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Resumo 

 O artigo tem como tema os processos de interculturalidade entre o mangá 

japonês contemporâneo e a série de gibis Turma da Mônica Jovem, de Maurício de 

Souza, delimitando-se em primeiro plano à análise das estéticas corporais dos 

personagens e, em segundo, à temática e à ambientação que serão consideradas na 

medida em que contextualizam a narrativa da qual participam os personagens. As 

reflexões desenvolvidas por Néstor García Canclini, sobre interculturalidade e 

também sobre a ideia de “relações de negociações”, em obras como Culturas 

híbridas (2006), A Globalização Imaginada (2003), Diferentes, desiguales y 

desconectados: mapas da interculturalidade (2005), dentre outras, constituem nossa 

principal referência teórica. 
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Introdução 

Este artigo vincula-se à pesquisa “Estratégias da comunicação midiática e 

representações da diferença”, desenvolvida pela Profa. Tânia Márcia Cezar Hoff, e 

tem como tema os processos de interculturalidade entre o mangá japonês 

contemporâneo e a série de gibis Turma da Mônica Jovem, de Maurício de Souza, 

delimitando-se à análise de alguns aspectos físicos dos personagens. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	   Estudante	  do	  curso	  de	  graduação	  em	  Comunicação	  Social	  da	  ESPM-‐SP.	  E-‐mail:	  pedro_tancini@hotmail.com	  

2	   Professora	  do	  curso	  de	  graduação	  em	  Comunicação	  da	  ESPM-‐SP.	  E-‐mail:	  thoff@espm.br.	   	  



2	  

I Seminário de Iniciação Científica da ESPM – São Paulo – 29 a 30 de outubro de 2012 

Mangá(漫画) é a tradução fonética da junção dos ideogramas (kanjis) MAN 

(漫) (humor) e GA (画) (grafismo). A tradução literal de mangá é história em 

quadrinhos, e originalmente refere-se a todos as histórias em quadrinhos produzidas 

no Japão. Porém, como não faz mais sentido classificar fenômenos culturais levando 

em conta somente o território, mangá passou a se referir a uma espécie única de 

história em quadrinhos que reúne um estilo, traço, técnica, desenho, linguagem e 

tema próprios.  

Os mangás surgiram na cultura ocidental como uma mistura da tradicional 

arte japonesa e o movimento pop que devorava o mundo. E, convenientemente, o 

transformou-se além de um produto oriental que ganhava cada vez mais 

compradores no mundo: em um conceito modificador que seria apropriado por 

outras nações do mundo por meio de um processo de negociação intercultural 

(LUYTEN: 2000). 

Abordar o mangá, ainda que de modo breve nesta pesquisa, será basilar, 

pois este produto cultural e midiático, quando atravessa a fronteira do Brasil, 

envolve um complexo processo de interculturalidade, conforme Canclini. Assim, 

desenvolvemos uma reflexão sobre o mangá japonês para estudarmos a série de gibi 

Turma da Mônica Jovem, de Maurício de Souza, lançada em julho de 2008 – da qual 

selecionamos o corpus a ser investigado. A Turma da Mônica Jovem conta histórias 

da adolescência das personagens dos gibis da Turma da Mônica, um grupo de 

crianças com aproximadamente sete anos de idade, e é um produto midiático de 

sucesso no mercado editorial brasileiro. 

A temática e os modos de narrar da Turma da Mônica Jovem se mostram mais 

adequados ao universo adolescente, abordando assuntos que dialogam com 

satisfações e insatisfações desta fase. Já o estilo e forma dos quadrinhos é o que 

mais interessa neste trabalho: a série Turma da Mônica Jovem é em estilo mangá, 

provavelmente correspondendo ao crescente interesse do jovem brasileiro pelo 

estilo. Assim, esta série se mostra muito rica para análise, pois aparentemente 

coloca no mesmo plano a cultura brasileira – representada pelos gibis Turma da 

Mônica Jovem – e a cultura japonesa – representada pelos mangás. 

Assim, a pesquisa tem como principal objetivo analisar os diálogos de 

interculturalidade – relações de negociação, aceitações e negações, conflitos – que o 

gibi brasileiro em estilo mangá, Turma da Mônica Jovem, opera em relação ao mangá 
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japonês, especificamente no que se refere a alguns aspectos da estética corporal. 

