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RESUMO 

 
 
TRIPODI, Leandro Castro. A Ciência por trás dos roteiros dos animes 
“Naruto” e “One Piece” e seu uso no ensino de Ciências. 2022. 61f. 

Monografia (Especialização em Ensino de Ciências) - Instituto de Biologia 

Roberto Alcantara Gomes, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro, 2022. 

 
 

Novas tecnologias são cada vez mais aplicadas na linguagem cultural na 
produção de processos comunicativos, utilizando os meios audiovisuais e de 
multimídia, possibilitando novas formas de comunicação. Os temas relacionados 
à Ciência muitas vezes têm como público-alvo crianças e adolescentes, fazendo 
grande uso da figura do cientista, por exemplo, em desenhos animados. Esses 
recursos podem ser usados como estratégia para o ensino, tornando-os grandes 
aliados nas aulas de Ciências, ajudando a elaborar trabalhos de reflexão sobre 
os conteúdos, criar debates e incentivar um olhar crítico. As aulas podem ser 
beneficiadas com o uso de cenas de animes para construção significativa no 
ensino-aprendizagem. Temos como objetivo relacionar animes a conteúdos no 
ensino de Ciências de maneira a auxiliar professores no ensino e na 
aprendizagem dos alunos. Os trabalhos relacionando conteúdos audiovisuais 
com séries e filmes para ensinar Ciências são escassos, este projeto busca 
relacionar animes ao ensino de Ciências. Analisamos animes com temas 
variados que abordam conteúdos científicos, os quais poderão ser utilizados em 
sala de aula no ensino de Ciências, para dar maiores opções às aulas de 
Ciências e para que os alunos tenham um ensino mais divertido e dinâmico. 
Escolhemos os animes, Naruto (Masashi Kishimoto), One Piece (Eiichiro Oda). 
Utilizamos 14 episódios de Naruto e 11 episódios de One Piece que abordam 
conteúdos científicos, fiéis a Ciência ou de ficção científica e verificamos um 
vasto material com um enorme potencial para ser utilizado de diferentes 
maneiras em aulas de Ciências. Os episódios de animes com conteúdos 
científicos poderão ajudar professores a planejarem suas aulas, tendo mais uma 
possibilidade de ferramenta didática em suas aulas. 

 
Palavras-chave: Ensino-Aprendizagem. Mídias Audiovisuais. Divulgação 
Científica. Animes. 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Eiichiro_Oda
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ABSTRACT 
 

TRIPODI, Leandro Castro. A Ciência por trás dos roteiros dos animes 
“Naruto” e “One Piece” e seu uso no ensino de Ciências. 2022. 63f. 

Monografia (Especialização em Ensino de Ciências) - Instituto de Biologia 

Roberto Alcantara Gomes, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro, 2022. 

 

 

New technologies are increasingly applied in cultural language in the production 
of communicative processes, using audiovisual and multimedia means, enabling 
new forms of communication. Themes related to science often have children and 
adolescents as their target audience, making great use of the figure of the 
scientist, for example, in cartoons. These resources can be used as a teaching 
strategy, making them great allies in Science classes, helping to develop 
reflection works on the contents, create debates and encourage a critical look. 
Classes can benefit from the use of anime scenes for meaningful construction in 
teaching and learning. We aim to relate anime to content in science teaching in 
order to help teachers in teaching and student learning. The works relating 
audiovisual content with series and films to teach Science are scarce, this project 
seeks to relate anime to science teaching. We analyze animes with varied themes 
that address scientific content, which can be used in the classroom in science 
teaching, to give more options to science classes and for students to have a more 
fun and dynamic teaching. We chose the anime, Naruto (Masashi Kishimoto), 
One Piece (Eiichiro Oda). We used 14 episodes of Naruto and 11 episodes of 
One Piece that deal with scientific content, faithful to Science or science fiction 
and we found a vast material with enormous potential to be used in different ways 
in Science classes. Anime episodes with scientific content can help teachers to 
plan their classes, having another possibility of a didactic tool in their classes. 

 
Keywords: Teaching-Learning. Audiovisual Media. Scientific Divulgation. Anime. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

O avanço da tecnologia no século XX propiciou inúmeras transformações 

sociais pelo mundo, principalmente nas últimas décadas. Atualmente, a 

sociedade é capaz de realizar tarefas que antes só existiam na ficção (BRASIL, 

1998; ROCHA et al., 2010). Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 

(BRASIL, 2000), em suas bases legais, asseguram que nas futuras décadas a 

educação se transformaria por conta das novas tecnologias que viriam a 

impulsionar as formas de ensino nas escolas. Freire (2016) diz que ao longo dos 

anos vem surgindo novos recursos tecnológicos, e que estes são viáveis de 

serem aplicados na educação.  

A televisão tornou-se uma das mídias mais exploradas (ROCHA et al., 

2010) e se constituiu como grande influenciadora na formação de opiniões em 

diferentes níveis sociais (SCHMIEDECKE & PORTO, 2015). Ela é utilizada pela 

sociedade como meio de comunicação para diferentes propósitos, e disponibiliza 

uma diversidade de informações, distração e aprendizado de vários conteúdos 

(BRASIL, 1998), potencializados pela internet (DONATO & DANTAS, 2009). 

Essas novas tecnologias são cada vez mais aplicadas na linguagem cultural na 

produção de processos comunicativos, utilizando os meios audiovisuais e de 

multimídia, possibilitando novas formas de comunicação (BRASIL, 1998).  

A Ciência é um dos temas mais explorados nos meios de comunicação 

(SIQUEIRA, 2002; MACHADO & SILVEIRA, 2020). Ainda de acordo com 

Machado e Silveira (2020), o cinema é um transmissor dos avanços da Ciência, 

divulgando os empreendimentos tecnológicos e possibilitando novos 

conhecimentos e valores culturais. Os temas relacionados à Ciência muitas 

vezes têm como público-alvo crianças e adolescentes, fazendo grande uso da 

figura do cientista, por exemplo, em desenhos animados (SIQUEIRA, 2002). 

A nova forma de divulgação das mídias permite que crianças e 

adolescentes tenham um grande sítio para aprendizagem pessoal e contribuem 

no conhecimento de novos conteúdos e na melhora de outros (TENÓRIO, LEITE 

& TENÓRIO, 2014). Mesmo os conteúdos de entretenimento oferecidos pela 

mídia podem proporcionar ao público um maior conhecimento (TENÓRIO, LEITE 

& TENÓRIO, 2014). Por isso, os recursos audiovisuais são muito importantes no 
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ensino-aprendizagem escolar, possuindo um grande potencial e de fácil 

identificação e entendimento para os alunos (BERK & ROCHA 2019). 

Para Vygotsky (1984 apud GANDIN, 2013), o conhecimento é construído 

na interação entre o sujeito e o meio, em uma interação mediada por 

instrumentos. Para ele a aprendizagem significa a criação de algo novo 

(GANDIN, 2013). Partindo disso, o professor deve elaborar estratégias que 

permitam a ampliação do conhecimento do aluno. Por outro lado, Freire (2016) 

ressalta que não se pode negar a tecnologia, e que devemos utilizá-la para 

melhorar nossas possibilidades de ensino. Os Parâmetros Curriculares 

Nacionais de 1998 propuseram a elaboração de estratégias e políticas para a 

utilização de meios eletrônicos de comunicação e informação a serem utilizados 

no desenvolvimento do ensino e aprendizagem, visto que os meios eletrônicos 

de comunicação e informação têm um iminente potencial educativo (BRASIL, 

1998). Os programas televisivos são de grande influência no modo de divulgação 

e veiculação de conteúdos científicos, que podem estar relacionados ao 

cotidiano dos que os assistem (FISCHER, 2007). 

 Esses conteúdos estão disponíveis em filmes, propagandas, 

documentários, novelas, desenhos animados, animes, telejornais e séries de 

televisão (SIQUEIRA, 2002; ROCHA et al., 2010; MACHADO & SILVEIRA, 

2020). Tenório, Leite & Tenório (2014) discutem, por exemplo, como episódios 

da série televisiva CSI:Crime Scene Investigation (Direção de Anthony E. Zuiker) 

foram utilizados para auxiliar no aprendizado de aulas de física, em que foram 

ensinados conteúdos sobre a Terceira Lei de Newton, velocidade máxima de 

queda livre e gravidade zero. Já Rocha et al., (2010) apresentam a relação entre 

temas referentes ao meio ambiente e filmes e como aplicá-los para uma aula 

sobre elementos químicos utilizando trechos de um episódio da série House, 

M.D. (David Shore) para facilitar o aprendizado sobre o elemento químico Ferro 

(Fe).  

