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RESUMO 

 

Os animes são parte intrínseca da cultura atual japonesa, fazendo parte de um 

nicho da cultura pop do país, influenciando a forma de viver desse povo, já que os 

animes se tornam recorrentes em seus cotidianos. 

O presente trabalho tem como objetivo geral compreender a influência dos 

animes na escolha de brasileiros pelo Japão como destino turístico. Para tanto, os 

objetivos específicos são:  levantar literatura referente à perspectiva cultural do 

turismo; estudar a relação do turismo e o audiovisual; investigar a cultura pop japonesa 

no Japão e no Brasil; juntamente com a uma análise do que é o Cool Japan e como os 

animes estão envolvidos com essa iniciativa governamental, finalizando com o 

levantamento de uma pesquisa com enfoque nos animes como elementos 

influenciadores na escolha do destino Japão pelos brasileiros.  

A pesquisa de natureza quantitativa desenvolve-se por meio da aplicação de um 

questionário online, para descobrir a existência ou a negativa dela com relação a uma 

demanda latente por influência dos animes, tendo dentro do corpo do questionário as 

principais questões estão em torno das motivações e os animes que os levaram a 

escolher o Japão como futuro possível destino turístico. 

Do total de entrevistados, 73,3% afirmam ter intenções de viajar para o Japão 

motivados pela influência dos animes, confirmando a existência de uma demanda 

brasileira, respondendo, então, a pergunta norteadora deste trabalho.  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chaves: Peregrinação por animes, Cool Japan, Anime Tourism Association, 
anime. 
 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Animes are an intrinsic part of the current Japanese culture, being part of a pop 

culture niche of the country, influencing the way of living of this people, since 

the animes become recurrent in their daily lives not only through the shows of the 

animated series, because many of the advertising and business marketing use 

these animes as a way to propagate their products, including creating animes solely for 

that purpose.  

The present work has as general objective to understand the influence 

of animes in the choice of Brazilians by Japan as a tourist destination. Therefore, the 

specific objectives are: to raise literature regarding the cultural perspective of tourism; 

study the relationship between tourism and audiovisual; investigating Japanese pop 

culture in Japan and Brazil; along with an analysis of what Cool Japan is and 

how animes are involved with this governmental initiative, ending with the survey of a 

research focused on the animes as influential elements in the choice of the destination 

Japan by the Brazilians.  

Quantitative research is developed through the application of an online 

questionnaire to find out the existence or the negative of it in relation to a latent demand 

by the influence of animes, having within the body of the questionnaire the main 

questions are around the motivations and the animes that led them to choose Japan as 

a possible future tourist destination.  

Of the total number of respondents, 73.3% said they had intentions of traveling to 

Japan motivated by the influence of animes, confirming the existence of a Brazilian 

demand, answering the guiding question of this work.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Keywords: Anime Pilgrimage, Cool Japan, Anime Tourism Association, anime. 
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INTRODUÇÃO 

 

A animação japonesa está ligada à figura de Osamu Tezuka, também conhecido 

como o “pai do mangá moderno”. Tezuka após receber maior reconhecimento como 

mangaká, que “[...] é a palavra utilizada no Japão para designar os desenhistas ou 

autores de mangá” (NAGADO, 2002), resolveu em 1952, influenciado pelas animações 

da Disney, criar uma animação com base em seu mangá de maior sucesso, o Tetsuwan 

Atom, o Astro boy, como explica Barros (2016), mas tornar esse sonho realidade não 

seria nada fácil, observando que as animações para cinema tinham um alto custo de 

produção e percebendo a crescente popularização das mídias televisivas, com um olhar 

empreendedor ele saiu em busca de patrocínio para sua obra. Arriscando tudo o que 

tinha montou a Tezuka Osamu Production que futuramente viria a ser a mushi 

production e conseguiu patrocínio por meio de um acordo em que os patrocinadores 

entravam com o dinheiro para a animação e ficavam com a maior parte dos lucros com 

as vendas de produtos relacionados a Astro Boy (BARROS; HORA, 2013).  

No segundo semestre de 1994, a série cavaleiros do zodíaco (CDZ) “[...] iniciaria 

a maior explosão do anime no Brasil, de maneira devastadora e definitiva” (BRAZO, 

2017, p.52). Esse sucesso se deu prioritariamente graças a diferença entre as 

animações nipônicas e as americanas, que na época eram muito mais maturas e 

violentas que as americanas, também contendo uma continuidade maior entre seus 

episódios, fazendo com que os jovens dos anos 90 ficassem interessados na trama. 

Após o sucesso de CDZ na TV Manchete, várias outras emissoras começaram a 

investir em animações vindas do Japão.  

De acordo com o Ministério do Turismo (2007) o produto audiovisual pode ser 

definido como o resultado da transmissão de imagens em movimento, seja qual for o 

meio utilizado para sua veiculação. Levando esse conceito em conta, podemos inserir 

os animes japoneses como um produto audiovisual globalizado, tendo em vista sua 

grande influência e visibilidade.  

Por ser feito com verossimilhança entre a realidade e seus cenários, os animes 

levam tradicionalmente seus fãs japoneses até os locais reais nos quais esses animes 
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foram inspirados, sendo esse movimento conhecido no Japão como “Peregrinação por 

animes” (OKAMOTO, 2009). Tal movimento é muito importante na ajuda ao 

desenvolvimento regional, principalmente de áreas que não possuem uma demanda 

turística forte. Nestes casos, "Peregrinos de animes" colaboram espontaneamente com 

os moradores locais, realizando eventos e movimentando a economia local através das 

compras de mercadorias locais e souvenirs baseado em alguma obra de animação. 

No Brasil, o turismo otaku vem em uma crescente desde os anos 90 (BRAZO, 

2017). A peregrinação de anime é bastante conhecida no Japão, já que a acessibilidade 

aos locais mesmo que pertençam a regiões diferentes é fácil, mas para os brasileiros 

não é tão simples assim, afinal de contas o Brasil se encontra a uma grande distância 

do Japão. Para facilitar essas movimentações, tanto internas quanto externas, a Anime 

Tourism Association revelou a sua lista de 88 locais de peregrinação para locais de 

anime, que podem vir a servir como um incentivo a mais à ida ao Japão para o público 

brasileiro, afinal de contas esses 88 locais formam diversos roteiros interessantes para 

o público otaku. Diante disso, levanta-se como questão norteadora: existiria uma 

demanda latente de brasileiros para o destino Japão por influência dos animes?  

Com isso, o objetivo geral é compreender em que medida os animes consumidos 

pelo público brasileiro tem influenciado na escolha do Japão como destino turístico. Os 

objetivos específicos são: levantar literatura referente à perspectiva cultural do turismo; 

estudar a relação do turismo e audiovisual; investigar a cultura pop japonesa no Japão 

e no Brasil; juntamente com a uma análise do que é o Cool Japan e como os animes 

estão envolvidos com essa iniciativa governamental, finalizando com o levantamento de 

uma pesquisa com enfoque nos animes como elementos influenciadores na escolha do 

destino Japão pelos brasileiros.  

Para tanto, foi feita uma pesquisa bibliográfica sobre o turismo pela perspectiva 

cultural, abordando a influência da indústria cultural dentro do turismo audiovisual. Em 

seguida, realizou-se um levantamento sobre a história do Japão e a ligação com suas 

animações, tendo em vista contextualizar o surgimento dos animes no Brasil e as 

influências destes para a escolha do Japão como destino turístico. E, por último, 

analisou-se os dados obtidos pela pesquisa quantitativa relacionada à 

demanda potencial, aplicada no formato de formulários online, realizou-se através de 
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divulgação por meio de rede social, o Facebook, onde foi disponibilizado em 

grupos variados, em grupos com interesse no Japão e em grupos de otakus aplicando o 

método bola de neve, para que as respostas obtidas abrangessem um número mais 

diversificado. 
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1  TURISMO CONTEMPORÂNEO 
 

O turismo como é visto atualmente deriva de diversos fatores que juntos 

possibilitaram um maior deslocamento de boa parte da população mundial, dentre 

esses facilitadores estão: A inserção de novas tecnologias, na área de transportes e 

comunicações; foram as responsáveis por encurtar distâncias no mundo, agora 

globalizado e o aumento do tempo de lazer e renda adicional proporcionando o 

desenvolvimento do turismo. 

O conceito mais comum do que poderia vir a ser o turismo é o conceito segundo 

a Organização das Nações Unidas (ONU) e a Organização Mundial de Turismo (OMT), 

como sendo a atividade do viajante que sai do seu entorno habitual, por período inferior 

a um ano, sem intenções de praticar qualquer atividade remunerada através de 

entidades do local visitado”. 

De acordo com Barretto (2004), o turismo tem como um de seus objetivos, 

promover o intercâmbio cultural entre visitantes e visitados, entretanto, atualmente, a 

relação entre os turistas e a população que os recebe quase não possui mais 

semelhanças com a relação entre um anfitrião e um convidado, em alguns casos até 

mesmo a hostilidade por parte dos residentes é vista sendo praticada contra os turistas. 

Em um primeiro momento, é possível classificar os turistas em dois grupos, os 

que viajam através de instituições turísticas para destinos turísticos de massa, e os que 

viajam de forma não institucionalizadas. Pensando de maneira geral, esse primeiro 

grupo tende a ter uma relação com os moradores locais que não passa de uma 

prestação de serviço que estes fazem ao turista. E o segundo grupo estaria se 

propondo a ter uma relação diferente com essa comunidade. 

 

1.1 TURISMO CULTURAL 

 

As definições de cultura são amplas e não há uma única definição que consiga 

abordar todas as suas nuances, mas seu fácil entendimento pode ser visto  conforme 

Willians, (1976, apud PÉREZ, 2009, p. 104) que “[...] distingue três maneiras de 

entender e utilizar o conceito de cultura a) antropológica; b) sociológica; c) estética”. 
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A visão antropológica está ligada diretamente a idéia de diminuir o etnocentrismo 

e afirmar que cada cultura vem com suas próprias singularidades, para Edward Tylor 

(1871) a cultura seria uma característica socialmente adquirida, passando adiante a 

idéia de valores, moral, artes, conhecimentos, crenças e costumes. 

“O significado antropológico como modo de vida é alargado e nega a simples 

redução da cultura à actividades ligadas às belas artes” (PÉREZ, 2009 p. 104), 

significado este que não é visto na dimensão estética, já que seu entendimento se dá a 

uma idéia ultrapassada do que viria a ser cultura, que seria possuir um maior nível de 

entendimento sobre áreas como pintura, poesia, arquitetura, música, teatro, dentre 

muitas outras atividades vistas como pertencentes às “belas artes”, tornando o sujeito 

que possui tais conhecimentos fora do comum, uma pessoa culta. 

Essa concepção elitista, que foi vista no século XIX na Europa é julgada pela 

visão antropológica, pois confunde o nível de instrução das pessoas com sua real 

capacidade intelectual e inventiva, atualmente não mais existindo uma diferenciação 

entre “alta cultura” e cultura popular, tornando-se tênues os limites entre essas duas 

concepções  (PÉREZ, 2009). 

E por último, para a sociologia a cultura está diretamente ligada ao pensamento 

da cultura como instrumento de produção e consumo de ações culturais.   

O turismo cultural é uma vertente que vem crescendo em todo o globo e graças a 

isso, estudos mais elaborados com um enfoque nessa temática tem surgido, 

aprofundando o conhecimento na área. Dessa forma, o turismo cultural pode ser 

definido de formas complementares, como a definição dada pelo Ministério do Turismo 

que diz: 

“Turismo Cultural compreende as atividades turísticas relacionadas: à vivência 

dos elementos significativos do patrimônio histórico cultural e dos eventos culturais, 

valorizando e promovendo os bens materiais e imateriais da cultura” (BRASIL, 2007, 

p.8). Ou seja, o turismo cultural é a busca pelo autêntico, pelo desconhecido que se 

aprofunda não só em suas estruturas físicas, mas também em suas características 

imateriais.  De acordo com Krippendorf (1989, p. 186). 

 

O turismo só deve ser encorajado na medida em que proporciona à 
população hospedeira uma vantagem de ordem económica, antes de tudo sob 
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a forma de lucros, que a mesma terá desejado, onde esta vantagem seja de 
natureza duradoura e não traga prejuízos aos outros aspectos da qualidade de 
vida. [...] Em caso de incompatibilidade ou dúvidas, é importante colocar os 
interesses dos autóctones acima daqueles que reclamam as pessoas oriundas 
do exterior. 

 

Nessa definição pode-se ver a importância que a bastante tempo, contempla a 

comunidade local, que foi recebendo dentro da idéia de turismo cultural a concepção de 

não ser apenas a valorização daquela estrutura e cultura em específico, mas a 

valorização daquele povo, residente do local a ser visitado, sempre levando em conta 

em primeiro lugar o bem estar deles, para depois sim, com a comunidade inclusa e um 

bom planejamento explorar o potencial turístico da região. Reforçando a idéia da 

questão material e imaterial Dias e Pedro (2018, p. 47) argumentam que:  

 

O conceito de patrimônio cultural foi ampliado ao longo do século XX e, 
além de bens de “pedra e cal”, monumentos, obras de arte, pertencentes às 
elites civis e religiosas, passa a incluir saberes, música, festas, danças, 
crenças, que representam a cultura dos grupos étnicos e populares, 
configurando-se como patrimônio vivo com sua dimensão intangível.  

