está em contato com os movimentos do mundo real, por convenção consideram que
a animação se situa genericamente a outras realidades e outros mundos, como de estórias de
crianças, ficção científica, fantasia, comédia e paródia.

Contudo, há uma outra forma de ver a animação e o animê: por meio de recodificação do 
movimento. A comparação entre cinema e animação é feita para chamar a atenção para o fato de 
que a animação, enquanto uma arte de se fazer filme, trabalha quadro a quadro para recompor 
um movimento durante a projeção. Historicamente, o cinema de live-action se tornou e continua 
sendo um modelo privilegiado de recompor o movimento com o filme. Para se começar a 
recompor é preciso atentar à importância do movimento e à natureza fílmica da animação. 
Para compor um movimento, a animação precisa primeiro decompor ou decodificar. Mesmo 
se a animação segue os modelos de cinema de live-action, isso não é meramente uma cópia ou 

https://www.youtube.com/watch?v=l2aX3CO7PKs
https://youtu.be/kLpljozKAJg
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réplica. Ela recodifica e então decodifica, o que vai além da imitação ou reprodução do cinema 
de live-action e abre novas possibilidades de expressão. É essa potencialidade da animação 
que se torna especialmente importante no animê. 

A percepção dos personagens animados como sendo recortados, achatados, 
bidimensionais, sempre leva a uma ideia negativa do potencial da animação enquanto uma 
forma de expressão séria ou madura. Que tipo de seriedade poderia se esperar num mundo em 
que os personagens não parecem ter peso ou profundidade? Uma forma de abrir novos caminhos 
para essa discussão é na linha de uma arte prestigiada, como a pintura. Não é difícil de 
imaginar que os filmes animados possam ser vistos como arte, expostos em museus e, 
nesse contexto, o achatamento (flatness) dialoga com as tradições artísticas. Pode-se colocar 
questões sobre a composição na animação, sobre técnicas, linha, cor, perspectiva, 
organização visual etc. A ideia de falta de profundidade está relacionada a algumas correntes 
da história da arte e isso, por sua vez, oferece novas possibilidades de se pensar sobre a 
arte. A animação se torna, assim, uma aliada à seriedade estética nas tradições das 
histórias artísticas. Um bom exemplo disso é uma exposição e movimento artístico chamado 
“Superflat” de Murakami Takashi 村上隆 (2000). Ele identifica uma linha de sensibilidade 
superflat desde as gravuras de Ukiyo-ê até o animê, o mangá, a arte e a fotografia japonesa 
contemporânea. Claro que há algumas armadilhas ao associar animação com galerias de arte. 
Há um risco de a animação servir apenas para reconfirmar a legitimidade das linhas 
consagradas, o que se pode tornar um problema para as considerações de Murakami que tenta 
rearticular a relação entre as tradições de expressão artística no Japão e no Ocidente. 
Igualmente, há um risco de a crítica de arte servir apenas para legitimar a estética dos 
produtos massificados do mercado. Contudo, é inegável que a interação entre arte e animê é 
fundamental, tendo muitos animadores que desenham inspirados em estilos de arte 
tradicionais. Nesse sentido, não é difícil localizar as origens do mangá e animê japoneses na 
arte do século XII – os animadores podem evocar estilos gráficos que têm sido cultuados nas 
narrativas históricas da arte japonesa. Por sua vez, pode-se dizer que isso também é uma 
forma de o animê e a galeria de arte servirem-se para se venderem um ao outro e assim 
acumular mutualmente um tipo de capital cultural. O que interessa na proposta de Murakami 
(2000) é, contudo, a pista que ele nos deixa sobre o que não pode ser imediatamente 
recuperado com as linhagens da história de arte ou reduzir à produção massiva de mercadoria: 
o movimento. Isto porque a atenção que se dá ao movimento no animê está além da estética,
experiência, espectadores e o que às vezes chamam de culturas de consumo.