Existe uma grande variedade de programas televisivos em canais por 

assinatura ou abertos que estão disponíveis para diferentes classificações 

indicativas e são bem aproveitados por professores nas aulas (ROCHA et al., 

2010). As séries de televisão, filmes e programas televisivos podem trazer uma 

vasta possibilidade de recursos didáticos para os professores de Ciências, tendo 

em vista que esses meios de comunicação muitas vezes podem ser de fácil 
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acesso por estudantes e podendo ser aplicados na introdução, desenvolvimento 

e enriquecimento de conteúdos (SCHMIEDECKE & PORTO, 2015). 

É importante que professores repensem suas práticas relacionando-as 

aos avanços tecnológicos (PASSOU et al., 2011), buscando recursos em 

plataformas de mídias visuais, onde existem uma diversidade de conteúdos 

envolvidos com Ciências que estão inseridos em séries de televisão, para aplicar 

a suas ações didáticas na sala de aula (SCHMIEDECKE & PORTO, 2015). 

Esses recursos podem ser usados como estratégia para o ensino de Ciências, 

tornando-os um grande aliado nas aulas, ajudando a elaborar trabalhos de 

reflexão sobre os conteúdos, criar debates e incentivar um olhar crítico (BRASIL, 

1998). O uso de mídias audiovisuais deve ser considerado como uma excelente 

ferramenta para abordar conteúdos científicos, pois proporcionam excelentes 

temas para serem discutidos, em sala de aula (PASSOU et al., 2011). 

Para auxiliar na utilização destes conteúdos o professor pode utilizar as 

cenas nas quais a Ciência se mostre em destaque (SCHMIEDECKE & PORTO, 

2015), de modo que os alunos sejam capazes de atribuir significado e relevância 

no aprendizado dos conteúdos científicos ensinados (METZ et al., 2007). Muitas 

vezes os conteúdos apresentados em mídias audiovisuais não exibem uma 

visão real da Ciência abordada em seus episódios, é preciso avaliá-los, realizar 

uma crítica, conhecer os principais critérios para apresentá-los em sala de aula, 

(SCHMIEDECKE & PORTO, 2015). 

Os episódios das séries televisivas podem ser utilizados como ponte para 

o aprendizado e serem relacionados a situações cotidianas (TENÓRIO, LEITE & 

TENÓRIO, 2014). Carvalho (2010) ressalta que as mídias cumprem com grande 

importância seu papel na divulgação científica, ao transmitir os conceitos 

científicos, dando maior visibilidade e despertando um maior interesse das 

Ciências. 

A divulgação científica tem como objetivo aproximar a sociedade do 

conhecimento científico com a utilização de recursos técnicos, produtos de 

veiculação de informações científicas, de inovação e das tecnologias (BUENO, 

2010; SOUZA & ROCHA, 2017; MICELI & ROCHA, 2020). A divulgação científica 

deve ser exposta para todos os públicos, buscando direcionar o conhecimento 

para os diferentes públicos, com diferentes questões econômicas, culturais e 

sociais (MICELI & ROCHA, 2020). O uso da divulgação científica é importante 
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por possibilitar a participação dos cidadãos em debates que abordam temas 

científicos e tecnológicos (SOUZA & ROCHA, 2017). Dessa forma, a divulgação 

científica propicia para sociedade uma maior conexão com o mundo científico, 

contribuindo para um maior entendimento da Ciência (MELO, et al., 2020). 

Podemos encontrar conteúdos científicos em animes, que têm um grande 

potencial para a divulgação científica, os animes são conhecidos como 

animações audiovisuais produzidas no Japão (SILVA, 2011; CAMPOS & CRUZ, 

2020). Campos & Cruz (2020) falam da possibilidade da utilização de animes 

como recursos audiovisuais, por introduzirem em seus roteiros uma diversidade 

de temas e da maneira de apresentá-los. Os animes possibilitam uma melhor 

aprendizagem, com aulas mais dinâmicas (RODRIGUES & ROCHA, 2018), Silva 

(2011) diz que os desenhos animados interagem com crianças construindo um 

espaço lúdico criando interações. Como exemplo, Campos & Cruz (2020) 

utilizaram o anime Hataraku Saibou, em seu trabalho, que mostra células de 

forma antropomorfizadas em um corpo humano, onde elas estão cumprindo suas 

funções.  

As aulas podem ser beneficiadas com o uso de cenas de animes para 

construção significativa no ensino-aprendizagem, através da 

interdisciplinaridade que auxilia um melhor entendimento dos conteúdos de 

Ciências (RODRIGUES & ROCHA, 2018), proporcionando um ótimo recurso 

para as aulas, por relacionarem o ensino escolar com o cotidiano dos alunos 

(CAMPOS & CRUZ, 2020). Apesar de ter um grande potencial no processo de 

ensino-aprendizagem, os recursos audiovisuais são pouco utilizados em aulas 

(BASTOS et al., 2015).  

Muitos professores ainda não fazem uso destes, seguindo a forma 

tradicionalista na educação (MACHADO & SILVEIRA, 2020). Temos em mente 

que os recursos audiovisuais, como animes podem colaborar com um maior 

entendimento dos temas relativos à Ciência, que podem estar presentes na vida 

dos alunos e assuntos do dia a dia de suas vidas. Os animes estão entre as 

peças audiovisuais mais populares entre jovens em idade escolar, isso facilita o 

seu uso em meio as aulas. E por serem escassos os trabalhos relacionando 

conteúdos audiovisuais midiáticos como séries e filmes para ensinar Ciências, 

este projeto busca relacionar animes ao ensino de Ciências. 
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A história de Naruto se passa na Vila de Konoha e vilas de países 

próximos, o anime se baseia no desenvolvimento do personagem principal, que 

busca ser reconhecido pelos habitantes de sua vila, tornando-se o maior ninja 

da história. No dia do nascimento de Naruto, a vila de Konoha é atacada. Um 

ninja inimigo controlando a Besta de 9 caudas ou Kyubi, que faz parte de um 

grupo de animais com poderes chamados de bijuus (animais que possuem 

grande força e poder, de aparência gigante, quando mais caudas, maior sua 

força e são usados por humanos em guerras). 

O pai de Naruto, Hokage (líder) de Konoha, junto com sua esposa, mãe 

de Naruto se sacrificam para salvar a vila e seu filho, e utilizam seus poderes 

para aprisionar a besta de caudas no corpo de Naruto. 

 One Piece conta a história de um navio de piratas chamado, Chapéus de 

Palha, onde, eles buscam seus sonhos individuais e encontrar um tesouro 

lendário, o enredo do anime se passa em alto mar, passando por diferentes ilhas 

ao longo das sagas, envolve muitos temas políticos, ambientais e de cidadania. 

O anime é exibido até os dias de hoje, com novos episódios semanais, 

passando de mil episódios.  
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1. OBJETIVOS 
 
 

1.1 OBJETIVO GERAL 

 

O presente estudo objetiva relacionar animes a conteúdos no ensino de 

Ciências de maneira a auxiliar professores no ensino e na aprendizagem dos 

alunos, de forma a tornar os alunos mais reflexivos e críticos no aprendizado de 

conteúdos científicos e criar discussões, debates e aulas mais interativas. 

 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Relatar temas que possam ser utilizados como recurso didático de Ciências 

em plataformas audiovisuais 

• Relacionar episódios com temas científicos para serem aplicados em aulas. 
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2. METODOLOGIA 
 

 

O presente estudo analisou animes com temas variados que abordam 

conteúdos científicos, os quais poderiam ser utilizados em sala de aula no ensino 

de Ciências. São apresentadas propostas didáticas utilizando essas peças 

audiovisuais, de modo a propor estratégias de ensino de diferentes conteúdos 

de Ciências em sala de aula. Escolhemos animes por se tratar de conteúdos 

muitos assistidos, que são de fácil acesso e possuem episódios curtos, com 

aproximadamente 23 minutos de duração, além de apresentarem uma 

linguagem de fácil entendimento, utilizaremos cenas em que a Ciência se 

destaca. 

Foram utilizados os animes, Naruto (Masashi Kishimoto) e One Piece 

(Eiichiro Oda), por estarem disponíveis na plataforma de streming NETFLIX. 

Naruto e One Piece são uns dos animes mais populares mundialmente, O anime 

de Masashi Kishimoto é exibido em duas versões, Naruto e Naruto Shippuden. 

Foram utilizados episódios de animes com conteúdos científicos e 

potencialidades didáticas para proporcionar maiores oportunidades 

educacionais dentro as Ciências, alguns experimentos foram relacionados aos 

temas abordados, para complementar os episódios escolhidos nas aulas de 

Ciência.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Eiichiro_Oda
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

O presente estudo identificou conteúdos curriculares de Ciências em 14 

episódios do anime "Naruto" nas suas duas versões (Naruto e Naruto 

Shippuden) e em 11 episódios do anime "One Piece". As figuras apresentadas 

foram coletadas a partir de print de tela dos sites DATTEBANE, 

https://www.dattebane.com e ONEPICEEX, https://onepieceex.net. 

