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RESUMO:  

Os animes são animações japonesas que atualmente são muito populares e adoradas 
pelo público, mas nasceram com um propósito bem diferente do atual sendo apenas uma 
ferramenta para atrair clientes, ou seja, como ferramenta de marketing. A primeira 
animação do mundo foi o  "Katsudō Shashin“, feita a papel em 1905 a 1911. Hoje em dia, 
muitas vezes os animes podem ser incorretamente associados a conteúdos maliciosos e 
isso acaba passando um sentido ruim ou inadequado para os espectadores. Sendo assim, 
questionou-se se realmente os animes podem transmitir ensinamentos ruins como uma 
parcela da população acredita. Para atingir o objetivo principal da pesquisa foi aplicado um 
formulário nos alunos do 8º e 9º ano do Colégio Interativa e foi possível constatar que de 
uma forma geral os entrevistados tem uma percepção positiva em relação aos animes. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Animes são desenhos geralmente oriundos do Japão ou de mesmo padrão ao que 

aparenta ser as características humanas e fantasiosas nos personagens da animação, 

podendo também ser originados do mangá. Atualmente esse estilo é bem famoso e 

popular nas mídias sociais, sendo muito comum encontrar referências, posts sobre novos 

episódios, itens colecionáveis e avisos sobre as séries. 

 A maioria são adaptações ou inspirados de obras originais como mangás, jogos 

(RPG), visual novels e livros. Fazer animes baseados em obras já existentes auxilia a 

https://www.youtube.com/watch?v=UJiockHerhY


 

cativar os fãs das obras originais e apresenta um bom retorno financeiro. Normalmente 

eles têm um propósito específico como marketing de produtos ou projetos.  

 O primeiro anime foi o "Humorous Phases of Funny Face" criado por James Stuart 

Blackton em 1906. Existem diversas animações ou desenhos que são adaptados de 

mangá, como por exemplo: Demon slayer ou Kimetsu no yaiba; My hero academia ou 

Boku no hero academia; Haikyuu!!; The promised neverland ou Yakusoku no neverland; 

Naruto; Death note; Fullmetal alchemist, entre outros. 

 O anime no Brasil ficou famoso em 1994, graças a série chamada “Cavaleiros do 

zodíaco" que foi transmitido na TV manchete. Depois de alguns anos, foram exibidas 

novas animações, como “Yu Yu Hakusho”, “Sailor Moon”, “Samurai Warriors", “Shurato” 

entre outros. Com o tempo, o anime começou a se expandir em popularidade e novos 

desenhos japoneses foram transmitidos em território nacional.  

 

 

Figura 1 – Exemplos de animes 

Fonte: Google Imagens 

 

OBJETIVO  

Objetivos gerais: 

 

 Realizar um levantamento bibliográfico sobre os animes e verificar os diferentes 

estilos que eles podem ser representados. 

 

 



 

Objetivos específicos: 

 Analisar a opinião dos alunos do 8° e 9° ano do Colégio Interativa a respeito dos 

animes. 

 

PROBLEMA E JUSTIFICATIVA  

 

 O anime é um estilo de animação que tem se popularizado bastante no cotidiano 

das pessoas, mas muitas vezes podem ser associados incorretamente a conteúdos 

inapropriados e acabam por criar uma visão negativa sobre eles. Diante disso, questionou-

se: Os animes são realmente ruins como algumas pessoas pensam? Qual a percepção 

dos alunos em relação a esse estilo de animação? 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  

 

 Esta é uma pesquisa bibliográfica, para tal, se utiliza de sites, livros e artigos para 

fundamentar o seu texto. Com o intuito de cumprir tais objetivos, em um primeiro momento 

busca-se conhecer a história dos animes, compreendendo quando e onde surgiram e, em 

seguida, busca-se analisar as opiniões das pessoas que conhecem ou já ouviram falar 

sobre hoje em dia. 

 Após isso, será realizado um questionário de perguntas mistas para verificar a 

opinião negativa e positiva dos alunos do Colégio Interativa  sobre os animes. Em um 

terceiro momento intui-se explicar e mostrar  que os animes podem auxiliar a transmitir 

mensagens benéficas e carregar ensinamentos. 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

  

 Por meio da tabulação dos dados foi possível elabora os seguintes gráficos que 

estão nas figuras abaixo: 

 

 

 



 

 

 

Figura 2 - A opinião sobre os animes. 

Fonte: Autor 

 

Figura 3 - Tipos de opiniões sobre os animes. 

Fonte: Autor 

 

 A análise da Figura 2 e 3 permite concluir que a maior parte dos estudantes afirmou 

ter uma visão positiva sobre os animes e que os mesmos são interessantes e legais. 

Somente uma pequena parcela dos entrevistados afirmou que os animes apresentam uma 

influência negativa. 

 

 

Figura 4 - Quais gêneros de animes são assistidos? 

Fonte: Autor 



 

 

 A Figura 4 demonstra que os estilos mais assistidos pelos alunos do Colégio 

Interativa são o Shonen (anime de aventura que é geralmente direcionado ao público 

masculino) e o Shojo (anime de romance que é geralmente direcionado ao público 

feminino). 

 

 

Figura 5 – Você recomendaria um anime? 

Fonte: Autor 

 

 Por meio da análise da Figura 5 é notório que a grande maioria indicaria esse tipo 

de entretenimento para outras pessoas, o que reforça a visão positiva que estes 

apresentam em relação aos animes. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 De acordo com os resultados do questionário sobre os animes, pode-se concluir 

que os alunos do Colégio Interativa mostraram que a maior parte de suas opiniões são 

positivas em relação aos animes, podendo os mesmos trazer ensinamentos benéficos que 

podem ser utilizados em seu cotidiano e que, de uma forma geral, é uma forma de 

entretenimento usada pelos alunos. 
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