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RESUMO 

 

 

SÔLHA, Luís Lessa. Anime no Brasil: Um Empreendimento Nipo-estadunidense. Niterói: 

Universidade Federal Fluminense, 2019. (Monografia de Graduação).  

  

Este trabalho pretende debater como que a influência do Soft Power japonês no Brasil é               
afetada pela tradução cultural que os Estados Unidos da América exercem nos animes que              
chegam aqui. Para tal, foi contextualizado o surgimento do anime, ressaltando o impacto que              
a ocupação do Japão tem no processo de globalização do país. Contextualizou-se também a              
cultura televisiva brasileira, sobretudo como que ela, desde sua fundação, é influenciada pela             
presença de conteúdos estrangeiros em sua grade. Por fim, foram realizadas análises de alguns              
animes que chegaram aqui após passarem por uma tradução cultural nos EUA, dentre esses              
animes, o foco é Pokémon. 

 

Palavras-chave: Anime. Mangá. Soft Power. Japão. Brasil. Estados Unidos da América.           
Fluxos Midiáticos.  
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ABSTRACT 

  

  

This present work intends to debat how the influence of japanese Soft Power in Brazil is                
affected by the cultural translation that United States of America put in practice on animes               
that arrive here. For this purpose, the appearing of anime was contextualized, directing             
attention to the impacto f the occupation of Japan has on the globalization proccess of the                
country. Also the brazilian televised culture was contextualized, mostly how it, since its             
foundation, is influenced by the presence of strange contente in its grade. At last, the work                
presents the analysis of some animes that go tinto Brasil after going through a cultural               
translation in USA, inbetween these animes, the focus is on Pokémon. 

 

 

Keywords: Manga. Anime. Soft Power. Japan. Brazil. United States of America. Midiatic            
Fluxus.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

No Japão, em meados do século XX surgia um novo estilo de quadrinhos que viria a ser                 

conhecido pelos ocidentais como mangá. Derivado desses quadrinhos japoneses, a animação           

japonesa, o anime surgiria uns anos mais tarde. O anime e mangá evoluíram no Japão ao                

longo do século XX, inclusive com a criação de animes ocidentais, gerando debates sobre o               

que é um anime (ou um mangá), se ele é um gênero, um formato ou até um hipergênero, se                   

ele é um produto exclusivo do Japão, ou se ele é algo que transcende barreiras nacionais.  

O que mais chamou a atenção quanto ao debate acerca do anime, foi a falta de                

contextualização quanto a sua chegada ao ocidente, sobretudo, quanto ao processo que trouxe             

o anime até o Brasil. O fenômeno do anime, sobretudo no que se diz respeito a ele no Brasil é                    

visto como recente na História da televisão brasileira. A maioria dos estudos focam-se no              

processo de popularização do anime pós anos 2000. Neste trabalho buscou-se trazer um olhar              

diferente para o tema, focando nos processos que o trouxeram o anime para cá,              

simultaneamente tentando contextualizar onde o Brasil se situa no fluxo midiático global de             

que os animes fazem parte. 

A partir de uma análise dos créditos e do processo tradução de diversos animes              

desenvolveu-se a hipótese de que os animes que chegam ao Brasil (por vias oficiais) , a partir                1

do fim da década de 1980, passam pelos Estados Unidos, onde sofrem uma tradução cultural.               

Fazendo com que a ideia de anime seja mais palatável a uma noção de “gosto ocidental”                

centrada nos EUA, ao mesmo tempo que estabelece este país como central na comunicação              

ocidente-oriente. 

Um ponto importante deste trabalho é questionar a eficácia da ideia de Cool Japan (ou               

seja, do soft power nipônico) nas relações entre o Japão e o Brasil. O questionamento que                

surgiu ao soft power nipônico tem como base pesquisadores como a Dra. Gabriella Lukacs e               

seu artigo “IronChef around the world Japanese food television, soft power, and cultural             

globalization” (2010) e pesquisadores do projeto de pesquisa sobre o mercado           

1 desconsidero aqui qualquer modalidade de pirataria ou legendagem feita por fã. 
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Norte-americano de anime (da Universidade de Haifa) liderado pelo Dr. Michal Daliot-Bul,            

da onde destaca-se o próprio Dr. Daliot-Bul e o Dr. Nissim Otmazgin.  

Sendo Assim, no primeiro capítulo a História dos termos anime e mangá é traçada,              

mostra-se o contexto que propiciou a criação e a reconfiguração desses termos, ressaltando a              

relação entre Japão e Estados Unidos Unidos. Também pretende-se conceituar anime e            

mangá, assim como se propõe um debate acerca da classificação desses termos a partir dos               

conceitos de gênero e hipergênero. 

No segundo capítulo foi realizada uma análise das grades de programação da televisão             

brasileira, com base nas grades informadas em jornais, retirados de arquivos digitais. Também             

contextualizaremos cada período analisado a partir de relatos testemunhais e autores           

pesquisadores de História da televisão brasileira. O foco da análise estará na presença de              

conteúdos estrangeiros na televisão brasileira ao longo da sua História. 

No Terceiro capítulo foi feita uma recapitulação sintética do processo que levou a criação              

do anime, de como ele não é um produto criado a partir de uma cultura em isolamento, e das                   

influências que ele recebe dos Estados Unidos no pós-Segunda Guerra Mundial. Para            

finalizar, fez-se uma análise de Pokémon, comparando as versões em japonês, inglês e             

português-brasileiro, para analisar a influência da versão estadunidense que a versão brasileira            

deste produto reproduz. 
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CAPÍTULO I 

 

O ANIME E A SUA CHEGADA NO OCIDENTE 

 

 

Este capítulo tem como objetivo contextualizar histórica e conceitualmente o anime no            

Japão e sua chegada no ocidente. Para isso, trata-se brevemente da geopolítica do país,              

sobretudo a partir da transição entre os períodos Edo e Meiji até o pós segunda guerra                

mundial, o contexto da criação do mangá e a sua relação com a trajetória das animações no                 

Japão, e a chegada do anime e mangá nos Estados Unidos.  

 

 

1.1. O JAPÃO 

 

 

Neste trabalho o Japão é analisado a partir de meados do século XX até o início do século                  

XXI. Para contextualizar este período, a História do Japão será tratada retrospectivamente,            

principalmente do início da Restauração Meiji até o fim da Segunda Guerra Mundial. O              

objetivo dessa retrospectiva é tratar das estratégias de Hard Power do Japão principalmente             

com a ascensão do militarismo na primeira metade do século XX, seus antecedentes e suas               

repercussões no período central deste trabalho. 

Pensar uma História japonesa a partir de parâmetros historiográficos ocidentais é           

controverso, na medida em que o Japão não se insere na periodização da História ocidental. A                

escrita se estabelece no Japão, por volta do século VII, com a introdução dos ideogramas               

chineses e o sânscrito a partir do séc. IV (OTA, 1998). Este período é marcante na instauração                 

do Império Japonês chamado de “A ‘Grande Reforma’ (Taika), em 645 d. C., espelhada no               

sistema de governo chinês da dinastia Tang, estabeleceu os contornos gerais para a             
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centralidade autocrática do poder nas mãos do imperador, assumindo cargos de autoridade            

civil, militar e religiosa” (OMENA; SILVA, 2008 p. 2).  

A História do Japão é marcada por períodos de aproximação e distanciamento para com              

outros povos. De uma perspectiva eurocêntrica, o Período do Xogunato Tokugawa (1603 -             

1868) é marcado pelo fechamento ao ocidente, após uma tentativa de cristianização do Japão              

por parte da Europa nos séculos XVI e XVII (GOODMAN, 2002). Ainda assim, o              

fechamento não foi absoluto, tendo nesses duzentos anos permanecido algumas tentativas de            

abertura ao conhecimento e aos bens materiais ocidentais. O contato ocorreu principalmente            

com os holandeses (GOODMAN, 2002). Ainda assim, o acesso às pessoas, bens e ideias              

ocidentais eram restritas a japoneses com autorização do imperador. 

No final do Shogunato Tokugawa, durante a administração de Tokugawa Yoshinobu, o            

Japão sofria com ataques e o ímpeto colonizador do Ocidente, sendo o acontecimento mais              

marcante, a chegada do Comandante Mathew Perry (GONÇALVES, 2011), que marca o            

início de um processo no qual o Shogun foi obrigado a assinar uma série de tratados                

desvantajosos ao Japão e com a seca, a baixa produtividade agrícola, o aumento dos impostos,               

a inflação e a desvalorização da moeda há um aumento da insatisfação interna e um crescente                

sentimento anti-estrangeiro (TORRES FILHO, 1999). Esses problemas, somados a uma          

prévia política antiocidental do Shogunato Tokugawa, reforçaram as contradições internas do           

governo vigente, levando a uma escalada de conflitos, conhecida como Restauração Meiji, a             

renúncia de Tokugawa Yoshinobu, o fim do Shogunato e a volta do poder centralizado no               

Imperador (GONÇALVES, 2011).  

O conceito “Restauração Meiji” traduz bem o momento de transição entre o shogunato e              

a volta do imperador ao poder absoluto. Ruth Benedict em O Crisântemo e a Espada (2002)                

expõe que a Restauração Meiji tinha como ideologia a volta a um passado japonês idealizado               

do século VII quando o império japonês estava em seu primórdio. Em vista dos              

acontecimentos que levaram ao fim do Shogunato e da mudança que ocorria na geopolítica              

asiática em meio a uma expansão colonialista ocidental no continente, a prática restauradora             

não se mantinha aliada à sua ideologia de volta a uma tradição nipônica, mas sim de                

modernização do Japão aos moldes ocidentais. 
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O Japão passa por mudanças políticas, econômicas e sociais. As principais mudanças            

políticas consistem na centralização na figura do imperador, no fim dos Daimyos e samurais e               

o surgimento de uma burocracia administrativa civil (BENEDICT, 2002). No campo           

econômico, ocorre uma crescente industrialização, o estabelecimento do Yen como único           

padrão monetário nacional, a construção de ferrovias e por fim a extinção dos tratados com as                

potências internacionais assinados no final do Shogunato Tokugawa (TORRES FILHO,          

1999). No âmbito social foram promovidos o fim da servidão, o fim das castas, a proibição de                 

vários costumes tradicionais, sendo o mais marcante o corte do Birote (BENEDICT, 2002).             2

A constituição Meiji (1890-1947) de acordo com Saito (2011, APUD BEASLEY in:            

KAWAHARA, 1990): 

 

 

(...) a própria Constituição Meiji e várias decisões tomadas a partir desta            
conteriam a natureza da monarquia e teriam duas características principais:          
a) um caráter europeu de modernização, ressaltando a força do poder           
executivo em contraposição a um poder legislativo enfraquecido; e b) a           
referência ao imperador como divindade, descendente direto da deusa         
Amaterasu (deusa Sol), que formularia o teor de legitimidade da          
Constituição como presente divino na Terra ao seu povo. (p. 8-9) 

 

 

As mudanças provenientes da política Meiji causaram descontentamento e uma dicotomia           

entre tradicionalistas e reformistas. Na coletânea de artigos escritos pelo “pai” do Karatê-Dô             

moderno, Gichin Funakoshi, intitulada em português ‘Karatê-Dô: Meu Estilo de Vida’ (1999),            

Funakoshi, nascido no primeiro ano da Era Meiji, traz um relato do impacto que as mudanças                

que o governo realizou tiveram em sua vida e na comunidade ao entorno dele. Três               

acontecimentos na vida de Funakoshi já ressaltam o impacto que a Restauração teve no povo               

japonês, (1) Funakoshi teve que alterar seus registros de nascimento para poder ingressar em              

uma universidade de medicina, afinal ele nascera em 1868 e era proibido que pessoas nascidas               

antes de 1870 ingressassem na universidade, (2) ele teve que sair da universidade pois era               

vedado aos estudantes o uso do birote, (3) ele nasceu em Okinawa, local que representa uma                

2 Birote, neste caso, se refere a um penteado masculino tradicional do Japão, usualmente chamado de coque. 
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alteridade no Japão, sendo um reino independente até o século XIX (MARTINS;            

KANASHIRO, 2010). 

 

Entre as muitas reformas instituídas pelo novo governo Meiji durante os           
primeiros vinte anos de sua existência estava a abolição do birote (...) De             
modo particular em Okinawa, o birote era considerado um símbolo não           
simplesmente de maturidade e virilidade, mas de masculinidade        
propriamente dita. Como o decreto que bania o cultuado birote abrangia o            
país todo, houve oposição a ele em todo o território, mas em nenhum lugar,              
penso, as linhas de batalha foram tão impetuosamente estabelecidas quanto          
em Okinawa. 

Aqui, aqueles que acreditavam que o destino futuro do Japão exigia que ele             
adotasse idéias ocidentais e aqueles que acreditavam no contrário entravam          
em constantes desavenças sobre quase toda reforma instituída pelo governo.          
Nada, entretanto, pareceu inflamar tanto os ânimos dos habitantes de          
Okinawa quanto a abolição do birote. Em geral, os homens nascidos na            
classe shizoku (ou privilegiados) se opunham obstinadamente, enquanto os         
da classe heimin (ou comuns) e uns poucos da shizoku apoiavam o que se              
poderia chamar de ato de abolição. Este último grupo era conhecido como os             
Kaika-tõ (o "Partido da Iluminação”), o primeiro, como os Ganko-tô          
(literalmente, o "Partido dos Obstinados”). (FUNAKOSHI, 1999) 

 

Com a crescente industrialização japonesa, na chamada segunda revolução industrial, o           

Japão se firmou no mercado internacional como uma potência expansionista e imperialista em             

condição de igualdade com os demais. No final do século XIX o Japão se abre ao estrangeiro,                 

adota o padrão ouro para se integrar ao sistema internacional, entra em um processo de               

militarização, principalmente a partir de 1902, com o tratado da aliança militar anglo-japonesa  

 

O apoio financeiro e militar da Inglaterra foi crucial para a afirmação            
japonesa na Ásia. (...) O início da Primeira Grande Guerra, que marca o fim              
do período Meiji, alterou radicalmente essa trajetória. Em pouco tempo, o           
Japão se tornaria um credor líquido internacional e o principal exportador de            
manufaturados para a Ásia, tomando posições perdidas por fornecedores         
europeus, afastados desse mercado pelo conflito militar. (TORRES FILHO,         
1999 p. 233).  
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Segundo Beasley (1999, p. 225), “para muitos japoneses depois de meados do período             

Meiji, modernidade se tornou um culto.” . Houve então na segunda metade da Era Meiji, uma               3

justaposição entre o tradicional japonês e o moderno ocidental, sobretudo nas cidades,            

enquanto na zona rural e provincianas o tradicional prevalece sobre moderno (Beasley, 1999).             

