
A febre dos mangás 
Por Renato Marques 
 
Jovens brasileiros aderem aos mangás, que, em suas histórias, refletem emoções e problemas 
vividos comuns ao dia-a-dia dos seus leitores 
 
 
Cada vez mais, uma moda oriental tem tomado os jovens brasileiros de assalto. São os 
mangás, histórias em quadrinhos tipicamente japonesas, com traços e enredos bastante 
característicos. E estes não vêm sozinhos. Ao seu lado, carregam animês (a versão animada 
dos mangás), brinquedos, cards, jogos para videogames e dezenas de outros produtos 
licenciados. Mais do que isso, seus fãs encaram os personagens e suas histórias como um 
modo de vida, algo que deve transparecer - muitas vezes no formato de fantasias dos 
personagens admirados. 
 
Embora a explosão dos mangás no Brasil e nos EUA seja um fenômeno relativamente recente, 
estes não são uma forma de arte recente. O primeiro registro da palavra manga data do século 
XVIII, a partir da expressão desenho (`ga´) irreverente (`man´). "A palavra surgiu com o 
gravurista japonês Katsuhika Hokusai, que deu o nome mangá. Ele fazia desenhos da chamada 
vida mundana", explica a pesquisadora Sonia Maria Bibe Luyten, considerada uma das 
pioneiras no estudo dos quadrinhos japoneses, autora do livro "Mangá: O poder dos 
quadrinhos japoneses", fruto de sua tese de doutorado na USP (Universidade de São Paulo). 
 
Ainda assim, a popularização dos mangás no próprio Japão é recente. Nas últimas décadas do 
século XIX, o país nipônico decidiu abrir suas portas para o mundo. Assim, seguiu-se uma 
série de migração de profissionais de todas as áreas, inclusive desenhistas, para preencher as 
vagas no mercado de trabalho. Assim, a produção local de quadrinhos acabou por se 
influenciar dos grandes sucessos norte-americanos de então. A falta de adaptação ao material 
produzido à época fez com que as editoras japonesas decidissem voltar seus olhos à produção 
característica. 
 
Já nesta fase, surgiu o primeiro grande elemento que ajuda a explicar o atual boom do mangá 
entre os jovens - a segmentação. Já no princípio desta fase, os mangás chegam aos leitores 
com uma clara divisão de público, tratando de temas distintos. Assim, surgem os shounen 
mangá (para meninos), shoujo mangá (para meninas), kodomo (para crianças) e hentai (para 
adultos, com forte temática sexual), entre outros. "As milhares de cópias vendidas refletem o 
tratamento de questões comuns aos leitores, desde as brigas de escola a outras grandes 
questões da adolescência. O jovem japonês se identificava com aquelas histórias", diz Sonia.  
 
Popularização 
 
Nos anos 90, a popularização viria a galope para todo o ocidente, com grandes artistas norte-
americanos, como o cultuado Frank Miller (diz-se que Ronin seria inspirado em mangás 
populares, como Lobo), declarando sua admiração pela produção japonesa. A avalanche de 
produtos licenciados que vieram na carona dos quadrinhos e animês se tornaria um fator a 
mais para colaborar com a expansão dos mangás. Mas esse não seria, nem de longe, o motivo 
principal. Marcados por narrativas fortes, emotivas, os mangás têm conseguido prender os 
leitores, muito além de apenas conquistá-los.  
 
"Os mangás tem um forte aspecto de história e narrativa em formatos que fazem o leitor se 
interessar mais. Os quadrinhos dos mangás têm início meio e fim, diferente de muitas séries 
ocidentais que costumam se prolongar por até 30, 50 ou até 60 anos", opina o professor de 
Histórias em Quadrinhos e Mangá da Unisinos (Universidade do Vale do Rio dos Sinos) e da 
PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul), Daniel HDR. "Os leitores 
associam sua admiração pelos personagens à sua própria vida, uma vez que os heróis são 
muito mais humanos."  
 
Essa "humanidade" dos personagens talvez seja o traço mais marcante dos mangás.  



Diferente dos invencíveis heróis da maioria dos quadrinhos, os enredos japoneses expõe, ao 
longo de muitas páginas, seus sentimentos: amor, ódio, tristeza, decepção, saudades. Parte 
dessa característica é ditada pelo traço singular utilizado na concepção dos desenhos, como os 
grandes olhos. "Em geral, o personagem tem defeitos e qualidades como qualquer pessoa, e 
isso cria empatia com os leitores de maneira muito mais fácil", acrescenta Daniel HDR. 
 
