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Resumo: A arte sempre esteve presente na vida das pessoas. Quando se trata da 
arte na cultura japonesa, abrem-se vários leques para diferentes direções, a fim de 
mostrar suas características do país, considerando que a visão artística asiática se 
mantém firme em suas tradições ao longo dos séculos. Tendo isso em vista, fora 
proposto, em um colégio público da cidade de Terra Roxa, uma oficina de arte 
japonesa com a intenção de deixar as marcas do Japão e conhecimentos sobre 
suas artes, como animes, mangás e doramas. Visando a grande população de nipo-
descendentes, teve-se como objetivo a produção de um minimangá com base na 
teoria de Ana Mae Barbosa sobre o quão a arte em si é importante e relevante para 
a vida acadêmica e pessoal dos alunos, trazendo à tona os conceitos sobre 
contextualizar, apreciar e o fazer artístico. Com isso em vista, esse trabalho tem 
como objetivo apresentar os resultados artísticos da oficina, não deixando de reiterar 
a importante influência da arte por meio do desempenho de cada aluno e como a 
arte está presente em todos os momentos do cotidiano, percebendo-se que, por 
parte de um simples desenho, pode-se contar histórias sem necessariamente 
precisar fazer o uso de palavras. 
 

Palavras-chave: Ensino da Arte; Arte Oriental; Influência Oriental e Ocidental. 

 

Teaching Art by Japanese culture and Japan in focus: the Japanese cultural 

influence in Art 

 

Abstract: Art has always been present in people's lives. When it comes to Japanese 
culture, it opens up several fans on different themes, in order to show its 
characteristics, considering an Asian artistic vision and stands firm in its traditions 
throughout the centuries. With this in mind, a Japanese art workshop intended to 
leave the marks of Japan and its own arts, such as anime, manga and doramas, was 
aired in a collection of the city of Terra Roxa. Aiming at a large population of 
Japanese descendants, the students produced a mini-manga based on Ana Mae 
Barbosa's theory about what is important and relevant to a student's academic and 
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personal life, which was related to the concepts of contextualizing, how and artistic 
making. This work aims to present the results of the workshop, considering the great 
importance of art through the performance of each student and how art is present in 
all moments of daily life, realizing that, on the part of a simple drawing, it can be 
stories without having to make use of words. 
 
Keywords: Teaching of Art. Oriental Art. Eastern and Western Influence. 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Devido ao pouco destaque que é dado às diferentes culturas em nossa 

região, principalmente àquelas que não se tem muito conhecimento por parte da 

população desta, o presente trabalho intenta apresentar resultados de uma oficina 

cujo objetivo foi expandir a cultura japonesa, por meio da arte, para o corpo social, 

principalmente a alunos e professores de uma escola pública do munícipio3 de Terra 

Roxa, tendo em vista que a cidade tem grande proporção de colonizadores 

japoneses e seus descendentes.  

Considerando a arte, em qualquer cultura/tradição, é evidente a presença de 

diferentes fontes de propagação cultural: música, pinturas, fotografias, literatura, 

entre outros aspectos. No tocante à cultura japonesa, tal desenvolvimento difere-se 

um pouco, visto que é dado ênfase, principalmente, à culinária e às vestimentas de 

tal povo.  

Quanto ao ensino da arte, esta serve como uma nascente de libertação. O 

estudo da arte ajuda no crescimento intelectual e desenvolvimento da personalidade 

do aluno, visto que, por meio da arte, o modo de se expressar o cotidiano e os 

sentimentos é mais intenso e produtivo.  

Ana Mae Barbosa, precursora do ensino da arte no Brasil, na década de 

1990, desenvolveu uma nova metodologia para o ensino da arte sendo elas: 

Contextualização Histórica, Apreciação Artística e Fazer Artístico. 