Murakami sugere que, para se pensar sobre mídia e sobre as linhagens, deve-se pensar então em 
tipos de movimentos. Ele atenta que um tipo de organização visual no início da arte moderna 
japonesa serve para desenhar os olhos numa imagem de modos específicos. E isso é um movimento 
que serve para definir animê de uma forma distinta de expressão. Ele também observa que foi nos 
anos 1970 que, pela primeira vez, os consumidores japoneses se conscientizaram de uma estética 
distinta de “animê”. Essa consciência veio como resposta à arte das séries de animações na 
televisão. Por exemplo, Kanada Yishinori 金田 伊功 produziu duas séries para televisão baseadas
nas obras de Matsumoto Reiji  松本 零士 , Uchū senkan Yamato 宇宙戦艦ヤマト ( Patrulha Estelar,
1974) – que depois foi adaptada e televisionada nos Estados Unidos como Star Blazers ou 
Space Cruiser Yamato – e Ginga tetsudō three-nine 銀河鉄道9  99 ou Galaxy Express 999 (1978).
As transformações na animação japonesa que vinham acontecendo anos 1960 foram 
plenamente expressas nessas séries dos anos 1970. Em suma, entre os anos 1960 e 70, o 
animê nasceu como uma forma distinta de expressão. A consciência de estética distinta de animê 
cresceu da arte da “animação limitada”. A “animação limitada” pode ser pensada como uma 
série de atalhos usados pelos animadores para dar movimento na animação que enfatiza a 
mudança de forma e metamorfoses no tempo e no movimento, como por exemplo, 
o trabalho do animador como Kanada Yoshinori 金田 伊功. Isso é feito usando um 
design bidimensional inspirado nos rolos de desenho e estátuas clássicas japonesas 
e que permite fazer movimentos especiais e efeitos explosivos. Murakami Takashi 
também menciona que há uma estética ou poética da animação japonesa que enfatiza a

https://youtu.be/on-USPo77Z0
https://www.youtube.com/watch?v=LKe0wARmks4
https://youtu.be/rMMm5TS1mfc
https://youtu.be/xW0MyddOiWE
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coerência interna dos trabalhos, mais do que considerações mais amplas das experiências dos 
objetos. Contudo, atentar à animação limitada nos abre caminhos para discutir sobre vários 
aspectos da animação e animê.

A emergência de uma estética animê é tipicamente remetida às limitações técnicas na produção 
de animê durante a crise econômica global da animação nos anos 1960. Restrições financeiras 
que os estúdios enfrentaram não permitiram produzir uma “animação completa” – quando os 
animadores desenhavam 12 quadros por segundo, passou a ser apenas dois quadros por 
segundo. Foi nessa época que a primeira série de animação surgiu na televisão japonesa – o 
Tetsuwan Atomu 鉄腕アトム (Astro Boy) produzido por Tezuka Osamu 手塚治虫⁴ , que começou a
veicular em janeiro de 1963 e terminou no final de 1996, depois de 193 episódios. As restrições 
para trabalhar com desenhos poderiam ser sustentadas com cinco ou seis quadros por segundo, 
mas os animadores adotaram diferentes estratégias para compor e dar movimento, mais do que 
desenhar quadro a quadro. O resultado disso foi a “animação limitada” que teve profundas 
consequências estéticas. Os animadores começaram a enfatizar muito mais nas poses 
emocionalmente e visualmente importantes ao invés de investir em muitos quadros: a imagem era 
focada no rosto do protagonista carregado de emoção, sem movimento ou então com movimentos 
restritos e repetitivos – a testa ou os lábios tremendo de raiva, por exemplo. Os animadores 
tenderam a suprimir movimentos intermediários que resultaram em ações bruscas, grosseiras ou 
pouco graciosas, tendendo a transições mais explosivas e incontidas.

Também aumentou a tendência de mover o desenho, mais do que desenhar o movimento – o 
inverso das convenções de uma animação completa em celuloide. Além disso, como 
consequência da ênfase nas imagens estáticas, efeitos de câmera se tornaram mais presentes – 
girar panoramicamente ao longo da imagem, seguir objetos, traçar de cima ou de baixo, 
enquadrar por dentro ou por fora, usando os termos do trabalho de Miyazaki Hayao 宮崎駿, do
Studio Ghibli. Essas e outras feições passaram a definir o modo de se ver e sentir o animê. E, 
como o animê surgiu como uma forma de expressão notavelmente diferente de outros modos de 
expressão, não é surpresa que muitos artistas de animê passaram a ganhar uma espantosa 
popularidade global de suas obras e muitos insistiram que seu trabalho é específico ao Japão e 
provavelmente inteligível apenas nesse país. 