Temos em grandes centros urbanos como a capital japonesa, Tóquio, o espaço público sendo              

dominado pela ocidentalização, não apenas na arquitetura e equipamentos urbanos (como           

bancos, prédios públicos, estações de trem e iluminação pública a gás) como também nos              

trajes da figuras públicas, desde os soldados e policiais até a corte do imperador (Beasley,               

1999). Beaskley (1999, p. 225) traz um relato de uma visita dos Samurais de Satsuma à                

Tóquio, quando eles, por trajarem roupas e portarem penteados tradicionais, são vistos pela             

corte da mesma maneira que anos antes os estrangeiros ocidentais eram percebidos no Japão. 

Nesse contexto, então, o processo de construção que o “Ocidente” faz para legitimar sua              

dominação entre outros povos, num processo de alteridade, define os povos “orientais” como             

opostos à civilização “ocidental”. Edward Said (2007) denominou esta dicotomia, de forma            

crítica, de “orientalização ou orientalismo”. A forma como o Japão se insere nesse processo é               

diferenciada, mesmo considerando pressupostos eurocêntricos; o Japão não é classificado          

como povo dentro do campo da “barbárie” e passa a ser compreendido a partir do uso do                 

conceito “excepcionalismo japonês”. Esse conceito coloca o Japão, principalmente após a           

revolução Meiji, num campo diferenciado, em função da sua economia industrial capitalista e             

imperialista.  

O processo de industrialização e a mudança para um sistema capitalista no Japão, somado              

à situação geopolítica na Ásia, levam a uma investida imperialista nipônica na região do              

entorno do Oceano Pacífico, marcada por um forte uso do Hard Power (NYE, 2002), a partir                

da segunda metade do século XIX, que se estende ao longo da primeira metade do século XX,                 

terminando com a derrota japonesa na Segunda Guerra Mundial (SAITO, 2011). Segundo            

Sorgon Pires: 

 

 

3 “To many Japanese after the middle of the Meiji period, modernity became a cult.” (tradução livre) 
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Essa perspectiva eurocêntrica que via o Japão como uma exceção à regra não             
foi abalada com o fim da Segunda Guerra, tendo sido, inclusive, renovada            
devido à rápida recuperação econômica japonesa desde meados da década de           
1950. A maioria das pesquisas que buscavam explicar as razões da           
“aberração nipônica” partia da hipótese de que havia particularidades na          
história e na cultura desse país que o diferenciava do restante do “Oriente”.             
(PIRES, 2017, p. 1674) 

 

 

Essa desconcertante percepção do “Ocidente” de que o Japão não se encaixava na             

definição de “Oriente” cunhada sob a perspectiva imperialista e capitalista, leva a um             

esmiuçamento da possível existência de um Japão profundo, processo que para Ortiz (2000)             

perpetua a idéia de exotismo e reforça o eurocentrismo das análises do Japão. Existe uma               

discussão interessante, mas sob a qual não iremos nos aprofundar neste trabalho, que é a               

construção de uma identidade nipônica, no Japão, processo também conflituoso,          

principalmente diante da crescente influência do “Ocidente”.  

Os processos de construção de uma identidade japonesa até a Segunda Guerra Mundial             

desmoronam diante do desastre da derrota. O Japão pós-Segunda Guerra, ocupado pelos            

estadunidenses, viveu uma crise social e se reinventou, com o que ainda era considerado a               

moral e os valores japoneses em relação ao que vinha dos Estados Unidos e do processo de                 

reconstrução do país.  

As altas taxas de crescimento do Japão no período da reconstrução colocam o país como               

uma grande potência econômica, já no final da década de 1960 e apesar da crise da década de                  

1980 a imagem dos produtos industriais japoneses, associados, a princípio, a uma má             

qualidade vai progressivamente sendo associado a produtos tecnologicamente avançados e de           

qualidade. Entretanto, a partir de meados da década de 1990, a economia japonesa perde o seu                

vigor o que leva o governo japonês a aprofundar suas estratégias de Soft Power, buscando               

manter sua influência, através da dispersão de elementos culturais e a transnacionalização da             

sua economia. De acordo com Ishiki e Miyazaki (2016), o modelo de soft power japonês se                

configura como uma ferramenta denominada nation branding “de forma resumida, podemos           

definir nation branding como políticas de promoção que comparam o país a uma marca, o               

Japão, por exemplo, pratica a nation branding através do seu projeto denominado Cool             
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Japan”. O Cool Japan foi uma política do governo japonês para melhorar a imagem do país no                 

exterior 

O século XX é marcado por dois tipos de poderes que podemos definir com os               

conceitos de Hard Power e Soft Power de Joseph Nye (2002). O Hard Power é representado                

pelo processo de expansão capitalista, as grandes guerras, a bomba atômica e o poderio              

militar e o Soft Power é um poder brando, através de uma influência cultural, que vai se                 

instaurar principalmente após a Segunda Guerra Mundial, com o sistema de dissuasão da             

Guerra Fria, e a expansão através dos meios de comunicação de massa, da cultura do               

consumo, principalmente através da televisão e de outros dispositivos midiáticos, como a            

música.  

A Chamada Cultura Pop, vista retrospectivamente, representou um forte instrumento de           

Soft Power, a partir das décadas de 1960 e 1970, principalmente para os Estados Unidos e seu                 

principal aliado pós-guerra, o Japão. Podemos verificar no início do século XXI, na fala do               

primeiro ministro Taro Aso em 2009, o impacto da força do Soft Power japonês a partir do                 

processo de difusão da cultura pop nipônica.  

  

 

Em discurso proferido no dia 30 de junho de 2009 pelo ex-primeiro ministro             
do Japão, Taro Aso fala das variadas formas de soft power praticadas pelo             
país:  

‘O Japão ostenta uma gama ampla e variada de soft power que inclui a ética               
do trabalho japonês, graças à qual este país foi capaz de se recuperar das              
ruínas da derrota na guerra para se tornar uma superpotência econômica,           
como o estilo de trabalho japonês de sempre cumprir prazos de entrega e             
técnicas de excelência na fabricação de produtos de valor.  

[...] O idioma japonês também é uma forma de soft power. Números cada             
vez maiores de pessoas em todo o mundo passaram a interessar-se pelo            
aprendizado do idioma japonês, dentro de um contexto de interesse pelo           
Cool Japan. Há até mesmo jovens que começaram a estudar japonês para            
serem capazes de ler as orientações dos jogos de computadores, que mostram            
formas para aumentar suas chances de vencer (ASO, 2009).’. (ISHIKI;          
MIYAZAKI, 2016 p. 42) 
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Para entender o processo de expansão do Soft Power japonês, deve-se correlacioná-lo            

com o crescente poderio estadunidense através dos múltiplos veículos de comunicação. Foram            

encontradas várias referências na fala do primeiro ministro japonês, confirmando esse           

processo intencional de proliferação da cultura japonesa como instrumento de poder. No que             

diz respeito a este trabalho, considerou-se que os mangás e animes serão instrumentos             

importantes do processo de Soft Power desenvolvido por aquele país sobretudo no contexto             

do Cool Japan. 

 

 

1.2. A História do Mangá e do Anime 

  

 

A pesquisadora japonesa Natsu Onoda Power (2009), coloca que para o japonês o termo              

mangá (escrito em ideogramas nativos) possui uma miscelânea de significados que o uso do              

conceito no ocidente não carrega. Entretanto, o que vemos a partir dos outros autores e da                

própria Power (2009), é que o conceito mangá, em seu uso ocidental, também possui              

especificidades. O termo mangá em japonês remete a qualquer história em quadrinhos            

(comics), como também pode ser usado para se referir a animação, entre outros usos              

(POWER, 2009). 

Na bibliografia analisada há uma disputa quanto às origens do termo mangá. Natsu             

Onoda Power (2009) coloca o surgimento do termo no século XVII, enquanto Herlander Elias              

(2012) afirma que o termo foi cunhado em torno do ano 1815 e que, embora seja comum, dar                  

a autoralidade do termo para o artista Hokusai (1760-1849), não é claro quem o cunhou.               

Robin E. Brenner (1997) é um dos autores que defende a autoralidade do termo por parte de                 

Hokusai. 

O que se convencionou a ser chamado de mangá no ocidente, ou seja, ou que estamos                

nomeando de mangá moderno (ELIAS, 2012) é um estilo artístico que remete ao quadrinista              

Osamu Tezuka (Tezuka Osamu em japonês). Entretanto, o mangá moderno não é uma criação              

espontânea do Japão pós segunda guerra e sim um processo histórico (ELIAS, 2012), que vem               
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desde o passado distante até as importantes transformações artísticas e sócio-políticas ao            

longo dos séculos XIX e XX. 

Elias (2012) aponta que o Japão tem uma tradição pictórica que vem desde seu passado               

distante. Até o advento da escrita, a maior parte da comunicação não oral era feita a partir de                  

ilustrações. Este fato impacta a relação do japonês com a imagem, que adquire uma relevância               

central na cultura japonesa. Apenas no século VII a escrita começa a ser implantada no Japão,                

importada da China, fato que se comparado com a história da Ásia ou de uma tradição                

greco-latina, demonstra um letramento tardio, o que reforçou uma tradição imagética no            

Japão. Com a troca cultural muito intensa nesse período do século VII, entre a China e o                 

Japão, o segundo importa um estilo artístico desenvolvido na China entre os séculos II e V,                

que será conhecido no Japão como mangá séculos depois (BATISTELLA, 2014; ELIAS,            

2012).  

A partir dos séculos XI e XII, com um crescimento de uma elite comercial urbana, que se                 

começa a ver com mais clareza o aparecimento de estilos artísticos que remeterão aos mangás               

modernos, tem-se nesses séculos o surgimento de pergaminhos com imagens e textos que             

juntos formam o que podemos chamar de uma primeira arte sequencial japonesa, os             

Ê-Makimonos (BATISTELLA, 2014; ELIAS, 2012; POWER, 2009).  

Do século XVI ao XIX, período Tokugawa, também conhecido como período Edo, um             

novo estilo artístico surgirá no Japão, o ukiyo-ê (ELIAS, 2012). Esse novo estilo se              

assemelhará muito com os mangás modernos, com uma encadernação em tomos e uma arte              

sequencial acompanhada por escrita. Apesar da dúvida acerca da autoralidade do termo            

mangá por Hakusai, sem dúvidas este tem uma grande importância na popularização do             

termo. A partir das obras de Hakusai o termo mangá começa a se tornar cotidiano na vida dos                  

japoneses. Ele se apropria do termo se referindo a uma aproximação entre sua obra e, a já                 

citada, arte chinesa desenvolvida entre os séculos II e V (BATISTELLA, 2014). 

Ao longo do século XIX, o Japão passou por grandes transformações, na medida em que               

se acaba a Era Tokugawa e começa a Era Meiji. A partir da revolução Meiji a influência do                  

ocidente se torna mais intensa no Japão, que iniciará um processo de modernização. Os              

ocidentais levam para o Japão as suas narrativas imagéticas, como as charges europeias e as               

narrativas de arte sequencial dos Estados Unidos (BATISTELLA, 2014). Com o choque entre             
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as narrativas nativas e as estrangeiras, começa-se, no início do século XX, a se formar o que                 

na segunda metade do século viria a ser o mangá moderno, ou seja, o mangá como                

entendemos no ocidente.  

É possível traçar um paralelo entre os termos mangá, como utilizado no Japão, e cartoon ,               4

sobretudo quanto ao uso desses termos a partir do século XX. Ambos podem significar              

quadrinhos (no início do século passado eram muito utilizados para quadrinhos cômicos) e             

passaram a se referir tanto às animações, quanto a animadores e quadrinistas (nesse caso os               

termos são alterados para cartoonists e mangaká) (POWER, 2009). Mangá, no contexto            

ocidental, é o nome dado para os quadrinhos japoneses do pós-segunda guerra mundial, cujo              

estilo tem como influência Osamu Tezuka.  

 

 

Tezuka (...) acreditava que o mangá deveria ser considerado uma forma de            
arte, um suporte de leitura, a ser lido tanto por crianças quanto por adultos,              
que visasse ao divertimento, cujas temáticas incorporassem lágrimas de         
tristeza e de ódio, com finais verossimilhantes, nos quais nem sempre há “e             
viveram felizes para sempre”. Os mangás eram fóruns onde Tezuka          
expressava suas ideias, cultivava a imaginação e o pensamento crítico e           
intelectualizado de seus leitores, além de explicitar as principais influências          
de seu trabalho: Walt Disney e Max Fleisher. (BATISTELLA, 2014, p. 73) 

 

 

Autores como Amatte (2006), Brenner (2007), Elias (2012) e Power (2009) apontam            

Tezuka como o criador dos animes como os conhecemos hoje, discurso problematizado por             

Batistella (2014), que aponta um processo que levou a criação de uma indústria de animação               

japonesa (cinematográfica) na primeira metade do século XX. Esta indústria de animação não             

dura muito, e não chega nas televisões, mas certamente impacta a geração de Tezuka. Este               

indubitavelmente é o criador de uma indústria de animação televisiva (POWER, 2009;            

BATISTELLA, 2014), que é onde está o grande mercado dos animes modernos. 

