
No Japão, como em outro lugar, exis-

te uma grande separação entre a arte

criativa da elite e a arte popular que

flui dos meios de comunicação. E, no

processo de comunicação internacional,

o material que não é digno de ser tra-

duzido perde-se de vista e é desconhe-

cido no exterior. (...) A$ histórias em

quadrinhos, canções populares, revistas

baratas passam desapercebidas e nem

sempre são registradas por aqueles que

fazem relatos sobre o mundo.

Hhiel de Sola Pool, 1959

ssas palavras, da epígrafe,
escritas em 1959, no pre-
fácio do livro de Hidetoshi

_Kato, Japanese pop culture, por
Ithiel de Sola Pool, refletem bem,
há quase meio século, o pensa-
mento que as pessoas tinham em
relação à cultura popular, nem
sempre digna de ser exportada
para o resto do mundo.

Contudo, pela desmistifka-
ção do real no dia-a-dia do ci-
dadão japonês, e não daquilo
que a propaganda oficial sempre
quis fazer acreditar, foi possível
entender a verdadeira dinâmica
que rege o Japão e os sonhos de
sua sociedade. Muitas vezes esses
sonhos vêm expressos na arte e
também nos meios de comunica-
ção, precisamente nos produtos
consumidos pelas massas sem
contestação. E é aí que encon-
tramos respostas para os seus
anseios e sonhos. Dessa forma,
chegaremos ao cinema, ao teatro,
à literatura, à imprensa e às histó-
rias ern quadrinhos.

Inicialmente, a palavra pop
ficou relacionada nos Estados
Unidos, principalmente à mú-
sica ouvida pelos jovens nos
anos 1960 e 1970, mas o termo
pop art passou a ser conhecido
por intermédio do pintor Roy

Lichtenstein, que se inspirou
nas histórias em quadrinhos
para suas pinturas. Foi assim
que o mundo da cultura pop
entrou nas artes no início dos
anos 1960 por meio dapop art.

Atualmente, no Japão, a cul-
tura pop se mostra de várias
formas, como na música popu-
lar, karaokê, animes - os dese-
nhos animados, videogames,
novelas de TV etc. Mas são os
mangas, os quadrinhos japone-
ses que mais refletem a tradi-
ção cultural visual nipônica.

No Ocidente, a cultura japone-
sa tradicional sempre foi associa-
da às artes e à religião. Mais tarde,
foi a vez da eficiência em negó-
cios, controle de qualidade e su-
cesso econômico. Recentemente,
contudo, a nova imagem do Japão
emergiu de todos os produtos da
cultura popular e transformou-se
num mercado altamente lucrati-
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As imagens dos mangas, consumidas
por milhares de pessoas semanal-
mente, mostram uma mudança de
idéias políticas e eu turais do Oriente
para o Ocidente. Os temas que envol-
veram a juventude japonesa dos anos
1970 e 1980 tornaram-se ré evantes
para as juventudes norte-americana,
européia e brasileira:'

vo para o país e seus produtos são
exportados para todo o mundo.

Após a Segunda Guerra Mun-
dial, o Japão viveu um rápido
período de industrialização e
americanização. Houve mu-
danças fundamentais em todas
as estruturas da sociedade e, em
particular, a família. A quebra
da tradicional família de três
gerações deu lugar à ascensão
da família nuclear, em que tan-
to o pai como a mãe começam a
trabalhar, resultando numa dis-
solução paulatina das tradições
orais japonesas. A televisão, as
revistas em quadrinhos e os de-
senhos animados, com apelos
visuais mais fortes, para a mo-
derna geração, passaram a ser as
novas fontes para se transmitir e
incorporar a cultura.

A TV, por exemplo, começou
a mostrar novelas que refletiam
tanto as agruras como os sonhos
da nova geração. Esses novos
modelos de estilos de vida refor-
çavam os valores sociais, as de-
mandas da educação e os novos
papéis para as mulheres nesse
contexto. O conjunto da progra-
mação, incluindo shows, histó-

rias de vida, ofereceu a essa nova
audiência uma identificação para
as soluções dentro da sociedade
em transição em que viviam.