São objetivos específicos: 

- Mapear, nos estudos de Canclini sobre globalização e interculturalidade, os 

conceitos de globalização, de intertextualidade e de diferença/alteridade.  

- Identificar processos de interculturalidade e de globalização no diálogo 

estabelecido entre o gibi mangá Turma da Mônica jovem e o mangá japonês. 

- Identificar as negociações interculturais presentes no gibi Turma da Mônica 

Jovem no que se refere a alguns aspectos da estética corporal dos 

personagens. 

Considerando-se que a comunicação midiática brasileira revela, nas últimas 

duas décadas, transformações que merecem discussão, como a introdução de uma 

diversidade de modelos de estética corporal (HOFF: 2008), a negociação dos modelos 

de estéticas corporais não está excluída do conceito de interculturalidade e torna-se 

importante investigá-la também na relação entre os mangás e o gibi Turma da 

Mônica jovem. 

 

Capítulo 1: Contextualização sócio-histórica da globalização da 

interculturalidade 

Para iniciar o processo de entendimento das dinâmicas culturais temperadas 

pela globalização, é pertinente entender os processos predecessores e básicos. 

Podem-se colocar três tipos de relações entre culturas, uma sucedendo a outra 

cronologicamente (dando pistas sobre a globalização ter se originado na segunda 

metade do século XX): a internacionalização, a transnacionalização e a globalização. 

Internacionalização é a mais simples das interações, e está centrada em apenas uma 

personagem. Esta personagem “importa” elementos culturais de outro povo, e o 

admira por meio de sua própria visão da cultural original. É a simples admiração do 

exótico de seu ponto fixo. Já a transnacionalização, que ainda se centra em apenas 

uma personagem, é a admiração do elemento cultural alheio por meio da visão e 

sentidos simbólicos da cultura alheia, mesmo que seja impossível desimpregnar-se 

totalmente da cultura original. A globalização é a forma mais complexa de 

interação. Não está mais centrada em apenas um personagem: é a admiração do 

elemento cultural alheio por meio de várias visões culturais simultaneamente 

(GARCÍA CANCLINI: 2005), conforme citado abaixo:  
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A globalização foi-se preparando nesses dois processos anteriores por 
meio de uma intensificação das dependências recíprocas 
(BECK,1998), do crescimento e da aceleração de redes econômicas e 
culturais que operam em escala mundial e sobre uma base mundial 
(2003, p. 42). 

 

Segundo Canclini, muito do que se fala e pensa sobre a globalização é falso, 

por exemplo, que ela homogeneíza o mundo. Assim, é necessário fazer uma 

desconstrução deste senso comum, do que só é falado e não constatado 

objetivamente. Canclini questiona isto: 

 

Curioso é que essa disputa de todos contra todos, em que fábricas 
vão falindo, empregos são destruídos e explodem a migração em 
massa e os conflitos étnicos e regionais, receba o nome de 
globalização. Chama a atenção o fato de empresários políticos 
interpretarem a globalização como a convergência da humanidade 
rumo a um futuro solidário, e que até muitos críticos do processo 
entendam essa devastação como o processo por meio do qual todos 
acabaremos homogeneizados (2003, p.8). 

 

As interações inéditas entre duas culturas, proporcionadas pela globalização, 

não resultam em uma uniformização de ambas. Há nestes processos, as chamadas 

relações de negociação: em certas negociações, elementos culturais são assimilados, 

outros são somente aceitos, outros inclusive negados e rejeitados. Ocorre um 

diálogo intercultural pautado pela diferença e alteridade inerente às culturas. E 

então, entende-se que a globalização altera e intensifica a dinâmica de relação, mas 

enquanto pode tornar mais semelhantes, também pode intensificar conflitos já 

existentes, ou até mesmo criar novos. Canclini então resume:  

 

Para dizê-lo de maneira mais clara, o que se costuma chamar de 
globalização apresenta-se como um conjunto de processos de 
homogeneização e, ao mesmo tempo, de fragmentação articulada do 
mundo que reordenam as diferenças e desigualdades sem suprimi-las 
(2003, p. 44-45). 