4 Termo em inglês que numa tradução livre pode ser entendido tanto como cartum (tirinhas, charges, histórias 
em quadrinhos), quanto desenho animado. 
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Osamu Tezuka, conhecido como manga no kami (deus dos mangás) é o responsável pela              

criação e a implementação de elementos visuais e narrativos que tornaram o mangá             

(subsequentemente o anime) no hipergênero que é lido hoje no mundo inteiro (POWER,             

2009; BATISTELLA, 2014). Entre os elementos implementados por ele estão a linguagem            

cinematográfica e mudança dos quadros dos mangás.  

No período após a Segunda Guerra Mundial, com grande influência estadunidense, surgiu            

a indústria dos animes. Osamu Tezuka, mangaká então consagrado no Japão, dono de um              

estilo característico, “formou o ovo de todo um sistema de financiamento privado de produção              

de animações, envolvendo a produtora, a rede de TV e fabricantes de produtos licenciados”              

(SATO, 2007, p. 130). 

A sua grande inovação foi levar ao Japão um conjunto de técnicas que permitiram o               

barateamento da animação, o que permitiu a serialização do formato de animes de 30 minutos.               

Outra inovação foi o financiamento das animações através de licenciamento dos personagens            

para uma grande variedade de produtos. Seu principal mangá, Astro Boy, foi o primeiro              

anime serializado com personagens fixos. Os animes nesse período ganham um caráter            

mercadológico. Através da proximidade com os Estados Unidos ficou mais viável a sua             

expansão para o mercado ocidental.  

 

 

1.3. O HIPERGÊNERO 

 

 

Consideramos Anime e Mangá hipergêneros. Para Luiz Antônio Marcuschi (2003 p. 1) os             

gêneros são “(...) entidades sócio discursivas e formas de ação social incontornáveis em             

qualquer situação comunicativa.”. Segundo a definição de Sostenes Cezar de Lima (2013)            

“Propõe-se que o hipergênero seja visto como um macroenunciado composto por um conjunto             

de gêneros típicos que se agrupam de modo ordenado e articulado.”. 

Em suma, o hipergênero é um conjunto de gêneros típicos (drama, comédia, fantasia etc.),              

como os gêneros estudados por Aristóteles na Poética (nd.) por exemplo, organizados “(...) de              
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modo ordenado e articulado.” ao contrário dos gêneros, como aponta Marcuschi (2003 p. 1)              

“(...) os gêneros não são instrumentos estanques e enrijecedores da ação criativa.            

Caracterizam-se como eventos textuais altamente maleáveis, dinâmicos e plásticos.”.  

Essa diferença entre gênero e hipergênero é o que levou a concordar com Sostenes Cezar               

de Lima (2013) que animes e mangás modernos são hipergêneros. Tanto o anime e o mangá                

moderno são conjuntos de gêneros adaptados para se adequarem a um padrão            

estético-narrativo. Está definição vai de encontro a alguns autores, que chamam tanto anime,             

quanto o mangá de gêneros em função de um padrão estético e narrativo característico das               

obras de Osamu Tezuka. “Osamu Tezuka é tido como o grande criador do gênero. (...) Tezuka                

conseguiu imprimir as características que hoje conhecemos como próprias dos animés.”           

(AMATTE, 2006 p. 19). Apesar de concordarmos que o hipergênero anime/mangá foi            

consolidado por Tezuka, não consideramos adequado o uso do termo “gênero” para defini-los. 

Um problema de se considerar animê e mangá enquanto gênero é a existência de gêneros               

submetidos às categorias animê e mangá. Grande parte dos autores categorizam classificam            

gêneros de animes e os mangás modernos da mesma maneira que Herlander Elias (2012) o               

faz.  

Esses gêneros são shonen , shojo , seinen , josei , kodama e Hentai . Sendo que as             5 6 7 8 9 10

narrativas shonen são voltadas para meninos, shojo para meninas, seinen para homens adultos,             

josei para mulheres adultas e kodama para crianças pequenas. A pesquisadora Danielly            

Amatte Lopes (2006, p. 25) classifica esses termos como segmentação por faixas de público.              

Nós consideramos essas categorias como gêneros de segmentação, ou seja eles possuem            

características de gênero como apresentadas por Marcuschi (2003), como “(...) um alto poder             

preditivo e interpretativo (...)” dos textos, porém não possuem a maleabilidade e flexibilidade             

que o autor aponta como fundamental, pelo contrário, esses gêneros apresentam uma rigidez             

5 menino (tradução livre) 

6 meninas (tradução livre) 

7 Jovem (tradução livre) 

8 Mulher (tradução livre) 

9 crianças pequenas (tradução livre) 

10 Animes e mangás pornograficos 

21 



 

muito grande por se focar em faixas de público. Sobretudo, o maior foco dessa divisão por                

gênero de segmentação é determinar se uma manga é adequado para uma determinada revista             

 ou faixa de horário televisiva.  11

Os gêneros de segmentação podem se associar a qualquer gênero tradicional , por            12

exemplo é possível que haja mangás de comédia romântica em qualquer uma dessas             

segmentações, entretanto a presença de certos gêneros tradicionais será mais presente em            

determinadas segmentações do que em outras, por exemplo, o melodrama é mais comum             

entre os mangás josei e shojo, enquanto os mangás de ação tendem a ficar nas categorias                

seinen e shonen. Em suma, os gêneros de segmentação seriam categorias entre os gêneros              

tradicionais e os hipergêneros, e que servem para (1) definir em qual revista ou horário da                

grade televisiva nipônica um determinado mangá ou anime se encaixa, de um ponto de vista               

mercadológico, ou (2) qual o enviesamento que será dado para um gênero tradicional, tanto              

no estilo do desenho, quanto na narrativa, para que ele se adeque a um determinado público.  

Existem gêneros tradicionais que nasceram dentro dos hipergêneros Mangá e Anime,           

como o yaoi , mecha , o maho shojo e o isekai por exemplo. O interessante sobre esses                13 14 15 16

gêneros originários dos animes e mangás é que eles são divididos a partir das suas premissas                

e/ou temas, o Yaoi é sobre dois rapazes que se apaixonam e que representam um               

relacionamento heteronormativo, o mecha é sobre a relação entre pessoas e robôs gigantes, o              

maho shojo é sobre uma (ou mais) garota(s) que é (são) escolhida(s) por um ser místico que                 

lhe(s) dá poderes e o isekai é sobre uma pessoa ou grupo de pessoas que é transportado para                  

uma outra dimensão (outro mundo) normalmente mágico, onde usualmente lhes é concedido            

poderes muito maiores que as pessoas normalmente teriam naquela dimensão.  

 

11 No Japão os mangás são vendidos primariamente em compilados semanais contendo um capítulo de cada 
título publicados por aquela revista. 

12 Gêneros tradicionais são apenas gêneros. Estou usando dessa forma apenas para diferenciar de gêneros de 
segmentação. 

13 Que retrata relações homoafetivas entre homens, também chamo de Boys Love (BL) 

14 Que mostra a relação entre pessoas e robôs gigantes 

15 Garota Mágica (tradução livre) 

16 Outro mundo (tradução livre) 
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1.4. A DIÁSPORA DAS ANIMAÇÕES JAPONESAS 

 

  

De acordo com Áraujo (2017) apesar de a emissora NHK (Nippon Hoosoo Kyoodai) ter              

sido criada em 1926, a televisão japonesa só vai começar a se formar após a Segunda Guerra                 

Mundial, influenciada pelos EUA, que, no processo de reconstrução do país levará novas             

tecnologias para o Japão. Nos anos 1950, a televisão ainda não tinha uma grande abrangência               

no Japão, pois carecia de conteúdo e de conhecimento técnico suficiente. Nesse momento dois              

fenômenos vão acontecer, a entrada de conteúdo estrangeiro junto com programas locais,            

principalmente na área de esportes. A migração de profissionais de outras áreas, sobretudo do              

rádio, para a televisão, profissionais jovens que aceitavam trabalhar por baixos salários depois             

se tornaram os diretores e produtores pioneiros da TV.  

A diminuição do preço do aparelho gerou uma grande expansão do acesso ao televisor.              

De acordo com Mayara Araujo (APUD TANAKA; SAMARA, 2012) “(...) o fator apontado             

que mais influenciou a compra de aparelhos televisores na época foi o casamento do príncipe               

herdeiro, que seria transmitido ao vivo (...)”. Diante dessa demanda, houve uma grande             

presença de novos programas locais com características próprias convivendo com conteúdo           

estrangeiro como os desenhos animados Superman e Popeye. A TV Norte-Americana oferecia            

quantidade e qualidade de conteúdo. A programação estrangeira experimentou momentos de           

crescimento e de queda. A medida em que os conteúdos japoneses se aprimoravam caíram no               

gosto do público e aumentaram a audiência. Essa televisão local tem características tanto de              

entretenimento quanto de educação.  

Na década de 1960 dois processos importantes para a expansão do anime ocorrem na              

televisão japonesa a inserção do videoteipe, que não só facilitou a inserção de animação na               

grade de programação televisiva, como também a sua exportação e a fundação de “(...) mais               

duas importantes redes de televisão, a Fuji TV e Nihon Educacional Television (Asahi).”             

(ÁRAUJO, 2017 p. 06). Por conta desse aumento de emissoras de televisão de grande porte e                

do aprimoramento tecnológico, nesta década surge uma programação na TV japonesa que não             
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somente teve uma grande repercussão junto ao público nipônico como também foi um             

produto de exportação, para a Ásia e Ocidente, dentro desta programação estão os animes.  

Com relação a influência estadunidense é interessante perceber uma circularidade de           

conteúdos midiáticos entre o Japão e os Estados Unidos. A História dos anime é um exemplo                

importante desse processo de interação, pois, vê-se primeiramente uma grande influência dos            

estúdios estadunidenses na produção japonesa, por conta da censura à produtos midiáticos            

japoneses do período de guerra e a presença maciça de conteúdo estadunidense no cinema e               

posteriormente na televisão nipônica (LUYTEN, 2005; DE FARIA, 2008). O próprio Osamu            

Tezuka aponta vários conteúdos estadunidenses como suas principais influências, sobretudo          

as animações da Disney. Interessantemente, a produção japonesa de entretenimento e em            

particular de anime, passará a partir do final da década de 1980 a influenciar não só a                 

produção na Ásia quanto também no Ocidente (ÁRAUJO, 2017; OTMAZGIN, 2014). 

O processo de licenciamento e criação de merchandising de animes, iniciado com o             

trabalho de Osamu Tezuka (POWER, 2009), corroborou para que o mercado dos animes fosse              

financiado, estabelecido e divulgado ao redor do mundo. A chegada de produções animadas             

japonesas nos Estados Unidos começou no final da década de 1950 e início da década de 1960                 

com produções animadas da Toei sendo exibidas. Nissim Otmazgin (2014) não especifica            

onde elas foram exibidas (cinema ou televisão). Esses primeiros filmes são animes no sentido              

latto da palavra, afinal são animações e em japonês isso é o suficiente. Em relação ao                

Hipergênero anime, esses filmes se enquadram como proto-animes, é possível ver um começo             

do que será consagrado como estética e narrativa anime nas produções da Toei, possivelmente              

pelo zeitgeist do período. As três produções da Toei que o autor cita são: The Legend of the                  

White Snake (Hakujia den, 1958), Magic Boy (Shōnensarutobi sasuke, 1959), and Alkazam            

the Great (Saiyu-i, 1960) (OTMAZGIN, 2014). 

O pesquisador Nissim Otmazgin (2014, p. 61) divide a História dos animes nos Estados              

Unidos em três fases, (1) “Broadcast de animes importados do Japão e dublados nos EUA”               

“desde o início década de 1960” ; (2) “Localização ativa de animes para melhor se adequar               17

ao gosto estadunidense” “desde o final da década de 1980” ; (3) “Colaborações            18

17 Broadcast of imported anime from Japan, dubbed into English/ Since the early 1960s  

18  Active localization of anime to suit American taste/ Since the late 1980s 
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experimentais entre Japão e Estados Unidos na produção de animes” “desde o final da década               

de 1990” . A primeira fase se inicia com a chegada do anime Astro Boy (Osamu Tezuka) em                 19

1963, mesmo ano de sua estréia no Japão. Outro anime popular no período foi Speed Racer                

(Tatsuo Yoshida) que chega no Estados Unidos em 1967, tendo estreado ali no mesmo ano               

em que estreou no Japão. 

A segunda e terceira fases são as mais importantes para este trabalho pois se relacionam               

mais com o período no qual se tornam evidente as questões geopolíticas as quais trataremos               

no terceiro capítulo. A segunda fase revela uma nova faceta da relação dos Estados Unidos               

com a produção vinda do Japão, na qual os animes passarão por um processo de localização,  

 

 

Localizar uma série de anime não apenas implica em traduzir o texto para o              
inglês como também reescrever parte das estórias para melhor se adequar ao            
gosto local, substituir a música de fundo para uma música nova ou familiar,             
reescrever o diálogo para soar melhor no inglês-americano, e ajustar a           
duração do episódio para adequá-lo às demandas das emissoras de TV.           
(Otmazgin, 2014, p. 61)  

20

 

Na terceira fase há um produto nipo-estadunidense, uma hibridização entre produção dos            

Estados Unidos e o Japão, como definido por Michal Daliot-Bul (2014). Por conta da              

definição de anime definida enquanto hipergênero, não se enquadra de total acordo com o              

conceito de “animes hibridizados” adotado por Daliot-Bul (2014) e, posteriormente,          

Otmazgin (2014). Ao se referirem a uma hibridização, os autores desconsideram qualquer            

produção estadunidense como anime pleno. Eles reforçam uma noção de que o anime puro é               

apenas aquele feito no Japão. Fato que, como explicitado no tópico da história do mangá e do                 

anime, ignora todo um processo de construção da terminologia anime como a utilizamos no              

ocidente, ignorando assim a historicidade do anime e sua característica de circulação cultural.             

Entretanto, é possível concordar quando os autores afirmam, mesmo que de maneira diferente,             

19 Experimental American-Japanese collaborations in Anime productions/ Since the late 1980s 

20 Localizing anime series not only entails translating the texts into English but also rewriting some of the stories 
to suit local taste, replacing the background music with new or familiar tunes, rewriting the dialogue to sound 
better in American-English, and adjusting the length of the episode to meet TV broadcasters’ demands. 
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que há uma produção de animações no ocidente, com características de anime nesse             

momento. 