Personagens históricos

No caso das histórias em quadri-
nhos, a tendência é transformar
pessoas comuns em persona-
gens heróicos e, por suas expe-
riências, a nova geração aprende
a lidar mais rapidamente com a
realidade. As dificuldades da
vida ou a fraqueza dos persona-
gens são satirizadas e o senso de
humor permite ao leitor enca-
rar a vida com otimismo. Outro
ponto é o reforço do conceito
de relacionamento grupai em
detrimento do individual. Isso
os tornam mais fortes e a união
faz com que os problemas sejam
mais facilmente resolvidos.

Muitas histórias exploram
também o relacionamento dos
meninos com suas mães e as di-
ficuldades que sofrem ao se sepa-
rarem delas quando ingressam na
escola e passam a ser submetidos
a uma forte disciplina.

Um exame da disciplinada so-
ciedade japonesa revelará alguns
aspectos que explicam, em parte,
o grande consumo de manga en-
tre crianças, adolescentes e adul-
tos. Um deles é o rígido sistema
escolar que uma criança, desde
a mais tenra idade, começa a en-
frentar para alcançar bons resul-
tados e chegar à universidade.
A dimensão do espaço apertado
para viver também afeta a forma-
ção da personalidade das crianças
e dos adultos. Esses, por sua vez,

ou enfrentam uma carga de traba-
lho como assalariado ou sofrem as
conseqüências do monótono ma-
nuseio com máquinas e computa-
dores. O mais difícil, porém, é sair
do rígido controle da sociedade e
da etiqueta a que todos devem se
submeter nas relações sociais.

Válvula de escape

A leitura de manga oferece alívio a
essa tensão e estresse no momento
em que o leitor se encontra com
seus heróis e heroínas. Eles ofere-
cem uma válvula de escape silen-
ciosa, afeita aos japoneses que pre-
ferem reprimir e interiorizar seus
sentimentos. A identificação entre
eles é intensa justamente porque
os heróis e as heroínas partem
da vivência direta do leitor, para,
em seguida, fantasiar. Para tal, os
quadrinhos japoneses apresen-
tam grande perfeccionismo no
detalhamento dos desenhos. Eles
transportam as fantasias dos lei-
tores para todas as dimensões,
levando-os do presente ao passa-
do ou futuro. E nada é esquecido
para dar-lhes a vivida impressão
de estar presente nas aventuras
e participar delas: cenários, ves-
timentas, armas, gestos etc. Os
mangas solidarizam-se com o lei-
tor: os personagens lutam, amam,
brigam, aventuram-se e até exerci-
tam-se por eles.

A relação íntima entre o perso-
nagem e o leitor o faz esquecer das
longas horas nos trens, do trabalho
monótono e mecânico nos escritó-
rios, do inferno do vestibular, das
casas apertadas e da multidão nas
ruas. Ainda dá uma dose de ener-
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gia para continuar no dia seguinte.
O editor da revista Shonen Magazi-
ne, Takao Igarashi prognostica que:
"Enquanto no Japão existir a massa
de trabalhadores assalariados e a
extrema competição em torno da
educação, o manga sobrevivera'
(Luyten, 2000, p. 42).

Manga: do tradicional ao pop

Os mangas, porém, não eram
antes uma mídia tão popular
nem tão respeitável. As histórias
em quadrinhos foram introdu-
zidas no Japão na virada do sé-
culo 19 para o 20 pelo ilustrador
e cartunista Hakuten Kitzawa,
chamado de o "pai do moderno
manga". Kitzawa foi influenciado
pelo inglês Charles Wirgman,
radicado no Japão, e também
pelo modelo das primeiras tiras
dos jornais americanos. Os japo-
neses, contudo, logo perceberam
que o modelo de fora nada tinha
a ver com o país e suas aspira-
ções. A narrativa quadrinizada
encontrou um outro veículo, que
não o jornal: as revistas mensais
para crianças.