 

Em suma a cultura é um diferencial, que quando utilizado para fins 

mercadológicos, nesse caso mais precisamente no turismo, pode se tornar seu maior 

diferencial, causando assim uma maior demanda para os locais turísticos que a oferece. 

O turismo cultural é um segmento que vem como um movimento contrário ao 

turismo de massa, como explica Ortiz (2013, p. 630):  

 
Para as corporações transnacionais, o mundo é uno e diverso, se o 

objetivo é produzir e vender em escala global a ideia de totalidade é necessária. 
No entanto, a existência de países, regiões, religiões, classes sociais, etnias, 
coloca obstáculos às ambições empresariais. Neste caso, a cultura surge como 
instrumento para impulsionar o comércio. 

 

Já que o turismo de massa é marcado pelo deslocamento intenso da demanda 

turística para um determinado sítio turístico, decorrente de um modelo estruturado como 

uma indústria por seus produtores, onde a sua meta é a busca incessante por um 

número cada vez maior de turistas, sem levar em conta ou possuir a capacidade de 

carga e no geral um planejamento rentável daquela localidade, vem com o tempo 

impactando negativamente tanto fisicamente o local, que acaba tendo seus recursos 

esgotados, quanto psicologicamente, já que a população local acaba sentindo uma 
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aversão a essa exploração que em nada os inclui ou agrega em seu cotidiano 

(CASTRO, 2009). 

 
A insistência cega em trabalhar a exclusividade do turismo de ‘sol e 

praia’, pode ocorrer em perda de mercado, futuramente. O turismo meramente 
contemplativo tende a perder espaço, pois se observa uma tendência no desejo 
do visitante em interagir com os autóctones, vivenciando emoções ao explorar a 
localidade que visitam, ao ponto de sentir-se em casa (CUNHA, 2014, p. 23). 

  

Os deslocamentos proporcionados pelo turismo são formas que os turistas 

encontram de se afastar do seu cotidiano, mas sem perder de vista os confortos e 

facilidades vistos em seu dia a dia, por tanto procuram locais que ofereçam tais 

comodidades, mas com o passar do tempo e os locais a serem visitados cada vez mais 

semelhantes ao seu entorno habitual, apenas as diferenças visuais não mais 

conseguiam saciar os desejos dos turistas, que agora buscam mais pelo diferente nas 

culturas locais, na interação com os moradores e explorando a ludicidade que esses 

locais oferecem de novo para eles. 

A forma mais sábia de contornar os problemas causados pelo turismo de massa 

seria se tais intervenções urbanas não fossem apenas para gerar lucros imediatos e 

partissem para outro local a ser explorado assim que os recursos do anterior 

cessassem, ao invés disso, buscassem uma forma rentável de trazer qualidade de vida 

para o morador local, levando sempre em conta a preservação da identidade e história 

daquele local, fortalecendo o turismo voltado aquela determinada cultura. 

Um fator influente sobre as decisões feitas pelos turistas é ter a sua disposição 

uma ampla gama de atividades de lazer no destino escolhido e grande parte dessas 

atividades são promovidas pela indústria cultural, que disponibiliza uma maior oferta de 

produtos turísticos em uma determinada região, “fabricando produtos culturais”, tais 

como exposições de artes, festivais musicais, produções audiovisuais, apresentações 

de tradições culturais, facilitando assim a aproximação do turista com a cultura local.  

 

1.2 INDÚSTRIA CULTURAL   

 

O uso do entretenimento no tempo de lazer é algo de suma importância para as 

pessoas, já que esse ato se tornou algo que a sociedade moderna considera como uma 
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quase obrigação, algo que precisamos buscar em nosso tempo livre, sob qualquer 

pretexto, o conceito de diversão e entretenimento estão cada vez mais ligados, 

tornando sua dissociação cada vez mais difícil da dimensão do espetáculo e do 

consumo (SIMONETTI, 2010). 

 
 Inúmeros são os exemplos da presença do entretenimento na 

produção midiática brasileira contemporânea, desde o papel preponderante das 
novelas na produção televisiva até o crescimento na mídia impressa (grandes 
jornais diários, revistas semanais de informação) do espaço dedicado a temas 
como moda, gastronomia, comportamento de celebridades, cuidados com o 
corpo, manutenção da saúde, busca do sucesso profissional (COELHO, 2007, 
p. 31). 

 

Essa forte presença do entretenimento na mídia como visto na citação de Coelho 

(2007), reforça a associação diversão/ consumo, já que a aparição de muitos modismos 

surge a partir da promoção feita dentro desses meios de comunicação. Transformando 

o “tempo livre” em tempo de consumo das mercadorias, a começar pela própria “arte” 

transformada agora em mercadoria. 

Historicamente falando os primeiros estudos sobre a indústria cultural, são até 

hoje de extrema importância, olhando por um viés negativo com relação as suas críticas 

ao produto final da indústria cultural, reforçando a idéia de que a indústria cultural se 

apropria do que seria cultural e o reduz para se adaptar aos gostos das massas, 

utilizando-se de estereótipos sem trabalhar o caráter crítico do espectador (ADORNO; 

HORKHEIMER, 1985). 

A indústria cultural trata a produção cultural como mercadoria fazendo-se 

entender, como o mercado das massas que impõe o mesmo esquema de organização 

e planejamento das indústrias têxtil, alimentícia e automobilística, por exemplo, que tem 

como objetivo as fabricações em série só que voltadas para os produtos simbólicos. A 

mídia tem feito cada vez mais o papel de manipulação das grandes massas, tudo que é 

exposto e comercializado através dela é considerado pela maioria como verdade, 

alienando e manipulando tanto a forma como eles pensam como também o que 

consomem (MACHADO, 2009). 

Sobre uma ótica diferente do mesmo fenômeno, Walter Benjamin critica a 

indústria cultural pela venda em massa das obras de arte, já que esse processo retira a 

essência do objeto como sendo único, pois um objeto que é replicado em grande escala 
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tende com o tempo, a se tornar obsoleto, ainda mais quando a réplica é a cópia perfeita 

da obra original, mas por ter uma linha de pensamento positivista acredita que mesmo 

ao perder sua autenticidade a obra poderá assim alcançar um grande número de 

pessoas em oposição ao pequeno público que antes tinha acesso a esse tipo de cultura 

(VIEIRA, 2013). 

 Em contraponto, Adorno e Horkheimer (1985) afirmam que “[...] isso não 

significa que ao perderem o caráter de uma autêntica mercadoria estariam preservadas 

na vida de uma sociedade livre” e acrescentam “mas, ao contrário, agora caiu também 

a última proteção contra sua degradação em bens culturais” (ADORNO; 

HORKHEIMER, 1985, p. 132). O que eles querem ressaltar é o fato de que mesmo que 

essa cultura seja mais replicada isso não quer dizer que a população que antes não 

tinha acesso a tal tipo de objeto a possui com sua massificação, por exemplo, Für Elise, 

uma obra do famoso compositor alemão Ludwig van Beethoven, que aqui no Brasil 

ficou muito conhecida sim entre as massas, mas não por sua beleza sinfônica ou pelas 

especulações de quem viria a ser Elise, mas sim pela apropriação da música pelas 

empresas de gás, já que muitos só a reconhecem como sendo a música do gás, 

mudando por completo seu significado como uma obra de arte para apenas uma 

vinheta musical, a obra foi transformada em mais uma maçante melodia de caixinha de 

música para vender determinado produto de porta em porta. 

Percebe-se que os autores tecem suas críticas voltadas à idéia de que o 

esclarecimento que deveria vir para livrar o homem de suas antigas crenças mitológicas 

que os prendiam e sufocavam, na verdade apenas o substitui e ao invés desses novos 

conhecimentos serem disseminados para todos, eles ficam retidos na mão de poucos e 

esses controlam a partir daí o que deve ou não ser esclarecido para a população, 

influenciando cada vez mais nas decisões da massa. 

Os filmes, as revistas e as músicas são tratados pela indústria cultural assim 

como a produção de um carro para a indústria automobilística.  

Assim sendo, a indústria cultural se utiliza de todos os mecanismos disponíveis 

para modelar o comportamento de seus consumidores. As propagandas midiáticas, por 

exemplo, usam recursos mais atrativos para induzir seus espectadores ao consumo de 

seus produtos. Desse modo, para a indústria cultural o homem não passa de uma 
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mercadoria para seus fins lucrativos. Levando a uma suplantação da consciência social, 

transformando ou reduzindo tudo em bens de consumo principalmente a indústria 

cinematográfica (ADORNO; HORKHEIMER, 1985). 

A mídia tem feito cada vez mais o papel de manipulação das grandes massas, 

tudo que é exposto e comercializado através dela é considerado pela maioria como 

verdade, alienando e manipulando tanto a forma como eles pensam como também o 

que devem consumir e entender como certo e verídico (FARIA, 2008). Um bom 

exemplo é o filme a Bruxa de Blair (dirigido por Daniel Myrick e Eduardo Sánchez, em 

1999) que na época, foi vendido como retratando um fato real, os atores inclusive 

assinaram um termo para “desaparecerem” por um ano inteiro. Muitas pessoas saíram 

do cinema apavoradas e com medo do que aconteceu com os jovens presentes no 

filme, quando tudo não passava de um ato publicitário como muitos outros e a questão 

é que a população em geral acredita na mídia como sendo reprodutora de verdades, 

quando a verdade mesmo pode estar sendo manipulada ao bel prazer e interesse deles 

(ZANANI, 2013). 

A indústria cultural é a produção em massa do que seria cultural, transformando 

obras eruditas em objetos de consumo sem a real essência do objeto. Processo em que 

os consumidores perdem o senso crítico tendo que absorver o que a indústria os vende 

(ADORNO; HORKHEIMER, 1985). 

O crescimento e desenvolvimento de novas tecnologias e o fácil acesso as redes 

sociais têm ajudado as pessoas em geral a escapar desse tipo de controle midiático, 

não por completo, porque as propagandas e anúncios sempre estarão presentes, mas 

os conteúdos que elas consomem atualmente é muito mais amplo e abre caminhos 

para se fugir das mãos invisíveis da indústria cultural, a partir do momento em que 

todos têm a chance de criação, sem depender de produtoras, isso está na música, em 

filmes e até mesmo em jogos para consoles de última geração.  

Um bom exemplo sobre como as redes sociais podem ajudar as pessoas a sair 

da ignorância é a música recém lançada em 2018 this is America de Childish Gambino 

um rapper americano, na música a primeira vista muitas pessoas não entenderam as 

diversas referências históricas e críticas sociais que estão inseridas no videoclipe, mas 

conforme a rede conecta as pessoas, elas foram pouco a pouco se ajudando e 
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captando cada informação que antes poucos viam e a música por essa razão está 

sendo muito bem vista. A internet é sim usada pela indústria cultural, mas quando 

usada de forma correta é uma excelente arma contra a alienação. 

As animações japonesas em contraponto, são um elemento cultural 

representativo dentro e fora do Japão, como diz Batistella (2014, p. 114): 

 
O anime, para seus leitores japoneses, é mais que uma forma de 

cinema exclusivo, despretensioso e de entretenimento infantil. Esse suporte é 
considerado para promover o debate e conscientização da sociedade ao 
abordar assuntos relevantes em suas narrativas. 

 

As porduções audiovisuais como A princesa Mononoke (direção de Hayao 

Miyazaki, 1997) e o Cemitério dos vagalumes (direção de Isao Takahata, 1988), são 

representações clássicas da aplicação da cultura e da história do Japão, em produções 

como esta, produzindo críticas sociais e demonstrações históricas referentes aos seus 

respectivos temas, A princesa Mononoke é uma crítica à forma egoísta e prepotente 

dos humanos que por sua ganância, destroem boa parte da meio ambiente em que se 

inserem, tudo isso contextualizado com fábulas japonesas, sobre deuses da floresta e o 

difícil convívio com a raça humana, enquanto que o Cemitério dos vagalumes é um 

filme que retrata do ponto de vista de uma inocente criança, as atrocidades 

ocorridas durante a 2º Guerra Mundial e as dificuldades encontradas pelo povo japonês 

durante e após as bombas de Hiroshima e Nagasaki, é uma triste história que mostrou 

a realidade de muitas crianças que viviam no Japão durante esse período (BARROS; 

HORA, 2013).  

A importância dos animes como uma produção audiovisual, chamou a atenção 

da indústria cultural que se apropriou dos animes para conseguir lucrar com a 

venda de animações vazias, sem contexto e criadas unicamente para fornecer  ganho 

financeiro, principalmente com a venda de produtos relacionados ao anime, tais 

como action figures, a venda de DVDs, Blu Rays, pôsteres  e jogos criados com base 

na animação, um exemplo disso seria o anime Girls and Punzers (direção de Tsutomu 

Mizushima  em 2012), onde o enredo é unicamente focado em um grupo de meninas 

fofinhas que juntas em um clube, batalham em tanques de guerra contra outras 

“escolas”, e isso é basicamente o que acontece o anime inteiro. Dentro desta indústria 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hayao_Miyazaki
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hayao_Miyazaki
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Tsutomu_Mizushima&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Tsutomu_Mizushima&action=edit&redlink=1


21 

 

extremamente lucrativa o produto que mais se destaca de longe, são os longas-

metragens da indústria cinematográfica. 