Nesse sentido, é comum encontrar discussões sobre animê relacionadas a diferentes tipos de 
japonicidade. Geralmente isso é feito ao opor a animação japonesa à ocidental, sempre 
comparando os seus maiores representantes japoneses, como Tezuka Osamu ou Miyazaki Hayao 
com as produções Disney. No entanto, reduzir a complexidade do animê à japonicidade é ignorar a 
complexidade do Japão em si e da nação moderna em geral, sem mencionar a importância das 
forças globalizantes na produção de cultura em massa. Por sua vez, não é possível, nem 
desejável, que uma crítica do exterior abstraia as oposições entre o Japão e o Ocidente. Nesse 
sentido, Lamarre (2009) pretende evidenciar que a sua estratégia de explorar diferentes 
qualidades de movimento é uma forma de lidar com a especificidade do animê e, ao mesmo 
tempo, levantar as possibilidades de diferenças entre vários animês, sem recorrer às abstrações 
como Japão versus Ocidente. Veja, por exemplo, a forma como os conhecidos animadores já 
mencionados como Tezuka Osamu 手塚治虫, Miyazaki Hayao 宮崎駿 e Matsumoto Reiji 松本 零
士 descrevem seus encantos iniciais com o trabalho da Disney ou dos irmãos Fleischer e posterior
interesse nos desenhistas e animadores europeus. Pelo menos no mundo da animação, a relação 
operativa entre o Japão e o Ocidente não é um monólito de resistência, oposição e ruptura. Muito 
pelo contrário, a relação envolve processo de multiplicação de partes e mutações nas fontes e 
modelos de animação. Nesses tipos de processos que atuam a geração de novas experiências 
midiáticas e ainda, novas culturas globais de consumo surgem em torno do animê. Não é mais 
uma questão do Japão e do Ocidente, tampouco do Japão no mundo. Há várias forças sociais e 
históricas em jogo que seria imprudente estabelecer um único conjunto ou buscar uma única 
explicação causal. Contudo, é impossível ignorar a intensificação da lógica do capitalismo e do 
consumo no Japão por trás do chamado milagre econômico e que culminou no período de bolha 
econômica (1985-92). 

https://youtu.be/KGq6z1mEU9Q
https://youtu.be/RDa8gHpBK5s
https://www.youtube.com/watch?v=8b8isnhYMjg
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Não é coincidência que uma consciência sobre o animê tenha emergido junto com a noção de 
“Sociedade Informacional” (Information Society). Morris-Suzuki (1988) mostra que a ideia de 
sociedade informacional surgiu no Japão no final dos anos 1960, logo alcançou uma grande 
popularidade nos anos 1970 e 80, pois prometia um meio de continuar um alto crescimento 
econômico reduzindo os custos de produção e assim assegurar o aumento do lucro sem mudar 
os salários. Essa inovação técnica, baseada nas tecnologias informacionais, foi percebida como 
uma solução para sustentar o crescimento econômico, uma vez que simplificava a produção e 
capacitava a diversificação de produtos para os consumidores. De um certo modo, tendo em vista 
esse modo de produção, a animação limitada fez algo parecido: isso permitiu inovações técnicas 
que reduziram os custos de produção, em função do orçamento disponível. Assim, as inovações 
técnicas e experimentações também se tornaram centrais nas estórias de animê e muitas delas 
lidam com a passagem para uma nova ordem, com o aumento de computadores, robôs, 
ciborgues, biotecnologia etc., que sempre foram muito ambivalentes.

A animação limitada também formatou um novo tipo de visão e de consumo, isto é, o animê gerou 
uma experiência de espectador que tem muito a ver com a experiência da informatização em si. 
Nesse sentido, pode-se dizer que o animê emergiu e ainda está emergindo no mercado 
internacional junto com novas economias de globalização e informatização. Isto porque as 
transformações da economia do pós-guerra ocorreram no Japão em relação aos novos tipos de 
forças totalizantes e agora são descritas em termos de globalização, sociedade informacional, 
cultura digital e assim por diante. Não é surpresa, portanto, que tantos animês também abordem 
estórias sobre forças totalizantes, em que o Japão ocupa o lugar do planeta, isto é, o Japão ou o 
mundo é invadido por alienígenas; o Japão ou o mundo está à beira de uma destruição total; o 
Japão ou o mundo salva o planeta da destruição. 