Por essa metodologia proposta por Barbosa (2008) e o grande valor da 

cultura nipônica para a coletividade, o objetivo da oficina “O Ensino da Arte pela 

Cultura Japonesa”, foi o de adentrar a cultura japonesa por meio da arte, 

ressaltando, principalmente, as diferenças entre Animes, Mangás e Doramas.  

                                                             
3
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Nesse trabalho, consequentemente, será apresentado como se desenvolveu 

a oficina sobre arte e cultura japonesa e seus resultados. Igualmente, intenta-se 

expor o que pode ter mudado na visão dos alunos quanto à disciplina de Artes junto 

ao conhecimento sobre a cultura oriental e como o “novo” pode ser bem visto e 

desencadear curiosidade e determinação para quem quer se envolver com novas 

tradições, idiomas e, especialmente, a arte junto à educação. 

Considerado o exposto acima, o presente trabalho tenciona abordar também, 

em especial, a cultura japonesa apresentada por meio da literatura, por meio de 

mangás; da música, por meio dos estilos originários criados e classificados como J-

Rock, J-Pop e o tradicional estilo próprio de música no Japão, chamado-se Enka; e 

das obras de arte. Para tanto, apresenta-se, em um primeiro momento, aspectos 

relacionados à teoria do ensino de artes, para, na sequência, expor-se aspectos 

relativos à cultura nipônica. Por fim, discorre-se sobre os resultados obtidos na 

oficina, de modo a esclarecer quão relevante se faz o trabalho com arte e cultura.  

  

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: A BASE TEÓRICA PARA A APLICAÇÃO DA 

OFICINA 

 

No início dos anos de 1980, Ana Mae Barbosa possuía um juízo diferente 

sobre o estudo da Arte no Brasil, tanto que, a partir da Lei 9394/96, fora sugerido o 

que se conhece por Proposta Triangular, ou seja, como precursora da arte, Barbosa 

procurou sempre apresentar o quanto o ensino da arte não é apenas superficial. 

Sua tríade consiste em Contextualização Histórica, Apreciar e Fazer Artístico. 

No início dos anos de 1990, Barbosa obteve total sucesso em transformar a aula de 

artes em disciplina obrigatória nos ensinos de 1º e 2º graus, tendo como 

nomenclatura Educação Artística, que mais tarde viera a ser mudada para Artes. De 

acordo com Barbosa (p. 31, 2011) 

 
A defesa do ensino da arte na escola já reuniu inúmeros argumentos, 
nenhum deles desprezível, mas quase todos alheios aos processos 
que compreendem a atividade artística (conceber, fazer/criar, 
perceber, ler, interpretar), seus produtos (obras, manifestações), 
ações e reflexões. Esse distanciamento entre argumentos de defesa 
e a realidade da escola gerou um tratamento curricular da Arte, que, 
além de outras implicações, despiu esse ensino da reflexão, da 
crítica e da compreensão histórica, social e cultural desta atividade 
na sociedade. 
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Conforme expõe Barbosa, o ensino da arte sofreu e ainda sofre algum pré-

conceitos, tendo em vista que a Arte não era considerada relevante pelo fato de que 

essa disciplina não é estimada árdua, já que é exatamente uma forma de expressão 

e comportamento.  

Saviani (2008) também mostra, por meio de seus estudos ancorados em 

Paulo Freire, que o aprender a aprender também pode ser posto no ensino da arte, 

pois essa afirmação requer estímulos e outras diversas formas de interpretações. 

Desta forma, segundo Freire, (1987, p. 5) “Talvez seja esse o sentido mais exato da 

alfabetização: aprender a escrever a sua vida, como autor e como testemunha de 

sua história, isto é, biografar-se sempre existenciar-se, historicizar-se. (...)”. Ou seja, 

a fim de aprender sobre uma nova cultura, deve-se primeiro aprender a conhecer a 

si mesmos e àquilo que o constitui enquanto sujeito. É ir além do que deseja, o que 

realmente procura e onde o faz. Aprender a ser eterno como os interesses que se 

tem com tanta intensidade em algo totalmente diferente do comum. 