 

1.3 O AUDIOVISUAL 

 

O termo audiovisual tem origem nas expressões “áudio”, do latim audire que 

significa ouvir, e de “visual”, do latim videre que significa ver, enxergar Braga (2015).  

“O produto audiovisual pode ser definido como o resultado da transmissão de 

imagens em movimento, seja qual for o meio utilizado para sua veiculação, reprodução, 

transmissão ou difusão.” como bem explica o Ministério do Turismo (2007), sem 

esquecer a importância da junção com o áudio em tais produtos midiáticos. 

A era das tecnologias possibilitou que hoje vivêssemos um período de grande 

difusão e importância das produções audiovisuais, no qual o audiovisual é o modo de 

expressão predominante, não só nas telas do cinema, mas também nas telas dos 

celulares, no qual pessoas sem a mesma estrutura de cineastas, produzem formas 

variadas de conteúdo através de diversas plataformas online, sendo a mais conhecida o 

YouTube, o processo de produção audiovisual tem como finalidade principal comunicar 

algo a alguém e o faz através de diferentes meios, em resumo, podem ser por meio de 

filmes/documentários; vídeo games; programas e séries para televisão e/ou para a 

internet; animações; videoclipes musicais, ou ainda um filme ou vídeo 

publicitário (BRASIL, 2007). 

Economicamente falando de acordo com o Ministério do Turismo (BRASIL, 

2007, p. 6): 

 
O audiovisual, como parte importante dos megasetores da mídia e das 

indústrias criativas, é uma das atividades econômicas que mais cresce em todo 
o mundo. Esta indústria multibilionária gera hoje uma imensa circulação de 
pessoas, equipamentos e capitais ao redor do mundo, movimentando mercados 
de produção, distribuição, direitos autorais, tecnologia [...] O porte econômico 
da indústria do audiovisual é imenso. Em 2005, o impacto do setor na economia 
norte-americana foi de USD 60,4 bilhões (R$126,84 bilhões). 

 

Isso só demonstra a importância desse setor econômico e sua grande influência 

mundial, já que as produções americanas são as mais consumidas no globo. 
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Historicamente falando é impossível não perceber a importância dada ao cinema 

em prol dos outros produtos audiovisuais, afinal de contas, graças ao desenvolvimento 

de suas técnicas e a criação de tecnologias utilizadas para a criação cinematográfica, 

que tornou, em parte, possível a concepção de novos tipos de produtos audiovisuais. 

No olhar dos historiadores visto no texto de Hagemeyer (2013) esse relato começa com 

o surgimento do cinema no século XX, durante esse período inicial não foi bem visto 

pela Escola de Frankfurt, já que sua visão era deveras negativa e suas críticas à 

indústria cultural foram predominantes nas universidades europeias, impedindo uma 

análise delas sobre o cinema, que só veio a ganhar maior reconhecimento enquanto 

“produto cultural” apenas após os ano 60, a partir disso, obteve o olhar acadêmico para 

sua linguagem que passou a ser sistematizada e analisada.  

Dentre essas análises, como Grodal (2009) afirma, algumas atitudes do nosso 

cotidiano permitem diferentes tipos de moralidade, como por exemplo um soco em uma 

luta de boxe ou um carrinho em um jogo de futebol são acontecimentos que, no 

máximo, irão acarretar punições contidas de acordo com as regras do esporte, o que 

não ocorre em nosso cotidiano, pois são atitudes passíveis de punição. Com essa 

analogia podemos entender tanto a suspensão de crenças que o cinema traz, como 

aceitar pessoas com superpoderes, quanto a nossa percepção de certo e errado, já que 

os motivos de aceitarmos tão facilmente aquelas regras no contexto imposto pelo autor 

acontecem graças a imersão, que torna possível a aceitação de ideias fora da nossa 

realidade e moralidade cotidiana, tais características tornaram possível o crescimento 

que vemos atualmente do cinema.  

Outros produtos audiovisuais, como programas de televisão e os videogames, 

não foram contemplados pela pesquisa de Hagemeyer (2013) por suas características 

fluidas e descontínuas, já que tais particularidades dificultam a análise para os 

historiadores, o que não torna seus estudos impossíveis, apenas mais escassos dos 

que os relacionados ao cinema que tem como vantagem sua linearidade, com isso os 

seus momentos históricos são: a passagem do mudo para o sonoro, do preto e branco 

para o colorido, o uso do cinemascope, e mais recentemente o diálogo possível de ser 

criado entre o cinema, o vídeo, a televisão e a computação (MOURÃO, 2001). 
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A grande visibilidade que compõe o cinema e outras produções audiovisuais 

permitiu que se criasse uma ponte entre a realidade e o imaginário de sua audiência, 

estreitando cada vez mais sua relação com o público, esse que, ao se deparar com as 

possibilidades dadas pelo turismo em participar ativamente dos cenários e dos 

ambientes vistos nos seus filmes, séries e animações de preferência, se vê motivado a 

partir para o lugar apenas com esse intuito, tal concepção é abordada pelo Ministério do 

Turismo (2007) da seguinte forma. 

 

Muitas locações utilizadas na produção de um filme acabam por 
influenciar o telespectador, de forma consciente ou não, induzindo-o a 
incorporar em seu imaginário pessoal os cenários onde se desenvolveram suas 
tramas favoritas – ou seja, em filmes, em produções de televisão, entre outros. 
O cinema, portanto, funciona como reforço de poderosos símbolos que podem 
influenciar a escolha do destino de turistas - individual ou coletivamente. 

 

A definição de marketing no meio acadêmico defendida por Kotler (2003, p. 30) é 

conhecida como a ação de “[...] estimular as pessoas a tomar consciência dos vários 

produtos e serviços da empresa, interessando-se por eles e comprando-os”, nesse 

quesito a Walt Disney Productions é uma empresa de destaque, pois utiliza suas 

próprias criações cinematográficas para a promoção das locações que representam tais 

obras em seu próprio parque temático, de forma consciente, visando uma interação 

entre ambos os mundos. 

De acordo com Nader (2014), O Disney World Resort é o conjunto de parques 

temáticos mais famoso do mundo e também o mais visitado. Se encontra no sul do 

estado da Flórida, Estados Unidos e é um enorme complexo turístico que inclui quatro 

parques temáticos (Magic Kingdom, Animal Kingdom, Disney Hollywood Studios (antigo 

MGM Studios), Epcot Center, dois parques aquáticos (Typhoon Lagoon e Blizard 

Beach),Com diversos hotéis temáticos mais as lojas de souvenirs, restaurantes e áreas 

de lazer, especificamente falando sobre cinema Oliveira, 2013, p.29 diz: 

 

No Disney-Hollywood a diversão é garantida para crianças, jovens e 
adultos que se interessam por cinema uma vez que a idéia do parque é celebrar 
os anos dourados de Hollywood, das décadas de 1930 e 1940 e também 
mostrar bastidores de produções que já foram feitas pelo estúdio Disney, além 
das que estão em processo de desenvolvimento, todas as atrações deste 
parque são dedicadas ao cinema e a televisão.  
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Pode-se dizer que a disney reconta suas histórias de contos de fadas, sendo 

você o protagonista, todos os dias em seus parques, junte isso e o apreço que eles têm 

por seu público-alvo e não é difícil entender os motivos da Disney estar no imaginário 

de tantos turistas. 

Outro grande exemplo cinematográfico que levou que levou uma legião de fãs 

para suas alocações e sets de filmagem foi o filme O senhor do anéis, produzido na 

Nova Zelândia.  

 
Mais de 150 locais de filmagens transformaram-se em roteiros turísticos 

onde os turistas podem vivenciar as suas próprias experiências como os 
personagens da trilogia. Após o lançamento do primeiro filme em 2002 (“A 
Sociedade do Anel”), O impacto da trilogia do “senhor dos Anéis” no turismo da 
Nova Zelândia foi que se tornou um case study em todo o mundo. Eis apenas 
alguns números fornecidos pela New Zeland Film Commission: Espectadores 
nos 3 primeiros meses após a estreia:  

 
• USA/Canadá: mais de 50 milhões  
• Reino Unido – mais de 13 milhões  
• Alemanha – mais de 10 milhões  
• Coreia do Sul – mais de 3 milhões  
• Japão – 5,5, milhões, nos primeiros 10 dias (DIAS, 2018, p. 11) 

 

Não só filmes, como visto nos exemplos anteriores, levam turistas a 

determinadas alocações, as séries também tem despontado grande importância nesse 

segmento, como por exemplo, a série baseada nas obras de George R. R. Martin 

conhecida mundialmente como Game of thrones, a força desse movimento turístico é 

tão grande que atualmente Dubrovnik, na Croácia, onde são filmadas algumas das 

principais cenas passadas em Kingslanding, enfrenta problemas de capacidade de 

carga trazidos por hordas de turistas, já que a cidade não suporta um volume tão alto 

assim durante sua época de alta temporada. 
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2    JAPÃO E SUA CULTURA 

 

O Japão é um país milenar, que hoje se constitui como parte de um pequeno 

núcleo de países detentores das maiores potências econômicas do mundo, é um país 

de tamanho tão diminuto se comparado ao resto do globo, mas que detém a terceira 

maior economia do mundo de acordo com a Fundação Alexandre de 

Gusmão FUNAG (2017), como argumenta Henshall  (2004, p. 12): 

 
De exótica a obscura terra de campos de arroz e déspotas feudais, a 

cerca de cento e cinquenta anos, depressa passou a ser um grande rival entre 
as potências imperialistas, uma ameaça militar para ordem mundial e, 
ultrapassada a crise por qual passou, uma superpotência econômica. 

 

O que é mais instigante é como o Japão ainda é visto como o “outro”, no sentido 

de ser uma cultura extremamente diferente do “nós” estabelecido pela cultura européia, 

essa visão descrita por Henshall como o Japão sendo um país exótico ainda 

permanece vivido no inconsciente de muitas pessoas, o que era para ser um choque 

cultural apenas durante o começo das interações entre japoneses com o resto do 

mundo, por realmente existirem diversas diferenças de caráter cultural entre esses 

povos na época, acabou tornando-se intrínseco ao que conhecemos como sendo parte 

da cultura japonesa. Como fala Ortiz (2000), É como se o Japão fosse uma terra 

enigmática com uma cultura que se abstêm de influências externas, como se sua 

história milenar fosse apenas em linha reta sem nenhuma ramificação, o que 

obviamente não corresponde com a realidade, já que historicamente falando o Japão 

veio a ter sua escrita e algumas religiões de países próximos, como a China exercendo 

boa parte dessas influências e com o pós segunda Guerra Mundial não foi diferente, as 

áreas de educação, saúde e economia atuais do Japão são um mix retirado de diversas 

culturas pelo globo, desde França à Estados Unidos.  De acordo com RODRIGUES 

(2008, p. 2 apud TOBIN, 1992).  

 
A geniosidade dos japoneses é baseada não na invenção, mas na 

adaptação – da poesia Koreana, túmulos e têxteis. Livros e escrita Chinesa, 
ciência e medicina Holandesa, educação Francesa, colonialismo Inglês, 
militarismo Alemão, e igualitarismo, eficiência corporativa e cultura pop dos 
Estados Unidos da América. 

 



26 

 

  A despeito dos motivos que venham a fazer as pessoas acreditarem nesse 

Japão distante e homogêneo, boa parte da culpa está no próprio Japão, que sempre fez 

questão de estabelecer essa como a visão real que as pessoas deveriam ter de sua 

nação, o Japão é um país muito nacionalista, para ele então reconhecer que parte do 

que o faz grande foi a agregação de outras culturas, parece tornar menor os seus 

méritos aos olhos dos demais, o que não é verdade, já que por essa pluralidade cultural 

que existe sim nas terras nipônicas a forma como conseguiram tornar deles essas 

inspirações nas outras culturas globais que fizeram o Japão a grande potência que ele 

é. 

 

 

2.1 HISTÓRIA DOS ANIMES E MANGÁS NO JAPÃO 

 

Figura 1: Pergaminho Chōjū-Jinbutsu-Giga 

 

Fonte: Google imagens, Chōjū-Jinbutsu-Giga 

 

Genji-Monogatari-Emaki (rolo de imagem ilustrado do conto de Genji), Ban-

Dainagon-Emaki (rolo de imagem ilustrado sobre Ban-Dainagon), Shigisan-Engi (rolo de 

imagem ilustrado sobre as lendas do monte Shigi) e Chōjū-Jinbutsu-Giga são 
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chamados os quatro grandes manuscritos ilustrados da história japonesa, todos eles 

pertencem ao século XII e fazem parte do período Heian, dentre eles Chōjū-Giga se 

destaca, pois ao invés de contar histórias folclóricas conhecidas como os outros três, 

ele descreve versões personificadas de animais como sapos, coelhos, macacos e 

raposas envolvidos em interações sociais que o povo japonês normalmente tinha na 

sociedade da época, as diferenças não param por aí, os outros pergaminhos são 

coloridos e com escritas, o Chōjū-Giga era feito em preto e branco (assim como os 

mangás) e sem nenhuma escrita. Chōjū-Giga é considerado a origem dos mangás e 

animes japoneses modernos, por conta da influência técnica, artística e das próprias 

temáticas que vieram a se desenvolver, isso ocorre por Chōjū-Giga retratar um lado 

mais cotidiano e comum para as pessoas em geral (MIYASHITA, 2016). 