 

É importante, portanto, identificar o significado de interculturalidade, 

contraposto à chamada multiculturalidade. A multiculturalidade refere-se à 

interação na qual há justaposição das culturas. As diversidades culturais são 

constatadas e aceitas, muitas vezes alimentadas por um incentivo a políticas de 

simples aceitação, sem maiores cuidados, o que, muitas vezes, leva a segregação. Já 
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o intercultural não é a justaposição, e sim a aglutinação, o diálogo existente entre os 

diferentes. A diferença, portanto, não está isolada e distante, está presente, está 

influenciando, dialogando, negociando. Se imaginarmos esse processo acontecendo 

simultaneamente com inúmeras diferenças culturais podemos ter uma noção do 

turbilhão que é a globalização. A conclusão é que, as delimitações entre culturas 

que definem sua alteridade não fazem mais sentido, embora essa dissolução das 

fronteiras culturais não desague na dissolução da diferença. Isso, pois objetivo não é 

mais catalogar o que é de quem, e sim entender as negociações interculturais, o que 

elas podem prejudicar algum dos lados, e a busca de alternativas para que seja um 

diálogo de diferentes, que não os torne desiguais (GARCÍA CANCLINI: 2005). 

  

Capítulo 2: O local e o global em produtos midiáticos: o mangá 

Mangá é o nome ocidental que se refere às histórias em quadrinhos originadas 

no Japão. Com o tempo, a palavra mangá passou a significar um estilo característico 

de histórias em quadrinhos, o qual inclui técnicas para desenhar (geralmente tinta 

Nanquim), tipo de traço das personagens (olhos desproporcionalmente grandes, 

expressões faciais exageradas, partes de animais em seres humanos, olhos e cabelos 

extravagantes, etc.) e cenário (muito mais detalhados que as clássicas histórias em 

quadrinhos ocidentais), desenvolvimento visual da narrativa (dinâmico, dramático, 

vários ângulos desenhados), formato das publicações (que variam desde os aqui 

conhecidos “volumes de bolso” até formato A4), forma de leitura (direita-esquerda, 

concordante com sentido de leitura japonesa), linguagem (geralmente em kanjis, 

uma espécie de linguagem em ideogramas), etc. Portanto, segundo as noções 

apresentadas neste trabalho, quando se refere ao mangá, não se refere estritamente 

a histórias em quadrinhos produzidas no Japão – já que não faz mais sentido limitar 

características culturais a territórios – e sim ao tipo de manifestação cultural, que se 

denomina mangá, quando atende a todas as características que o definem. 

O mangá é tão presente no Japão que é quase impossível pensar em cultura 

japonesa sem se lembrar das famosas histórias em quadrinhos. Ele é consumido por 

crianças, pré-adolescentes, universitários, executivos, donas de casa, e até mesmo 

por idosos. É importante destacar que a indústria japonesa de mangás é 

extremamente estratificada. Há séries de mangá destinadas a públicos femininos e 

masculinos de quase todas as faixas etárias: pré-escolar (3 a 6 anos), infantil (7 a 11 



6	  

I Seminário de Iniciação Científica da ESPM – São Paulo – 29 a 30 de outubro de 2012 

anos), adolescentes (12 a 18 anos), jovens adultos (19 a 25 anos), adultos (26 a 45 

anos) e idosos (46 anos em diante). O governo não tem um forte controle sobre 

censura no mangá, já que os públicos por si só procuram os tipos de mangás 

referentes aos seus grupos etários. Os mangás têm seu conteúdo muito específico 

para seu público. Por exemplo, os mangás infantis contam com desenhos mais 

simples, arredondados, fantasiosos e muitas vezes com caráter didático; já os 

mangás para adultos, os “sararimen”, mostram o cotidiano de homens de família e 

suas histórias no trabalho, nas reuniões de amigos, e nos problemas da família, 

oferecendo uma oportunidade para o adulto japonês se distanciar por breves 

momentos de seu dia-a-dia. Para entender um pouco do sucesso do mangá, 

aproximadamente 25% das vendas de livros no Japão são de volumes de mangá 

(2011), e aproximadamente 50 % do papel produzido no Japão é para a impressão 

destas histórias em quadrinhos (VASCONCELLOS: 2006). Grande parte desse sucesso 

existe porque o mangá tem suas origens enraizadas na história e na cultura do povo 

japonês. O mangá japonês apresenta um grande montante de elementos culturais e 

históricos de seu povo. 