Destaca-se, para cada episódio, o número de exibição original, uma breve 

descrição da história, os conteúdos curriculares de Ciências relacionados e 

considerações sobre como os mesmos podem ser abordados em sala de aula 

(Tabela 1, Tabela 2 e Tabela 3). 

 

 

Tabela 1 - Conteúdos curriculares em Naruto 
NARUTO 

NÚMERO DE 
EPISÓDIOS GRANDE ÁREA SUBÁREA TEMAS 

1 Ecologia 
Citologia 
Genética 

Interações ecológicas 
Citologia 

Genética molecular 

Mimetismo 
Mitose 
DNA 

Clonagem 
27 Ecologia Interações ecológicas Mimetismo 

32 Física Ondas 
 

Velocidade 
Barreira do som 

 Anatomia 
Fisiologia 

Sistema sensorial 
auditivo 

Audição 
Equilíbrio 

52 Física 
Química 

Pressão 
Densidade 

Tensão superficial da 
água 

148 
149 
150 

Ecologia 
Zoologia 

Diversidade 
Artrópodes 

Equilíbrio ecológico 
Ciclo de vida dos 

insetos 
Dimorfismo sexual 

Espécies endêmicas 
Adaptações ao meio 

ambiente 
Extinção 

Legenda: Conteúdos curriculares no anime Naruto, mencionando episódios, grandes áreas de 
conhecimento, subáreas e temas. 

 

 

 

https://www.dattebane.com/
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Tabela 2 - Conteúdos curriculares em Naruto Shippuden 

NARUTO SHIPPUDEN 
NÚMERO DE 
EPISÓDIOS 

GRANDE 
ÁREA SUBÁREA TEMAS 

11 Botânica Flora 
Classificação das 

plantas 

Cladograma 
Reprodução Vegetal 
Taxonomia Vegetal 

Plantas de uso medicinal 

40 Ecologia Simbiose 
Relações 
ecológicas 

Interações interespecíficas e 
intraespecíficas 

Interações harmônicas e 
desarmônicas 

93 
94 
95 

Zoologia Adaptações ao 
meio 

Evolução 
Morcegos 

Insetos 

Ecolocalização 
Ciclo de vida dos insetos 

Estratégias de reprodução 
Adaptações ao meio 

183 Vírus Pandemia Covid-19. 

224 Botânica Classificação das 
plantas 

Fisiologia vegetal 
Anatomia vegetal 

Método científico 
Uso das plantas pela humanidade 

Taxonomia Vegetal 
Produção de exsicatas 

Legenda: Conteúdos curriculares no anime Naruto Shippuden, mencionando episódios, grandes 
áreas de conhecimento, subáreas e temas. 

 

 

Tabela 3 - Conteúdos curriculares em One Piece 
ONE PIECE 

NÚMERO DE 
EPISODIO GRANDE ÁREA SUBÁREA TEMAS 

78  
84 

Parasitologia Agentes etiológicos Doenças causadas por vetores 
Febre maculosa 

132 Biologia Padrões climáticos Pressão atmosférica 

148 Doenças Tipos e causas das 
doenças 

Mal de descompressão 

149 Zoologia 
Ecologia 

Classificação dos 
animais 

Interações ecológicas 
Espécies endêmicas 

390 Ecologia Ecossistemas Manguezais 

513 Botânica Classificação das 
plantas 

Método científico  
Uso das plantas pela 

humanidade 
Taxonomia Vegetal 

Produção de exsicatas 
802 Citologia Biotecnologia Clonagem  

DNA 

894  
897 

Ecologia Poluição Assoreamento 
Biomagnificação 

900 Ecologia Adaptações ao meio Ecolocalização 
Legenda: Conteúdos curriculares no anime One Piece, mencionando episódios, grandes áreas 

de conhecimento, subáreas e temas.



21 
 

   
 

 

3.1 Naruto (Hayato Date), exibido de 2002 a 2007. 

 

3.1.1 Episódio 1 de Naruto   

 

Conteúdos curriculares: Interações ecológicas. 

 

No primeiro episódio de Naruto aos 2 minutos e 30 segundos, os alunos 

da academia ninja estão revisando um jutsu. Nesse anime, os jutsus são 

habilidades que um personagem ninja pode realizar em batalha, e são divididas 

em três categorias: Genjutsu (que cria ilusões), Taijutsu (que realiza combates) 

e Ninjutsu (que é a habilidade de um ninja realizar técnicas mais elaboradas). Na 

cena desse episódio, ocorre um treinamento sobre a habilidade de se 

transformar em alguém ou algo (Figura 1), conhecido como Jutsu de 

transformação, em que eles demostram as suas habilidades se transformando 

nos colegas de turma.  

 

Figura 1: Print de tela do episódio 01 de Naruto 

 
Legenda:  Aos 2 minutos e 3 segundos Sakura demostrando o jutsu 

de transformação (ato de se parecer com outra pessoa).  
Fonte:       https://www.dattebane.com/NarutoClassico/001  

 

https://www.dattebane.com/NarutoClassico/001
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No Episódio 27, aos 20 minutos, Sasuke descobre que um inimigo se 

passa por Naruto (Figura 2). Verificando as diferenças físicas apresentadas, ele 

observa os detalhes no corpo do Naruto e percebe a diferença nas posições em 

que ele carrega suas ferramentas e um corte em seu rosto. 

 

Figura 2: Print de tela do episódio 27 de Naruto 

 
Legenda: Naruto aos 20 minutos - Sasuke descobre que o inimigo está 

tentando se passar por Naruto, mas percebe as diferenças 
entre o verdadeiro e o falso. 

Fonte:      https://www.dattebane.com/NarutoClassico/027 
 

 

Podemos utilizar essa cena após exibir o conteúdo sobre interações 

ecológicas e relacionar a técnica do Justu de transformação com o recurso que 

alguns animais têm como forma de defesa, como o mimetismo, onde um 

organismo apresenta características, comportamentais ou morfológicas que 

imitam um outro organismo para enganar seus predadores, mostrando aos 

alunos diferentes animais que utilizam essa habilidade e sua importância para 

as espécies e dar continuidade nos outros métodos de defesa que os animais 

realizam na natureza como a camuflagem, cripticidade e o aposematismo, 
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exibindo imagens de animais para exemplificar cada um dos mecanismos que 

alguns seres vivos possuem e comparar com o que os ninjas realizam nas cenas 

do anime. 

 

 

3.1.2 Episódio 1 de Naruto   

 

Conteúdos curriculares: Divisão celular 

 

Ainda no primeiro episódio, aos 5 minutos e 50 segundos os personagens 

infantis estão realizando um treinamento para aprovação em um teste de 

graduação ninja (Figura 3), onde eles precisam realizar o Jutsu de clones, 

chamado de bunshin no Jutsu ou Jutsu dos clones. A técnica cria uma imagem 

do próprio corpo, sem qualquer substância. Portanto, o clone não tem 

capacidade de atacar, podendo apenas ser utilizado para confundir o adversário. 

Kage bunshin no Jutsu é uma técnica que alguns ninjas possuem, e consiste em 

criar cópias verdadeiras e idênticas do usuário, isto é, clones perfeitos que 

podem realizar funções físicas, dependendo da sua energia e treinamento é 

possível criar alguns idênticos. Essa é a principal técnica do personagem Naruto, 

que é utilizada em todos os episódios do anime.  
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Figura 3: Print de tela do episódio 01 de Naruto 

 
Legenda: Episódio 01 aos 5 minutos e 50 segundos - teste de 

habilidade de clonagem   
Fonte:       https://www.dattebane.com/NarutoClassico/001 

 

 

Naruto não é aprovado no teste e um de seus professores conta sobre um 

pergaminho com técnicas secretas e induz Naruto a roubá-lo, depois de pegar o 

pergaminho Naruto lê rapidamente a primeira técnica descrita e aprende o Taju 

Kage Bunshin no Justu ou Técnica dos Múltiplos Clones das Sombras, essa 

técnica cria incontáveis clones reais (Figura 4), o número de clones criados vai 

depender da quantidade de chacra (o chacra é a junção da energia física 

presente em todas as células do corpo e a energia espiritual. Essas duas 

energias devem trabalhar juntas para que ocorra um equilíbrio e gere o chacra, 

com essa energia os ninjas conseguem criar diversos golpes) utilizado pelo 

usuário que depende da energia que ele possui no momento. 