Voltando para uma época Histórica mais recente, os mangás tiveram um papel 

importante nos anos 20, já que o período Taishō, foi uma época com problemas 

políticos e econômicos no Japão, afloraram-se as críticas ao governo onde a nova 

cultura popular e literatura, juntamente a classe trabalhadora e os movimentos 

feministas grupos marxistas começaram a surgir nas cidades, a desigualdade 

econômica e a injustiça política tornaram-se alvo de críticas amargas, desenhistas no 

geral começaram a aderir e formar associações como a federação dos artista de mangá 

(Nihon mangaka renmei) e muitas outras, tendo nessa época uma grande variedade de 

publicações contendo críticas com teor político. Indo para o período durante a guerra 

a situação era outra completamente oposta, já que a partir de 1925 com a lei de 

preservação da paz, artistas que antes tinham o direito de demonstrar suas 

insatisfações com o governo a partir daquela lei não podiam mais, tudo foi controlado 

pelo governo e a única forma de expressão artística aceita era aquela que apoiava o 

governo japonês, muitos foram mortos e torturados por irem contra o regime japonês e 

os que continuavam na agora oficial associação de mangá do novo Japão, que era a 

única existente após a dissolvição das demais associações, eram obrigados a produzir 

histórias retratando em seus mangás os líderes britânico e americano como 

representações de vampiros ou demônios e mesmo o conteúdo infantil não relacionado 

com a guerra começou aos poucos a se tornar histórias com algum tipo de incentivo ao 

militarismo ou sobre aventuras militares (KINSELLA, 2000). 
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Para Pessel (2009, p. 15): 

 
Os primeiros desenhos animados nipônicos começaram a ser 

produzidos ainda na década de 1910, inclusive por iniciativa individual de 
desenhistas. Em 1913, Seitaro Kitayama cria curtas-metragens inspirados em 
fábulas infantis japonesas. As obras de Kitayama foram resultados também de 
pesquisas feitas por ele com desenhos em tinta e papel nanquim. Um de seus 
filmes - Momotaro (O menino pêssego em tradução livre) - foi o primeiro 
desenho animado do país exibido no exterior, em 1918 na frança. 

 

Enquanto isso as animações passavam os anos 20 tendo uma grande evolução 

técnica, já que em 1927 foi feito o primeiro desenho animado que possuía som, seu 

nome é Osekisho por Noburo Ofuji, ainda nesse ano uma animação foi produzida com 

os mesmos padrões da Disney da época, foi criada por Yasuji Murata e se chamava 

Tako no Hone (SATO, 2005). 

Já a década de 30 com um país envolto totalmente na guerra, todos os 

conteúdos audiovisuais se tornam, assim como os mangás, voltados à exibição e 

propaganda de filmes e animações promovendo o militarismo, esse controle dos 

militares durou até o fim da Segunda Guerra Mundial, onde todos os meios de 

comunicação eram controlados por eles, no entanto mesmo que seja contraditório, foi 

durante esse período de repressão militar que a animação japonesa mais evoluiu 

tecnicamente, graças aos incentivos financeiros vindos do governo para a sua produção 

(SATO, 2005). 

Em meados da década de 50 o Japão declarou que o período pós-guerra tinha 

ali se findado, abrindo as portas para uma nova realidade de crescimento econômico, 

industrial e um maior poder aquisitivo de sua população, tornando o povo mais otimista 

com a proximidade que a nação tomava dos países ocidentais, a década de 1960 

testemunhou um crescimento surpreendente do produto interno bruto, cuja taxa anual 

era superior a 10% em um período de dez anos, com uma boa base econômica no ano 

de 1964 o Japão se torna o país sede das Olimpíadas, os jogos olímpicos ocorreram 

em Tóquio. Com o desenvolvimento econômico e o crescimento exponencial de 

televisores domésticos na década de 50, animações tornaram-se comuns na 

programação televisiva japonesa, chegando então ao início real dos animes como é 

atualmente, em 1963 quando a série de mangás do aclamado Osamu tezuka, 
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conhecida como astro boy aqui no ocidente, entrou no ar e se tornou um sucesso 

aclamado tanto no Japão como fora dele (MACWILLIANS, 2008). 

A década de 1960 foi também a época em que os papéis de desenhista e 

roteirista ficaram delineados com mais clareza, de forma que os autores não 

necessariamente precisavam ser os dois, com o crescimento do mercado de mangás a 

necessidade de se contratar assistentes foi se tornando cada vez mais urgente para 

entregar as produções de forma semanal, tornando assim os mangás como um 

“sistema de produção”. Com o estabelecimento desse sistema no final de 1966, as 

vendas de revistas Shonen chegaram a 1 milhão e em três anos ultrapassaram 1,5 

milhão de cópias  (MACWILLIANS, 2008). 

Desde a década de 1960, milhões de revistas de mangá foram vendidas, e 

graças a isso obtiveram versões animadas das suas obras em prol de obter maior 

público para seus mangás, graças a suas versões animadas na televisão, os produtos 

relacionados também obtiveram grande popularidade e sucesso comercial, mangás que 

tinham um número muito grande de vendas usavam as animações como marketing e 

alcançar públicos maiores ainda para vender suas obras (MACWILLIANS, 2008). 

Os estúdios de animação não só atualmente, mas desde o começo de sua 

existência são empresas que ao serem criadas, se separam em subcategorias, se 

fundem, voltam a sua forma original, recomeçam com uma nova roupagem ou 

simplesmente acabam com o tempo, com isso dito, em 1970 e 1980 especialmente, 

com a chegada dos gravadores de videocassete o desenvolvimento de sub-gêneros 

ocorreu, dando início ao desenrolamento de um processo onde os estúdios puderam 

abrir um leque maior de gêneros para segurar o público que ia saindo da infância, os 

maiores exemplos assim seria o seinen e o josei, que são gêneros voltados para um 

público mais adulto masculino e feminino respectivamente. No início dos anos 70, por 

volta da época em que a Mushi Production, que é o estúdio criado por osamu tezuka 

em 1963, com o intuito inicial de produzir seu anime de maior sucesso o Astro boy, 

entrou em colapso, a Toei Animation estava em um processo semelhante, no qual se 

não estava demitindo seus funcionários, os estavam realocando como freelancers 

temporários.  
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Com os vários funcionários da Toei sendo obrigados a procurar trabalhos por 

fora da forma independente vários estúdios pequenos foram criados, já que criá-los 

com mais animadores que estavam passando pelo mesmo processo seria mais seguro 

do que tentar trabalhar de freelancer, e então graças a essa época onde a Toei 

dispersou parte do seu pessoal, criaram-se diversos estúdios, alguns de desfizeram 

com a volta a Toei, outros continuaram como pequenos estúdio, mas algumas delas 

como por exemplo, a Madhouse, que viria se tornar um grande estúdio na atualidade, 

conhecida por seu alto nível de animação e é atualmente um dos maiores estúdios de 

animação do Japão. Todas elas proporcionando uma gama mais variadas de conteúdo 

para esse público otaku. 

O termo Otaku surge na década de 80, aparece basicamente pela idéia de que 

palavras pré-existentes não conseguiam expressar corretamente o que seriam essas 

pessoas fanáticas por animes e mangás, elas costumavam ser chamadas de “nekura-

zoku” (em tradução livre é como a “tribo dos esquisitões”) ou fanáticos, mas nenhuma 

dessas palavras realmente conseguia expressar o sentido real da época para esse 

público, então que surge nos textos de Akio Nakamori a palavra otaku para designar os 

fãs obcecados desse nicho que desde essas épocas são estereotipados como pessoas 

“nerds” que passam seus dias lendo mangás e vendo animes, que esperam horas em 

filas gigantescas para falar com seus idols ou para comprar jogos para seus consoles, 

que não sabem falar de outra coisa a não ser seu hobbie (MIZUKU et al, 2012). 

 A palavra otaku desde que começou a ser usada largamente no Japão, não 

designava uma conotação positiva a quem a recebia, era um insulto no Japão, que com 

o tempo foi se desenvolvendo como um termo mais abrangente no sentido de que, 

qualquer pessoas que tenha obsessão pelo seu hobbie seria chamada assim, desde 

um fanatismo por carros ou ficção científica, atualmente essa situação vem mudando 

aos poucos graças a força que os animes têm no ocidente e com isso alcançam o 

próprio governo japonês que viu nessa parte mais pop do Japão a chance de se 

divulgar para novos públicos, especialmente o público mais jovem, e levar pessoas a 

irem para lá por motivos além de conhecer sua rica cultura tradicional e suas 

tecnologias, mas ainda assim o termo ainda carrega muito para os japoneses esse 

sentido mais pejorativo (MIZUKU et al, 2012). 
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Nas palavras de Barros (2016, p. 4): 

 
[...] pensava que otaku significaria uma espécie de nerd por animação, 

banda desenhada, vídeo-jogos e outros aspectos da cultura japonesa. A 
verdade está longe disso. Acontece que, no Japão, a palavra tem uma 
conotação negativa, que de alguma forma foi transformada em positiva, quando 
transposta para a sociedade ocidental e mais propriamente para a americana. 

 

Mesmo que seu significado na escrita não tenha sido modificado na descrição do 

que seria um otaku para outras línguas, o que se viu no Ocidente foi uma 

ressignificação por parte da própria população que consumia animes e mangás, tendo 

como significado nos países do ocidente mais uma relação de fanboy e fangirl do que 

qualquer outra coisa pejorativa como se vê no Japão (BARROS, 2016). 

Os Mangás e animes há muito tempo deixaram de ser apenas engraçados e 

voltados para o público infantil, atualmente eles possuem uma vasta gama de sub-

gêneros que requerem em algum nível, um conhecimento prévio daquele tipo de 

literatura, sendo assim, foram os anos 90 um marco para a animação japonesa como a 

conhecemos hoje e o começo do sucesso internacional que ela iria ter, no início dos 

anos 90 animações em geral eram vistas como “coisa de criança” ou se levada em 

conta era por um público muito restrito, as animações japonesas eram levadas ainda 

menos a sério fora do Japão, já que o público muitas vezes não tinha nem a noção que 

aquele era um produto japonês, um bom exemplo é Speed Racer, mas como bem diz 

Napier (2001, p.5, [tradução livre]). 

 
As coisas mudaram. Enquanto o Japão é conhecido por produtos tão 

“culturais” como haiku, zen e artes marciais, o Japão dos anos 90 começou a 
desenvolver uma nova exportação, filmes de animação e vídeos - anime, uma 
abreviação japonesa da palavra inglesa “animation”. 

 

Quem cogitaria que ainda nos anos 90 o agora conhecido como anime e não 

mais apenas animação japonesa, conseguiria “[...] cruzar fronteiras internacionais para 

se tornar uma declaração política em um país da Europa devastado pela guerra” 

(NAPIER, 2001, p.5, [tradução livre]), mas conseguiu com a sua obra-prima feita por 

Katsuhiro Otomo, chamada Akira (1991), um filme em estilo anime, que se passa em 

um mundo cyberpunk, sendo atualmente considerado um clássico do gênero, mas os 

sucessos e a aproximação com o público do exterior não ficou apenas por conta de 

Akira, outros clássicos também surgiram nesse período como por exemplo: Ghost in the 
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shell(1995), Neon Genesis Evangelion (1995) que foi outro grande sucesso da época 

assim como akira, Cowboy Bebop (1998), e representando um dos mais bem 

conceituados estúdios de animação a Ghibli, temos na década de noventa um dos seus 

maiores sucessos conhecido como Princesa Mononoke (1999), ainda nos anos 90 

temos, Yu Yu Hakusho (1994), Rurouni Kenshin (1996) e muitos outros, onde a única 

coisa em comum entre eles sendo o sucesso com o público, já que suas propostas são 

bem diferenciadas entre si. 

 

O mercado de venda de animes, especialmente nos formatos DVD e 
Blu-ray, marcou um crescimento de 111% no primeiro semestre de 2010, em 
relação ao mesmo período do ano anterior, com arrecadações de 143,7 bilhões 
de ienes (mais de US$ 1,6 bilhão). Nos Estados Unidos, em 2009, o comércio 
de produtos relacionados às séries animadas chegou a US$ 2,74 bilhões, 
considerando os direitos relacionados à exibição em redes televisivas, vendas 
de DVDs e Blu-rays, exibição em cinemas e demais produtos relacionados às 
marcas. A média de transmissão de animes em canais pagos no mês de março 
de 2010 foi de mais de quatro horas diárias (e pouco mais de 26 minutos/dia 
nos canais abertos) (CANÁRIO, 2012, p. 494). 

 

O crescimento dos animes no mercado interno e externo, junto ao 

desenvolvimento de novas tecnologias aplicáveis nos mesmos é contínuo até os dias 

atuais, um bom exemplo de novo uso de tecnologias é o uso de CG (computação 

gráfica) em animações, que está se tornando algo cada vez mais corriqueiro já que 

esse artifício ajuda no detalhamento de algumas cenas ou personagens, com passar 

dos anos também trouxe uma maior número de vendas, crescendo de forma 

exponencial como pode ser visto na citação de Isshiki e Miyazaki. 