As consequências produtivas e estéticas derivadas das limitações econômicas marcaram o 
animê no Japão. Murakami (2000) enfatiza que as consequências estéticas indicam algo mais do 
que a simples aparência de um produto com um novo visual e sensação. A emergência do animê 
envolve uma nova consciência e experiência nos produtores e espectadores. Isso possibilita 
pensar no animê não reduzido às determinações econômicas, sociais e históricas, mas que 
permite reconsiderar essas determinações dentro de uma complexidade maior, precisamente não 
descartando as formas pelas quais os consumidores podem fazer animê, como eles leem, veem 
e experimentam isso.

Sobre a experiência do animê enquanto experiência de informatização, pode-se dizer que essa 
experiência tem a ver com uma falência de um certo modelo de cinema de live-action. O animê 
que emergiu da animação limitada criou uma consciência do processo de decodificação que é 
parte de qualquer recodificação de live-action. Essa consciência de decodificação também pode 
ser extrapolada a partir de Murakami Takashi. Ele se pauta no flatness (achatamento) ou na 
bidimensionalidade do animê, lembrando que o animê emerge da animação limitada e que isso 
nos leva a pensar sobre a metamorfose e o tempo. Se pensarmos sobre o achatamento em 
termos de superfícies de duas dimensões, como então as coisas acontecem nesse mundo plano? 
Como as coisas surgem e desaparecem? Como as mudanças se expressam? Os eventos e 
mudanças podem ser expressos apenas em termos de uma interação de superfícies, como um 
movimento de uma superfície sobre a outra, ou uma mudança de um plano para o outro. Assim, 
a noção de “superflat” de Murakami Takashi leva à ideia de interações ou articulações de planos, 
isto é, o superflat se torna uma qualidade de movimento, mudança ou transformação. Com efeito, 
os planos e a profundidade dos personagens e figuras no animê são superflats. Em seus planos 
acontecem a interação, movimento e transformação. Eles se movem dentro de um campo 
específico de forças.

Uma outra forma de se pensar sobre isso é que, na animação limitada, os animadores tendem a 
suprimir as posições intermediárias em um movimento. Se um animador pode fazer uma figura 
andar usando apenas três desenhos – uma perna na frente, as duas pernas juntas, depois a outra 
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perna na frente – por que então desenhar os estágios intermediários? Obviamente o resultado é 
um andar reconhecível. Com o mínimo para apresentar movimento, contudo, algo novo aparece 
no mecanismo de reconhecimento, algo que incomoda. O andar, tão minimamente apresentado, 
pode evocar uma sensação de algo meio desajeitado, tremido ou artificial. A figura se torna, 
digamos, uma máquina de andar ou qualquer objeto que anda, sejam elas figuras humanas, 
animais, pedras, árvores, máquinas, multidão, planetas, seja o que for. Assim, quem vê se torna 
consciente de uma máquina de andar, pois está consciente do intervalo entre as imagens, entre 
as posições do movimento, entre os planos. Assim, a animação acaba se tornando algo além do 
processo de animar figuras, de desenhar todos os estágios para produzir um movimento sem 
corte. É um processo de inventar máquinas de movimento – de andar, falar, correr, pular, nadar, 
voar etc. – captando todas as possibilidades dos objetos.

Ter consciência dos movimentos toscos supõe que eles sejam suprimidos ou relativamente 
neutralizados pela narrativa que conduz o animê ou por todo o seu efeito. Era o que Tezuka 
Osamu pensava sobre a animação limitada quando fez o Astro Boy: ele considerou que os 
espectadores aceitassem as falhas da animação limitada se eles ficassem suficientemente 
interessados na estória. Para Tezuka, a narrativa deve absorver os espectadores, superar as 
limitações técnicas e artísticas. Provavelmente, ele nunca imaginou que essas limitações fossem 
percebidas como escolhas estéticas e inovações técnicas.

Há um momento em que os animadores começaram a pensar a animação limitada como uma 
forma distinta de expressão, como atração. Justamente o movimento tosco ocasionado pela 
animação limitada acabou se tornando central na estória. Elementos não-narrativos começam a 
ter um impacto sobre a estória, informam e geram novas narrativas. Não são apenas os robôs de 
todos os tipos (mecha, ciborgue, robô etc.) que se tornaram centrais nas narrativas de um animê. 
Nesse sentido, o estilo de contar estórias de Tezuka, que tenta entender a humanidade dos robôs, 
fez com que abrissem caminhos para as narrativas em que todo mundo, qualquer coisa pudesse 
ser pensada como uma máquina ou um robô. Mais do que uma crítica vinda da alta cultura ou 
experimentação de vanguarda, o animê se empenha em gerar novas culturas. Como 
consequência, não apenas tecem as narrativas, mas também propõem futuras narrativas.