Com a criação da Proposta Triangular, a importância e a relevância do ensino 

da arte adquiriu mais força e mais entrosamento, mesmo que, por muito tempo, 

muitos alunos ainda mantinham um olhar um pouco mais receoso sobre a disciplina 

do que como uma diversão, uma vez que estudar Artes requer mais do que 

conhecimentos gerais sobre cores, obras e artistas. Requer trabalhar com o corpo e 

a mente, a instruir outros a desenvolver seus dons e também modificar. Modificar e 

reconstruir ideias, entender a visão artística de várias maneiras e mostrar a própria 

capacidade para tal. Isso tudo se enquadra dentro da Proposta Triangular e em seus 

pontos como a Contextualização Histórica, o Apreciar e o Fazer artístico. 

A importância e a relevância do ensino da arte pela cultura japonesa mostra 

que os estudantes estão sempre em busca pelo novo, pelo diferente, pelo que os 

chamam a atenção em diferentes aspectos e, acima de tudo, adquirir o gosto pela 

disciplina de Artes, visto que, claramente, a Arte é um todo muito mais intrigante e 

curioso quando se trata de disciplinas consideradas mais difíceis, visto que os 

alunos demonstram mais iniciativa e autonomia quando são indagados a explorar e 

entender o que a Arte significa para cada um. 

  A cultura japonesa abrange vários aspectos no quesito da Arte. Muitos 

pintores eram influenciados pelo estilo de pintura oriental e buscavam trazer uma 

semelhança sobre isso em suas obras. Monet foi um deles quando pintou a famosa 

obra “A Ponte”, que, na verdade, era o jardim da sua casa. Ele foi bastante 
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influenciado pela cultura japonesa por muito tempo, com isso, muitas das suas obras 

tinham aspectos que lembravam a cultura oriental especial do Japão. Infelizmente, 

não se tem muito contato com as obras desse artista em sala de aula. Não apenas 

esse, mas muitos também importantes para a história da arte, e, ainda, por parte de 

muitos alunos, não são levados a sério, o que dificulta no ensino-aprendizagem, já 

que a arte é mais apreciada quando se tem conhecimento sobre onde veio, por 

quem e de que forma. Se a Arte fosse mais valorizada, independente da maneira 

que foi criada, um desejo maior por parte dos estudantes seria instigado e também 

mais proveitoso. 

A cultura nipônica tem a sua arte, de certa forma, mais famosa que outras. Os 

costumes desse país oriental são muito opostos aos costumes e tradições do Brasil, 

uma vez que a população possui uma diversidade em seus trajes, como os 

quimonos e as yukatas. As reverências e os tons baixos das vozes dos habitantes 

do sol nascente também são diferentes dos países ocidentais, já que eles preservam 

ainda mais o respeito e a educação com seus superiores, ou apenas com vizinhos. 

A arte japonesa, em seus inúmeros aspectos, mostra o que vêm da alma do artista.  

Além dos aspectos relativos às obras de arte e música, há, também, uma 

vasta literatura, as quais contemplam diferentes gêneros e, por conseguinte, a 

adaptação destes para a perspectiva televisiva. Pode-se citar, primeiramente, os 

animes, que são os desenhos criados para o público infanto-juvenil, desperta o 

interesse, o lúdico e a intenção de quem desenvolve o anime tanto quanto de quem 

o assiste. 

Também existem os mangás, conhecidos como histórias em quadrinhos e 

esses livros, diferentemente também de países ocidentais como o Brasil, são lidos 

de trás para frente. Segundo relatos da população japonesa, ler um mangá, um gibi, 

um livro comum escolar de trás para frente, significa o que é o certo, o indicado, ou 

seja, isso se impõe por uma das tradições do Japão.  