O mangá se apresenta em vários formatos, dependentes do público a que são 

destinados. O gênero de mangá que faz sucesso no Brasil é o shonen (ação, voltado 

para meninos) e, portanto, serão privilegiadas as características do citado gênero. 

No Japão atual, o mangá está sujeito a dinâmicas peculiares. Na maior parte dos 

casos, os mangás que são vendidos em livrarias e bancas de jornal são publicados em 

formato A4 a preços muito baixos, pela sua natureza descartável. Essas publicações, 

geralmente semanais, têm entre 400 e 500 páginas, contando com vinte histórias de 

autores diferentes. A cada mês a editora publica uma pesquisa de satisfação acerca 

das histórias. As histórias mais populares têm continuidade e as menos populares são 

substituídas por outras, de outros autores, dando rotatividade de histórias e autores 

(VASCONCELLOS: 2006). Algumas histórias são tão bem sucedidas, que recebem 

reedições definitivas, mais caras e de maior qualidade de impressão. A cada semana, 

um capítulo (por volta de 20 páginas) é lançado, e alguns capítulos compilados (por 

volta de 10), por sua vez, formam volumes. Um volume tradicional consiste em um 

livro com dimensões por volta de 18 cm x 12 cm, com capa ilustrativa. Os volumes 

têm números sequenciais, e juntos, formam a narrativa completa. A duração das 

narrativas pode variar muito em número de volumes, mas é importante notar que 
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eles não apresentam histórias independentes: são somente partes integrantes da 

história completa. É esse tipo de publicação em volumes que é exportado e 

consumido pelo resto do mundo.  

Os mangás são geralmente em preto e branco, já que o autor desenha com 

tinta Nanquim, mas podem apresentar páginas coloridas especiais. Os cenários das 

narrativas em mangás são minuciosamente desenhados, com extremo detalhamento, 

diferentemente das histórias em quadrinhos ocidentais que privilegiam o plano onde 

ocorre a ação e não os outros planos do cenário. Não se pode ignorar, entretanto, as 

grandes diferenças no traço se levarmos em conta a divisão estrita de público na 

indústria de mangás. Vasconcellos exemplifica: 

 

Um mangá para meninas adolescentes (shoujo mangá), por exemplo, 
terá um traço mais leve, suave, delicado, e efeitos visuais como 
flores, estrelas, penas encherão a página, buscando refletir o estado 
emocional das personagens; pouca atenção será dada para os 
cenários também. Já mangás para meninos (shounen mangá) terão 
desenhos mais carregados, grossos e dinâmicos. A atenção aos 
detalhes é mais cuidadosa, uma vez que nas histórias geralmente 
ocorrem grandes cenas de batalha ou conflitos interpessoais. A ação 
é a palavra de ordem no shounen mangá (2006, p. 28). 

 

Além das peculiaridades do desenho, a dinâmica dos quadrinhos também se 

mostra diferente da ocidental. Os quadrinhos ocidentais se detêm em mostrar a cena 

de um ponto de vista fixo, cem cenário detalhado, para que a ação esteja livre de 

interferências e se explique do modo mais resumido possível. De acordo com a 

professora Santo: 

 

uma ação em uma HQ ocidental poderia ser descrita em um ou 
dois quadrinhos, no mangá pode ocupar várias páginas. Nos 
mangás as cenas são apresentadas sob diferentes ângulos. Em 
uma cena de luta, mostra-se uma mesma ação em câmera 
lenta, a visão dos outros personagens e a aproximação até o 
momento do choque (2011, p.10). 