 

https://www.dattebane.com/NarutoClassico/001
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 Figura 4: Print de tela do episódio 01 de Naruto 

 
Legenda: Episódio 01 aos 18 minutos e 54 segundos Naruto realiza o 

Jutsu de multiclones das sombras 
Fonte:     https://www.dattebane.com/NarutoClassico/001 

 

 

Com essa técnica mostrada no anime, é possível criar uma aula sobre o 

processo de divisão celular, destacando as diferenças entre mitose e meiose e 

os processos que ocorrem em cada uma: ciclo celular, interfase, prófase, 

metáfase, anáfase, telófase e citocinese.  Na mitose, uma célula dá origem a 

duas outras com o mesmo número de cromossomos da célula inicial (LOPES & 

ROSSO, 2014), é possível relacionar o ciclo celular, na interfase onde a célula 

não está se dividindo, poderíamos relacionar quando o Naruto não está 

utilizando essa técnica e na mitose, onde a célula está se dividindo, quando o 

Naruto realiza a técnica.  

O uso do anime poderá ajudar os alunos na compreensão do tema, 

relacionando a cena com os processos de divisão celular, quando Naruto realiza 

a técnica de clones das sombras que se assemelha ao processo de mitose nas 

células. Isso ocorreria de forma gradativa mostrando partes do vídeo e dando 

oportunidade aos alunos de relacionarem com o tema, e fazer correções e 
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pontuando sobre o conteúdo junto aos alunos, os temas sobre a divisão celular 

e suas fases.   

 

 

3.1.3 Naruto: Episodio 32 

 

Conteúdos curriculares: velocidade do som e barreira do som 

 

Neste episódio os alunos da academia ninja estão participando de um 

teste para subir de categoria. Nesse teste todos utilizam suas habilidades 

aprendidas nos treinamentos, em uma floresta fechada, lutando entre si para 

passar de fase. Em certo momento, os ninjas da aldeia da folha estão em 

combate com os ninjas da vila do som. Os ninjas da vila do som realizam ataques 

mais rápidos e invisíveis utilizando o som, ao atacar com seus copos eles 

utilizam algumas armas que aumentam seu poder e caso errem o adversário 

com os punhos, conseguem atingir com o a força do som, criando ondas, 

vibrações ou barreiras.  

Aos 3 minutos e 54 segundos, um ninja capaz de controlar ondas de som 

através o dispositivo que possui no braço, ataca Rock Lee com um golpe em seu 

tímpano esquerdo através de vibrações sonoras (Figura 5). Ele diz que o tímpano 

humano quebra por volta de 150 decibéis, e acima disso ocorre um choque nos 

canais semicirculares fazendo com que seu oponente perca o senso de equilíbrio 

e não consiga se mexer por algum tempo. Outro ninja do Som diz que possui a 

habilidade de controlar as ondas supersônicas e a pressão do ar. 
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Figura 5: Print de tela do episódio 32 de Naruto 

 
Legenda: Ninja do Som fala sobre a Velocidade do som e sobre o     

aparelho auditivo 
Fonte:      https://www.dattebane.com/NarutoClassico/032 

 

 

Neste episódio são abordados conceitos de física que são utilizados em 

sala de aula. O anime pode auxiliar o aluno a pensar e debater como o som se 

propaga, se uma barreira do som é visível, e qual seria a velocidade do som e 

aplicando um experimento sobre vibrações após abordar o conteúdo junto ao 

anime. E temos a possibilidade de abordar em uma aula sobre sistema sensorial 

auditivo, ensinando sobre a audição e o equilíbrio. 

Nessa aula pode-se fazer um experimento para complementar o vídeo no 

tema apresentado. Assim, temos dois recursos didáticos para um mesmo tema. 

Experimento: Em um recipiente com uma única entrada coberta com 

plástico filme. Em seguida, coloque pequenos grãos em cima do plástico e 

encoste uma caixa de som, após toque uma música com batidas fortes. O 

material em ficam do plástico filme vai começar a vibrar com o toque da música, 

assim podemos apresentar o movimento das vibrações com os grãos saltando. 
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3.1.4 Naruto: Episódio 52  

 

Conteúdo curricular: Tensão superficial da água 

 

Nos episódios de Naruto é comum os ninjas andarem sobre árvores, 

rochas, como se estivessem andando no solo e conseguem andar sobre as 

águas, isso é possível no anime graças ao chacra.  

No episódio 52 aos 17 minutos e 12 segundos, Naruto está aprendendo a 

técnica de andar sobre as águas (Figura 6), ele concentra chacra nas solas dos 

pés mantendo um fluxo de descarga de energia para poder se manter na 

superfície da água. 
 

 

Figura 6: Print de tela do episódio 52 de Naruto 

 
Legenda: A partir dos 17 minutos, Naruto aprendendo andar sobre a água. 
Fonte:      https://www.dattebane.com/NarutoClassico/052 
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As moléculas de água ficam fortemente agrupadas e retendo a água fluida 

e estável em condições normais de pressão e temperatura, essa união de 

moléculas no estado líquido é denominada como coesão e é ela que mantém a 

alta tensão superficial da água, por causa dessa tensão muitos insetos e 

pequenos animais (Figura 7) conseguem permanecer ou pousar sobre a água. 

 
 
Figura 7: Aranha andando sobre a água de cachoeira 

 
Legenda: Aranha andando sobre a água de cachoeira no Parque Estadual do 

Mendanha, RJ. 02/06/2018.  
Fonte:      O Autor, 2018. 

 

 

Com esse tema, após apresentar o conteúdo, o vídeo que servirá como 

um complemento para iniciar alguma prática, e lançaria perguntas aos alunos e 

completaria a aula em outro dia com alguma prática. É possível apresentar 

diferentes experimentos científicos sobre esse assunto, melhorando as 

possibilidades didáticas com mais um recurso para o tema. 

Exemplo 1: Coloque uma agulha sobre uma superfície de água parada, 

após encher um recipiente de água e colocar algum pó em cima para 

exemplificar a superfície da água e depois pingar uma gota de detergente. 

Veremos como a química do detergente quebra essa tensão superficial.  
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Exemplo 2: Em um recipiente com água colocar uma pequena folha e na 

parte final dela pôr tinta de caneta e vamos ver a folha andando sobre a água 

como se fosse um barco, pois a tinta age com a diferença de tensão com a água 

e empurra a folha para frente.  

 

 

3.1.5 Naruto: Episódios 148 ao 150 

 

Conteúdos Curriculares: Estudo científico, insetos, modos de vida, equilíbrio 

ecológico. 

 

Em Naruto há vários ninjas com diferentes habilidades, como 

especialistas em cachorros, especialidade médica, especialistas em cobras, 

plantas, sapos, insetos, entre outros. Shino é um personagem que vem de uma 

família especialista em insetos, onde todos têm aptidão para controlá-los para 

ataques contra seus inimigos ou para se defender. Na sequência de episódios, 

os personagens relatam sobre um inseto lendário chamado Bikouchuu, falando 

sobre sua forma de vida, desenvolvimento, aparência e que entrou em processo 

de extinção, por ter sido capturado e utilizado pelos humanos. 

Nele conta que seu desenvolvimento é rápido, e só eclodem um único ovo 

por ano após uma manhã chuvosa. O inseto apresentado possui a habilidade de 

sentir e gravar cheiros, eles utilizam o Bikouchuu como uma GPS para encontrar 

alguém desaparecido. Em seguida Shino mostra a todos uma foto do Bikoichuu 

fêmea (Figura 8) e diz que sua característica principal é a cabeça, o que remete 

ao dimorfismo sexual que alguns animais apresentam na vida real. A partir dos 

4 minutos do episódio eles encontram diversos insetos diferentes. 
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Figura 8: Print de tela do episódio 149 de Naruto 

 
Legenda: Aos 4 minutos Shino explicando as características físicas 

do Bikouchuu, levando a ideia da existência de 
dimorfismo sexual.  

Fonte:      https://www.dattebane.com/NarutoClassico/149 
 

 

Com essa sequência de episódios podemos ver a importância do estudo 

dos insetos, de saber identificá-los, estudá-los e preservá-los. Mostrar para os 

alunos a importância do equilíbrio ecológico, abordar também sobre a evolução 

de alguns insetos, sobre as adaptações que levaram a isso. 

Atividade prática: Após exibir o vídeo, podemos elaborar uma atividade 

dinâmica separando grupos em busca de alguns insetos pela escola e depois de 

encontrar relatar com os alunos as diferenças encontradas em cada um, como o 

dimorfismo sexual, coloração, tamanho, asas. E para melhor entendimento dos 

alunos podemos apresentar imagens comparativas dos insetos que são 

mostrados no anime com insetos presentes no meio ambiente. 
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3.2 Naruto Shippuden (Hayato Date), exibido de 2007 a 2017. 

 

3.2.1 Naruto Shippuden: Episódios 11 e 224  

 

Conteúdos Curriculares: Método científico, botânica medicinal, uso de plantas. 