 Quando os imigrantes japoneses começaram a ter o seu espaço no Brasil, 

devido ao uso da língua materna, os japoneses foram proibidos de continuar seus 

costumes, o que fez com que os costumes e tradições orientais fossem sendo 

substituídos pelos costumes e tradições ocidentais. A nação nipônica acabou 

deixando um pouco de lado o seu verdadeiro ser, por ainda existir possíveis pré-

conceitos quanto à sabedoria, conhecimento e competência japonesa.   
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Chama-se atenção, também, para os doramas, que são as famosas novelas 

japonesas passadas um episódio por semana. Essa novela pode ter vários temas, 

variando do romance colegial até o suspense e terror. Diferente do Brasil, que as 

novelas passam na televisão todos os dias e com apenas um tema programado, 

esse é o ponto alto dos doramas: são excêntricos, divertidos e trazem inúmeros 

sentimentos aos que assistem, podendo ser, inclusive oriundos de mangás e 

animes.  Com isso em vista, a intenção da próxima seção é apresentar a maneira 

como a oficina foi realizada, de modo a relatar, sistematicamente, os passos 

seguidos para isto. 

 

A APLICAÇÃO DA OFICINA: PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

 A oficina em questão fora aplicada para alunos do ensino fundamental II de 

um colégio público da cidade de Terra Roxa, no oeste do Paraná, no dia 26 de 

Setembro de 2018, tanto no período matutino, quanto no período vespertino. 

Ressalta-se que este município tem muitos moradores de origem nipônica e, dentre 

os participantes da oficina, constatou-se a presença de muitos nipo-brasileiros. O 

público alvo, como um todo, demonstrou, de antemão, interesse e conhecimento 

sobre a cultura nipônica, o que fez com a que oficina atraísse 65 participantes do 6º 

ao 9º ano. 

Tendo em vista a proposta triangular de Barbosa, a qual justifica a relevância 

se seguir um parâmetro para as aulas de Arte, a aplicação da oficina de japonês foi 

iniciada com a apresentação obras de arte (vide imagens abaixo), A Ponte de 

Claude Monet, A Grande Onda de Kanagawa de Katsushika Hokusai, aprofundando-

se um pouco no tema para que despertasse o interesse do aluno sobre o conteúdo, 

uma vez que, o “apreciar artístico” faz com que, de imediato, se tenha uma ampla 

visão daquilo 

que será 

sugerido 

durante o 

trabalho 

na disciplina.  
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IMAGEM 1: A PONTE – CLAUDE MONET          IMAGEM 2: A GRANDE ONDA DE KANAGAWA -                                                                                                                                                         

FONTE: Autora, 2018                                                 KATSUHIKA HOKUSA 
                                                                                        FONTE: Autora, 2018 

 

No tocante às obras acima, fora feita o processo de leitura de imagens, 

questionando os alunos sobre o que viam, o que sentiam e o que pensavam. É 

válido ressaltar que a leitura de imagem das obras acima propiciou aos discentes um 

breve conhecimento sobre a história da arte por parte de admirados e, também, de 

artistas nipônicos.  

Além das obras de arte, também foi mostrado um pouco sobre a música 

japonesa, o que é bastante reconhecido no Brasil há alguns anos, juntamente com 

outros estilos orientais e americanos. Para isso, foram exibidos videoclipes de 

diferentes gêneros: J-pop, J-Rock e Enka, com as músicas Mata Kimi Ni Bango da 

banda Golden Bomber, Love Power do grupo coreano DGNA e PonPon da artista 

japonesa Kyaryu Pamyu Pamyu. Neste momento, percebeu-se a curiosidade e o 

interesse dos alunos participantes na oficina, os quais faziam associações com 

artistas conhecidos por eles e, até mesmo, reconheciam as músicas exibidas. 