 

Pode-se dizer que uma das grandes conexões do Japão com o mundo 
são os animês e mangás. Em um período de dez anos — entre 1993 e 2003 — 
as exportações culturais japonesas triplicaram, chegando a 12,5 bilhões de 
dólares, sendo a indústria da animação (quadrinhos, desenhos animados e 
videogames) o maior impulsionador dessas exportações (GRAIEB, 2004 apud 
 ISSHIKI; MIYAZAKI, 2016). 

 

2.2 OS ANIMES NO MERCADO BRASILEIRO 

 

De certa forma, os mangás podem ser considerados os primeiros representantes 

da cultura pop japonesa a ingressar no Brasil, já que sua vinda se deu juntamente a 
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chegada dos imigrantes pioneiros japoneses, trazidos a navio no ano de 1908, navio 

esse chamado Kasataru Maru, a imigração japonesa ocorre de comum acordo entre os 

dois países já que ambos se beneficiariam, pois o povo japonês clamava por melhores 

condições de vida, por conta do grande crescimento populacional visto no Japão o 

governo não conseguia manter boa, as condições de vida e os empregos de todo o seu 

povo, então a vinda ao Brasil era a melhor oportunidade para aqueles que procuravam 

uma solução para suas dificuldades financeiras, já o Brasil precisava de mão-de-obra 

para aumentar sua produção cafeeira, então a vinda de um número considerável de 

japoneses ajudaria nesse processo (BATISTELLA, 2014). 

 Com o permanecimento em terras brasileiras caiu sobre os imigrantes japoneses 

o temor de perder sua raízes culturais a partir da miscigenação do seu povo com os 

nativos brasileiros, para evitar então perder sua ligação com o Japão, os imigrantes 

resolveram criar escolas japonesas com o objetivo primário de preservar a língua 

materna, contendo nessas escolas o acesso a língua japonesa era feito através de 

livros, música e mangas shogakku, são mangas com o conteúdo voltado 

especificamente ao ensino (BATISTELLA, 2014). 

 
Atualmente, mesmo que de forma menos prioritária, os mangás ainda 

são considerados fontes de aprendizagem e manutenção da língua entre alguns 
descendentes [...] as novas gerações têm contato mais frequente com as 
tecnologias audiovisuais e de informação como a televisão e a internet. Essa 
condição possibilita um maior acesso à língua falada, aos comportamentos e 
aos modismos nipônicos mesmo entre os descendentes que não conhecem o 
idioma japonês (LUYTEN, 2000 apud PEREIRA, 2017, p.52). 

 

Fazendo um pequeno apanhado histórico sobre a chegada dos animes ao Brasil 

pode-se dizer que os animes começaram a ser veiculados em canais de TV brasileiros 

ainda no final da década de 1960, sendo provavelmente o Oitavo Homem o primeiro 

anime a passar em um canal de tv brasileiro em 1968, mas ainda sem pertencer a 

grade normal de desenhos animados, no mesmo ano e pela mesma emissora aparece 

Speed Racer (1968) na tv Globo, já o primeiro anime com foco comercial foi Zillion que 

era um anime baseado em um jogo, também transmitido pela Globo, impulsionando as 

vendas desse jogo para o console Master System e fazendo a promoção de outros 

diversos produtos voltados ao público infantil (PEREIRA, 2017). 
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 Indo para os anos 80, com a chegada de novas emissoras, como o SBT e a rede 

Manchete os animes fizeram parte de sua grade de animações, sendo transmitido os 

animes: Dom Drácula (1982), Pirata do Espaço (1976), D’Artagnan e os Três 

Mosqueteiros (1987), Honey Honey (1981), o Pequeno Príncipe (1978), indo para 

outras emissoras tínhamos Fantomas (1967) (Rede Record) e candy candy (1976) 

(Rede Record), além dos seriados tokusatsu de sucesso que também levaram a cultura 

do Japão ao Brasil, tais como:  Jiraiya (1988), Sharivan (1983), Jaspion (1985), Kamen 

Rider (1987), Changeman (1985), Flashman (1986), Ultraman (1966) e National Kid 

(1060), são alguns exemplos de tokusatsus de sucesso com o público brasileiro 

(BATISTELLA, 2014) 

Pereira, 2017 afirma que com a vinda da década de 90 os animes conseguem 

conquistar um público definitivo e fiel. Se tornando uma década importantíssima para a 

consolidação dos animes no Brasil, graças as exibições como Shurato (1989), Sailor 

Moon (1992) e os famosos Os Cavaleiros do Zodíaco (1986), pela Rede Manchete, 

dando destaque aos Cavaleiros do Zodíaco que fizeram um sucesso arrasador, 

permitindo que mais animes tivessem visibilidade nas programações de tv no Brasil.  

 
No dia 1° de setembro de 1994, a hoje extinta Rede Manchete de 

Televisão colocava no ar, quase que de modo despretensioso, um desenho 
animado produzido no Japão. A série surpreendeu logo de cara, ao tornar-se 
quase que instantaneamente um fenômeno de audiência. Mais do que isso, 
tornou-se um fenômeno de cultura pop, do tipo que era discutido nas ruas e 
comentado na grande imprensa (NAGADO et al, 2001, p. 84). 

 

O que realmente surpreendeu e alavancou a tv manchete que estava em vias de 

falência como bem diz NAGADO et al, 2001,  p. 84 

 

 Rendeu milhões de reais aos seus licenciantes e deu uma boa 
sobrevida à combalida Rede Manchete, então já afundada em dívidas. Acendeu 
no Brasil a chama dos quadrinhos e desenhos japoneses, popularizando os 
termos mangá e animê. Relembrou aos velhos fãs, e ensinou aos novos, as 
maravilhas do jeito japonês de contar histórias. Fez da revista Herói (Ed. ACME/ 
Nova Sampa), lançada em dezembro de 1994, o maior fenômeno editorial da 
década, com picos de vendas de mais de 500 mil exemplares e circulação 
bissemanal. A redação recebia milhares de cartas por semana e telefonemas 
de fãs enlouquecidos querendo saber novidades sobre o seriado. Dubladores 
da série viraram popstars e passaram a ser assediados na porta dos estúdios. 
O clima era de histeria coletiva, algo jamais visto por aqui. E é por isso que 
pode-se dizer que existem dois momentos do gênero no Brasil: Antes e depois 
de Os Cavaleiros do Zodíaco (NAGADO et al, 2001, p. 84). 
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No segundo semestre de 1994, a série Cavaleiros do Zodíaco (CDZ) “[...] iniciaria 

a maior explosão do anime no Brasil, de maneira devastadora e definitiva” (BRAZO, 

2017, p.52). Esse sucesso se deu prioritariamente graças a diferença entre as 

animações nipônicas e as americanas, que na época eram muito mais maturas e 

violentas que as americanas, também contendo uma continuidade maior entre seus 

episódios, fazendo com que os jovens dos anos 90 ficassem interessados na trama. 

Após o sucesso de CDZ na TV Manchete, várias outras emissoras começaram a 

investir em animações vindas do Japão.  

Já nos anos 2000, o lançamento de desenhos com a estética japonesa cresce no 

ocidente. As duas maiores corporações do mundo das histórias em quadrinhos têm 

exemplos de animações que optaram por aderir o mesmo traço dos animes, alguns 

exemplos de filmes e séries animadas nessa pegada na Marvel são Homem de Ferro 

(2010), Wolverine (2011), X-men (2011), Blade (2011), Marvel Disk Wars: The avengers 

(2014), Marvel Future Avengers (2017) e duas parcerias com a Madhouse, grande 

estúdio de animação japonesa, chamados Iron Man: Rise of Technovore (2013) e 

Avengers Confidential: Black Widow & Punisher (2014), já pelo lado da Dc temos a 

animação Os Jovens Titãs (2003) sendo lançado no estilo anime, suas continuações 

ainda permanecem nesse estilo até mesmo no filme lançado para o cinema em 2018. 

Além desses, temos animações produzidas para o Cartoon Network como Samurai 

Jack (2001) e Star Wars – Clone Wars (2008) que também adotaram o estilo anime 

para representar suas animações, uma outra emissora de tv à cabo a transmitir um 

desenho com estilo de traço de anime é Avatar: A Lenda de Aang (2005) originalmente 

da Nickelodeon, que veio a passar também em canal de tv aberta pela Globo, no 

programa da antiga Tv Globinho, Avatar é uma animação que muitos acreditavam ser 

nipônica, mas se trata de uma parceria américo - coreana, sua continuação Avatar: A 

Lenda de Korra (2012) mantém o mesmo estilo e traço do original (RODRIGUES, 

2008). 

Voltando aos lançamentos nipônicos no Brasil, com o passar dos anos 90 e 

início dos anos 2000, os animes que mais fizeram sucesso por aqui foram Dragon Ball 

(1986) (e suas continuações, Dragon Ball Z e Dragon Ball GT), Naruto (2002), One 

Piece (1999), InuYasha (2000), Yu-Gi-Oh! (2000), Sakura Card Captors (1998), 
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Pokémon (1997), Digimon (1999), Shaman King (2001), algo que todos eles têm em 

comum é terem passado em tv aberta, nos anos 90 e começo dos anos 2000 essa era 

a forma mais fácil e tradicional de se acompanhar animes (RODRIGUES, 2008). 

 
  Desde os anos 2000, com a difusão da internet banda larga pelo mundo o 
animê é impulsionado a níveis de consumo inéditos, destacando que o 
consumo de animações japonesas no Brasil ocorre majoritariamente por esta 
via devido à inconsistência de um mercado do gênero no país e, por outro lado, 
pela relativamente grande liberdade de que usufruímos para adquirir estes e 
outros conteúdos gratuitamente on-line [...] O desenvolvimento das novas 
tecnologias eletrônicas foi capaz de otimizar a produção das animações e 
impulsioná-la a níveis globais de consumo através da internet. No entanto, a 
circulação gratuita dessas produções através da rede coloca em risco a 
viabilidade financeira desse mercado. O consumo aumenta, mas isto não é o 
mesmo que dizer que a comercialização destes conteúdos tenha aumentado. A 
internet e o trabalho colaborativo, aqui me referindo aos fansubs, colocam o 
consumo em outros termos  (BRITO; GUSHIKEN, 2011, p. 9). 

 

Para evitar que o uso contínuo de fansubs continue a dar prejuízo ao mercado 

de animes e para que os fãs ainda tenham seus animes legendados em português do 

Brasil, surgem os serviços de streaming de vídeo que ajudam a manter, de certa forma, 

os animes que gostam através da assinatura deste serviço. Também utilizado por boa 

parte dos fansubs que operam na rede, o serviço de streaming fora adotado pela 

distribuidora americana FUNimation, em parceria com um famoso site que 

disponibilizava títulos de animês legendados por fansubs. Assim, a distribuidora 

FUNimation dá os seus primeiros passos no meio on-line, até então exclusivo dos 

fansubs, oferecendo uma vasta lista de títulos de animês nos catálogos do Crunchyroll. 

Atualmente, o Crunchyroll possui os direitos para exibição online de mais de 200 

animes, incluindo séries como Naruto Shippuden e Bleach e outros títulos recentes 

lançados quase que simultaneamente com o Japão, como Usagi Drop e Nichijou 

(URBANO, 2012). 

Através do site é possível consumir conteúdo fornecido diretamente por 

empresas de mídia asiáticas como a TV Tókio, Gonzo e a Toei Animation. Para obter 

acesso ao serviço, o usuário realiza o pagamento de uma taxa e passa a ter sua conta 

pessoal na Crunchyroll tendo acesso a essas produções logo após suas transmissões 

oficiais na TV japonesa, vendo o crescimento desse mercado e a chance de se inserir 

nele a gigante Netflix, que também oferece o serviço de streaming e para um público 
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muito mais amplo, resolveu competir com a Crunchyroll, tendo em seu catálogo alguns 

animes mais clássicos conhecidos dos fãs como Death Note (2003), Code Geass 

(2007), Akira (1991), Fullmetal Alchemist Brotherhood (2009), hunter x Hunter (1998), 

entre outros. A única diferença entre os serviços do Crunchyroll para a Netflix, é que a 

Netflix além de comprar os direitos de transmitir os animes também se envolve em 

algumas de suas produções como é o caso de Violet Evergarden (2018) e Devilman 

Crybaby (2018), por exemplo (URBANO, 2012). 

O importante dessas duas grandes distribuidoras é que com a vinda de mais 

títulos para as suas plataformas, desestimule mais os fansubs que são feitos de 

produtos já lançados no Brasil de forma oficial, prejudicando assim a continuidade do 

mesmo, e que ajude na manutenção e criação de novos animes que venham a chegar 

ao público brasileiro. 

 

2.3 COOL JAPAN E O ANIME PILGRIMAGE 

 

O Cool Japan foi criado de forma geral, para melhorar a relação um pouco 

desgastada do Japão para com alguns países, e aumentar sua influência sociocultural e 

econômica no exterior. “ O ‘Cool Japan’, conhecido também como ‘Japan’s Gross 

National Cool’ (GNC), ‘J-cool’ e ‘Japan Brand’, surgiu como uma reação às crises 

econômicas e mudanças sociais no país” (RODRIGUES, 2014, p. 59). Tendo sua 

origem no artigo Japan’s Gross National Cool, publicada na revista Foreign Policy por 

Douglas McGray em 2001 (ISSHIKI; MIYAZAKI, 2016).  