Os Estados Unidos tiveram um contato precoce com os animes japoneses. No Brasil, os              

animes não chegam muito mais tarde, ainda na década de 1960 já teremos animes nas grades                

de programação televisivas. Este tema será desenvolvido no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO II 

 

 

A PRESENÇA DE CONTEÚDOS ESTRANGEIROS NA TV BRASILEIRA 

 

 

Neste capítulo será tratado o processo de implantação da televisão no Brasil, dando             

ênfase a programação estrangeira veiculada aqui. Nessa programação estrangeira busca-se          

localizar na programação os animes japoneses desde as primeiras décadas.  

A metodologia de trabalho parte da construção de uma periodização da História da TV              

brasileira referenciada nas periodizações existentes, como na de Mattos (1990). Entretanto           

estabelecendo marcos temporais calcados nas mudanças técnicas do processo de difusão da            

TV: a formação da TV em 1950; a chegada do videoteipe em 1960; a criação da Embratel e a                   

TV via satélite e finalizando com a implantação da TV paga. 

Essa periodização se diferencia das que tem como referência as mudanças políticas e             

sociais, como é o caso da periodização de Mattos (1990), que divide essa história em quatro                

fases: 

 

Para efeito deste trabalho decidimos que a origem e desenvolvimento          
histórico da televisão brasileira devem ser apresentados em quatro etapas, a           
fim de que se tenha um perfil global de sua evolução. Cada etapa tem um               
período definido a partir de acontecimentos que direta e indiretamente          
servem como ponto de referência para o seu início. O estabelecimento de            
cada fase foi determinado levando-se em conta o desenvolvimento da          
televisão brasileira dentro de nosso contexto sócio-econômico-cultural.       
Assim sendo, temos: 1)A fase elitista (1950-1964); 2)A fase populista          
(1964-1975); 3) A fase do desenvolvimento tecnológico (1975-1985); 4) A          
fase da transição e da expansão internacional (1985-1990). (MATTOS,         
1990) 
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Outra referência importante neste trabalho é Othon Jambeiro, A TV no Brasil no Século              

XX (2002) no qual estrutura sua periodização através do processo de regulação da             

radiodifusão e principalmente TV brasileira, entre as décadas de 1930 e 1990. Através do              

artigo de Williams Cerozzi Balan (2012) foi possível identificar, de maneira bastante            

detalhada as mudanças técnicas que ocorreram nas primeiras décadas da TV no Brasil. 

Complementando esta trajetória metodológica utilizou-se fontes de jornais assim como          

Sandra Monte em seu livro A Presença do Animê da TV Brasileira (2010) utiliza o Estado de                 

São Paulo, pesquisou-se no acervo da Folha de São Paulo, desde a década de 1950 até o ano                  

de 1970. O acervo da Folha de São Paulo neste período é composto da Folha da Manhã, Folha                  

da Noite e Folha de São Paulo. Procurou-se nos jornais identificar a sessão programação da               

TV, e foi identificado na Folha da Manhã e da Folha da Noite a presença desse informativo.                 

Para anos posteriores foram utilizados o Jornal do Brasil como contraponto carioca aos jornais              

paulistas. Nesses jornais foram quantificados quantos slots de programação foram ocupados           

com cada categoria de programa, não foi contado cada programa único, um mesmo programa              

pode ser contado mais de uma vez. 

É complicado precisar a programação televisiva dessa época, não só carece de fontes             

acadêmicas como as fontes da época (1) estão em péssimo estado, (2) são genéricas (os               

programas são nomeados a partir das categorias a que eles pertencem, por exemplo, Filmes ou               

Programação Infantil) e (3) são igualmente escassas. Pesquisamos no Acervo Digital da Folha             

de São Paulo as programações televisivas publicadas entre os anos de 1952 e 1970, a escolha                

do jornal foi pela facilidade de acesso ao acervo digital, por ser gratuito e a implantação da                 

televisão ter começado  por São Paulo.  
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2.1. 1950 a 1959 - O INÍCIO DA TV 

 

 

A primeira transmissão televisiva no Brasil, foi feita pela TV Tupi-Difusora uma emissora              

dos diários associados de Assis Chateaubriand, em São Paulo, no dia 18 de setembro de 1950                

(JAMBEIRO, 2002, p. 51). A primeira década da televisão é marcada pela programação ao              

vivo e local, seguindo o padrão industrial estabelecido pelo rádio. “Ao entrar nos anos 50 o                

rádio já havia consolidado o padrão industrial que até hoje predomina na radiodifusão             

brasileira, ao qual então se integrou a televisão.” (JAMBEIRO, 2002 p. 51) 

Em função do preço do televisor, a televisão se torna um entretenimento elitista, por              

conta disso a programação era marcada por uma cultura erudita com adaptações de peças              

teatrais, balé e música clássica (JAMBEIRO, 2002 p. 50). No final da década 1950, fábricas               

de televisores estrangeiras se instalaram no Brasil, reduzindo o custo dos aparelhos e             

permitindo uma maior difusão do meio, que, apesar da redução de preço, ainda mantinha um               

valor impeditivo para as classes médias e baixas. Entretanto, até a chegada do videoteipe em               

1960 a televisão permanece como um complemento ao rádio (JAMBEIRO, 2002 p. 50, 51 e               

52).  

A partir das fontes levantadas de jornais e das escassas referências a programação da              

época na bibliografia, foi possível levantar que já era exibido conteúdo estrangeiro desde esse              

período, Jambeiro (2002) cita a presença de filmes importados na grade brasileira e Monte              

(2010) entrevista profissionais e pesquisadores de televisão e faz um levantamento de            

algumas animações que passavam aqui na década de 1950. 

 

 

(...) Dan La Laina Sene, professor Titular de Rádio e TV da FAAP, que nos               
relatou que dois dos primeiros desenhos animados exibidos no Brasil já nos            
anos 50 foram Andy Panda e – quem diria – Pica-Pau. Não somente ele, mas               
Álvaro de Moya também fez o mesmo comentário em uma breve conversa. 

Entretanto, Mario Fanucchi – criador do conhecido logo Tupiniquim da TV           
Tupi-Difusora – revela que no início da televisão, ou seja, anos 50, “os             
personagens que mais apareciam nesse primeiro período eram: Mickey         
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Mouse, o Marinheiro Popeye, Super Mouse, Gandy Goose e, pouco mais           
adiante, Tom & Jerry”.  (MONTE, 2010) 

 

 

Nesse momento a programação é fragmentada e local. As emissoras são urbanas e             

restritas ao Eixo Rio-São Paulo, mesmo assim, entre os anos de 1950 e 1959 são criadas cinco                 

emissoras, TV Tupi, TV Tupi Rio de Janeiro, TV Record, TV Rio e a TV Continental. Sendo                 

que, as emissoras TV Tupi e TV Tupi Rio de Janeiro, são de propriedade dos diários                

associados de Assis Chateaubriand e a TV Record e a TV Rio são parte das Emissoras                

Unidas. Esse cenário vai passar por uma transformação a partir da introdução do videoteipe              

em 1960. 

 

 

2.2. 1960 a 1969 - O VIDEOTEIPE 

 

 

A instauração do videoteipe (VT) em 1960 foi uma revolução para a programação             

televisiva. De acordo com Jambeiro (2012), a primeira transmissão foi a inauguração de             

Brasília, nesse momento a TV ganha um caráter comercial e de comunicação de massas. O               

VT viabilizou uma maior circulação dos programas, possibilitando a importação de           

programação televisiva estrangeira e, de acordo com Mattos (1990) criação de uma            

programação horizontal entre emissoras e afiliadas. 

O videoteipe trouxe vários ganhos técnicos para os programas, neste trabalho destaco a             

edição eletrônica, a possibilidade da dublagem (JAMBEIRO, 2002), que facilitou a           

introdução de um número maior de programas estrangeiros e a gravação do conteúdo             

televisivo. de acordo com Balan (2012): 
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O surgimento do VT mudou sistematicamente todo o processo de se produzir            
conteúdo audiovisual para a televisão. A possibilidade de verificação das          
cenas imediatamente após a gravação, a edição eletrônica e agilidade          
produtiva permitiu com que os programas fossem mais bem elaborados.          
Pouco a pouco os programas de entretenimento passaram a ser gravados e            
editados, ficando ao vivo apenas o telejornalismo, esportes, eventos e          
programas de auditórios com participação do público. (BALAN, 2012) 

 

 

Ao contrário da década anterior onde todo conteúdo gravado precisava ser projetado em             

estúdio, captado e transmitido ao vivo, com o VT o conteúdo gravado era transmitido              

diretamente para o espectador. O que, juntamente com o barateamento da gravação            

possibilitou a criação de uma programação diária, como as telenovelas nos moldes atuais, e a               

reprise dos programas televisivos. A programação local era intercalada por uma programação            

nacional, cujas fitas são enviadas por transportadoras para as afiliadas e o mesmo programa              

era exibido em dias diferentes, podemos até destacar uma programação internacional e as             

telenovelas. Como afirma Mattos (1990): 

 

No início da década de 60 a televisão sofreu um grande impulso com a              
chegada do videoteipe. Foi o uso do VT na televisão brasileira que            
possibilitou não somente as novelas diárias como também a implantação de           
uma estratégia de programação horizontal. A veiculação de um mesmo          
programa em vários dias da semana possibilitou a criação do hábito de            
assistir televisão, rotineiramente prendendo a atenção do telespectador e         
substituindo o tipo de programação em voga até então, de caráter vertical,            
com programas diferentes todos os dias. (MATTOS, 1990) 

 

 

Nos anos 60 foram implantados modelos distintos entre o rádio e a TV, ambos assumem               

características de indústrias autônomas enquanto gradativamente a TV vai atingindo o           

mercado nacional, o rádio vai se regionalizando e segmentado suas audiências. O código             

nacional de telecomunicações foi aprovado pelo congresso nacional em 1962, criando toda            

uma estrutura de organização e instaurando a Empresa Brasileira de Telecomunicações (a            

EMBRATEL). Esta regulamentação deu a indústria da TV uma base legal e segurança para              

sua estrutura empresarial segundo os mecanismos de mercado. Nesse momento o Brasil faz             
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parte da União Internacional de Telecomunicações e o código brasileiro vai se submeter a              

esses tratados internacionais. Esse processo coloca a TV brasileira a partir desse momento             

como um instrumento importante no projeto nacional, industrial e urbano no qual fará as              

vezes de um elemento de popularização e de integração. A industrialização e a urbanização              

criarão um mercado consumidor no qual a propaganda veiculada pela televisão estabelecerá            

uma relação direta do capital dentro das casas das famílias. O Governo militar, tanto da               

administração direta, quanto das empresas estatais na TV, será um dos principais orçamentos             

de publicidade. 

Em 1965 é criada a TV Globo com apoio financeiro e técnico da Time/Life, o que trouxe                 

uma experiência gerencial diferenciada, proporcionando uma maior profissionalização do         

canal, em comparação com seus competidores. A Globo inovou no uso de propagandas,             

utilizando métodos como a criação de “patrocínios, vinhetas da passagem, breaks e outras             

inovações que continuam sendo utilizadas até os dias de hoje.” (MATTOS, 1990 apud.             

FURTADO, 1988). Nos anos subsequentes a parceria entre TV Globo e a Time/Life chegará              

ao fim, pois a Joint-Venture entre as duas companhias foi considerada inconstitucional,            21

pelos parlamentares em 1966. 

 

Os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito – que foi presidida pelo            
então deputado Roberto Saturnino Braga e teve como relator o deputado           
Djalma Marinho – terminaram em setembro de 1966, com um parecer           
desfavorável à Globo. Os parlamentares consideraram que os contratos         
firmados com o Time-Life feriam a Constituição, alegando que a empresa           
norte-americana estaria participando da orientação intelectual e       
administrativa da emissora. (MEMORIA GLOBO, 2013)  

22

  

  

A programação televisiva na década de 1960, em função da possibilidade de dublagem             

que o VT fornecia, começa a investir na importação de produtos estrangeiros JAMBEIRO,             

21 Em sua definição jurídica, uma joint venture é uma associação de empresas não definitiva, criada para 
explorar determinado negócio. É um empreendimento conjunto, no qual nenhuma das partes perde sua 
personalidade jurídica. (MEMÓRIA GLOBO, 2013) 

22 http://memoriaglobo.globo.com/mobile/acusacoes-falsas/caso-time-life.htm acesso no dia 17/02/2018, 
14:34h 
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2002). Ao contrário da década de 1950, onde o conteúdo internacional exibido não             

necessariamente é licenciado para passar na TV brasileira, nos anos sessenta, aparecem as             

feiras de licenciamento e vendas de produtos audiovisuais internacionais, facilitando a sua            

importação (MONTE, 2010). A feira estadunidense NATPE (National Associates of          

Television Program Executives) fundada nessa época é uma das mais importantes até hoje. 

Verificou-se a partir deste ponto um grande crescimento tanto na quantidade de            

programas estrangeiros exibidos, como na relevância que eles adquirem na grade de            

programação dos canais. Em todos os canais verificamos a presença de uma sessão de              

desenhos animados ou de programação infantil, Monte (2010) encontra o mesmo cenário.            

Através da revisão bibliográfica não foi encontrada nenhuma citação de uma série em             

animação brasileira até esta época, então, é seguro afirmar que os desenhos animados             

transmitidos no período são todos, ou, em uma esmagadora maioria estrangeiros.  

Os desenhos animados ganham tanta projeção, que analisando a grade do jornal Folha de              

S. Paulo, no dia 03/03/1964 é fácil perceber que algumas animações já aparecem nomeadas,              23

fora dos agrupamentos de programas infantis, como Zé Colméia, Popeye e Pepe Legal. Monte              

(2010) através de sua consulta ao acervo do Estadão, coloca que o primeiro anime por ela                

identificado na grade de programação foi o Oitavo Homem em 24 de setembro de 1968,               

outros animes que passam em 1968 são Marine Boy e Capitão Meteoro (Speed Racer), e em                

1969 a Globo vai passar Samurai Kid. 