 

No episódio 11 de Naruto Shippuden, aos 4 minutos e 41 segundos 

começa em uma sala de hospital com os médicos tentando identificar o veneno 

que foi usado em uma batalha do episódio anterior onde dois ninjas lutam. Um 

ninja com uma armadura de escorpião acaba ferindo seu adversário com 

veneno, que espalha por todo seu corpo e faz com que ele fique más condições 

clínicas. Na cena seguinte, após analisar o ninja ferido e identificar o veneno, 

começam a realizar a extração do veneno do seu corpo (Figura 9) até estabilizar 

sua condição de vida. Em seguida, a médica diz que criará um antídoto para 

combater a toxina no corpo do paciente. 

 

Figura 9: Print de tela do episódio 11 de Naruto Shippuden  

 
Legenda: Aos 4 minutos e 41 segundos Sakura faz um breve relatório 

médico sobre a condição física do paciente.  
Fonte:      https://www.dattebane.com/NarutoShippuuden/011 

https://www.dattebane.com/NarutoShippuuden/011
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Ela solicita uma lista de plantas medicinais da região e vai para um 

herbário coletar as plantas e preparar o antídoto, onde aparecem materiais de 

laboratório, como tubos de ensaio, estante, Becker e macerador (Figura 10). 

 

Figura 10: Print de tela do episódio 11 de Naruto Shippuden  

 
Legenda: Aos 13 minuto e 35 segundos os médicos e cientistas estão em um 

herbário preparando o antídoto para combater a toxina.  
Fonte:      https://www.dattebane.com/NarutoShippuuden/011 

 

 

No episódio 224 de Naruto Shippuden, aos 4 minutos de 31 segundos os 

personagens partem para uma ilha a procura de plantas medicinais (Figura 11), 

para preparar medicamentos como preparação para a guerra. Na ilha eles 

encontram vários tipos diferentes de plantas e as coletam para estudos, relatam 

sobre a dificuldade de encontrá-las e a importância de uma boa identificação e 

relatam que as plantas ficam localizadas em regiões especificas da ilha onde 

pode ser perigoso trafegar.  
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Em outro momento, Naruto come uma das plantas e após alguns minutos 

começa a sentir uma má digestão e passa mal, os outros personagens falam 

sobre o perigo de usar essas plantas sem conhecimento, eles vão para uma 

outra região e relatam que algumas plantas de uma determinada espécie, não 

podem ser coletadas para que essas tenham chances de se regenerar e não 

extinguir a espécie do local. 

 

Figura 11: Print de tela do episódio 224 de Naruto Shippuden 

 
Legenda: Naruto Shippuden 224: Sakura procurando plantas medicinais 
Fonte:        https://www.dattebane.com/NarutoShippuuden/224 

 

 

As cenas desse episódio apresentam uma planta existente na realidade, 

do gênero Cochlearia. Segundo Oliveira (2014) ela possui propriedades 

terapêuticas e tem indicação como antiescorbútico, tratamento de catarros 

crônicos, uso tópico em infecções gengivais e no tratamento da escrofulose. O 

episódio pode trazer uma variedade de temas para a sala de aula, como animais 

peçonhentos e animais venenosos, as manifestações clínicas originadas por 

picadas de animais, os tipos de antídotos produzidos e a indicação de uso. Além 
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disso, pode-se abordar sobre a fabricação de remédios, como são coletados os 

recursos para sua produção e utilização, materiais de laboratório e suas funções. 

Criar uma roda de conversa com os alunos e discutir as sobre plantas que eles 

conhecem e que suas famílias utilizam no dia a dia para algum tipo de tratamento 

ou se já ouviram falar sobre alguma planta, e discutir a importância de se 

consultar com um especialista médico e não se automedicar. 

 

 

3.2.2 Naruto Shippuden: Episódio 40 

 

Conteúdos curriculares: Simbiose, Relações ecológicas 

 

Na história de Naruto existem animais que com poderes e forças 

gigantescas, conhecidos como as 9 Bijuus ou bestas com caudas. A história 

conta que todas essas bestas em algum momento no mundo foram aprisionadas 

em pessoas para que pudessem controlá-las, utilizar em guerras ou até mesmo 

para evitar que inimigos tomassem seu controle. Naruto teve a Kyubi (besta de 

9 caudas) que é exibida como uma raposa vermelha, chamada também de 

Kurama, selada em seu corpo pelo seu próprio pai, a fim de evitar uma tragédia 

em sua vila causada por um inimigo que há controlava. Naruto cresceu com uma 

relação conturbada com Kurama, sem saber que tinha algo em seu corpo, em 

momentos de forte emoções, como raiva, vingança ou medo, a besta com 

caudas tomava o controle do seu corpo (Figura 12), deixando o personagem 

extremamente violento. Muitas vezes após a manifestação, Naruto ficava 

inconsciente.  

Jiraya conta sobre as condições de Naruto com a Kyubi se manifestando 

em seu corpo e que a longo prazo isso pode levar a morte (Figura 13). 
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Figura 12: Print de tela do episódio 40 de Naruto Shippuden 

 
Legenda: Aos 5 minutos e 30 segundos Jiraya conta sobre as condições de 

Naruto com a Kyuubi se manifestando em seu corpo.  
Fonte:      https://www.dattebane.com/NarutoShippuuden/040 

 

 

Naruto foi treinado por muito tempo até conseguir, com dificuldades, 

controlar o poder da besta para seu benefício e com o tempo passou a ter uma 

relação harmoniosa com a besta com caudas, utilizando o seu poder nas lutas 

contra seus inimigos. 

É contado durante os episódios que caso a Kurama for retirada do corpo 

do hospedeiro, ele morre. 

 



37 
 

   
 

Figura 13: Print de tela do episódio 40 de Naruto Shippuden 

 
Legenda: Aos 9 minutos e 50 segundos Jiraya conta sobre as condições 

de Naruto com a Kyubi se manifestando em seu corpo e que a 
longo prazo isso pode levar a morte e sobre o controle do 
hospedeiro.  

Fonte:     https://www.dattebane.com/NarutoShippuuden/040 
 

 

Existem outros personagens e episódios que podemos associar à 

simbiose, como o caso do Clã Aburame que vivem em simbiose com insetos 

(Figura 14), o anime diz que desde o nascimento os insetos vivem e se 

reproduzem dentro do corpo dos personagens, eles se alimentam do chacra do 

hospedeiro e em troca os hospedeiros passam a possuir o controle dos insetos, 

dando variados comandos.  

 

(a) (c) 
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Figura 14: Print de tela do episódio 40 de Naruto Shippuden 

 
Legenda: (a) Aos 16 min e 50 segundos, mostra o corpo do Shino com      

insetos vivendo internamente em seu corpo e (b), (c) mostra 
Shino utilizando os insetos como defesa e ataque.  

Fonte:      https://www.dattebane.com/NarutoClassico/040 
 

 

Iniciando a aula com os vídeos, temos a chance de discutir e exemplificar 

alguns exemplos dessas relações com os alunos, uma vez que o enredo da 

relação entre Naruto e Kurama passou por diferentes momentos sendo 

desarmônica e após como uma interação harmônica e utilizar outras relações 

presentes no anime e vincular ao tema de interações entre populações de uma 

comunidade, interações interespecíficas e intraespecíficas, harmônicas e 

desarmônicas e fazer uma atividade com os alunos para que eles relatem que 

interações eles reconhecem na natureza.  

Podemos verificar e comparar como uma simbiose, associação estável, 

uma relação entre duas espécies de população diferente ou uma interação 

interespecífica (LOPES & ROSSO, 2014). 
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3.2.3 Naruto Shippuden: Episódios 93, 94 e 98 

 

Conteúdos Curriculares: Ecolocalização 

 

No episódio 93 de Naruto Shippuden ocorre um diálogo sobre morcegos 

e sobre sua característica evolutiva, a ecolocalização. Um grupo de ninjas de 

Konoha, terra natal de Naruto está tendo um diálogo sobre insetos pertencentes 

ao ninja Shino, (mestre em insetos, cuja sua habilidade permite controlar os 

insetos em sua defesa ou em ataques) enquanto conversam um morcego se 

aproxima aos ninjas de Konoha e depois vai de encontro ao seu mestre e passa 

as informações que ele escutou. A cena mostra vibrações sonoras e sons como 

de um sonar.  

No episódio 94, Kiba (personagem mestre em cães) explica para seus 

parceiros que existem animais que usam ondas ultrassônicas (Figura 15). Eles 

percebem que o inimigo pode estar manipulando os morcegos. No episódio 98, 

Shino diz aos outros ninjas que, deixar os morcegos se aproximarem pode ser 

uma vantagem, porque as ondas supersônicas dos morcegos não funcionam de 

muito longe e poderiam usar os morcegos para ir até o inimigo, ele também 

percebe que os morcegos estão ativos durante o dia, uma vez que os morcegos 

são animais de hábito noturno. 

O mesmo tema é abordado em no episódio 900 de One Piece (Figura 16). 