A grande mudança ocorreu
em 1945, no meio da Segunda
Guerra, quando a população ja-
ponesa estava faminta de novos
sonhos para compensar a misé-
ria que sempre existiu entre o
povo. Enquanto a elite japonesa
estava mergulhada nas revistas
mensais debatendo sobre "paz,
democracia e feudalismo", ao
povo foi destinado outro tipo de
distração. E os meios de comuni-
cação foram a resposta para esse
apelo, agindo como uma válvula

de escape acessível e barata. Para
os adultos, os filmes preencheram
essa lacuna e, para as crianças, as
histórias em quadrinhos.

Após a guerra, com tudo escas-
so, havia pouco papel. No centro
comercial rival de Tóquio, a cida-
de de Osaka, muitos desenhistas
produziram o que foi denomina-
do de akai hon, ou livrinhos ver-
melhos. A edição dos quadrinhos
era feita em papel grosseiro, en-
volta por uma capa vermelha e
vendidos muito barato nas ruas.
Os artistas quase não recebiam
nada, mas tinham, em compen-
sação, total liberdade de criação.
Entre eles, estava Tezuka Ossa-
mu, um jovem desenhista, médi-
co por formação, que veio mudar
completamente o cenário dos
quadrinhos japoneses.

Em 1947, Tezuka publicou a
história Shintakarajima (A nova
ilha do tesouro) e, com isso, mar-
cou o início de uma revolução no
visual da narrativa dos mangas.
Introduziu técnicas cinemato-
gráficas aos desenhos e, os olhos
de suas .heroínas cresceram em
tamanho e brilho. Tezuka diz ter
se inspirado em Walt Disney, mas

principalmente no teatro de Taka-
razuka, cuja característica é a pre-
sença exclusiva de mulheres na
interpretação nos papéis femini-
nos e masculinos. Esse teatro, um
misto de show musical, Kabuki e
Nó, proporciona um tipo de en-
tretenimento pop com conteúdo
romântico, fantástica e exótico
para o público feminino, desde a
sua fundação em 1914, na peque-
na cidade de Takarazuka, perto de
Osaka. Todos esses componentes
foram para Tezuka Ossamu uma
fonte de inspiração tanto na forma
de caracterização dos personagens
como na temática.

Mercado consumidor

Nos anos 1960, as grandes edito-
ras logo perceberam que o mer-
cado para os quadrinhos estava
crescendo e os mangas faziam
parte do contexto consumista
da classe média. Imediatamente
substituíram as edições mensais
por semanais e quinzenais e o nú-
mero de páginas cada vez maior.
Hoje em dia, uma revista de man-
ga tem de 150 a 600 páginas. Em
1966, uma única edição da revis-
ta Shonen atingiu a marca de uni
milhão-de cópias vendidas.

Os editores perceberam tam-
bém que as histórias em quadri-
nhos não se resumiam somente
em material para crianças, com
robôs engraçadinhos e temática
"água-com-açúcar". Foram acres-
centadas outras linhas com his-
tórias de samurais, de grupos de
colegiais, de aventuras de guerra
e até dos yakuzas, a máfia japone-
sa. O esporte foi outro filão muito
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explorado nos mangas, em que se
aliou a aventura ao determinismo
de jovens jogadores para atingir o
estrelato no beisebol, judô, boxe,
sumo, tênis, karatê etc.

Já nos anos 1980, a mentali-
dade prática dos editores dire-
cionou a publicação dos mangas
para o "quadrinho pedagógico".
Muitos manuais paradidáticos
ofereciam na forma "de manga li-
ções de física, matemática, geogra-
fia, história do Japão, China e do
mundo. E as complicadas noções
de administração empresarial, se-
guros, investimentos no mercado
de ações e até de política parti-
dária foram trocados em miúdos
para os jovens executivos japone-
ses em versão quadrinizada.

Nessa trajetória dos quadri-
nhos japoneses delineou-se, por-
tanto, uma forma de editoração
muito peculiar, com segmentos

de mercado com uma divisão por
faixa etária e sexo, num volume
extraordinário de produção e pa-
pel consumido. Acabou-se a era
do papel escasso. Hoje, os man-
gas são lidos, consumidos e joga-
dos na cesta de lixo dos metrôs.
Ou então recolhidos das casas e
trocados por papel higiênico ou
produtos de limpeza.