Enfatiza-se que dar a sequência à oficina com a exibição destes estilos 

musicais fez com que houvesse, por meio dos alunos, o reconhecimento, de fato, da 

cultura e arte nipônica como sendo algo internacional, tendo em vista que as úsicas 

eram conhecidas por parte destes estudantes.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

IMAGEM 3: PONPON – KYARYU PAMYU PAMYU  
FONTE: Autora, 2018 
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IMAGEM 4: LOVE POWER – DGNA            MAGEM 5: MATA KIMI NI BANGO – GOLDEN BOMBER 
FONTE: Autora, 2018                                             FONTE: Autora, 2018 
 
 

Por fim, apresentaram-se os conceitos de animes, mangás e doramas, sendo 

expostos exemplos dos diferentes gêneros. Neste momento, fez-se circularem 

exemplos físicos de mangás, o que despertou curiosidade nos alunos. Ressalta-se 

que, como a intenção era apresentar a arte nipônica e despertar nos alunos 

interesse referente a isso, assim como a produção artística, fora explicado, também, 

a maneira de se desenhar animes e mangás, o tipo de traçado que é usado pelo 

professor ou pelo mangaká (desenhista de mangá), e quais as 

semelhanças/diferenças nas temáticas das obras.  Também ressalta-se que foram 

exibidos vídeos de doramas, momento que os alunos conseguiram observar e 

reconhecer personagens, as quais podem ser observadas nos arquivos em anexo.   

Com a apresentação das características dos gêneros em questão, acredita-se 

que os alunos tiveram um conhecimento a mais sobre como é realizado o processo 

de se criar um mangá ou um anime, e, após introduzir o tema passo a passo, foi 

distribuído folhas sulfite para os alunos e proposto que eles criassem seu próprio 

minimangá, o que deixou os estudantes animados. Os exemplos de mangás e 

animes ainda permaneceram sob a visão dos alunos, o que os ajudou no 

desempenho na hora da produção do minimangá. Abaixo estão algumas obras 

apresentadas aos alunos, sendo a primeira de Claude Monet, a segunda de 

Katsushika Hokusai, a terceira uma imagem tirada de um videoclipe de música 

japonesa e por último, a imagem de um desenho de anime. 

Durante a oficina de japonês, aplicada na Escola Estadual Arthur da Costa e 

Silva em Terra Roxa, para alunos do 6º ano ao 9º ano, sob a ótica da tríade proposta 

por Barbosa, a atenção dos alunos ao saber o quanto o ensino da arte mudou ao 

longo dos tempos, juntamente com o que estava estereotipado em suas mentes, se 
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transformou em algo mais valioso. Visto com outros olhos, os alunos sentiram 

diferença entre aulas simples de desenho e pintura em relação à oficina japonesa. O 

conhecimento adquirido, primeiramente, pela cultura oriental despertou bastante o 

interesse dos alunos e de como é possível que a arte seja algo muito mais além do 

que se era compreendido anteriormente. De modo a sumarizar o que fora feito na 

oficina, descreve-se, no quadro abaixo, o passo a passo ancorado na teoria de 

Barbosa: 

 

Fase Atividades de aplicação  

1ª Fase – Contextualizar Apresentação de obras de arte e músicas nipônicas, 
enfatizando a relevância destas e aspectos marcantes 
em sua produção. Além disso, apresentaram-se 
exemplos de animes, mangás e doramas, a presença 
da cultura e de temáticas afins. Desta forma enfatizou-
se, nos animes e mangás, principalmente, os traços 
dos desenhos e as temáticas das histórias. .  

2ª Fase – Apreciar Por meio da contextualização, fez-se exercícios de 
leitura de imagem, de modo que os alunos pudessem 
apreciar a arte nipônica e questionar o que os intrigava.  

3ª Fase – Fazer Fora proposto aos alunos que produzissem, a partir do 
trabalhado (temática, traços dos desenhos e aspectos 
da cultura) minimangás com uma temática de seu 
interesse.  