Aos 17 minutos, moradores de uma região da ilha de Wano, estão conversando 

com os Chapéus de Palha (Grupo central do anime), sobre a má conduta e 

administração do governo. Um inimigo chamado Bat-man escuta a conversa 

através das vibrações sonoras e localiza o grupo tentando golpeá-los, utilizando 

ecolocalização. 
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Figura 15: Print de tela do episódio 94 de Naruto Shippuden 

 
Legenda: Aos 9 minutos e 6 segundos morcegos começam a aparecer no 

episódio e os personagens falam de suas habilidades  
Fonte:      https://www.dattebane.com/NarutoShippuuden/011  

 

 

Esses episódios oferecem a capacidade de abordar as características 

evolutivas de alguns animais, como golfinhos e dos morcegos. Através da sua 

adaptação funcional, por possuírem uma capacidade de navegação por 

ecolocalização e por meio dela eles podem se orientar achar alimento, inimigos 

e barreiras (HICKMAN et al., 2004). 



41 
 

   
 

Figura 16: Print de tela do episódio 900 de One Piece  

 
Legenda: Aos 17 minutos e 41 segundos um inimigo aparece e utiliza a 

ecolocalização dos morcegos para atacar. 
 Fonte:      https://onepieceex.net/episodios/online/900/ 

 

 

Esclarecendo para os alunos que durante o voo eles emitem pulsos numa 

frequência ultrassônica que voltam como ecos que são percebidos pelos ouvidos 

dos morcegos, cada eco é recebido antes que um novo pulso seja emitido e os 

intervalos entre a emissão e recebimento diminuem ao se aproximar de um 

objeto, fornecendo mais informações.  
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3.2.4 Naruto Shippuden: Episódios 93 e 95 

 

Conteúdo curricular: Ciclo de vida dos insetos, Adaptações ao meio ambiente, 

estratégias de reprodução. 

 

Aos 9 minutos e 35 segundos do episódio 93, os Ninjas de Konoha (uma 

das Aldeias do anime) sofrem um ataque. Shino percebe que alguns dos seus 

insetos sobreviveram com ovos e que esse inseto poderia adquirir uma 

característica evolutiva sobre o golpe recebido (Figura 17), então no episódio 95 

Shino informa que os novos insetos conseguiram adquirir imunidade ao golpe do 

inimigo, Shino ainda fala que seus insetos podem ter um tempo de vida muito 

curto, de apenas algumas horas e que também podem procriar em um período 

muito curto de tempo. 

Figura 17: Print de tela do episódio 93 de Naruto Shippuden  

 
Legenda: Aos 9 minutos e 35 segundos ocorre um diálogo sobre uma 

possível adaptação de um inseto, modo de vida e reprodução. 
No episódio 95 Shino consegue encontrar insetos com ovos.  

Fonte:      https://www.dattebane.com/NarutoShippuuden/093 
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Apresentar na mesma aula como e o ciclo de vida desses insetos e então 

abordar os tipos de estratégias ecológicas, ciclo de vida dos insetos, estratégias 

de reprodução e adaptações ao meio ambiente, explicar que o ciclo de vida dos 

animais, o que eles comem e a reprodução é muito diferente de uma para outro. 

Existem animais que tem um desenvolvimento rápido, de poucos dias, como os 

insetos e animais com o desenvolvimento longo, como os mamíferos.  

Podemos inserir o experimento com moscas de fruta a ser iniciado na aula 

seguinte, e acompanhar durante uma semana o que acontecerá, se vão surgir 

mais moscas, o tempo que isso possivelmente vai acontecer e os motivos de 

acontecer, nele as moscas vão se desenvolver passando pelas fases de larvas, 

pupas e moscas.  

O experimento é possível observar o desenvolvimento das moscas de 

fruta. Utilizando um recipiente, coloque uma fruta no seu interior e feche o 

recipiente com plástico filme e faça pequenos furos, ao longo dos dias as moscas 

entrarão e vão se alimentar da fruta, vão se reproduzir e depositar seus ovos 

dentro do pote, pupas e larvas vão aparecendo, passado os dias. É possível 

desenvolver essa atividade na escola, onde os alunos poderão acompanhar todo 

o processo de desenvolvimento de um inseto e seu ciclo de vida. 

 

 

3.2.5 Naruto Shippuden: Episódio 183  

 

Conteúdos curriculares: Vírus, pandemia, Covid-19. 

 

No roteiro do episódio 183 de Naruto Shippuden conta a história de um 

vírus chamado vírus de Chacra, que é altamente contagioso e que pode causar 

na pessoa infectada sintomas como febre, do no corpo, dor estomacal e 

manchas vermelhas na face. No decorrer do episódio o personagem Naruto 

espirra em Sakura (Figura 18) e passando alguns dias a mesma começa a ter 

alguns sintomas e é internada. 
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Figura 18: Print de tela do episódio 183 de Naruto Shippuden 

 
Legenda: 1 minuto e 16 segundos Naruto espirra na Sakura e algumas 

cenas depois a mesma aparece doente e desmaia. 
 Fonte:      ://www.dattebane.com/NarutoShippuuden/183 

 

 A governante da Konoha (país onde eles vivem começa a tomar medidas 

de combate ao vírus. Realizando uma força tarefa parar capturar o percussor do 

vírus, Naruto, que teria ido em missão a uma vila que estava com o surto do vírus 

e poderia ter trazido para Konoha, a animação mostra o isolamento social, uso 

de Equipamentos de proteção individual, como as máscaras e conta sobre o 

vírus, conhecido como vírus de chacra (Figura 19). 
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Figura 19: Print de tela do episódio 183 de Naruto Shippuden 

 
Legenda: Aos 6 minutos e 28 segundos os personagens aparecem em um 

hospital e conversam sobre a origem do vírus e os sintomas da 
paciente.  

Fonte:     ://www.dattebane.com/NarutoShippuuden/183 

 

Nesse episódio podemos criar analogias com o ensino de vírus. Sua 

estrutura, características, como eles se multiplicam, como são transmitidos, 

quais os tipos de tratamento. Podemos relacionar o episódio para falar sobre 

epidemias, endemias e pandemias, sobre os riscos de contaminação, sobre os 

processos de fabricação de vacinas e medicamentos. 

E relacionar ao momento de pandemia que estamos vivendo, sobre a 

importância de seguir utilizando máscaras e álcool, sobre a importância do 

isolamento social. E com isso podemos trabalhar com um jogo de verdade ou 

mentira, com formas de contágio de alguns vírus, sintomas, cuidados e 

tratamento, levando os alunos a discutir sobre o assunto e fazer com absorvam 

o conteúdo de uma forma diferente. 
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3.3 One Piece: (Kônosuke Uda), exibido de 1999 a atualmente. 
 

 

3.3.1 One Piece: Episódios 78 e 84 

 

Conteúdos curriculares: Agentes etiológicos, vetores, Febre maculosa. 

 

No episódio 78 aos 10 minutos e 8 segundos os personagens estão 

saindo de uma ilha de floresta fechada, de clima úmido em direção a uma ilha 

de inverno, coberta de neve. Durante o episódio a personagem Nami 

(navegadora da tripulação dos chapéus de palha) está doente, mostrando 

cansaço, aparência abatida, manchas avermelhadas no rosto e febre acima de 

40ºC (Figura 20). Os outros tripulantes acharam que ela estava assim por conta 

das mudanças de temperatura e do clima durante a navegação, eles não 

conseguem diagnosticá-la e vão à procura de um médico na ilha mais próxima.  

 

Figura 20: Print de tela do episódio 78 de One Piece 

 
Legenda: Aos 10 minutos e 8 segundos – Nami aparece com cansaço e 

febre alta, no Episódio 84 ela é medicada e recebe o 
diagnóstico da doença Kestia.  

Fonte:      https://onepieceex.net/episodios/online/78/ 

https://pt.wikipedia.org/wiki/K%C3%B4nosuke_Uda
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No capítulo 84 aos 4 minutos e 16 segundos Nami recebe tratamento e é 

diagnosticada por uma médica, Nami estava com Kestia (Figura 21). A médica 

explica que ela foi picada por um carrapato que vive em selvas de clima úmido 

e quentes, quando a pessoa é picada pelo carrapato a bactéria entra pela ferida 

e depois de cinco dias no começa a causar reações no corpo do Hospedeiro. A 

médica informa que a doença pode causar febre acima de 40ºC, infecções, 

miocardite, artrite e encefalite e manchas avermelhadas e que é conhecida 

também como “doença dos 5 dias” que passados 5 dias sem tratamento o 

hospedeiro morre. E acreditavam que esse carrapato teria sido extinto há 100 

anos atrás. Nami foi tratada com antibiótico. 

 

Figura 21: Print de tela do episódio 84 de One Piece One Piece 

 
Legenda: One Piece. Ep 84 Doctorine informa o diagnóstico para Nami, a 

origem e sintomas. Fonte:  
Fonte:      https://onepieceex.net/episodios/online/84/ 
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Neste episódio trabalharemos com o ensino de agentes etiológicos, 

vetores e a saúde humana, mostrando que elas podem ser agentes etiológicos. 