 

Em outra palavras, 

 
O Projeto Cool Japan, ou apenas Cool Japan, foi estabelecido em 2011, 

como política de indústria criativa pelo Ministério de Economia, Comércio e 
Indústria do Japão como resultado da percepção do governo japonês quanto às 
mudanças na estrutura de sua sociedade diante da oportunidade de crescimento 
através de pequenas e médias empresas e também por meio de jovens 
empreendedores criativos, com o intuito de construir uma imagem mais positiva 
perante outros países (NAKAMURA; CRIPPA, 2016, p. 6). 

 

O projeto foi uma medida tomada pelo governo por conta da imagem que após a 

participação nas guerras mundiais e os conflitos que o Japão acabou causando com os 
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países vizinhos do Leste Asiático, criando uma imagem negativa e hostil do Japão 

como diz Rodrigues “O envolvimento em guerras e a forma de atuação de governos 

passados deixaram uma imagem negativa do Japão, “etiquetando” o país como um 

ambiente não amigável, agressivo e como uma região puramente industrial”, o país 

tinha uma imagem principalmente de hostilidade a estrangeiros e uma visão bastante 

conservadora circulava no imaginário das pessoas fora do Japão, construídos assim 

graças a uma realidade vivida por muitos deles Tais eventos fizeram necessário a 

tomada de atitude do governo japonês para tentar tornar essa visão hostil e 

conservadora, em uma amigável e acolhedora melhorando a sua relação com o 

exterior, gerando melhorias em diversos segmentos de mercado como o turismo, o 

empreendedorismo, o comércio e a indústria, por exemplo: 

 

Aspectos do Cool Japan podem ser divididos em diferentes campos. 
Um dos quais o Japão mais prospera são os jogos eletrônicos. O país é 
tradicionalmente conhecido pelas grandes marcas produtoras de consoles para 
videogames, como a Nintendo e a Sony. Jogos famosos no mundo inteiro 
tiveram origem no Japão, como Super Mario, The Legend of Zelda e Donkey 
Kong. Na década de 1990, o lançamento de Pokémon, jogos portáteis para a 
Nintendo, se tornou rapidamente um sucesso mundial e conquistou as mais 
diferentes mídias, como cinema, televisão (anime), quadrinhos (mangá), jogos 
de cartas colecionáveis e brinquedos (BRUGGEMANN, 2016, p.46). 

 

Mais a frente no decorrer do texto Bruggemann (2016) discorre sobre como 

Pokémon depois do seu sucesso avassalador no exterior e que aumentou mais ainda 

depois do lançamento do jogo em 2016 para mobile, chamado Pokémon GO, acaba 

tornando Pokémon aos poucos numa marca associada à nacionalidade japonesa, 

principalmente a um dos personagens principais, o Pikachu como o próprio 

Bruggemann (2016, p. 46) diz “Pikachu, o principal personagem de Pokémon, foi sendo 

incluído na vida dos japoneses, mesmo daqueles que não jogam de videogames ou 

assistem desenhos animados” tal qual o Mickey e o pato Donald estão para os Estados 

Unidos, a única diferença é que os símbolos criados no Japão tem uma carga cultural 

muito mais forte e representam melhor a cultura japonesa em si. 

O apego aos detalhes do cenário é algo visto em quase todas as obras de 

animes mais atuais, sendo assim as histórias que se passam em cidades japonesas, 

retratam aquela localidade de forma minuciosa, dando importância a caracterização 

daquele local, colocando na obra pontos específicos que vc só vai encontrar lá, como 



39 

 

por exemplo, um templo, uma escola local ou uma simples escadaria, compondo um 

cenário extremamente realista com todos os elementos únicos daquele local não 

importa o quão simples esse local seja.    

Por ser feito com verossimilhança entre a realidade e seus cenários, os animes 

levam tradicionalmente seus fãs japoneses até os locais reais nos quais esses animes 

foram inspirados, sendo esse movimento conhecido no Japão como “Peregrinação por 

animes” (OKAMOTO, 2009). Tal movimento é muito importante na ajuda ao 

desenvolvimento regional, principalmente de áreas que não tem uma demanda turística 

forte. Nestes casos os Peregrinos de animes colaboram espontaneamente com os 

moradores locais, realizando eventos e movimentando a economia local através das 

compras de mercadorias locais e souvenirs baseado em alguma obra de animação. 

Em 2007, de forma espontânea e sem ligação direta com as promoções feitas 

pelo governo japonês, surge após a exibição do anime Lucky Star, um aumento de 

visitantes a Washimiya, cidade onde o anime se passa. Percebendo a oportunidade de 

promover a região, forma-se gradativamente uma parceria entre a cidade e os donos 

dos direitos autorais de exibição de Lucky Star e isso se transformou em uma política 

de promoção regional, baseado no interesse dos fãs de animes em ir as localidades 

onde eles se passam (YAMAMURA, 2014). 

O autor também disserta sobre o quanto esse fenômeno ajudou Washimiya, que 

fica a nordeste na província de Saitama, uma cidade pequena que, em 2006, tinha 

aproximadamente 36.000 habitantes e que não possuía locais turísticos, com a exibição 

de Lucky star e com as promoções que se iniciaram através da Associação de 

Comércio e Indústria local, a comunidade abraçou o potencial turístico que agora a 

cidade apresentava para o segmento otaku, organizando eventos e festividades para 

atrair os fãs da obra a peregrinar para lá de tempos em tempos, gradualmente a forma 

de promoção regional de destinos ligados a animes se dá com a cooperação da 

comunidade local e os fãs, tornando rentável a “peregrinação de animes”, com a 

cobertura televisiva massificada do caso e o uso cada vez maior da internet através do 

uso de blogs e futuramente das redes sociais (Facebook, Whatsapp, Instagram, Twitter 

e YouTube) foram alavancando o número de visitantes em Washimiya, principalmente 

no templo da cidade (que apareceu na cena de abertura do anime), se tornou 
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drasticamente maior. O número de pessoas que fizeram as visitas ao santuário no Ano 

Novo (que ocorrem nos primeiros 3 dias do ano) foi de apenas 90 mil antes da exibição 

do anime de 2007, para 450.000 visitantes em 2010. 

Na (figura 2) é possível ver a ambientação do anime no cenário inspirado no 

templo da Cidade de Washimiya, é interessante perceber a atenção aos pequenos 

detalhes quando o anime é comparado como a (figura 3) que é uma foto real do templo, 

até mesmo as placas do local são transpostas para o anime. 

 

Figura 2: Desenho de Lucky Star no templo de Washimiya 

 

Fonte: Google imagens, Lucky Star Shrine. 
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Figura  3: O real templo em Washimiya             
 

 
 Fonte: Google imagens, Lucky Star Shrine. 
 

Um exemplo mais recente de grande sucesso relacionado ao conceito de 

“peregrinação por animes” é a animação de 2016 chamada Kimi No Na Wa (Your 

Name, 2016), que bateu recordes desde a sua estreia, se tornando o filme com mais 

sucesso a nível mundial da história japonesa, arrecadando US$ 355 milhões nas 

bilheterias mundiais, superando até mesmo o anime ganhador do Oscar de melhor 

animação em 2003, que arrecadou US$ 289 milhões nas bilheterias mundiais 

(FIGUEIRA, 2017). 

Esse não foi o único grande feito do filme, ele também fez a promoção de forma 

espontânea de algumas regiões do Japão, a cidade de Hida e seus principais cenários 

em que a obra se passa, já receberam cerca de 18.5 bilhões de Yens graças ao turismo 

de “peregrinação por anime”, que é o equivalente a 170 milhões de dólares. Mais de 

750 mil pessoas já foram visitar as alocações usada de inspiração para o filme os 
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templos, estações de ônibus abandonadas, a estação de trem e a livraria da Cidade de 

Hida são os locais mais visitados pelos fãs, com isso a cidade começou a oferecer tours 

para mostrar os pontos que aparecem na animação, o sucesso é tanto que uma edição 

limitada do famoso Kuchikamizake, (um saquê feito do arroz como todos os outros, mas 

com a diferença de que a fermentação é feita através da saliva humana e posto em 

uma garrafa decorativa), uma versão do saquê que aparece no filme só que sem a 

mesma forma de fermentação, foi vendido quase que imediatamente, vendendo as 

3.240 unidades movimentando ainda mais a economia local (OTAKUMO, 2016). 

 

Figura 4: Estação de trem da Cidade de Hida 

 
Fonte:Site made in japan, 2017 
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Figura 5: Cenário baseado na estação de trem de Hida no filme your name. 
 

 
Fonte:Site made in japan, 2017 

 

 Com a intenção de se tornar o evento regional Cool Japan da Ásia, as empresas 

SOZO, que organiza o Anime Festival Asia e a Sotsu Co.Ltd, que organiza os eventos 

C3 se uniram para criar o evento C3 AFA desenvolvendo um evento B2C 

representando vários conteúdos japoneses como, mangás ,animes, jogos, música e 

muito mais. As empresas pretendiam trazer mais novidades ao público também com 

essa união, principalmente para o público que já conheciam seus eventos de forma 

separada, expandindo seu horizontes com a união. O primeiro evento da C3 AFA 

aconteceu em Bangkok em 2017, o evento continuou com as outras cidades que eles já 

experimentaram seus eventos individuais anteriormente, incluindo Tóquio, Jacarta, 

Cingapura e Hong Kong entre 2017 e 2018 (SOZO, 2017). 

 A Sotsu Co.Ltda também gerencia produtos animados, como a famosa série de 

animes Mobile Suit Gundam e produções de programas animados e live-action, e por 

esse motivo uma das atrações do evento foi a revelação da lista dos 88 locais de 

peregrinação para locais de anime de 2018 da Anime Tourism Association, quem lidera 

essa associação é o próprio Yoshiyuki Tomino criador da série de animes Gundam, 

essa associação que foi criada no fim de 2016.  
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Tem como missão selecionar e formalizar os “Sites de Peregrinação por 

Animes”. Além disso, pretendem estabelecer uma rota expansiva conectada por 
“Locais de Peregrinação de Anime” através de uma estrutura de parceria 
pública e privada em todo o país (Anime Tourism Association, 2016, tradução 
livre). 

 

 Um dos objetivos principais é facilitar a relação entre os diferentes agentes do 

turismo de “peregrinação por animes”, sendo eles os locais e regiões, as grandes 

corporações do ramo e os detentores de conteúdo, divulgando informações sobre os 

“Locais de Peregrinação de Anime” aos apoiadores do Cool Japan, tanto no Japão 

quanto no exterior, conectando turistas e locais de peregrinação para criar novos 

clientes. O site da associação realizou uma pesquisa de fãs durante um ano desde 

Junho de 2016, tal pesquisa foi lançada em quatro línguas diferentes para atingir o 

máximo de público possível, já que os dados não deveriam ser apenas derivados do 

Japão, mas sim do mundo inteiro, tal lista contém os 88 animes mais escolhidos pelo 

público, tais locações estão espalhadas pelo Japão inteiro, sendo suas regiões 

principais Hokkaido, Tohoku, Kanto, Tokyo, Chubu, Kinki, Chugoku, Shikoku, Kyushu e 

Okinawa, o conceito de peregrinação de 88 locais especificamente se dá por conta da 

peregrinação dos 88 Templos de Shikoku, a rota de peregrinação budista mais famosa 

do Japão (Anime Tourism Association, 2016). 

A lista de 2018 contém os clássicos perenes Lucky Star e Girls und Punzers, que 

não poderiam estar fora dela, pois já são regiões turísticas estabelecidas pelo público, 

principalmente Japonês, temos também a aparição do recente sucesso de público Kimi 

no na wa (your name) e animes que foram sucesso durante sua exibição, como Erased, 

AnoHana, Kami sama Hajime mashita, o filme 5 centímetros por segundo de Makoto 

Shinkai, o mesmo criador de Kimi no na wa, Steins Gate, Durarara! Bungo Stray Dogs, 

Toaru kagaku no Railgun e muito mais, as regiões que mais aparecem na lista são 

Tóquio com 26 pontos de peregrinação, seguido por Chubu com 18  pontos de 

peregrinação e por Kanto com 16 pontos de peregrinação, sendo que a quantidade de 

animes na lista são 88, mas os locais onde eles passam pode ser mais de um.  

A “peregrinação por animes” acontece com a busca pelos locais onde as 

histórias foram ambientadas, para vivenciar a sensação de estar lá, para poder tirar 

fotos, seja sozinho ou com seus amigos, nos mesmos locais por onde seus 
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personagens passaram e também para conhecer pessoas, muitos dos locais 

estabelecidos por algum anime atraem fãs de mais de uma forma, no sentido de que 

muitas vezes, os fãs também anseiam por participar da organização dos eventos 

relacionados a datas comemorativas dentro do anime, por exemplo, como o aniversário 

dos principais protagonistas. Muitos fãs querem estabelecer qualquer evento ou 

participar de atividades locais, pois seus amados personagens “vivem” naquele local, 

proporcionando experiências culturais significativas aos turistas, já estes não só 

necessariamente querem ir ao local, descansar, se divertir e voltar para casa, muitos 

deles na verdade desejam interagir na localidade tendo as referências de seus animes 

e personagens preferidos. 
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3     A PEREGRINAÇÃO DE ANIMES DO BRASIL PARA O JAPÃO: PESQUISA DE 
CAMPO 

 

O terceiro capítulo trata de elucidar as questões que envolvem a possibilidade de 

uma demanda latente e quais seriam os animes e respectivos locais que incentivam a 

ida ao Japão para essa parcela do público otaku. 