O superflat da animação limitada abre um intervalo entre dois espaços: (1) um intervalo dentro 
dos movimentos dos personagens ou figuras individuais; e (2) o intervalo entre os planos da frente 
e de trás. Com isso, pode-se dizer que animê é muito mais do que contar estórias sobre 
máquinas, robôs e monstros. Animê vai muito além de como lidar com uma vida artificial. Como a 
animação limitada fez com que os animadores buscassem pelo mínimo para expressar um 
movimento, o animê passou a considerar as condições mínimas da vida e com a questão de como 
gerar vida a partir dos movimentos, pois o animê sempre encontra vida onde quer que haja um 
traço de movimento ou energia – o mundo do animê é onde muitas formas alternativas de vida 
passam a existir. Assim, através da exploração dos limites para dar vida aos movimentos, ele nos 
leva a um novo mundo em que a poesia seja capaz de chegar aonde quer que haja uma repetição 
de intervalo. Há tantos animês sobre descoberta ou invenção de outras formas de vida, ou sobre 
confronto e batalhas com outras formas de vida. Assim como há frequentemente estilos de vida 
alternativos. 

E, mais uma vez, uma questão central é colocada, até mesmo com uma certa aura de inocência 
de uma criança ou de um adolescente: nós ainda não sabemos o que é vida – não apenas 
biologicamente, quimicamente, fisicamente, espiritualmente, metafisicamente etc., mas também 
não sabemos que mundo é este em que vivemos. Nós ainda não sabemos do que este mundo, 
do que esta vida é feita. O animê então nos convida para essa aventura, sendo ele japonês ou 
não.

Para finalizar, gostaria de mencionar brevemente a influência do animê japonês no contexto 
brasileiro contemporâneo em diferentes aspectos. Segundo Sandra Monte (2010), foi nos anos 
1950 para 60, quando o Brasil estava em franco desenvolvimento e crescimento econômico, que 
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os primeiros títulos de animês japoneses passaram a ser veiculados na televisão brasileira, sendo 
que eles chegaram pelos distribuidores americanos, com o Astro Boy e Kimba  ジャングル大帝
( Janguru Taitei) de Osamu Tezuka, além de Speed Racer マッハGoGoGo (Maha GoGoGo) e
Gigantor 鉄人2  8号 (Tetsujin Nijūhachi-gō, literalmente ‘Homem de Ferro n⁰ 28’). Nos anos 70,
mais desenhos como Star Blazers 宇宙戦艦ヤマト (  Uchū senkan Yamato, Patrulha Estelar) e
Gatchaman ガッチャマン (Batalha dos Planetas), que estrearam na TV americana, vieram no
momento seguinte para o Brasil. Mas foi nos anos 90, com a chegada de Cavaleiros do Zodíaco 
聖闘士星矢 (Seinto Seiya), de Kurumada Masami 車田正美,  é que houve uma explosão de
audiência⁵. Em parte, isso se deve ao avanço tecnológico, aumento de vendas de televisores, a 
expansão no sistema de comunicação e aumento de emissoras que fizeram com que ampliassem 
o alcance a nível nacional (Monte, 2010, p.32). Já no âmbito do cinema de animação brasileiro,
Daniel Pinna e David M. Silva (2015) apresentam a influência das técnicas de animação japonesa
na produção brasileira, analisando as longas-metragens premiadas como “O menino e o mundo”
de Alê Abreu (2013) e “Uma História de Amor e Fúria” dirigida por Luiz Bolognesi (2013).

Provavelmente, os animadores japoneses nem imaginam o alcance de suas obras no outro 
lado do planeta. Enquanto professora de Cultura Japonesa numa universidade pública 
brasileira, no início da segunda década do terceiro milênio, gostaria de encerrar este texto 
relatando as animadas discussões feitas em sala de aula em torno deste tema: “Animê e 
sociedade japonesa atual”. Antes, vale mencionar que o curso de graduação em 
Português-Japonês é o terceiro mais concorrido no vestibular, depois de Inglês e Português, 
na área de Letras da Uerj. Certamente, a procura pelo curso de Japonês está relacionada ao 
interesse dos estudantes em cultura pop japonesa, como animê, mangá e videogames. 
Podemos dizer com tranquilidade que a maioria dos alunos (mais de 85%) procura o nosso 
curso para aprofundar nos assuntos nipônicos, motivados por contato anterior com a 
cultura pop japonesa, como desenhos animados – seja na TV aberta, canais pagos ou 
internet – que marcaram sua infância e adolescência. Em seguida, as artes marciais são 
mencionadas como porta de entrada para a cultura japonesa, além de alegarem que 
aprender a língua japonesa é um diferencial no mercado de trabalho. Assim, muitos alunos, 
alunas e alunes de graduação em Japonês e de outras áreas, numa universidade pública 
brasileira, localizada no Rio de Janeiro, também são consumidores e apreciadores de animê ou 
animação japonesa. 