A bactéria (Kestia) descrita no episódio se trata de uma riquétsia, que pode 

causar grave comprometimento do corpo humano, febre alta e alterações 

cutâneas, transmitida principalmente por picada de insetos, como pulgas, piolhos 

e carrapatos. A Febre Maculosa, agente etiológico (Rickettsia rickettsii) que é 

transmitido através da picada de carrapato-estrela (Amblyomma cajennense) ou 

por fases do seu ciclo de vida.  

Após uma pessoa ser picada por um carrapato contaminado o período de 

incubação pode ser de 2 a 14 dias, após os sintomas podem ser febre alta, dores 

no corpo, manchas avermelhadas, vômitos, se não tratada pode evoluir até a 

morte (LOPES & ROSSO, 2014). O Modo que o anime apresenta o tema pode 

facilitar a compreensão do assunto abordado para os alunos, com uma 

linguagem fácil e informal e usarmos como uma introdução para uma aula sobre 

as doenças transmitidas por vetores, falando sobre o problema para saúde 

pública, explicando seus ciclos de vida, aspectos clínicos, seus agentes, formas 

de diagnóstico e seus respectivos tratamentos, se possível é uma ótima 

ferramenta estudos práticos em laboratório com exemplares e utilização de 

microscópio. 

 

 

3.3.2 One Piece: Episódio 132. 

 

Conteúdo curricular: Pressão atmosférica 

 

Em uma cena desse episódio ocorre uma mudança climática em alto mar 

de forma muito repentina, o dia ensolarado e calmo se transformou em uma 

tempestade com ventos fortes, chuva e formação de um ciclone (Figura 22). A 

tripulação dos chapéus de palha corre para içar as velas, amarrar seus 

suprimentos e mudar o curso do navio para longe do ciclone, passada a cena 

com um corte o clima volta a se apresentar com um céu limpo e ventos leves. A 

navegadora Nami diz: “A pressão atmosférica está subindo e a chuva parou”. 
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Figura 22: Print de tela do episódio 132 de One Piece 

 
Legenda: One Piece 132, aos 20 minutos e 4 segundos, cenas mostram 

uma mudança repentina no clima. 
Fonte:      https://onepieceex.net/episodios/online/132/ 

 

 

Em aula esse episódio pode ser utilizado como exemplo sobre o tema 

Pressão atmosférica. Dois lugares de altitudes semelhantes, um com uma 

temperatura mais baixa e o outro com a temperatura mais alta, um lugar com frio 

e o outro com calor. Em lugares mais frios onde a temperatura é mais baixa a 

pressão atmosférica é maior e tem o ar mais denso, os gases ficam mais 

agrupados, em contrapartida em lugares mais quentes o ar é mais leve, menos 

denso, a atmosfera se expande criando um espaço entre os gases onde ocorre 

a queda de pressão atmosférica. Após aplicar o conteúdo e mostrar o vídeo 

pode-se criar um experimento muito simples.  

Exemplo: Vamos precisar de um pote, bacia ou um prato fundo, uma vela, 

fósforo, uma garrafa, água e corante. 

 Primeiro acenda a vela e coloque em pé no prato, preencha o prato com 

água, você pode colorir a água com o corante para destacar o experimento, após 

isso leve a boca da garrafa até a vela acesa e coloque dentro até chegar na 

água, em determinado tempo a vela vai se apagar e a água no fundo do prato 
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vai começar a subir. Dentro da garrafa existe uma certa quantidade de gases, 

quando coloca a garrafa na vela a chama vai aquecer os gases, eles vão se 

expandir e uma certa quantidade vai sair do recipiente e diminuir a temperatura 

na água dentro do prato e a pressão atmosférica vai atuar empurrando a água 

para dentro da garrafa. 

 

 

3.3.3 One Piece: Episódio 148. 

 

Conteúdos Curriculares: Doenças 

 

Aos 10 minutos desse episódio um mergulhador sai do mar para proteger 

sua casa de pessoas estranhas que se aproximam, e em certo momento acaba 

desmaiando com dor. Chopper, médico da tripulação dos chapéus de palha, diz 

que o mergulhador está sofrendo do mal de descompressão (Figura 23) e 

informa que esse é algo que costuma ocorrer com mergulhadores devido à baixa 

pressão quando o mergulhador emerge o nitrogênio no sangue se desprende e 

forma bolhas de gás, como o gás de expande dentro e fora das vias sanguíneas, 

ele causa problemas na circulação, nos músculos e nas articulações. E diz que 

o personagem deve mergulhar todos os dias por isso não dá tempo de as bolhas 

desaparecerem e que essa doença pode levar a morte. 
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Figura 23: Print de tela do episódio 148 de One Piece 

 
Legenda: One Piece Ep 148 aos 10 minutos, Chopper fala sobre a doença 

Mal de compensação  
Fonte:      https://onepieceex.net/episodios/online/148/ 

 

 

O ar em condições de pressão elevada se comprime, em um ambiente de 

alta pressão moléculas de nitrogênio se acumulam no sangue e nos tecidos. Isso 

ocorre devido ao corpo não conseguir expirar o nitrogênio de forma rápida.   

Segundo o site https://www.msdmanuals.com (MDS MANUAIS), ao mergulhador 

realizar a subida para a superfície deixando o ambiente de ar comprimido, são 

formadas bolhas nos tecidos e no sangue, que estendem e obstruem os vasos 

sanguíneos e podem lesionar os tecidos e órgãos.  

Os sintomas podem ser dificuldade respiratória, tontura, acidente vascular 

cerebral, inflamação nos músculos, articulações e tendões. Pessoas que 

realizam vários mergulhos em um curto intervalo de tempo tem maiores chances 

de sofrer do mal de descompressão. 

https://www.msdmanuals.com/
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A forma como muitas vezes o anime pode trazer situações comuns na 

sociedade humana e na natureza pode gerar os alunos um interesse nos 

assuntos envolvidos na Ciência, mostrar na aula o desenvolvimento de algumas 

doenças tem uma grande importância para que os alunos conheçam as causas 

e os efeitos que algumas doenças podem causar.  

 

 

3.3.4 One Piece: Episódio 149 

 

Conteúdo curricular: Zoologia, ecologia, espécies endêmicas.  

 

Nesse episódio são exibidos diferentes animais. Aos 18 minutos eles 

saem em busca de uma ave chamada de Masira ou Southbird que sempre está 

com o corpo posicionado para uma direção e posteriormente ajudou o bando a 

chegar ao local desejado. Eles recebem puçás e vão em busca do Southbird em 

uma floresta, as cenas seguintes mostram uma série de animais diferentes 

(Figura 24), a primeira é aranha que é apresentada como uma tarântula, em 

seguida mariposas e centopeias.  

Em uma nova cena mostra o personagem Luffy falando sobre tipos de 

Besouro, o Atlas (Chalcosoma atlas) e Hércules (Dynastes hercules) uma 

legenda na margem superior da tela mostra os nomes científicos e que são 

espécies de escaravelhos, depois aparecem abelhas, louva-a-deus, joaninhas, 

grilos, lesmas, vespas, porcos, vaga-lumes, baratas. 
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Figura 24: Print de tela do episódio 149 de One Piece 

 
Legenda: Episódios 149 One Piece aos 18 minutos diferentes animais 

aparecem no episódio.  
Fonte:      https://onepieceex.net/episodios/online/149/ 

 

 

Em aula vamos explorar o anime associando a classificação do reino 

animal. Aplicar o conteúdo e exemplificar com animais apresentados ao longo 

desse e de outros episódios, como o anime se passa em viagens marítimas e 

apresenta incontáveis ilhas com flora, fauna e climas diferentes, há uma riqueza 

de espécies apresentadas ao longo dos episódios o que também pode facilitar o 

ensino sobre espécies endêmicas, que são espécies existente apenas em 

lugares determinados, com clima, temperatura e alimentos característicos, 

relacionando com diferentes ilhas presentes nos episódios, que podem ajudar 

ao entendimento desses tipos de ambiente, onde exibem espécies endêmicas e 

mostrar para os alunos exemplos de espécies que só existem em locais 

determinados. 

 

 

 

https://onepieceex.net/episodios/online/149/
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3.3.5 One Piece: Episódio 390  

 

Conteúdo curricular: Mangues 

 

No episódio 390 aos 17 minutos os personagens estão no Arquipélago de 

Saboady. Um personagem local explica que o arquipélago é formado por 

árvores, chamadas de mangroves, árvores que mergulham no oceano e 

aparecem com as mudanças das marés (Figura 25), e explica que as árvores do 

arquipélago nunca afundam. A cena mostra árvores enormes. Com raízes altas 

com a parte inferior submersa na água e a superior com vegetação lodosa.  