Segundo Jambeiro (2002, p.79), em 1968 o processo de barateamento da televisão ganha             

um impulso com a instalação da indústria de eletroeletrônicos no Brasil, incentivos do             

governo e a lei promulgada naquele ano que permitia crédito em até 32 prestações para a                

compra de televisores. Porém, a partir da tabela “Evolução do Número de Televisores em Uso               

no Brasil” da ABINEE (Associação Brasileira Indústria Elétrica Eletrônica), no livro “Um            

Perfil da TV Brasileira (40 anos de história: 1950-1990)” (MATTOS,1990) percebe-se um            

crescimento significativo e constante de televisores, desde do início da TV no Brasil em 1950.  

Ao longo dessa década (1960) o governo militar investiu na implantação de um sistema              

de telecomunicações por microondas terrestre (BALAN, 2013), que tem como um marco a             

23https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=1412&anchor=4415338&origem=busca&pd=db7e8ff6a483c79
790f879e0ee407e04 acesso em 17/11/2018 às 17:17  
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transmissão do Jornal Nacional (MONTE, 2010) em 1º de setembro de 1969 (MATTOS,             

1990) se consolidando como o primeiro programa transmitido em rede nacional, no Brasil.             

Essa primeira transmissão se deu somente para as três capitais do sudeste São Paulo, Rio de                

Janeiro, Belo Horizonte. Estava criada assim as condições materiais para a implantação da             

Rede Globo (até então TV Globo). 

 

 

2.3. 1970 a 1981 - AS REDES NACIONAIS DE TV 

 

  

A década de 1970 é marcada por transformações técnicas significativas principalmente a            

transmissão via Embratel com uso de transmissão por microondas terrestres que vai            

possibilitar a mudança na organização da programação de TV, que se refletirá na inovação da               

forma de gestão das emissoras que passarão a ser redes nacionais. O maior exemplo disso é a                 

TV Globo que se transforma na Rede Globo e se consolida como líder de audiência no                

mercado brasileiro. Sua liderança e superioridade técnica e de gestão vai levar as emissoras              

mais antigas a entrar em crise. 

 

 

Com este recurso, a Rede Globo criou um novo formato para integração das             
emissoras da rede e afiliadas. Implantou um sistema de distribuição de           
programação off-line via Embratel. Ao invés de enviar as fitas por           
transportadora, estabeleceu um horário da meia noite ao meio dia para gerar            
para as emissoras afiliadas a programação que deveria ser exibida nos dias            
seguintes. Com este recurso, a Rede Globo criou um novo formato para            
integração das emissoras da rede e afiliadas. Implantou um sistema de           
distribuição de programação off-line via Embratel. Ao invés de enviar as           
fitas por transportadora, estabeleceu um horário da meia noite ao meio dia            
para gerar para as emissoras afiliadas a programação que deveria ser exibida            
nos dias seguintes.  

(...) 

A programação da Rede Globo tinha momentos para sincronização de          
horário entre a “cabeça-de-rede” e as afiliadas: o Jornal Hoje e o Jornal             
Nacional. Estes dois programas tinham horário de entrada no ar definidos e o             
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horário de todos os demais programas eram “afinados” 3 para que, o último             
programa antes destes telejornais terminasse com precisão, em torno de um           
segundo antes da entrada do telejornal ao vivo, em rede nacional via            
Embratel (BALAN, 2013). 

 

Um dos fatores que levou à supremacia mercadológica da Rede Globo foi constituir como              

base da sua audiência a classe C numa firme tendência a sua massificação (MATTOS, 1990).               

Nesse momento há uma redução do custo dos televisores com um aumento do seu consumo.               

Essa expansão do acesso a TV vai se refletir na atração de mais investimentos publicitários.               

Os programas de TV vão ficando cada vez mais populares e se assentarão na “tríade               

novela/’enlatados’/show de auditório. (...) 50% de sua programação é constituída de           

‘enlatados’ estrangeiros e sua programação local é popularesca” (MATTOS, 1990 p.16). 

Em concordância com Mattos (1990), Jambeiro (2002) também afirma que na década de             

1970, há uma grande presença de produtos importados (em 1979 são 48% dos programas              

importados), sobretudo estadunidense, porém, ele indica que há já nessa década um aumento             

da programação nacional. De acordo com o autor a Rede Globo por volta do ano de 1976,                 

produzia 75% dos programas que exibia e recebia por volta de “18% do gasto brasileiro com                

publicidade (...) ela ganhou, entre 1977 e 1980, 85% do total de investimentos em publicidade               

na televisão no Brasil.”  (JAMBEIRO, 2002 p.98).  24

Nos anos setenta encontra-se uma presença maior de desenhos animados nas grades de             

televisão podendo-se destacar um aumento na quantidade de animês veiculados,          

principalmente na TV Tupi e TV Record (MONTE, 2010).  

A partir do código de 1962 pode-se observar uma forte ingerência pública sobre as              

televisões, que se acirra acentuadamente a partir de 1964 e ao longo do governo militar. Na                

década de 1970 houve a implantação do sistema Embratel por parte do estado num processo               

de consolidação constitucional que culmina na criação do ministério de comunicações. O            

crescimento da audiência e a abrangência das redes de televisão, estão dentro do escopo de               

governo e sob seu controle, inclusive com a censura. No processo de transformação da tv               

24 A Globo se tornará um grande conglomerado de empresas nacionais e internacionais de vários setores 
(JAMBEIRO, 2002) 
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preto e branco em colorida, observamos um protagonismo do governo criando uma comissão             

formada por ele, representante das emissoras e representantes das fábricas de televisores 

Pelo padrão “M” estadunidense na televisão preto-e-branco brasileira era de se esperar            

que a implantação da cor seguisse o padrão NTSC (National Television System Committee).             

Entretanto, “o sistema americano era instável e constantemente a fase de cor se invertia no               

receptor, e como consequência a cor de pele ficava esverdeada.” (BALAN, 2013 p. 9 e 10).                

Diante desse problema em 1957, a França criará o sistema SECAM (Sequential Couleur Avec              

Memoire) e a Alemanha o sistema PAL (Phase Alternation Line). “Os engenheiros e técnicos              

brasileiros criaram um sistema de cor adaptando o ‘PAL’ alemão de 625 linhas para ser               

compatível com o preto-e-branco estadunidense de 25 linhas, surgiu então o sistema            

‘PAL-M’, considerado um dos melhores sistemas de cor do mundo graças a sua estabilidade e               

compatibilidade.” (BALAN, 2013 p.10) 

O Brasil foi o único país a adotar o sistema “PAL-M”. Esse fator gerou uma série de                 

problemas a serem superados; alteração da linha de produção de televisores, câmeras,            

monitores, videoteipes e outros equipamentos exclusivamente para o mercado brasileiro. A           

programação transmitida a cores, foi gradativamente sendo implantada no país, o alto custo             

dos televisores a elitizou num primeiro momento (JAMBEIRO, 2002 p.90). 

Se na década de 1960 é possível ver a introdução em larga escala dos “enlatados”               

estrangeiros, nos anos setenta surge o auge, considera-se como “enlatados” séries, sobretudo            

estadunidenses, de gêneros procedurais, como as sitcoms e séries episódicas de aventura, e             25

desenhos animados, que, a partir da bibliografia e a pesquisa no Acervo da Folha de S. Paulo,                 

não foi encontrado nenhuma produção de animação televisiva nacional nesse momento.           

Dentro desse escopo dos “enlatados” podemos citar séries como o Ultraman (MONTE, 2010),             

Robot Gigante e Nacional Kid.  

Como citado anteriormente, Mattos (1990) fala que 50% da programação televisiva           

brasileira era composta por “enlatados” estrangeiros na década de 1970, Jambeiro (2002 p.89)             

traz uma informação parecida, dizendo que em 1979 49% da programação é conteúdo             

estrangeiro. Entretanto, A partir da pesquisa no Acervo da Folha de S. Paulo, comparando os               

25 Comédia Situacional, como I Love Lucy, ou FRIENDS 
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dias 04 de dezembro de 1970 (sexta-feira) e 02 de fevereiro de 1979 (sexta-feira)              26 27

percebe-se que o número de programas estrangeiros não aparenta ser o relatado pelos autores.              

Ressalta-se que nenhum dos dois autores citam as fontes de onde tiraram esses números. 

Para a análise das grades deste trabalho, foram escolhidos o primeiro e o último ano da                

década, num mesmo dia da semana, com fontes em boa qualidade para a leitura.              

Considerou-se como “enlatados”, séries e desenhos animados de origem estrangeira.          

Somou-se o total de programas nestas grades, separou-se filmes, por não os considerar             

enlatados e a programação que não fora possível identificar, pela possibilidade de conter             

algum enlatado. Desta análise verifica-se que houve um grande aumento da programação            

entre 1970 (96 programas) e em 1979 (121 programas). Fora identificado em 1970, oito              

filmes, vinte e nove enlatados e seis dúvidas. Em 1979 identificou-se, doze filmes, trinta              

enlatados e sete dúvidas. Percentualmente foram desconsiderados filmes e dúvidas.          

Identificou-se em 1970 que 35% da programação era composta por enlatados e em 1979 era               

29%. Pode-se inferir diante desses dados que a programação de enlatados ficou estável na              

década de setenta, sem apresentar a mudança significativa que os autores citados            

apresentaram. Para ressaltar, a metodologia que eles utilizaram para o levantamento dos            

percentuais que apresentaram não está explícita nos textos.  

Na década de 1970 a importação de animes começa a se intensificar, foi possível              

identificar nas grades alguns animes que Monte (2010 p.48 e 49) cita em seu livro, Kimba,                

Oitavo Homem e Capitão Meteoro (Speed Racer) em 1970, Super Dínamo, Fantaman            28 29

(Fantomas) e A Princesa e o Cavaleiro em 1975 . Para além dos animes, os tokusatus (séries                30

não-animadas, normalmente de super-heróis japoneses), como Nacional Kid, também estão          

presentes na programação. 

26https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=3862&anchor=4381042&origem=busca&pd=859da3ab248030
622c9a6b88c1f153d7 acessado no dia 18/11/2018 às 16:11h 

27https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=6845&anchor=4230263&origem=busca&pd=5f385de5f523d5
7375c0ac532ff52fd0 acessado no dia 18/11/2018 às 16:11h 

28https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=3558&keyword=televis%C3%A3o&anchor=4631928&origem=
busca&pd=f106571e311c3fff4784eba1242c76de  acesso em 18/11/2018 às 18:15 

29https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=3678&anchor=4346486&origem=busca&pd=ec5964d20ee44f
c620665d78d61552d0 acesso em 18/11/2018 às 18:15 

30https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=5385&anchor=4429088&origem=busca&pd=26f02290bb529e
16491a1e78e577ee91 às 18:23 
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Os desenhos animados estadunidenses compõem uma boa parcela da grade. Eles           

aparecem em agrupamentos, por exemplo, o programa Hanna-Barbera, onde passam as           

animações do estúdio homônimo, ou nomeados na grade, como o Coelho Pernalonga e o              

Laboratório Submarino entre outros.  

A década de 1970 foi um período de consolidação da televisão no Brasil como o principal                

veículo de comunicação de massas. A TV passa por transformações com a transmissão por              

microondas e a cor, duas importantes redes pioneiras entram em crise e acabam nessa época, a                

TV Excelsior em 1970 e a Tv Tupi atravessa uma crise e sua concessão é cassada em 1980.                  

Neste período a Rede Globo se consolida como a principal emissora. Sua grande audiência faz               

com que essa emissora tenha a hegemonia do mercado e passe a ditar os padrões. Entretanto,                

a programação não era transmitida em tempo real, na sua totalidade, entre a sede e as                

emissoras afiliadas. A transmissão em tempo real e totalmente em rede passa a ser um               

objetivo das emissoras brasileiras. 

 

 

2.4. 1980 a 1992 - A CONCRETIZAÇÃO DA REDE 

 

 

Nos anos oitenta o Brasil passou por grandes transformações político-econômicas.          

Durante o governo Figueiredo (1979-1985) que foi marcado pelo processo de abertura            

política, com o fim da censura das televisões no início da década de 1980. A partir de 1981                  

houve uma escalada de crise econômica, marcada por uma hiperinflação que continuará para             

além do fim do governo militar em 1985. O advento da “Nova República” (governo José               

Sarney) busca várias alternativas para debelar a crise como por exemplo o plano cruzado e o                

congelamento de preços. Neste período do governo Sarney, um processo que afetará todos os              

setores da vida brasileira, inclusive as telecomunicações, é a formação da assembleia            

constituinte. Que gerará debates importantes que se configurarão num documento          

constitucional inovador, que abarcará, inclusive, o setor das telecomunicações 
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Em 1980 a Embratel estava se preparando para o lançamento do primeiro satélite de              

comunicação doméstico brasileiro, o BrasilSAT-1, que será lançado em 1982, com a            

capacidade de transmitir até vinte e quatro canais de televisão simultaneamente (BALAN,            

2013 p.18).  

Os dois primeiros anos da década serviram para que as emissoras, sobretudo a Globo e a                

Bandeirantes, se preparassem para criar um padrão de grade de programação que            

sincronizasse a transmissão. Ambas definiram como estruturante desse padrão a sincronização           

dos intervalos comerciais e dos telejornais em rede nacional, padronizando um formato de             

transmissão. “O formato proporcionou segurança na geração da programação em rede no            

Brasil, um país de dimensões continentais e com uma exibição de TV segura e funcional. Em                

1983 foi inaugurada no Rio de Janeiro a TV Manchete, que adotou o sistema aplicado pela                

Rede Globo para a geração de programação em rede nacional.” (BALAN, 2013 p.20). 