Ídolos e Filosofia 
 
No caso específico do Brasil, essa característica é acentuada por uma carência de ídolos vivida 
pelos jovens. Sem referências filosóficas mais marcantes, seja por parte da religião, ou mesmo 
política, os adolescentes transferem sua admiração para elementos de outras culturas - no 
caso, a japonesa. Nos mangás, este é um fato bastante presente, seja através da figura do 
herói perseverante, seja na mística dos personagens, ou mesmo na imagem humana dos 
personagens, que vivem problemas semelhantes aos reais. 
 
"A falta de referências reflete na relação que o leitor tem com o mangá. Principalmente a 
ausência que os jovens brasileiros têm de heróis, seja na política, na religião, na 
intelectualidade. Há uma carência que, muitas vezes, é preenchida por valores de outras 
culturas", afirma Sonia. "Se avaliarmos um jovem dos anos 60 ou 70, ele tinha motivos para 
lutar. Tinha suas filosofias, suas concepções políticas. Hoje, tudo caiu. Muitas vezes, os 
mangás refletem a filosofia confucionista e são ligadas a um princípio filosófico e religioso que 
o jovem hoje em dia realmente vive." 
 

 
Leia mais: 
 
Comics Vs. Mangás 
Por Renato Marques 
 
Confira algumas distinções entre os quadrinhos japoneses e os seus concorrentes ocidentais 
 
 
Embora não haja uma rixa declarada (talvez entre os fãs, sim), mangás e comics, os 
quadrinhos ocidentais, lutam bravamente para conquistar espaço no mercado de 
entretenimento - um dos setores da economia que mais cresce no planeta. Além disso, 
naturalmente, ainda disputam espaço com outras mídias. No entanto, embora pertençam ao 
mesmo nicho, é preciso destacar que eles possuem características bastante distintas. 
 
"Ambos têm em si uma característica comum aos quadrinhos, que é a arte seqüencial. Mas o 
mangá tem características peculiares", explica o professor de Histórias em Quadrinhos e 
Mangá da Unisinos (Universidade do Vale do Rio dos Sinos) e da PUCRS (Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul), Daniel HDR. "Tirando os clichês como os olhos 
grandes, eles têm um aspecto de história e narrativa que fazem o leitor se interessar mais. Os 
mangás têm início meio e fim. Diferentes de muitas séries ocidentais que costumam se 
prolongar por até 30, 50 ou 60 anos."  
 
As diferenças, no entanto, se estendem por outros fatores. O mais fácil de se identificar é a 
diagramação das histórias. Enquanto a maioria dos quadrinhos norte-americanos, e também 
os europeus, optam por uma distribuição mais tradicional (literalmente, quadrada), os mangás 
optam por uma liberdade mais significativa. O que significa quadros angulados e, algumas 
vezes, com os desenhos estourando as margens traçadas. Veja abaixo três exemplos de 
diagramação (reprodução das revistas "Peninha", "Homem-Aranha" e "Cavaleiros do 
Zodíaco"): 
 



 
 
Segundo a pesquisadora Sonia Maria Bibe Luyten, autora do livro "Mangá: O poder dos 
quadrinhos japoneses", fruto de sua tese de doutorado na USP (Universidade de São Paulo), a 
diagramação dos mangás reflete a competição com os outros tipos de mídia. "Os quadrinhos 
orientais têm muito mais movimento. Isso porque, na época em que a televisão no Japão era 
um fenômeno e poderia ofuscar outros meios de comunicação, os artistas japoneses 
introduziram o dinamismo da TV nas histórias que produziam", explica. 
 
Herói de coração 
 
Outra distinção importante está na construção do herói das histórias japonesas. Enquanto as 
comics apresentam heróis fantásticos, com superpoderes, os mangás adotam personagens 
com características humanas, que demonstram suas emoções com freqüência. Embora alguns, 
como Batman e Homem-Aranha, sofram com dilemas pessoais, a exposição é bem distinta do 
que acontece com os heróis nipônicos. 
 
"Os heróis dos mangás são mais humanos. Mesmo na parte de robótica, eles têm um caráter 
humano, tendo como princípio básico a perseverança para atingir um objetivo", explica Sonia. 
"Isso se chama `KY´, que é o uso de uma força moral para atingir um objetivo. Você sofre 
junto com o herói, você acompanha a luta para ele atingir o objetivo." 
 