 

3.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa tem como objetivo principal descobrir se o interesse por animes 

levaria o público otaku brasileiro a se deslocar ao Japão com o intuito de conhecer os 

locais aos quais os animes se passam, sendo esse, um dos principais fatores para 

motivar a viagem. 

Como técnica de coleta de dados foi escolhida a pesquisa quantitativa que 

ocorreu por meio da aplicação de questionários online, utilizando o serviço de 

formulários do Google (Google forms) como ferramenta para a elaboração do 

questionário. 

A elaboração do questionário se dá em partes, tendo sido elaboradas 13 

perguntas, em que 12 são fechadas e uma é aberta, começando pelas duas perguntas 

com foco em separar o público específico da pesquisa, sendo uma delas utilizada como 

filtro, para identificar quais dos interessados a ir ao Japão. Então, parte-se para o perfil 

dos respondentes, levando perguntas sobre gênero, faixa etária, nível de escolaridade 

e renda mensal. A próxima parte trata-se de perguntas mais abrangentes, como por 

exemplo, se gostariam de visitar os locais dos seus animes favoritos, se já conhecia os 

88 locais de peregrinação e de qual forma pretendem encontrar as informações sobre 

os destinos escolhidos. Terminando com perguntas mais específicas, como por 

exemplo, se tinham interesse em um dos roteiros já estabelecidos; sendo a pergunta 

aberta feita para descobrir se, excluso animes da pergunta anterior, qual seria o anime 

que incentivaria a ida ao Japão, sendo a última pergunta para saber se outros locais 
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que não necessariamente ligados a um anime, mas ao mundo dos animes no geral 

tinham incentivado a viagem.  

A pesquisa foi disponibilizada online, entre os dias 4 e 20 de setembro de 2018, 

obtendo 270 respondentes. A divulgação foi realizada por meio de uma rede social, o 

facebook, onde foi disponibilizado em grupos variados, em grupos com interesse no 

Japão e em grupos de otakus e era pedido que as pessoas repassassem para amigos 

com os mesmos gostos para que as respostas obtidas abrangesse um número ainda 

mais variado de pessoas, mas, no entanto, por ser uma pesquisa aplicada apenas em 

um marco amostral, ela não representa de forma totalitária o real nível de demanda 

existente de otakus para viajar ao Japão. 

 

3.2 RESULTADO E ANÁLISE DE DADOS  

 

 No início da pesquisa o total de respondentes era de 270, para focar no público 

da pesquisa as duas primeiras questões foram feitas para saber sobre o interesse de 

viajar ao Japão e se teria tido influência de algum anime nessa decisão, de forma 

respectiva, as respostas dadas foram: 94, 1% afirmaram ter intenções de viajar ao 

Japão, enquanto que 5,9% dizia não ter intenções de ir para lá; já na segunda pergunta 

73,3% afirmaram ter intenções de viajar ao Japão por animes, ao passo que os outros 

26,7% afirmaram não ter esse interesse. Essa queda percentual da primeira pergunta 

tendo tantas respostas positivas em comparação a segunda se dá muito pela 

pluralidade de grupos e pessoas que responderam inicialmente ao questionário, sem 

que necessariamente as elas tivessem demonstrado qualquer interesse por animes, 

sendo a segunda pergunta uma questão filtro do formulário, o marco amostral de 

respondentes da pesquisa é correspondente a 198 pessoas. 

 Na pesquisa observa-se a predominância de respondentes do gênero masculino 

49,2%, seguido pelo feminino que corresponde a 48,2% e por fim a opção outro 

recebeu 2,5%. A diferença mínima encontrada entre o público masculino e feminino 

durante a pesquisa pode-se derivar do fato de ser só uma amostra de um todo que é o 

universo otaku no Brasil, como também pode ser uma diferenciação de públicos entre 

Brasil e Japão, onde aqui as mulheres também consomem bastante conteúdo 
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relacionado a animes e possuem intenções de viajar por essa razão, enquanto que na 

pesquisa de Okamoto (2009) que foi aplicada em um dos mais famosos destinos 

turísticos relacionados a animes, que é o templo da Cidade de Washimiya do anime 

Lucky Star, de um número total de 212 respondentes 87,3% correspondiam ao público 

masculino, restando somente 9% para o feminino e 3,8% para pessoas que preferiram 

não responder, o que mostra a diferença gritante de público entre os dois países na 

comparação entre as duas pesquisas, onde no Japão parece que a presença feminina 

nessa segmentação turística é bastante escassa.  

O público de jovens e jovens-adultos são majoritários, principalmente o de 

jovens-adultos da pesquisa, pessoas com até 18 anos representam 16,6%, enquanto 

que a faixa etária de 19 a 29 anos correspondem a 76,4%, entre 30 e 50 anos são 6% e 

mais de 50 refere-se somente a 1% da pesquisa, no estudo de Okamoto (2009), os 

resultados foram bastante semelhantes, as pessoas de 10 a 19 anos lá são 

responsáveis por 25,5% e o público de 20 a 29 são responsáveis por 41,5%. Com 

relação à escolaridade dos respondentes em sua maioria são pessoas que já possuem 

uma formação acadêmica representando 64,8%, seguidos por pessoas que possuem 

ensino médio com 26,6%, pessoas com pós graduação representam 6,5% e por fim 2% 

possuem o ensino fundamental, supõe-se que o número alto de pessoas com ensino 

superior se dê por duas razões, a primeira é que os grupos utilizados para a divulgação 

da pesquisa no Facebook, tirando os grupos de animes que foi onde teve uma maior 

divulgação estando em 14 grupos, os outros grupos utilizados eram grupos de 

participação majoritariamente universitária mesmo que eles só representem 4 grupos, 

foi ali que se obteve mais respondentes, a segunda razão é que possivelmente mesmo 

sem ter o ensino superior completo os universitários que responderam ao questionário 

optaram pela opção ensino superior já que como não tem nada escrito sobre estar 

completo ele pode abranger tanto as pessoas que são formadas, quanto as que estão 

cursando e isso vale para todas as opções de respostas. A renda mensal familiar está 

predominantemente entre 1 a 3 salários mínimos sendo 74,9%, 17,1% entre 4 a 6 

salários mínimos, de 7 para cima temos 8%. 

 Indo paras as questões vistas como mais abrangente temos que, a primeira 

pergunta feita diretamente ao público alvo, e em sua resposta podemos ver algo que 
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será melhor explicado com o decorrer do trabalho, a princípio esses 21,7% de 

respostas negativas deixaram uma idéia meio confusa com relação ao fato de se eles 

realmente tinham a intenção de viajar por influência dos animes (figura 6) 

 

Figura 6 – Interesse nos locais baseados em um anime. 
 

 
Fonte: Elaboração própria, 2018 

 

A próxima pergunta tinha relação com um dos principais atores, como projeto, 

para a disseminação dos principais destinos turísticos escolhidos por otakus do mundo 

inteiro, que era se as pessoas que responderam o questionário conheciam a Anime 

Tourism Association e os seus 88 locais para peregrinação, as respostas para essa 

pergunta foram majoritariamente negativas com o não representando 95,5% das 

respostas, restando os 4,5% que conheciam a associação, a próxima pergunta é 

direcionada para o público que conhecia a Anime Tourism Association e se o site tinha 

ajudado a achar o seu roteiro de forma mais específica, onde as respostas iam de sim, 

não e não o conheço a resposta não o conheço teve novamente 95,5% e o sim repetiu 
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os 4,5% restando 0% para o não, mostrando que as pessoas que tiveram acesso ao 

site realmente saíram satisfeita. 

No questionamento seguinte se é visto como os respondentes pretendem 

procurar as informações necessárias para encontrar especificamente o seu destino de 

escolha no Japão. Nessa pergunta era permitido escolher mais de uma opção as mais 

escolhidas foram, por conta própria com 85,4%  e Com indicações de amigos com 

32,8%, é interessante perceber que após o questionamento sobre o que conheciam da 

Anime Tourism association um número relativo de pessoas foi possivelmente em busca 

de mais informações sobre o site fazendo então com que a opção que falava sobre ela 

subisse dos recorrentes 4,5% vistos nas perguntas anteriores para 15,7% (figura 7). 

 

Figura 7 – Formas de encontrar informações específicas dos destinos. 

 
 Fonte: Elaboração própria, 2018 

 

Essa questão assim como a anterior foi feita para que se pudesse escolher mais 

de uma das respostas propostas. Para melhor entender o porquê da escolha dos 
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animes na questão seguinte é preciso fazer uma comparação com os animes dispostos 

no site da Anime Tourism Association, já que ela tem 88 destinos e rotas possíveis para 

explorar, e um dos maiores sites de popularidade de animes que as pessoas dão nota e 

tem um ranking com os melhores animes de acordo com sua pontuação, chamado my 

anime list, pode - se chegar a três animes que pertencem a ambas as listas, sendo eles: 

 kimi no na wa, steins gate e wolf children. 

Os outros nomes dispostos na questão como Girls and Punzers, Lucky Star e k-

on, lá estão por serem animes que já mantém uma posição concreta dentro desse 

segmento como animes que impulsionam as pessoas a irem aos seus cenários e 

aparecem constantemente na lista da Anime Turism Association que muda anualmente. 

Desses roteiros pré-dispostos o que mais se destacou foi Kimi no na wa (Your Name) 

que se passa na cidade de Hida de uma forma geral, mas que também mostra um 

pouco de Tóquio, que correspondeu a 41,4% das respostas obtidas, mas a opção mais 

escolhida de todas as dadas foi a outros com 77,8%, também dá para perceber que 

animes que fazem um grande sucesso com o público Japonês nesse segmento de 

“peregrinação por animes”, como K-on, Girls und punzers e Lucky Star não fazem o 

mesmo sucesso aqui nessa amostragem, que possuem respectivamente 11,1%, 1,5% e 

8,6% (figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

 

Figura 8 – Roteiros existentes 

 
Fonte: Elaboração própria, 2018 

 

A próxima questão está diretamente ligada a anterior já que a pergunta é sobre 

se o anime que eventualmente os incentivou a ir ao Japão não estivesse na lista da 

pergunta anterior qual seria o anime que o fez, essa questão era aberta e não 

obrigatória tendo tido um total de 94 respostas, dessas foram selecionados os animes 

que apareciam com pelo menos três vezes na lista, dessa lista inicial sobraram 10 

animes e uma resposta mais geral que explica bem a causa da divisão do primeiro 

gráfico, isso porque a resposta com que mais apareceu não tinha relação com um 

anime só, mas sim com todo o ambiente que eles conheceram do Japão através dos 

animes, por isso que naquela resposta que pedia um anime em específico tantos 

ficaram sem ter o que responder, como bem disse o Respondente 10: 

  



53 

 

Os animes me fizeram ficar interessado pelo Japão como um todo, em 
sua cultura e seus locais históricos. Não me interesso por ver os locais 
específicos onde se passam os enredos, mas por alguns elementos recorrentes 
nas animações: templos, akihabara, festivais escolares, barraquinhas de 
comidas típicas, festivais típicos, etc. 

 

Opiniões como a do respondente nº 10 foi a mesma de cerca de 21,3% dos 

respondentes, seguido de Naruto com 12%, com 9,3% temos Sailor Moon, Digimon, e 

Durarara!!, com 8% temos One Piece, Sakura Card Captor e Samurai X, com 5,4% 

temos os filmes do estúdio Ghibli e Dragon Ball e por fim Nana com 4%, todas essas 

opiniões têm algo em comum, esses animes se encontram de formas diferentes nas 

grandes capitais do Japão principalmente em Tóquio, tirando Samurai X que se passa 

em Quioto da era Meiji. 