QUADRO 1: APLICAÇÃO DA OFICINA 
FONTE: Os autores 
 

 Com isso em vista, na próxima seção apresenta-se os resultados da oficina 

em questão no tocante à produção dos minimangas.  

 

RESULTADOS: A PRODUÇÃO DOS MINIMANGÁS  

 

Como foi explicado aos alunos durante a oficina, respeitando a forma de se 

desenhar mangá, tem-se que os traços para a criação são mais fortes e detalhados. 

São traços mais intensos e ao mesmo tempo, mais leves que o modo de desenhar 

um animes e têm várias composições. Como resultado de algumas obras dos 

alunos, temos as comparações nas imagens abaixo: 
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IMAGEM 6: MANGÁ PRODUZIDO POR ALUNO 
FONTE: Autora, 2018 
 

Na imagem 6, pode-se observar que o pré-requisito para construção de um 

mangá, ou seja, os quadrinhos começam da direita para a esquerda, porém, de cima 

para baixo – o contrário do mangá original -. Os traços são no estilo oriental japonês, 

e a forma como os desenhos se encaixam, traz a sensação da força que a história 

relatada quer passar. As linhas também são evidentes e claras, e o desenho do sol 

suave na última coluna sobrepõe a outra situação pelos personagens utilizados e 

suas falas. 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 IMAGEM 7: MANGÁ PRODUZIDO POR ALUNO 

 FONTE: Autora, 2018 
 

 
Pode-se observar, na imagem 7, que são retratados desenhos artísticos do 

anime chamado Naruto. As linhas e traços são intensas e fortes, demonstrando 

exatamente a expressão de cada um dos personagens, ainda que os dois abaixo 

sejam animais. Aqui, a aluna buscou captar a essência dos personagens Sasuke e 

Naruto, fazendo uma mescla da cobra com o animal a sua frente como se fossem 

espelhos do desenho acima, como eles agem no anime. Aqui, por mais que não haja 

falas, também se consegue identificar a identidade do mangá. 
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IMAGEM 8: MANGÁ PRODUZIDO POR ALUNO 

FONTE: Autora, 2018 

 

A imagem 8 mostra a expressão de um mangá shoujo, ou seja, romântico. O 

desenho da garota deitada na grama embaixo da árvore com uma expressão 

tranquila e serena, e com um pouco de timidez, o que é bastante visto e apreciado 

no mangás. O uso das linhas dispostas de maneira sutil, sem muita força, mas que 

marca o sentimento gracioso que o desenho da menina traz. As pequenas flores 

também refletem a característica de sutileza e tranquilidade. A mensagem passada 

a partir desse minimangá se assemelha bastante com o estilo original. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Considerando que a cultura oriental tem influenciado cada vez mais as 

crianças e os jovens no nosso país, podemos perceber também o que os animes, os 

mangás e os doramas (famosas novelas) sempre mudam a visão do indivíduo 

quanto à própria cultura local. A apreciação artística dos alunos ao conhecerem a 

história por trás de toda a cultura japonesa ficou bastante explícita no gosto 

particular de cada um e seus pontos de vista. A produção do minimangá trouxe 

excelentes descobertas sobre o dom artístico de cada aluno e ficou em evidência o 

orgulho que os jovens tiveram ao realizar essa prática. 

Com a oficina sobre cultura japonesa, pode-se perceber a amplitude do que a 

cultura nipônica causa nos brasileiros e outros estrangeiros e em como o interesse 

pela arte também se tornou um fato ainda mais perceptível. 

É isso que um aluno quer quando adentra no universo da arte. É o 

conhecimento, a prática, o envolvimento com o que está produzindo e com seus 
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resultados. É se esforçar para desenvolver suas técnicas, é vontade de descobrir o 

novo cada vez mais, independente de qual forma esse novo venha. A arte se 

mostrou revolucionária por meio dessa oficina e os objetivos que ela mesma impõe 

são apreciados com mais compreensão e determinação, e, claro, com mais paixão. 
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