Na década de 1980 teremos quatro emissoras operando em rede nacional, Bandeirantes,            

Globo, Manchete e SBT, duas regionais, Record em São Paulo e Brasil Sul no Rio Grande do                 

Sul (MATTOS, 1990 p.18 e 19). Manchete e SBT são emissoras fundadas nos anos oitenta, a                

partir da divisão do espólio da TV Tupi e dos Diários Associados (MATTOS, 1990). Segundo               

Bolaño (1986, p.159): 

 

 

No dia 5 de junho de 1983, entra no ar a TV Manchete, cobrindo justamente               
o espaço que havia sido deixado vazio pela Bandeirantes, o público das            
camadas A e B. Dois anos depois de vencida a concorrência, a nova rede              
entra com apenas sete horas de programação diária, ampliadas         
gradativamente à medida que se conseguia consolidar uma audiência mínima          
no horário nobre. Nesse momento, a programação consistirá basicamente de          
jornalismo e de filmes de longa-metragem dos mais caros, alguns de recente            
sucesso no cinema, além da programação infantil convencional à tarde. 

 

Para Straubhaar (1984, p. 235 e 236), as décadas de 1960 e 1970 foram marcadas por                

uma forte influência cultural estadunidense na televisão brasileira, mas no início da década de              

1980 essa realidade mudou, a quantidade de programas estrangeiros diminuiu. Assim como            

fiz para a década anterior, também fiz uma análise das grades do Jornal Folha de S. Paulo, nos                  
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dias 04/02/1980 , 04/02/1985 e 13/02/1989 , como anteriormente foi optado pelo mesmo           31 32 33

dia na semana, nesse caso segunda-feira. Na data de 1980, já no auge da crise da Tv Tupi, ela                   

ficou de fora da grade por conta da greve de seus funcionários. Em 1989 todos os sete canais                  

tem uma hora de horário político obrigatório, que foram desconsiderados para a análise e              

subtraídos do total de programas exibidos naquele dia.  

Nos anos oitenta, as grades de programação passaram a tomar destaque nas páginas,             

chegando até a ser o centro dessas. As análises feitas das grades confirmam as teses dos                

autores citados de que a programação estrangeira na tv brasileira sofreu uma redução na              

década de 1980. Mesmo com a entrada da Manchete e do SBT, que foram analisadas a partir                 

da grade de 1985, não há um aumento significativo da programação estrangeira no cômputo              

geral da programação. Em 1980 encontra-se 20% de programação estrangeira, em 1985 foram             

15% e em 1989 foram 18%. Dessa programação grande parte é composta por animações              

estadunidenses. Há uma grande variedade de programação infantil nessa época, praticamente           

dominando a grade de programação do SBT e da Manchete. Os programas importados, em              

sua maioria, eram estadunidenses, com alguns animes, tokusatsus e novelas mexicanas           

(STRAUBHAAR, 1984; MONTE, 2010).  

A programação infantil era marcada por programas que possuíam apresentadores          

(normalmente mulheres) e que passavam desenhos animados intercalados por interações com           

o público, convidados, jogos etc. Um desses programas era o Clube da Criança, da Manchete,               

que Monte (2010) aponta como um marco na exibição de animes no brasil. Bolaño (1986)               

reforça a ideia de que a Manchete era, dentre as emissoras da época, a que dava mais ênfase a                   

programação estrangeira. 

Outro fator importante na época é a chegada do videocassete no início da década de 1980                

(MATTOS, 1990), que num primeiro momento ele é elitizado em função do alto custo e               

gradativamente a indústria nacional foi aumentando a produção e diminuindo o custo do             

equipamento. É interessante ressaltar que esse processo de barateamento, popularização, dos           

31https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=7211&anchor=4231028&origem=busca&pd=34581627b7c6df
ebcd23bf690cf16923 acessado em 19/11/2018 às 15:11h 

32https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=9038&anchor=4106163&origem=busca&pd=d86587d26c3e7e
a469f86275eee40c5d acessado em 19/11/2018 às 15:30 

33https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=10508&anchor=718623&origem=busca&pd=867bb442a84e96
841f1d1096b5660c89 acessado em 19/11/2018 às 16:00 
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videocassetes foi possibilitado pelo grande crescimento de produtoras de vídeo e vídeo            

locadoras, filmes que antes só se via no cinema, ou quando uma emissora conseguia              

licenciá-los, passaram a ser disponibilizados por suas produtoras rapidamente no formato           

VHS. Como disse Mattos (1990 p. 18) “Em 1982 começa um verdadeiro "boom" do              

videocassete doméstico e a expansão da produção independente de vídeo. Em 1983 entra no              

ar a Rede Manchete, ao mesmo tempo em que os produtores independentes, como a Abril               

Vídeo, se solidificam e começam a preencher um espaço no mercado.” 

 

 

2.5. 1990 a 2003 - A TV POR ASSINATURA 

 

  

O início da década de 1990 é marcado pela implantação da TV por assinatura no Brasil,                

assim como a gradual popularização do videocassete. Esse processo de entrada da TV por              

assinatura vai gradativamente se expandindo e se contrapondo a TV aberta, Bolaño em seu              

trabalho de 1999 vai tratar deste processo usando como contraponto TV de Massa e TV               

segmentada, um termo mais apropriado para TV de massa na análise dele, seria TV              

Generalista, pois, ao meu ver, TV de Massa está ligado ao público ou ao mercado, e TV                 

Segmentada e Generalista estão ligados à programação. Entretanto, usaremos o termo TV            

Aberta e TV por Assinatura para tratar essas duas modalidades e a questão da segmentação               

será relevante para entender mudanças nas grades de programação. A segmentação da            

programação interferirá, tanto na TV Aberta, quanto na por assinatura. Processo que irá             

interferir no modelo generalista em vigor até o início da década de 1990.  

O impacto crescente da segmentação vai gerar o surgimento de alguns canais com essas              

características entre as TVs abertas, como os canais religiosos por exemplo. Valério Cruz             

Brittos (1998) aponta como um corte que vai instaurar esse novo processo a multiplicidade de               

oferta e a mudança na estrutura de programação e de comercialização nos canais de TV no                

Brasil.  
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Bolaño (1999) aponta para uma mudança no mercado televisivo no início da década de              

1990. A entrada da TV segmentada e da TV a cabo contribuiu para uma mudança estrutural                

do mercado televisivo e o crescimento de uma competitividade entre as emissoras, que             

buscaram adequar suas estratégias para esse novo cenário. A reestruturação da Record, a             

partir da sua aquisição pela Igreja Universal do Reino de Deus, criando uma forte              

segmentação religiosa no mercado e com uma programação que rompe com o padrão Globo              

de qualidade, fará com que ela se configure uma empresa competitiva, influenciando no             

modelo de programação das líderes, Globo e SBT. A Rede Manchete será a maior prejudicada               

nesse processo pois não conseguirá se adequar a concorrência e fechará suas portas em 1999. 

Por conta da CNN e do canal RAI, no ano de 1990 tivemos, pela primeira vez um grande                  

volume de programação não-ficcional estrangeira. 

Dando segmento para a análise da Folha de S. Paulo, trabalhos com a grade de 05 de                 

junho de 1990 e com a grade de 05 de janeiro de 1999 (a escolha dessas datas se deve a                    

melhor resolução da imagem para a leitura das mesmas), foram excluídos na contagem dos              

cálculos o canal ESPN, em ambas as datas, em função da dificuldade em identificar a origem                

de sua programação em 1990. 

Em 1990 existem poucos canais por assinatura, sendo que a ESPN (canal +) é a única que                 

é UHF. Na grade de 1999 já existe a separação das entre TV abertas e fechadas nos jornais e                   

vemos um crescimento na programação da TV por assinatura. Em 1990 identifica-se a             

existência de quatro canais pagos e em 1999 quinze canais pagos, ambos os números incluem               

a ESPN. A TV fechada possui muitos enlatados, sobretudo em canais como a Warner, a Sony                

e Multishow. 

A porcentagem de programação estrangeira na televisão em 1989 era de 15%, em 1990,              

passa para 36%. Em 1999 o percentual da programação estrangeira somente nos canais             

abertas foi de 10% e nos canais fechados foi de 67%. No cômputo geral da programação de                 

1999 a programação estrangeira ficou em 35%, excluindo filmes e doze dúvidas. Na             

programação das grades há um crescimento na segmentação principalmente nos canais por            

assinatura, com a especialização dos canais em determinado segmento, por exemplo o            

Cartoon Network que só passa desenhos animados de censura livre, ou canais especializados             

em músicas, notícias e filmes. Na TV Aberta, também tem-se dois fortes exemplos de              
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segmentação a Rede Vida, de conteúdo estritamente católica, e a MTV, focada em música e               

conteúdo jovem. 

Nas décadas de 1960 e 1970 a TV era dominada pelo conteúdo estrangeiro, sobretudo no               

que se refere a produção ficcional, na década de 1980 temos o auge da produção televisiva                

brasileira, e a decadência do conteúdo estrangeiro, inclusive com grande investimento na            

exportação pela Globo, na década de 1990 há uma retomada crescente de conteúdo             

estrangeiro na grade, porém, neste momento o conteúdo importado está, em sua maior parte,              

nas emissoras de TV a cabo. O conteúdo infantil e de animação na TV aberta e fechada ao                  

longo da década de 1990, continua sendo, em sua maioria, estrangeira, sobretudo            

estadunidense e japonês. Trataremos dos animes na década de noventa no próximo capítulo,             

pois esse é o período no qual focaremos a análise sobre a presença dos animes na TV                 

brasileira. 
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CAPÍTULO III 

 

  

POKÉMON NO BRASIL UM EMPREENDIMENTO NIPO-ESTADUNIDENSE 

 

 

Neste capítulo será realizado uma recapitulação sintética do processo que levou a criação             

do Anime, de como ele não é um produto criado a partir de uma cultura em isolamento, como                  

ele passa a ser usado como ferramenta de Soft Power japonês e como a adaptação cultural que                 

ele sofre nos Estados Unidos chega no Brasil. Neste capítulo também será feita uma análise               

do anime Pokémon, como exemplo dessa tradução cultural. 

 

 

3.1. O COOL JAPAN DO AMERICAN WAY OF LIFE NO BRASIL 

 

 

No pós-Segunda Guerra Mundial, com a Europa se reconstruindo e os Estados Unidos se              

reafirmando como a potência do bloco capitalista, o ideal do estilo de vida norte-americano, o               

intitulado American Way of Life, ganha força não apenas internamente, onde vinha se             

solidificando através do esforço de guerra, como também se torna um produto de exportação.              

Regiões onde os Estados Unidos, desde a primeira metade do século XX, possui uma política               

de influência cultural, como o Brasil, e regiões ocupadas pelos EUA no pós-guerra, como o               

Japão, passam a ser alvo de intensas propagandas culturais estadunidenses. 

Na década de 1960, há um fortalecimento do processo de internacionalização dos            

conteúdos televisivos. Com a chegada do videoteipe nesta década, há a possibilidade de se              

gravar, em estúdio, a programação televisiva, além de possibilitar uma melhora da edição dos              

programas. Por conta desses fatores a importação e exportação de conteúdo televisivo é             
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facilitada. Tanto o Japão, quanto o Brasil, importam em larga escala conteúdos            

estadunidenses. Entretanto, ao contrário do Brasil, o Japão começa um processo de exportação             

de conteúdo. O Brasil, recebendo assim, conteúdos provenientes tanto dos EUA quanto do             

Japão. 

O conteúdo televisivo que chega aqui, está contextualizado pelos autores (LUYTEN,           

2005; SATO, 2007; BUENO, 1999; HOBSBAWN, 1994), como parte da chamada cultura            

pop. Este termo, é pautado em cima do conceito de Cultura de Massa, um processo de                

caracterização da cultura que está diretamente relacionado com o crescimento das cidades, da             

industrialização e do consumo que definirá um novo estilo urbano, principalmente pós            

Segunda Guerra Mundial. A partir da década de 1960-70 a questão da cultura de massas               

ampliará sua dimensão, com a expansão dos meios de comunicação, principalmente a            

televisão. Os chamados produtos culturais sejam aqueles antes atribuídos a alta cultura            

burguesa, o livro, o teatro, a arquitetura e as artes plásticas, sejam novos produtos da cultura                

popular vindos da indústria e se propagando de forma mundial com a cultura consumista se               

instaurando na Guerra Fria, como política de estado do bloco capitalista. Os Estados Unidos              

são o berço da cultura pop (HOBSBAWN, 1994).  

De um modo geral a discussão sobre cultura está categorizada como uma distinção entre              

alta cultura e baixa cultura (HOBSBAWN, 1994), sendo que a cultura popular, a cultura de               

massas, e o que os autores chamam de cultura pop estariam no campo da baixa cultura. Neste                 

trabalho, usou-se o conceito do Mikhail Bakhtin (1987) de circularidade cultural, não havendo             

essa oposição entre uma alta cultura e por exemplo uma cultura de massas, ambas interagem               

produzindo o campo cultural, simbólico de representações da sociedade. Carlo Ginzburg, em            

seu livro O Queijo e os Vermes (2006), resume a ideia de circularidade cultural de Bakhtin:  

 

 

Segundo Bakhtin, essa visão de mundo, elaborada no correr dos séculos pela            
cultura popular, se contrapõe, sobretudo na Idade Média, ao dogmatismo e a            
seriedade da cultura das classes dominantes. Apenas levando-se em         
consideração essa diferença é que a obra de Rabelais se torna compreensível.            
A sua comicidade se liga diretamente aos temas carnavalescos da cultura           
popular. Portanto, temos, por um lado, dicotomia cultural, mas, por outro,           
circularidade, influxo recíproco entre cultura subalterna e cultura        
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hegemônica, particularmente intenso na primeira metade do século XVI. (p.          
04) 

  

Não há um consenso acadêmico quanto as fronteiras do conceito ‘cultura pop’. Alguns             

autores colocando-o como sendo a continuação da cultura popular, outros como um fenômeno             

que emerge no século XX a partir da cultura de massas. Thiago Lopes (2014), define: 

 

 

Antes de tudo, acho fundamental fazer algum tipo de esboço conceitual do            
que chamo cultura pop. De maneira mais detida, significa enfrentar teórica e            
empiricamente um termo excessivamente usado no jornalismo cultural, no         
universo do entretenimento, no senso comum. Atribuímos cultura pop, ao          
conjunto de práticas, experiências e produtos norteados pela lógica midiática,          
que tem como gênese o entretenimento; se ancora, em grande parte, a partir             
de modos de produção ligados às indústrias da cultura (música, cinema,           
televisão, editorial, entre outras) e estabelece formas de fruição e consumo           
que permeiam um certo senso de comunidade, pertencimento ou         
compartilhamento de afinidades que situam indivíduos dentro de um sentido          
transnacional e globalizante.  (p. 41) 

 

 

Seguindo a linha de raciocínio de Cristiane Sato (2007), podemos dizer que “Uma coisa é               

como se forma a cultura pop de um país, e outra é como a cultura pop de um país passa a                     

influenciar outros povos. Trata-se de dois processos distintos, que podem ser facilmente            

compreendidos quando se recorre ao exemplo clássico da meca da cultura pop: os Estados              

Unidos.” (p. 13). A cultura pop estadunidense, nos moldes contemporâneos, começa a se             

formar a partir do século XIX, entretanto, ela só se consolida e se mundializa no século XX.                 