A difusão pelo anime

A partir dos anos 1990, o gran-
de público no Ocidente passa
a ter um contato mais próximo
com essa poderosa comunica-
ção mediática do Japão. O meio
impresso, o manga, começa a ser
conhecido por meio do anime, o
desenho animado que chega aos
canais de TV de todo o mundo e
às telas de cinema apoiado numa
gigantesca máquina de divulga-

ção. O made in Japan saiu do cír-
culo de tecnologia, das artes e
do campo religioso e atingiu os
meios de comunicação.

Qualquer criança ou adoles-
cente sabe, hoje em dia, quem são
os Cavaleiros ao Zodíaco, Akira,
Sailor Moon, Pockemon, Ranma
1/2, Dragon Bali ou Digimon. Os
mangas - enquanto ponto de ori-
gem e seu roteiro bem-sucedido,
é seguido de uma versão para o
anime, que estimula a venda de
mais revistas, seguindo- se de
reedições em forma de pocket-
books, depois merchandising e
assim por diante. Ao redor desse
círculo, alguns mangas e animes
ainda terminam como peças de
teatro, ópera, novelas, sem falar
dos CDs que podem ser adqui-
ridos no mercado, leilões de pre-
ciosidades, acetatos, concursos
de fantasias de manga etc.
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Assim, o manga e o anime
constituem uma forma de comu-
nicação mediática poderosíssima,
transformando-se numa indús-
tria na qual se investem somas
colossais. Essas quantias em ie-
nes, sem dúvida, são recuperadas,
formando um círculo gerador de
infindáveis produtos.

Em 1994, a indústria cinema-
tográfica japonesa destinou mais
de meio bilhão de yens (cerca de
cinco milhões de dólares) exclu-
sivamente ao desenho animado
Tanuki Gassen Ponpoko. Foi a pri-
meira vez que um anime suplan-
tou as verbas em detrimento dos
filmes. No entanto, após a cadeia
de sucesso dos animes, começan-
do com Majo-no-Takyubin, retor-
naram mais de 2 bilhões de yens
(vinte milhões de dólares) para os
cofres da Studio Ghibi.

Ocidentalização do pop japonês

O ano de 1994 foi significativo para
a publicação de manga nos Esta-
dos Unidos. No momento em que
os editores americanos de quadri-
nhos verificaram que o mercado
havia sido cortado pela metade,
dezenas de editores saíram fora da
área, o manga erótico começa a su-
bir e torna-se um boom de vendas.
Uma pequena editora america-
na, Antarctic Press, por exemplo,
obteve bastante êxito com sua li-
nha de manga erótico e o sucesso
surpreendente desses títulos fez
com que outras editoras como a
Fantagraphics Comics também
seguisse a mesma trilha.

Ao mesmo tempo que o ani-
me entrava para o centro da

cultura americana e a variedade
de títulos de mangas continuava
a aumentar, o número de pes-
soas expostas ao manga cresceu
consideravelmente. O apareci-
mento do manga na Europa não
deixa de ser uma revolução, pois,
até então, sempre se esteve mais
voltado para a tradicional escola
franco-belga. O mercado inglês,
até então atrelado ao americano,
com relação ao manga, tornou-se
independente e também passou a
lançar novos títulos.

Na primeira fase, o contato com
os mangas e animes restringiam-
se à história Candy, Candy — com
muito sucesso na Itália, A princesa
e o cavaleiro, de Tezuka Ossamu, e
alguns personagens de Go Nagai.

Fenômeno francês

Na França, o manga e o anime têm
sido um fenômeno crescente desde
1990 e graças ao filme Akira, houve
uma onda de fanzines devotados à
causa do manga e anime. O primei-
ro fanzine, Animeland, foi criado
em 1991 e no momento há dezenas
do gênero. O sucesso foi tão grande
que hoje em dia pode-se comprar
manga traduzido para o francês
em qualquer grande supermerca-
do até fora do circuito parisiense.
Na Itália, desde a década de 1980,
há publicações devotadas ao man-
ga e anime e a mais famosa delas é
a Yamato.