Posto isto, durantes as aulas na Uerj de Cultura Japonesa 2 e de Sociedade e Geografia 
Japonesa, do 1º semestre de 2022, ao perguntar: (a) “Como a sociedade japonesa atual reflete no 
animê?”, pedi para indicar o título e o motivo da indicação do animê – (b) “Como e por que ele é 
interessante para refletir as questões da sociedade japonesa atual?”, (c) “Que aspectos e 
peculiaridades do Japão podem ser pensados a partir do animê indicado?” Vários títulos foram 
mencionados⁶, como por exemplo: (1) Sangatsu no Lion 3月のライオン March comes in like a 
Lion – que conta a história de um jogador profissional de  shogi ( jogo de tabuleiro) com 17 anos;
(2) Barakamon ばらかもん fala sobre um jovem rapaz calígrafo que se exila numa pequena ilha 
no interior do Japão; (3) ReLIFE リライフ Riraifu: um homem de 27 anos desempregado que se 
torna um cobaia de testes para uma empresa que faz experiência científica de rejuvenescer em 
10 anos; (4) The Promised Neverland 約束のネバーランド Yakusoku no Neverland – acompanha 
a rotina aparentemente idílica de crianças do Orfanato Grace Field; (5) Aggretsuko アグレッシブ
烈子Aguresshibu Retsuko – apresenta a rotina entediante de uma panda vermelha, Retsuko, de 
25 anos, que trabalha no setor de contabilidade de uma empresa japonesa; (6) A Silent Voice 聲
の形Koe no katachi – uma estudante com problemas de audição sofre com o bullying dos colegas 
e decide mudar de escola; (7) Blue Period ブルーピリオド – o estudante do segundo ano do 
ensino médio entediado com sua vida normal descobre a alegria de desenhar, enfrentando a 
pressão do vestibular para entrar numa universidade e a insegurança de investir anos de estudo 
em uma área onde o próprio personagem não vê como muito promissora em questão de mercado 
de trabalho; e (8) Life Lessons with Uramichi Oniisan うらみちお兄さん Uramichi Onii-san – na 
TV, ele é um animado instrutor de exercícios em um programa infantil, mas apesar de parecer feliz na 
frente das crianças, Uramichi acaba não conseguindo esconder delas os problemas da vida adulta.

https://youtu.be/1zu9JHiYKvE
https://youtu.be/b09OgGw8FmI
https://youtu.be/jX4SvybZBME
https://youtu.be/slASON0JN1Q
https://youtu.be/tmc8Zw7-OHE
https://youtu.be/Pz9WUDvbam0
https://youtu.be/l7x8oi_1GBo
https://youtu.be/e8pzqnvV4AY
https://youtu.be/cKWqPXkLgzY
https://youtu.be/_vvL3z3pAs0
https://youtu.be/EMe_zK3th8E
https://youtu.be/izIS1nzRqCc
https://youtu.be/z9jGaJJlNyo
https://youtu.be/nfK6UgLra7g
https://youtu.be/4c6BZZiAqMQ
https://youtu.be/r1vynRah0Lk
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² Os nomes japoneses mencionados ao longo deste texto serão citados primeiro pelo sobrenome seguido de prenome.
³ Katakana カタカナ é um sistema de escrita japonesa (silabário) para se referir a palavras estrangeiras.
⁴ Veja mais sobre a vida de Tezuka em Ban (2003).
⁵ Para saber mais sobre outros títulos de animação japonesa, consulte Sato (2007) e Nagado (2007).
⁶ Gostaria de agradecer às alunas e aos alunos que participaram ativamente desta discussão que me inspiraram a escrever este 
artigo: Alexandre Xavier da Costa Carvalho, Bruna Felsmann, Debora Ferreira Alvarez, Dilson Pereira da Silva Neto, João Lucas 
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