 

Figura 25: Print de tela do episódio 390 de One Piece 

 
Legenda: One Piece 390 aos 17 minutos ocorre um diálogo sobre árvores 

chamadas de Mangroves  
Fonte:      https://onepieceex.net/episodios/online/149/ 

 

 

O episódio mostra um manguezal de forma artística e em aula vamos 

realizar uma aula sobre os manguezais, as diferenças entre os mangues preto, 

vermelho e branco, as formas das raízes, galhos e folhas, seus tamanhos e 
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coloração, associando ao que mais se aproxima ao apresentado no anime, 

ensinar sobre a importância dos manguezais como berçário de diferentes 

espécies de animais, como acumulam matéria orgânica na zona costeira e o 

valor econômico para sociedade. 

 

 

3.3.6 One Piece: Episódio 513 

 

Conteúdo curricular: Botânica, plantas medicinais.  

 

No episódio 513 de One Piece exibe cenas em que os personagens estão 

coletando plantas para estudo e assim desenvolver medicamentos. Chopper 

(médico da tripulação) está em uma ilha, onde ele permaneceu um período e 

pode estudar as plantas das ilhas e estudar livros da biblioteca local (Figura 26), 

aumentando seu conhecimento sobre plantas medicinais e confecção de 

medicamentos. 
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Figura 26: Print de tela do episódio 513 de One Piece 

 
Legenda: One Piece 513: Chopper em busca de plantas para estudos 

medicinais  
Fonte:       https://onepieceex.net/episodios/online/513/ 

 

O estudo de plantas é de extrema importância para a humanidade, elas 

nos servem de várias maneiras, temos alimento, temperos, medicamentos, 

tintas, bebidas, papel, questões culturais e religiosas. Em aula temos como levar 

diferentes folhas, flores e raízes e realizar uma atividade pratica com os alunos, 

pedindo para eles anotarem as diferenças entre os tipos de plantas apresentadas 

e assim abrir um diálogo sobre o assunto. Existe a possibilidade explorar a 

confecção de exsicatas e discutir com os alunos a importância de coleções e 

estudos botânicos, levar para aula folhas de formas e cheiros diferentes e 

trabalhar os sentidos dos alunos, pedindo pra identificarem as plantas pela visão, 

tato e olfato, possibilitando aos alunos um maior conhecimento sobre plantas 

que são utilizadas em suas casas na rotina familiar. 
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3.3.7 One Piece: Episódio 802. 

 

Conteúdo curricular: Clonagem, biotecnologia. 

 

No episódio 802, próximo aos 20 minutos ocorre um diálogo sobre 

clonagem. Eles utilizam a clonagem humana como base, onde está sendo criado 

um exército de soldados de elite para serem comercializados em guerras futuras. 

Na cena são exibidas imagens da estrutura de dupla hélice do DNA e pessoas 

clonadas em espécie de barris com meio de cultura (Figura 27), eles falam sobre 

seu exército de clones, em reunir os mais fortes e habilidosos soldados para 

serem utilizados em guerras. 

 

 

Figura 27: Print de tela do episódio 802 de One Piece  

 
Legenda: Aos 20 minutos os personagens conversam sobre clonagem  
Fonte:      https://onepieceex.net/episodios/online/802/ 
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Esse episódio permite abordar o conteúdo no ensino de Ciências 

relacionado à biotecnologia e à clonagem, e como a Ciência tem avançado nos 

últimos anos. O episódio permite abordar sobre o avanço tecnológico, e a 

biotecnologia e como ela tem contribuído para as nossas vidas. Explicar sobre a 

clonagem e áreas de utilização, como a identificação de pessoas, mapeamento 

da variabilidade humana, vacinas e terapias gênicas, organismos transgênicos 

e a clonagem. Abordar exemplos que existem na vida humana, exibir para os 

alunos alguns dos principais experimentos de clonagem da história, abordar 

sobre alimentos transgênicos e outros meios de trabalho que utilizam a 

biotecnologia e a clonagem. 

 

 

3.3.8 One Piece: Episódios 894 e 897. 

 

Conteúdo curricular: Poluição, assoreamento, biomagnificação. 

 

 

Aos 14 minutos do episódio 894 é contado sobre o problema vivido na ilha 

de Wano (uma das Ilhas apresentadas no anime). A Ilha passa por uma grande 

pobreza e falta de alimento, com pessoas passando dias sem comer (Figura 28). 

Os personagens falam sobre a poluição de água dos rios, causado por grandes 

indústrias que despejam dejetos de forma irregular nos rios, sobre a degradação 

ambiental que várias regiões da ilha sofreram. 

Avançando para o episódio 897, que mostra uma continuidade do 

episódio 894. Nesse episódio contém cenas da degradação ambiental sofrida na 

Ilha, em um ambiente de floresta que sofreu impacto ambiental e na atualidade 

está seco, com pouca vegetação e poucos animais e com fábricas ao fundo 

despejando dejetos no meio ambiente (Figura 28), e mostram um exemplo de 

biomagnificação, onde os animais que bebem a água dos rios são contaminados 

e passam a contaminação adiante na cadeia alimentar, elevando o nível de 

contaminação. 
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Figura 28: Print de tela do episódio 984 de One Piece  

 
Legenda: Aos 14 minutos mostra a poluição ambiental vivida em uma Ilha.  
Fonte:      https://onepieceex.net/episodios/online/894/ 

 

 

Esse episódio exibe um bom exemplo do que ocorre no mundo, de forma 

a contribuir como mais um exemplo sobre a degradação ambiental. Com ele os 

alunos têm mais uma forma de mídia que nos mostra os problemas ambientais 

mundiais e podemos trabalhar com as principais causas e tipos de poluição que 

vemos no dia a dia, explicar para eles os processos de reciclagem, coleta, reuso 

e descartes existentes e o que eles podem fazer para ajudar o meio ambiente. 

 A poluição da água é um grande problema mundial, grandes indústrias 

despejam substâncias não biodegradáveis, como agrotóxicos, plástico e metais 

pesados, que se concentram ao longo das cadeias alimentares e intoxicam os a 

cada avanço do nível trófico, acarretando sérios problemas aos organismos 

(LINHARES & GEWANDSZNAJDER, 2005; LOPES & ROSSO, 2014). 

 

 

 

https://onepieceex.net/episodios/online/894/
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 

O presente estudo sugere que animes possuem um grande potencial 

pedagógico para serem utilizados no ensino de Ciências. Relatamos nos animes 

apresentados, diversos temas científicos que são abordados em aula, o que nos 

revela uma grande pesquisa por parte dos escritores, que muitas vezes nos 

apontou conteúdos verdadeiros de forma clara e engraçada.  

A forma de divulgação cientifica apresentada neles é uma maneira 

diferente do comum, são exibidos com fácil leitura e abordam muitas referências 

com o real, o que pode ajudar jovens em idade escolar a compreenderem temas 

que muitas vezes parecem complexos. 

Existem outros animes capazes de serem utilizados para aula de Ciências 

e outras matérias escolares, como Fullmetal Alchemist (Hiromu Arakawa), que 

contém temas sobre alquimia, química, corpo humano, mutações, guerras e 

política, e Hataraku Saibou (Akane Shimizu) que utiliza o corpo humano com 

células antropomorfizadas, essas células corporais são personagens que 

interagem como uma sociedade, com personagens principais um Neutrófilo e um 

Glóbulo vermelho. 

Concluímos que os animes escolhidos são riquíssimos em material com 

temas científicos. Tanto Naruto, quando One Piece exibiram inúmeras 

possibilidades de temas variados. Todos os episódios apontados no texto e 

roteiros de outros animes podem ajudar professores a planejarem suas aulas e 

ter mais uma ferramenta de trabalho para ser utilizada no ensino de Ciências. 

 

 

 

 

  

https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1FCXM_pt-PTBR998BR998&biw=1366&bih=592&sxsrf=ALiCzsYeZjgo_r93aL33l2pcPe4zXgwS8w:1652744619612&q=Hiromu+Arakawa&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDIrt6hQAjNNTKoKs7Xks5Ot9JPy87P1czJLUosSiyrji1OLMlOLrRJLSzLyixax8nlkFuXnlio4FiVmJ5Yn7mBl3MXOxMEAAMSQWbRSAAAA&ved=2ahUKEwiy5tK_meX3AhVIR7gEHcPKBmoQmxMoAXoECG4QAw
https://www.google.com/search?rlz=1C1FCXM_pt-PTBR998BR998&biw=1366&bih=592&sxsrf=ALiCzsbS6cok7DMLpXb0dwugHxzvgSdzAQ:1652744851159&q=Akane+Shimizu&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NEwvNzY1NK0yWsTK65idmJeqEJyRmZtZVQoAw6vxbSEAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjcxIeumuX3AhXlCdQKHeowC2EQmxMoAXoECDsQAw
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