Para Daniel HDR, o caráter humano do personagem reforça sua popularidade junto aos fãs de 
animês e mangás. "Esses heróis, em geral, são personagens com defeitos e qualidades como 
qualquer pessoa. Isso cria empatia de maneira muito mais simples com os leitores", diz. "Sem 
contar que o leitor acompanha a trajetória de vida do personagem. Mesmo quando a série 
termina, se cria o hábito de imaginar o que pode acontecer depois." 
 
Marketing 
 
Outro ponto fundamental é a presença completa dos mangás em diversas mídias, sem 
distinção ou preconceito, indo do cinema aos games, passando pelos cards e álbuns. De certa 
maneira, isso colabora - muito - para a popularização dos mangás, tornando-os acessíveis a 
diversos níveis da população. Já os comics, em geral, sempre tiveram um perfil mais restrito. 
Suas aparições no cinema se tornaram mais freqüentes, mas muitos personagens ainda estão 
distantes da telona (onde está o filme do Surfista Prateado?). 
 
"Junto com o mangá, há todo um aparato de merchandising. Se eles exportam um desenho 
animado, como o Pokemón, ou Cavaleiros do Zodíaco, vendem também brinquedos, 
bonequinhos, quadrinhos, jogos de videogame. Isso passa para a televisão e populariza o 
desenho", explica Sonia. "Não há dúvidas que um dos fatores fundamentais para a 
popularização em países como o Brasil é o bombardeamento do merchandising." 
 

 
Leia mais: 
 
Uma tribo em expansão 
Por Renato Marques 
 
 
 
 



A tribo dos Otakus, fãs de animês e mangás, é uma das que mais cresce no Brasil 
 
Qual é a sua tribo? Punks, rappers, clubbers? Bem, se você gosta de mangás e animês, já sabe 
que sua tribo é a dos Otakus. Se você não é um desses, com certeza conhece-os. Não é 
exagero, por exemplo, dizer que as universidades foram invadidas por eles. Pense bem, na sua 
sala não tem alguém que sempre anda com aqueles "estranhos" gibis japoneses (sim, o certo 
é ler "de trás para frente", da direita para a esquerda), ouve música pop japonesa, assiste 
Pokemón, Dragonball e coisas assim? Esse é o Otaku. 
 
Embora no Japão o termo Otaku carregue um forte sentido pejorativo (pessoas que não se 
relacionam e vivem dentro de um mundo particular, os populares "nerds", mas com uma carga 
muito maior), no Brasil ele define a galera que curte mangás e animês, mas sem esse 
significado negativo. Pelo contrário, a maioria tem orgulho em se definir como tal.  
 
"Eu sou um Otaku. Uma das definições da expressão é quem gosta de anime, manga e cultura 
japonesa. Então, eu sou um sim", diz o estudante do curso de Sistemas de Informação da FSA 
(Centro Universitário Fundação Santo André), Gilberto Tadeu Marques Bueno. 
 
A postura de Bueno tem se tornado cada vez mais comum. Durante algum tempo, os fãs de 
mangás e animês eram vistos com muito preconceito pelos colegas de sala. Hoje, eles se 
mostram cada vez mais como fãs dessas séries, sem medo de serem discriminados. E engana-
se também quem pensa que isso é privilégio de descendentes de japoneses. Atualmente, as 
crianças começam logo cedo a entrar no mundo dos mangás, através dos desenhos na TV. 
 
"Acredito que os educadores devem olhar para os mangás como recurso didático e uma forma 
de comunicação a mais. É só observar que as revistas japonesas têm formado novos leitores 
de quadrinhos", diz o professor de Histórias em Quadrinhos e Mangá da Unisinos (Universidade 
do Vale do Rio dos Sinos) e da PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul), 
Daniel HDR. Muitas crianças começavam a ler com as comics, iniciam com mangás, também 
pela influência das mídias como a televisão e a Internet."  
 
 
Bueno é um desses casos. Fã dos desenhos desde pequeno, a transição para as histórias 
escritas foi natural. "Comecei assistindo animes. Fui ler apenas depois de um tempo, quando 
cresci, mas assisto desenhos japoneses desde os três anos. O mangá mesmo comecei logo que 
saíram os primeiros em português, que foram Sakura Card Captor e Kenshin", conta. 
 
E a fantasia? 
 
Para os fãs mais "empolgados", não basta ler - é preciso ser. Assim, alguns aproveitam para 
costurar fantasias dos seus personagens favoritos, são os chamados "Cosplay". Apesar de ser 
fã do mangá "Guerreiras Mágicas de Rayearth" (se você não conhece, é a imagem principal 
deste especial), Bueno já fez cosplay de diversas histórias, mas atualmente é Ferreiro, 
baseado no mangá coreano Ragnarok Online. 
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