A última pergunta que também é de múltipla escolha, só reafirma o que é 

proposto na questão acima, as opções dadas são de locais em Tóquio que 

possivelmente atrairiam o público da segmentação de “peregrinação por animes” como 

também fãs de animes no geral, Akihabara por exemplo surge na lista por ser o centro 

tecnológico e otaku de todo o Japão e aparece com 54,5% sendo que essa nem é 

maior porcentagem, surpreendentemente esse título vai para o Museu da Toei 

Animation que recebeu 58,1%, segue então o J world da Weekly Shounen Jump com 

37,4%, então vem a Tokyo disneyland com 35,9% e por fim o não e nenhum somam 

17,2% das respostas dessa questão (figura 9). 
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Figura 9 – Lugares do Japão que podem ser influência para brasileiros 

 
Fonte: Elaboração própria, 2018 

 

Buscando responder à questão norteadora desse trabalho de conclusão de 

curso, pode-se perceber que dentro desse espaço amostral há o interesse de 

brasileiros na ida ao Japão motivados por animes, mas diferente do público já 

estabelecido no Japão, que vão em busca de animes específicos que gostam e se 

dirigem aos mais diversos e remotos lugares, estabelecendo um forte vínculo com a 

região visitada,  a demanda brasileira tende a preferir centros urbanos, já que seu 

interesse não é focado em animes de uma forma tão específica e sim de uma forma 

mais abrangente, o que os estimula a querer ir ao Japão é na verdade o imaginário 

estabelecido por diversas obras de animes ao retratar partes mais comuns e cotidianas 

de sua cultura e locais mais específicos dentro de seus grandes centros urbanos, 

como Akihabara por exemplo, que é retratado com uma certa frequência nos 

lançamentos trimestrais de animes ao ano, unindo esse fator e a distância entre os dois 
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países, é fácil perceber que esse público brasileiro ao se deslocar ao Japão não criará 

laços tão fortes com um único local turístico, mas sim com os locais presentes nas 

regiões mais populares do Japão.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este trabalho teve como finalidade desenvolver um estudo sobre a influência dos 

animes na escolha de brasileiros pelo Japão como destino turístico, nesse sentido, é 

válido destacar que a temática apresenta poucos referenciais teóricos, já que é um 

tema ainda em construção no meio acadêmico. Do total de entrevistados, 73,3% 

afirmam ter intenções de viajar para o Japão motivados pela influência dos animes, 

confirmando a existência de uma demanda brasileira, respondendo, então, a pergunta 

norteadora deste trabalho, que embora seja simples, o decorrer da pesquisa mostra 

diferenças interessantes do público brasileiro comparado ao público japonês.   

Este estudo foi traçado com base nos seguintes objetivos específicos: levantar 

literatura referente à perspectiva cultural do turismo; analisar a relação do turismo e 

audiovisual; investigar a cultura pop japonesa no Japão e no Brasil com enfoque nos 

animes como elementos influenciadores na escolha do destino Japão pelos brasileiros; 

juntamente com a uma análise do que é o Cool Japan e como os animes estão 

envolvidos com essa iniciativa governamental, finalizando com o levantamento de uma 

pesquisa com enfoque nos animes como elementos influenciadores na escolha do 

destino Japão pelos brasileiros.   

 O primeiro objetivo consistia em levantar literatura referente à perspectiva 

cultural do turismo, nela foi tratado a princípio diversas formas de definir e caracterizar o 

que viria a ser cultura através de autores que traçavam uma linha que deixava bem 

clara a diferença entre a ideia empírica do que viria a ser cultura, que é aquela ligada a 

saberes elitistas pertencentes às belas artes, do que realmente vem a ser esse 

fenômeno que atinge todas as classes e que dá voz a todos os povos, que é a cultura 

como ela realmente é mostrando costumes, linguajares, músicas populares e tantas 

coisa mais que vão do material ao imaterial. Logo em seguida a questão principal 

tratada é a diferenciação do turismo de massa para o segmento cultural, mostrando o 

quanto o turismo massificado normalmente não se importa com a renovação dos 

recursos presentes nos locais turísticos e muito menos se atém que o viés cultural tem 

se tornado um grande diferencial que é buscados por muitos na hora de escolher seu 

destino, então muitas dessas vezes não dão valor a população local que com o tempo 

para de agir de forma hospitaleira e com trocas ricas culturais para um quadro de 
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hostilidade, por puro descaso das empresas turísticas que não sabem aproveitar o bem 

que essa preservação da cultura e da população local faz para a continuidade de seus 

projetos e empresas.  

O segundo objetivo acarretou na análise da relação do turismo e o audiovisual, 

que começou desenvolvendo o quanto as novas tecnologias mudaram a forma de 

se obter conteúdos para o entretenimento, já que praticamente qualquer um poderia 

produzi-lo com seu smartphone e criatividade, mas não significa que esse e qualquer 

outra tipo de produção audiovisual  tenha tanto peso quanto o cinema que ainda 

carrega um peso muito maior que as outras, inclusive graças ao desenvolvimento de 

suas técnicas a criação de tecnologias utilizadas para a criação cinematográfica, que 

tornou, em parte, possível a concepção de novos tipos de produtos audiovisuais, para 

logo em seguida elaborar um breve insight sobre a história do cinema, abordando como 

que com o passar dos tempos a suspensão da crença se tornaria algo tão comum na 

atualidade já que as pessoas hoje estão prontas para assistir suas séries e até animes 

com mais facilidade por estarem abertos a desconectarem a obra da realidade e boa 

parte disso é graças ao cinema que vem fazendo isso por longos anos, por fim esse 

objetivo acaba contando casos de grande sucesso que relacionaram turismo e o 

audiovisual, como forma de marketing para certos destinos, como a Disneyland por 

exemplo que sempre usou seus filmes para promover novas atrações dos seus parques 

temáticos. 

A terceira parte é bastante extensa e trata prioritariamente as questões históricas 

envolvendo a cultura pop japonesa no Japão e no Brasil com enfoque nos animes como 

elementos influenciadores na escolha do destino Japão pelos brasileiros, o texto se 

inicia abordando o que viria a ser o primeiro mangá, o pergaminho do séc. XII intitulado 

como Chōjū-Giga, era considerado assim por representar o cotidiano do povo através 

de fábulas em preto e branco sem quase nenhuma escrita o que facilitava o 

entendimento de todos, principalmente em uma época onde poucos eram os que 

realmente sabiam ler, a partir disso a texto vai tratando da temática dos mangás de 

forma temporal até chegar no século XX, onde após fechar o ciclo dos mangá com 

contextualizações desses tempos, deu-se início ao levantamento histórico dos animes 

que fala sobre a opressão da guerra, do “boom” econômico que o Japão teve no pós-
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guerra e como isso afetou os animes de uma forma geral, partindo para o mercado 

brasileiro, tem-se que o Japão chegou com sua cultura no Brasil muito antes que nos 

anos 90, mas sim com a chegada dos primeiros imigrantes japoneses que trouxeram 

além de muita bagagem cultural, mangás utilizados para estudos infantis sendo 

esse provavelmente o primeiro contato com a cultura popular de lá, indo para os animes 

a chegada da primeiro anime na Tv brasileira se deu na rede Globo de televisão que o 

trouxe na final dos anos 60, a partir daí os animes começam a aparecer com mais 

frequência na programação de diversos canais, para a então chegada dos anos 90, que 

trariam novas emissoras para tv brasileira e novas grades de programação com 

animações diversas, e foi com uma dessas emissoras que os animes realmente 

explodiram no Brasil com anime de Cavaleiros do Zodíaco, após esse explicação mais 

cronológica parte para a influência que os animes exerceram em produções mais 

recentes do ocidente, finalizando com uma crítica aos fansubs.  

A quarta parte trata de abordar o que é Cool Japan, que no caso seria uma 

medida governamental não só para tentar alavancar a economia japonesa como 

também uma tentativa de tornar o Japão menos hostil pros países do leste asiático que 

em algum momento histórico tenha sofrido com invasões japonesas, eles pretendiam 

fazer isso através da exaltação da cultura pop japonesa, em contraponto com sua 

história e tradição milenar para trazer um novo público para o país, tendo como seus 

principais mascotes o Pikachu (Pokémon) e o Mario (Mario bros), finalizando o capítulo 

é mostrado a semelhança entre a realidade e os anime e o quanto isso leva as pessoas 

a se deslocarem até certos destinos apenas para tirar fotos e estar na mesma 

ambientação que seus personagens preferidos, levando a um novo segmento 

conhecido no exterior como anime pilgrimage, o programa de 

governo Cool Japan adere então uma parceria público-privada com o site 

da Anime Tourism Association, com o intuito de divulgar 88 destinos para peregrinação 

e também de ajudar a achar as agências locais, pontos específicos nos locais turísticos 

e muito mais.  

A quinta e última parte tem a ver com os resultados da pesquisa como também a 

sua análise dos pontos tratados na pesquisa, durante a parte de perfil, o mais 

importante a ser destacado é que a diferença entre o gênero feminino e masculino é 
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bem baixa se comparada ao estudo feito no Japão sobre a ótica da mesma temática, 

que a faixa etária são bem semelhante em ambos os estudos, tendo um público mais 

jovem, indo para as questões mais abrangentes é importante ressaltar aqui o possível 

motivo para o desconhecimento de uma parcela tão grande dos respondentes com 

relação a iniciativa da Anime Tourism Association, começa já complicado quando as 

línguas oferecidas pelo site são as línguas do leste asiático e o inglês, o inglês mesmo 

sendo mais acessível, não é tão fácil para todos os brasileiros que não falam outras 

línguas além do português, mas esse não é o único problema, outro problema que o 

site apresenta é que ao adentrar mais afundo nas agências de turismo local ou até 

mesmo nos sites oficiais das prefeituras, não possuem a opção de leitura em inglês, 

sendo ela somente em Japonês, isso não necessariamente é culpa da associação, mas 

é um passo importante que eles precisam dar para alcançar públicos externos, como 

medida mais prática, seria o governo japonês tentar investir nas estruturas dos sites das 

prefeituras para que sustentem mais do que apenas o Japonês e passem a ter no 

mínimo o inglês e também incentivar as agências de turismo através de políticas 

públicas a adotar outras línguas além do japonês.  

 Por fim muitos dos respondentes disseram não ir ao Japão apenas por um 

anime, mas sim por todos, já que foi o todo que fez com que quisessem conhecer mais 

sobre a cultura e determinados locais presentes em diversas obras, o mais intrigante 

sobre a escolha dos que não optaram por essa resposta e sim por um anime específico, 

é que muitos desses animes estão dentro de grandes capitais como Tóquio, Quioto e 

Osaka por exemplo, isso se dá, pois além de grande parte dos atrativos mais gerais 

como parques de diversões e centros comerciais se encontrarem lá, ao fato de que são 

os locais que as pessoas aqui do Brasil conhecem do Japão, diferente de pequenas 

cidades no interior, também entra como fator o preço de uma viagem para uma dessas 

cidades pequenas para ver somente um atrativo relacionado a animes o que 

definitivamente não é uma opção muito viável para a maioria dos respondentes, o que 

os projetos que tem a intenção de divulgar os destinos de animes para o exterior 

deveriam começar a trabalhar, seria linkar as possíveis rotas com um maior número de 

atrativos e que fiquem em cidades grandes, o que possibilitaria um maior número de 
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pessoas viajando para o Japão, aumentando assim ainda mais o turismo com base nos 

projetos relacionados ao Cool Japan. 
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APÊNDICE 
 

APÊNDICE A - Questionário da pesquisa quantitativa 
 

Você tem intenções de viajar ao Japão? 

 

  (  ) Sim 

  (  ) Não 

 

Os animes foram fator motivador para essa decisão?  

  (  ) Sim 

  (  ) Não 

 

Gênero:  

(  ) Feminino 

(  ) Masculino 

(  ) Outro 

 

Faixa etária:  

(  ) Até 18 anos 

(  ) Entre 19 e 29 anos 

(  ) Entre 30 e 50 anos 

(  ) Mais de 50 anos 

 

Escolaridade:  

(  ) Ensino fundamental 

(  ) Ensino médio 

(  ) Ensino superior 

(  ) Pós graduação 

 

Renda mensal:  

(  ) De 1 a 3 salários mínimos 

(  ) De 4 a 6 salários mínimos 

(  ) De 7 a 9 salários mínimos 

(  ) Mais de 10 salários mínimos 

 

Pretende visitar locais baseados em animes que você gosta? 

(  ) Sim 

(  ) Não 
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Em algum momento você se deparou com informações sobre a Anime Tourism 
Association e seus 88 locais para peregrinação? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

Se o conhecia, o site lhe ajudou de alguma forma a escolher melhor o seu roteiro 
relacionado a anime? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Não conheço 

 

De qual forma você pretende encontrar as informações relacionadas especificamente 
aos destinos de seu interesse? 

(  ) Com indicações de amigos 

(  ) Indo a uma agência de viagem 

(  ) Por conta própria 

(  ) Com a ajuda da Anime Tourism Association 

 

Dos roteiros existentes você tem alguns em mente?  

(  ) Kimi no na wa (Your name), Cidade de Hida, localizada na província de Gifu 

(  ) Girls and punzers, Cidade de Ōarai, em Ibaraki 

(  ) Lucky star, Cidade de Washimiya Pref.de Saitama 

(  ) AnoHana, Cidade de Chichibu Pref. de Saitama 

(  ) K-ON! Cidade de Toyosato Pref. de Shiga 

(  ) Steins gate, Município de Chiyoda, em tokyo 

(  ) Ookami Kodomo no Ame to Yuki (Wolf Children), Toyama Pref. Kamiichi Town 

(  ) Outros 

 

Se o anime que eventualmente te incentivou a ir ao Japão não está na lista acima, 
escreva abaixo qual seria ele. E se conhecer algum local no Japão destinado a esse 
anime cite-o.  

 

Se seu interesse no Japão não acontece por conta de algum anime em específico, os 
lugares a seguir são considerados por você influências na hora de decidir ir ao Japão? 

(  ) Tokyo Disneyland 

(  ) J World, Tokyo (Weekly Shounen Jump) 
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(  ) Museu dos estúdios da Toei animation, Tokyo 

(  ) Akihabara 

(  ) Não 
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ANEXO 
 

ANEXO A – Questionário da pesquisa de Takeshi Okamoto (2009) 
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