O surgimento do cinema, ainda no século XIX e do rádio, dos quadrinhos e da televisão na                 

primeira metade do século XX, somados a ascensão dos Estados Unidos à principal potência              

mundial, propiciaram a difusão do American Way of Life, ou o estilo de vida americano.  

O estilo de vida estadunidense se pauta pelo consumo no padrão fordista, baseado na              

quantidade de bens e não qualidade de vida. Ao longo do século XX, esse estilo de vida é                  

propagado como uma forma de (1) propaganda de estado, (2) atrair mão de obra estrangeira e                

(3) ao decorrer da guerra fria, como política desenvolvimentista anticomunista (ESTEVA in:            
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SACHS, 2000). Gustavo Estava (in: SACHS, 2000) traz parte do discurso do presidente             

Truman em 24 de junho de 1949, lançamento no congresso Point Four Program, como              

momento fundante de um projeto de hegemonia permanente global: 

 

Naquele mesmo dia, quando tomava posse o Presidente Truman, uma nova           
era se abria para o mundo - a era do desenvolvimento. 

‘É preciso que nos dediquemos a um programa ousado e moderno que torne             
nossos avanços científicos e nosso progresso industrial [EUA] disponíveis         
para o crescimento e para o progresso das áreas subdesenvolvidas. O antigo            
imperialismo - a exploração para o lucro estrangeiro - não tem lugar em             
nossos planos o que imaginamos é um programa de desenvolvimento          
baseado nos conceitos de uma distribuição justa e democrática.’ (APUD,          
TRUMAN, 1967) 

 

 

O programa de Truman veio reforçar o espírito de reconstrução da Europa e do Japão e                

também de anexação, sob influência estadunidense, na América Latina e das novas repúblicas             

africanas, que se formarão com a descolonização no pós Segunda Guerra Mundial. Já na carta               

das Nações Unidas de 1945, se colocava como objetivo a promoção de um padrão de vida                

global, que se refere ao conforto material e tem como base de classificação e quantificação o                

produto nacional bruto per capita (LATOUCHE IN: SACHS, 2000).  

 

Neste período [pós Segunda Guerra Mundial], a influência cultural se tornou           

uma importante arma na luta pela hegemonia global e os Estados Unidos            

com o intuito de deter o avanço do comunismo sobre outros países, investiu             

enormes somas e esforços na exportação do chamado ‘American Way’ para           

aumentar o seu raio de influência. Durante a Segunda Guerra os países            

envolvidos no conflito usaram todos os meios de comunicação de massa           

disponíveis - posters, revistas, rádio e cinema - para divulgar propaganda           

ideológica aberta. No pós-Guerra mudou-se apenas o estilo da propaganda          

ideológica. Frases de ordem e slogans foram trocados por algo mais sútil.            

Sob a forma do entretenimento aparentemente descompromissado, os EUA         
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passaram a transmitir os valores do seu ‘American Way’. (SATO, 2007, p.            

13-14)  

 

 

No Japão o impacto dessa política de Soft Power estadunidense é enorme, por (1) o               

território nipônico estar ocupado pelos Estados Unidos e (2) este estar implementando a             

reconstrução do Japão (SATO, 2007). A influência da indústria de entretenimento           

norte-americana, na cultura japonesa vem desde a restauração Meiji, havendo uma pausa na             

importação de produtos culturais estadunidenses durante a Segunda Guerra. Com a           

intervenção dos EUA no Japão há uma censura que os intervencionistas fazem sobre as              

produções culturais do país. Neste contexto também há uma volta da importação de produtos              

de entretenimento estadunidenses. Somado a isso, a um público japonês que cresceu            

assistindo produções norte-americanas e agora vê uma delas, sobretudo, no novo meio de             

comunicação que chega nesse período, a televisão, existe um cenário ideal para o florescer da               

cultura pop japonesa, aos moldes ocidentais. A pesquisadora Mônica Lima de Faria resume             

esse momento histórico em seu artigo História e narrativa das animações nipônicas: algumas             

características dos animês: 

 

 

Na década de 30 o Japão entra em guerra contra a China, e nessa época toda                
a produção cinematográfica é voltada à exibição de filmes e animações de            
propaganda militar. A influência militarista estendeu-se até a Segunda         
Guerra, fincando os meios de comunicação, inclusive estúdios de cinema e           
animação, sob controle dos militares. Porém, apesar da censura e falta de            
liberdade de expressão, foi no período militar que a animação japonesa mais            
evoluiu tecnicamente, graças ao incentivo financeiro do governo para a          
produção de seu material (Sato, 2005). 

Com o fim da Segunda Guerra, o Japão sofreu imediatamente um processo            
de desmilitarização, entre suas conseqüências está a censura em relação ao           
material nacionalista ou de propaganda bélica, exatamente o contrário da          
realidade anterior (Luyten, 2005). Assim, o estrangeirismo começou a tomar          
conta das terras nipônicas influenciando desde os costumes até o idioma:           
antes da influência norte-americana, os japoneses utilizavam a mesma         
palavra, douga –imagens em movimento–, para filmes e desenhos animados,          
foi com baseado na palavra inglesa animation que surgiu a expressão anime            
para designar desenhos animados, na década de 50 (Sato, 2005). Mais tarde            
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animê tornou-se uma palavra para designar os desenhos animados japoneses,          
sagrando-se um estilo próprio. (DE FARIA, 2008 p. 150)  

 

 

O anime enquanto o hipergênero que se conhece hoje surge neste momento do pós              

guerra. O ponta pé inicial vem, sobretudo, nas obras de Osamu Tezuka, que começa a se                

aventurar nos quadrinhos já no final da década de 1940, durante a reconstrução do Japão (DE                

FARIA, 2008), nascendo assim o mangá moderno, o hipergênero mangá. 

Essa primeira geração de mangakás modernos, a geração de Tezuka, definirá as bases             

para o hipergênero mangá/anime. Essa geração nasceu em um Japão pré-guerra, tendo contato             

com as produções ocidentais que chegaram no arquipélago e as produções locais; cresceu em              

um Japão durante a guerra, vivenciando a censura ao produto que vinha dos países inimigos; e                

chegou a maturidade em um Japão ocupado pelos EUA, um Japão em reconstrução, onde a               

censura agora era por parte dos Estados Unidos aos produtos japoneses do durante a guerra.               

Entretanto, foi neste período que o Japão voltou a receber animações e quadrinhos             

estadunidenses. 

O gênero mangá sempre foi culturalmente misto. Tendo sua origem na China, depois se              34

desenvolve e adquire novas características no Japão, no final do século XIX já começa a               

receber influência ocidental, a partir da geração de Tezuka, a miscigenação cultural só se              

agravará e o hipergênero mangá começará a nascer, com menos limitação de temas e com a                

possibilidade de criação de gêneros internos a si (DE FARIA, 2008). 

O anime vem do movimento desses mangakás contemporâneos, sobretudo de Osamu            

Tezuka (POWER, 2009), que não apenas viu potencial no mercado de animação e ajudou a               

estabelecer várias características e técnicas até hoje muito associadas aos animes, como a             

“animação limitada ”, como também ajudou a criar a ideia de um mercado de merchandising,              35

que atualmente é uma das principais formas de renda do mercado do anime. 

34 Aqui me refiro ao conceito clássico de mangá, pré-Osamu Tezuka. 
35 Técnica de animação que usa de imagens estáticas, reaproveitamento de cenários e peças de 
vestuário e movimentos limitados a uma determinada parte do personagem (como a boca), para 
economizar dinheiro e diminuir o tempo de produção das animações. 
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Ao longo do século XX o anime se desenvolveu, mas desde o seu início ele sempre                

esteve presente nas televisões brasileira e estadunidenses. Astro Boy (1963) tido como o             

primeiro mangá a ser adaptado para anime e como um dos primeiros animes, ainda na década                

de 1960 chega aos EUA e, segundo Sandra Monte (2010) no início da década seguinte chega                

ao Brasil. Sendo que ambos países já tinha contato com as séries japonesas de efeitos               

especiais (os tokusatsus). 

Pela dificuldade de acesso às dublagens originais desses primeiros animes a chegar ao             

Brasil e pela falta de documentação, é um pouco complicado de analisar o quanto que o fluxo                 

dos animes que chegam ao Brasil tem influência estadunidense. Mas os animes que chegaram              

aqui a partir do fim da década de 1980 e, principalmente, na década de 1990, claramente                

passaram por edições modificações e adaptações culturais antes de chegar no Brasil. Abaixo,             

uma análise de um destes animes, Pokémon. 

 

 

3.2. O QUE É ESSE POKÉMON? 

 

  

Pokémon é um anime de 1997 baseado no popular jogo homônimo da Nintendo. Mesmo              

sendo considerado um fenômeno mundial, um fato pouco debatido na academia brasileira é             

adaptação cultural que o produto sofreu para se adequar à uma visão de “gosto ocidental”               

centrado nos Estados Unidos. O anime de Pokémon surge em um período onde o costume               

vigente no mercado de anime nos EUA (desde o fim da década de 1980) é a da localização do                   

produto (Otmazgin, 2014). O reflexo dessa prática no Brasil é visível, pois muitos dos animes               

que chegaram aqui por meios oficiais vinham com alterações baseadas nas estadunidenses. 

O impacto da localização na versão brasileira dos animes tem que ser analisado caso a               

caso, pois as versões brasileiras dos animes mantém graus diferentes de similaridades com as              

edições americanizadas. A abertura brasileira de Dragon Ball Z, por exemplo, é uma             

adaptação da abertura japonesa, em compensação os cartões com os títulos dos episódios             

estão em inglês. Cavaleiros dos Zodíaco é um outro exemplo, a série chama-se Saint Seiya no                
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original, mas por conta da adaptação do título do anime nos EUA o nome aqui no Brasil foi                  

afetado. Essas duas análises partem de uma comparação entre episódios de ambas as séries em               

suas versões estadunidenses, japonesas e brasileiras. Esse mesmo método será usado para a             

análise de Pokémon, sendo este considerado um bom exemplo para este trabalho pois a versão               

brasileira é extremamente fiel a versão estadunidense, não apenas o título da série e os dos                

episódios foram editados nos Estados Unidos, como também a música de abertura, os nomes              

dos protagonistas e diversos outros elementos culturais.  

O anime que convencionamos chamar de Pokémon, em japonês é conhecido como Pocket             

Monsters, o termo Pokémon, que na série original é usado para se referir às criaturas               

homônimas, foi reapropriado nos EUA como título da série. Além do próprio título da série               

ter mudado ao chegar no Ocidente, os nomes dos protagonistas foram alterados de nomes              

tipicamente japoneses (Satoshi, Kasumi e Takeshi), para nomes anglicizados (Ash, Misty e            

Brock, respectivamente). Os nomes de várias das criaturinhas conhecidas como Pokémon           

também foram alterados, como é o caso do Charmander e do Squirtle, Hitokage e Zenigame               

respectivamente. Existem ainda casos onde os nomes em inglês de alguns Pokémon foram             

aportuguesados, como é o caso do Bulbassauro, conhecido como Bulbasaur nos EUA e como              

Fushigidane no Japão. Um fato interessante é que o mascote da série, o Pikachu, não teve seu                 

nome adaptado, ele se chama Pikachu em todos os três países analisados (EUA, Brasil e               

Japão). 