Se até agora mencionamos o
gosto popular pelo manga na Eu-
ropa, devemos colocar a Espanha
como um caso à parte. Um gran-
de número de jovens artistas que
nunca foram ao Japão, não falam

Com a demanda ocidental, as heroínas
românticas dos anos 1970, de pernas
ongas e olhos imensos, ganharam
mais volume nos seios, tornando-se
"ocidentalmente" sensuais, formando
um novo estereótipo para as histórias
recentes: "big breosted women, mechs
ondiots ofgore"- mulheres de seios
grandes, mecânica e muito sangue
derramado.

uma só palavra de japonês e com
um conhecimento limitado da
cultura nipônica desenham e pu-
blicam histórias ao estilo manga,
formando uma nova tendência
dentro do mercado europeu.

Entretanto, com a demanda
ocidental, as heroínas românticas
dos anos 1970, de pernas longas
e olhos imensos, ganharam mais
volume nos seios, tornando-se
"ocidentalmente" sensuais, for-
mando um novo estereótipo para
as histórias recentes: "big breasted
women, mechs and lots of gore" -
mulheres de seios grandes, mecâ-
nica e muito sangue derramado.

Essas novas palavras incor-
poraram-se à língua inglesa
para descrever os vários aspec-
tos da influência da cultura pop
japonesa no mundo ocidental
ou modismos norte-americanos
que apareceram no Japão. Esse
vocabulário pop anglo-nipônico
tem vários termos como: meka-
animê (mechanical anime); rori-
kon (Rori, Lolita kon, complex:
complexo de Lolita); cosplay
(costume, fantasia; play, brin-
cadeira - desfile ou concurso
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de fantasias de mangá e anime,
onde os fãs usam as vestimen-
tas de seus personagens favori-
tos); otaku (fã obsessivo); CCG
(collectible cará game ou cartões
de coleção, como os do Pokemon
e Yu-gi-Oh\). Esses, no entanto,
não são somente limitados aos
animes japoneses e incluem
também filmes ocidentais de fic-
ção científica e séries como Star

,g Trek, Eabylon Five e
| O senhor dos anéis,
# que também têm

versões desse jogo;
J-pop (termo abre-
viado para música
pop japonesa); Vi-
sual kei (estilo ado-
tado por membros
de algumas bandas
de rock japonesas
que usam cabelos
tintos, maquiagem e
roupas extravagan-
tes), entre outros.

Tom repetitivo

Muitos gêneros ilus-
tram a versatilidade
da cultura pop japo-
nesa em misturar ele-
mentos tradicionais
e contemporâneos.
Em todas as suas
manifestações, con-
tudo, a cultura pop
tem um tom repeti-
tivo. Seja na música
popular, as famosas
enkas fshows de TV),
no enredo dos man-
gas ou animes, o
conteúdo raramen-

te muda e o final ou desenlace é
sempre previsível.

O público japonês, assim como
o público da TV no mundo todo,
prefere o previsível e o nostálgi-
co. A preferência pelo previsível
é uma reação contra as grandes
mudanças que atingiram a rápi-
da industrialização do Japão. Lá,
os heróis e heroínas na mesma
proporção e intensidade que sur-

gem e fazem sucesso numa tem-
porada, morrem, viram clássicos
ou caem no esquecimento depois
que a "febre" passa, dando lugar
para outros.

Mas algo fica, e eles têm uma
função muito específica na so-
ciedade japonesa. Os heróis e
heroínas representam uma mi-
niatura da vida dos leitores e
agem por eles, compensando a
falta de satisfação na vida diária,
seja empregatícia ou sexual. Mas
como é uni produto de consumo,
os mangas e animes requerem
pouco tempo para serem con-
sumidos, oferecem gratificação
imediata e, depois, podem ser
descartados como uma lata vazia
de refrigerante.
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