 

  

3.3. A ABERTURA DE POKÉMON 

 

 

Não são apenas os protagonistas e personagens essenciais da série Pokémon que sofreram             

edição, elementos de fundo, texto e marcadores culturais japoneses tendem a serem            

modificados. Uma comparação entre a abertura japonesa, estadunidense e brasileira já aponta            

indícios sobre o impacto que a localização do anime nos Estados Unidos tem na versão               

brasileira. Enquanto a abertura no Japão segue o padrão de outros anime do gênero shonen,               
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com aberturas que trazem um sentimento de aventura, ao mesmo tempo que apresentam um              

pouco da premissa e do protagonista, a versão estadunidense se assemelha mais a um              

comercial, sendo composta por uma reedição do slideshow da abertura original, com            36

algumas cenas adicionadas e outras retiradas, mas a mudança mais marcante é a letra da               

música. Apesar de ambas as músicas trabalharem com a noção de uma jornada, uma aventura,               

o foco delas é diferente. A versão japonesa trata da jornada do protagonista Satoshi (Ash) para                

se tornar um “mestre Pokémon” , enquanto a versão estadunidense é mais similar há uma              37

propaganda do que uma abertura de anime, onde a narrativa da jornada dos protagonistas é               

colocada em segundo ou terceiro plano e o sentimento que ela tenta criar no espectador é o de                  

um colecionismo, com sua frase efeito: temos que pegar .  38

O periódico estadunidense HuffPost publicou em 02/06/2017 a matéria “Before 'Gotta           

Catch 'Em All:' The Creation Of The Pokémon Theme” (LULING, 2017) , onde o repórter              39 40

Todd Van Luling entra em contato com a equipe que criou a versão em inglês da música tema                  

de Pokémon (base para a versão brasileira). “Sempre foi a minha intenção criar uma tagline               

que por razões de marketing também seria incluída na música tema.” (LULING, 2017) Essa              41

é a fala do Norman Grossfeld, o Chefe de Produção da “4Kids Entertainment” , que              42

demonstra que o aspecto comercial da versão brasileira da abertura foi planejado e não um               

fortuito acidente. Ressaltando o caráter comercial da versão de estadunidense de Pokémon, o             

artigo informa que os dois compositores, John Siegler e John Loeffler, trabalhavam com             

jinggles e músicas para propaganda. A partir dos comentários dos compositores no já citado              

artigo e no artigo da Billboard de 01/08/2016, “Can't Regret Them All: The Story of the Very                 

Lucrative 'Pokemon Theme'” por Dan Rys é visível que (1) os compositores não eram              43 44

familiarizados com a série, (2) eles foram contratados para criar um tema que servisse como               

36 Imagens que acompanham a música de abertura 
37 Um treinador de pokémon de alta graduação/com méritos comprovados 
38 Gotta catch ’em all em inglês  
39 Antes do ‘Temos Que Pegar”: A Criação do Tema de Pokémon (tradução livre) 
40https://www.huffpostbrasil.com/entry/pokemon-theme-catch-em-if-you-can_n_592f3495e4b0540ffc84
324a, acessado 07/06/2019 às 17:06h. 
41Tadução livre, “It was always my intention to come up with a tagline for marketing purposes that 
would also be included in the theme song,” 
42 Primeira empresa a licenciar Pokémon pros EUA e Brasil. 
43 Não Pode Se Arrepender de Tudo: A Estória Muito Lucrativa do ‘Tema de Pokémon’ (tradução livre) 
44 https://www.billboard.com/articles/news/7453639/true-story-behind-pokemon-theme-song 
07/06/2019 às 17:30h 
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forma de propaganda da série e (3) fazer músicas oficiais sobre Pokémon era um negócio               

muito lucrativo. 

 

 

3.4. ADAPTAÇÃO E CENSURA DE EPISÓDIOS 

 

 

As adaptações que Pokémon sofreu para se adequar ao mercado ocidental não            

permaneceram apenas em sua abertura, diversas estratégias de localização foram adotadas           45

quando o anime foi levado para os Estados Unidos. Uma dessas estratégias foi o corte de                

alguns episódios, um dos mais famosos a ser cortado é o episódio dezoito da primeira               

temporada, Beleza e Praia (Férias em Acapulco) , pois um dos principais antagonistas da             46

série, James (Kojirō em japonês), um personagem masculino, usa seios falsos para tentar             

participar de uma competição de maiô, o que levou ao episódio sofrer sérios cortes de todas as                 

cenas que incluem os seios falsos, fazendo com que sua duração encurtasse tanto que sua               

veiculação se tornasse inviável em um slot de televisão, aparentemente esse episódio foi             

incluído em um VHS, mas não aparece hoje no catálogo da Netflix, por exemplo. 

Outros exemplos de localização encontrados na série foi o apagamento de elementos            

culturais, tanto por via indireta, quanto por via direta. Via indireta é quando a fala de um                 

personagem não condiz com a imagem mostrada, por exemplo, um personagem chamar            

onigiri de donut recheado de geléia (esse caso será explicado mais adiante). A via direta é o                 47

completo apagamento de um marco cultural, como é o caso do episódio 119 de “Pokémon:               

Geração Avançada” (sexta temporada do anime), “Morrison não tá com Nada!”, onde dois             

onigiri são modificados, o primeiro se torna um sanduíche e o segundo um biscoito de água e                 

sal.  

45 tradução cultural/ tradução que visa adequar um produto de uma cultura ao gosto de outra cultura. 
46 "Beauty and the Beach" (Holiday at Aopulco) em inglês e Aopuruko no Kyūjitsu (アオプルコのきゅ
うじつ) em japonês 
47 Bolinho de arroz japonês, normalmente de formato triangular 
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É importante salientar que ao longo das diversas temporadas de Pokémon, uma série com              

mais de 1000 (mil) episódios (além de diversos filmes e curtas), várias práticas de localização               

foram adotadas, desde a inserção de sons de fundo até os apagamentos culturais acima              

citados.  

  

  

3.5. ANÁLISE DO EPISÓDIO ‘PRIMEAPE ENDOIDECE’ 

  

 

A seguir o vigésimo quarto (24º) episódio da primeira temporada, “Primeape Endoidece”,            

será analisado, tanto nos EUA quanto no Brasil. Esse é o vigésimo quinto (25º) episódio da                

primeira temporada no Japão (por conta da censura do episódio “Férias em Acapulco” na              

versão estadunidense). A análise se dará a partir de uma comparação entre as versões do               

episódio em japonês, inglês (EUA) e português (BR). Não será feita uma comparação das              

aberturas dessas séries, a mesma já fora realizada previamente no texto. 

Logo no início do episódio já é possível perceber algumas divergências entre as versões              

ocidentais e a versão nipônica do anime. Nas versões ocidentais o Professor Carvalho (Dr.              48

Yukinari Ohkido, em japonês) na primeira fala do episódio diz em um tom de alívio “Nada                

como uma xícara de chá para começar o dia ” e depois dá uma ri da própria frase. Enquanto                  49

na versão japonesa a mesma personagem fala “Eu cuido de tantos [Pokémon] assim…”, mas              

dessa vez em uma entonação que pode ser lida como preocupação ou cansaço, também não há                

nenhuma risada nessa versão. Essa mudança não é apenas um conflito de tradução, o humor               

da personagem é alterado. A personagem na versão ocidental ri mesmo a ilustração             

representando-o com a boca torcida para baixo (o oposto de um sorriso). 

Outra mudança facilmente perceptível entre as versões japonesa e ocidental é a presença             

uma música de fundo que foi adicionada na segunda versão. Chamarei essa música de tom               

48 Como chamaremos o conjunto que é composto pelas versões brasileira e estadunidense de 
Pokémon.  
49 Nothing like a cup of tea to start off the day 
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infantil adicionada no ocidente de Música 4Kids . Essa música foi adicionada apesar da             50

versão original de Pokémon já possuir um som de fundo, neste caso o piar constante de                

pássaros. A Música 4Kids permanece ao longo de todo o episódio, muitas vezes sendo              

pausada por músicas de fundo presentes na versão nipônica, outras vezes misturada com sons              

de fundo que já estavam presentes antes da localização. 

As falas seguintes também são emblemáticas da mudança do conteúdo da versão japonesa             

para a versão ocidental. As duas versões tentam usar o diálogo tanto para expor informações               

quanto para construir uma interação natural entre as personagens. Entretanto, na versão            

original há uma predileção por construir uma interação orgânica entre as personagens e passar              

as informações a partir de um grau de importância para a narrativa, enquanto a versão               

ocidental prefere usar os diálogos para apresentar informações para os espectadores de            

maneira mais simplificada, exigindo o mínimo na capacidade interpretativa do interlocutor.           

Como é visível nas falas assinaladas abaixo, a localização de Pokémon ignora alguns             

ranqueamentos que ocorrem nos diálogos na versão japonesa. Por exemplo, Gary é            

visivelmente mais importante que os outros rivais, sendo desde a primeira menção o centro do               

argumento do Professor Carvalho, já na versão ocidental ele é trazido mais como um exemplo               

de rival, do que o centro das frases. 

 

Versão Ocidental: 

Ash: Professor. Bom dia. 

Professor Carvalho: Bom dia, Ash. Eu estava mesmo pensando em você. Tem boas notícias? 

Ash: Tenho sim. Olha só isso. (Aqui o Ash mostra as insígnias que ele ganhou) 

Professor Carvalho: Ah! Mm! (comendo) 

Ash: De impressionar, não? Já ganhei quatro insígnias. 

Professor Carvalho: Só quatro insígnias? 

(Ash caí de costas no chão) 

50 4kids era a empresa responsável pela localização de Pokémon na época 
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Professor Carvalho: Ash? Ainda está aí? Soube esta manhã que seus rivais já ganharam cinco insígnias                

cada um, inclusive o Gary. E já passaram pela cidade de Celadon também. 

Ash: Ai, aquele Gary! 

Professor Carvalho: É melhor se apressar, Ash. Não vai querer ficar mais atrasado ainda. E o Gary já                  

conseguiu capturar 30 pokémons. 

Ash: Hã? Trinta pokémons? 

Professor Carvalho: E você? O que aconteceu? 

 

Versão japonesa: 

Ash: Alô, Professor Ookido [Carvalho] 

Professor Carvalho: Olá, Satoshi [Ash]. Espero que tenha boas novas. 

Ash: Tenho sim. Veja Isso (Aqui o Ash mostra as insígnias que ele ganhou) 

Professor Carvalho: Ah! Mm! (comendo) 

Ash: Que tal? Eu já peguei quatro badges [insígnias] 

Professor Carvalho: Não é o suficiente. 

(Ash caí de costas no chão) 

Professor Carvalho: Ei, Satoshi [Ash]! Você está vivo? O Shigeru [Gary] e os seus rivais já pegaram                 

quatro badges [insígnias]. Eles me telefonaram quando estavam saindo de          

Tamamushi City [Celadon]. 

Ash: Aquele Shigeru [Gary]...  

Professor Carvalho: Você tem que se apressar ou vai ficar atrás do Shigeru [Gary]. E ele pegou mais                  

trinta pokémons.  

Ash: Mais Trinta?! 

Professor Carvalho: E quanto a você, Satoshi [Ash]? 

 

Neste episódio é visível um exemplo de apagamento cultural indireto. Na versão            

ocidental quando bolinhos de arroz com recheios de ameixa aparecem em cena as             
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personagens não se referem a eles como onigiri ou mesmo como bolinhos de arroz, eles se                

referem a comida como donuts recheados de geleia na versão estadunidense e biscoitos             

recheados de geleia na versão brasileira. Apesar, de haver uma segunda localização na versão              

brasileira, é evidente que ele foi feito a partir da versão estadunidense e não da original. 

As mudanças feitas no momento da localização da série, apesar de conservar a trajetória              

das personagens, altera fortemente marcadores culturais e torna a série Pokémon em uma             

série mais comercial e acessível para o público ocidental. Ocidente, neste caso, sendo             

centralizado nos Estados Unidos da América, e pautado pelos seus ideais e marcadores             

culturais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Animes são fruto de um longo processo histórico, que vem desde a chegada de um proto                

mangá chinês nas terras nipônicas, passando pela revolução cultural na Restauração Meiji e             

culminando na criação do anime no pós-Segunda Guerra Mundial. Esse processo é fortemente             

marcado por incorporação de diversas culturas em práticas literárias japonesas. Logo o anime,             

como toda prática cultural, não é culturalmente puro.  

Enquanto um hipergênero, essa multiplicidade cultural deve ser um fator a ser levado em              

conta quando consideramos a criação de noções como amerimanga e euromanga , ou            51 52

formatos derivados dos mangás, como os webtoons . Porém, é necessário que haja mais             53

pesquisa na tentativa de classificar os mangás e animes. O que nossa pesquisa indicou é a falta                 

de um consenso entre os pesquisadores do assunto sobre o que são os mangás e os animes.                 

Apesar de eu achar a classificação desses termos enquanto hipergênero bem promissora,            

poucos pesquisadores a colocaram a prova, para ver se esta classificação realmente é eficaz. 

Apesar da hipótese deste trabalho se centrar em animes que chegam ao Brasil no final da                

década de 1980 e ao longo da década de 1990, existem indícios que levam a crer que a                  

importação de um anime culturalmente adaptado pelos EUA existem desde os anos de 1970              

(como a mudança de certos título, por exemplo Speed Racer) e a recíproca também é               

verdadeira, existem indícios de que certos animes não foram alterados nos Estados Unidos             

(Fantomas é um exemplo, sua abertura e encerramento são muito similares aos no Japão).              

Entretanto, por carência de fontes, faz-se difícil analisar como se deu o fluxo dos animes antes                

da década de 1980, sobretudo seus últimos anos. 

51 Mangá feito no ocidente, normalmente na América Anglo-saxã. 
52 Mangá feito na Europa. 
53 Formato de quadrinho criado na Coréia do Sul, este formato é ideal para se ler em smartphones. 
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Ao analisar a abertura, o encerramento, os créditos finais e iniciais , a tradução do título               54

da série, dos cartazes com título e do texto dos episódios de animes populares do período                

destacado, como Dragon Ball Z, Cavaleiros do Zodíaco e, principalmente, Pokémon, é            

notável a presença de adaptações culturais realizadas nos Estados Unidos. Entretanto, é            

necessário ressaltar que há ocasiões onde o texto estadunidense é adaptado para melhor se              

adequar ao contexto brasileiro, como o exemplo presente no capítulo três, em que um onigiri               

é chamado de donut recheado de geleia em inglês e de biscoito recheado de geleia em                

português.  

Para além do texto dos episódios, existem exemplos como Cavaleiros do Zodíaco, onde a              

primeira abertura é baseada na estadunidense e depois é criada uma abertura baseada na              

japonesa, assim como existe o exemplo de Dragon Ball Z que só possui aberturas que são                

releituras das aberturas japonesas. Outro ponto importante acerca das aberturas é que elas, nos              

três casos, são em português, independente se são uma adaptação da abertura japonesa ou da               

estadunidense. 

Com base no que foi apontado, acredita-se ter dados o suficiente para demonstrar que há               

uma forte tradução cultural nos animes que chegam no Brasil através dos Estados Unidos,              

entretanto, analisando somente o produto não é possível chegar a uma conclusão definitiva             

sobre o quanto que isso afeta o impacto do Soft Power japonês no Brasil. Também não é                 

possível afirmar com clareza o impacto que essa adaptação cultural tem na política de Soft               

Power estadunidense. Deixo essas questões em aberto para futuras pesquisas. 

 

 

 

 

 

 

 

54 nesse caso foi analisado a tradução dos créditos para outra língua e a presença de empresas e empresários 
estadunidenses.  
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