 

Finalmente, o mangá apresenta duas características oriundas da leitura 

japonesa. A primeira é que o mangá é lido do sentido direita-esquerda, coincidente 

com o padrão de leitura oriental. A segunda é o uso de kanjis (ideogramas 

japoneses), além do tradicional alfabeto katagana e hiragana, na matéria escrita do 

mangá. Os sistema de kanjis, que conta com um dicionário de mais de mil 
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ideogramas, apresenta extrema complexidade e é pré-requisito para uma boa 

formação acadêmica de um estudante japonês. Alguns mangás oferecem uma 

tradução para outro sistema japonês de escrita, principalmente para crianças.  

Acerca da temática das narrativas, o mangá passa pode ser de romance, 

comédia, terror, suspense, ficção científica, aventura, drama, policial, entre 

inúmeros outros gêneros possíveis. E é indispensável notar que o mangá tem um 

intenso caráter educativo para os jovens japoneses. Ele pode ensinar desde biologia, 

física, história (de uma forma impressionantemente precisa), até a própria língua 

japonesa. (VASCONCELLOS: 2006). 

Obviamente, como toda a comunicação é produto cultural, o mangá reflete 

elementos culturais do Japão em suas narrativas constantemente. Nas histórias, 

podem ser inseridos personagens históricos ou seus equivalentes na ficção, seres da 

mitologia e folclore japonesa, elementos oriundos do budismo, etc. 

 

Capítulo 3: Turma da Mônica Jovem: cultura brasileira de olhos puxados 

Turma da Mônica Jovem é uma série de gibis em estilo mangá, do desenhista 

brasileiro Maurício de Souza. Ela foi inspirada na famosa Turma da Mônica, gibis 

também criados por Maurício, porém, com diferenças na faixa etária dos 

personagens (adolescentes e não mais crianças), diferenças nas narrativas, e na 

forma do desenho e publicações. O lançamento oficial da Turma da Mônica Jovem 

ocorreu na 20ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, entre os dias 14 e 24 de 

agosto de 2008 (RAMOS, 2008b). A expectativa era que a tiragem inicial da primeira 

edição fosse de 80 mil exemplares, dobrada após uma pesquisa de mercado. A 

tiragem acabou sendo de 230 mil exemplares, maior do que a primeira edição da 

Turma da Mônica, de 200 mil exemplares, publicada quando os quadrinhos eram a 

quarta mídia mais popular entre os jovens no Brasil, superando mesmo o cinema 

(ANSELMO, 1975). 

Em agosto de 2008, A Turma da Mônica Jovem foi, portanto, lançada. Sua 

primeira capa apresentava a nova Mônica, em trajes coloridos e mais adequados 

para uma jovenzinha. Cascão, Magali e Cebolinha (agora Cebola) também apareciam 

em um segundo plano. Elementos gráficos coloridos como estrelas combinavam com 

quadrinhos dinâmicos. Próximo ao novo título estava a frase “Eles cresceram!”, em 

letras plásticas. Logo no canto o leitor podia avistar: “Em estilo mangá!”. 
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As diferenças vão muito além do uso do traço de mangá. As publicações da 

Turma da Mônica Jovem, diferentes dos gibis, são sequenciais, e tem uma 

significativa continuidade (os gibis apresentavam histórias independentes e 

dispersas). Além disso, apresentam ao leitor aventuras com elementos 

característicos da cultura pop japonesa que fazem sucesso, como games, robôs, etc. 

Porém, o que mais chama a atenção são os próprios personagens, que flutuam entre 

as características que os identificava na infância, e as características adquiridas 

nesta etapa jovem, estando aí inclusos o imaginário coletivo da juventude 

globalizada, portanto, intercultural.  

 O símbolo icônico no mangá shonen que o jovem brasileiro consome, e que 

remete quase que instantaneamente a este fenômeno cultural no imaginário destas 

pessoas são os olhos expressivos e desproporcionalmente grandes das personagens. 

Eles podem variar nos mais diversos tipos de tamanho, forma, e cores (inclusive 

cores exóticas) entre personagens diferentes; e variar mais radicalmente ainda 

entre diferentes expressões da mesma personagem. No mangá, os olhos são chave 

para complementar a expressividade do rosto. 

 Na Turma da Mônica Jovem, estes olhos em conjunto com estas faces não 

faltaram, já que são um símbolo crucial quando o jovem consumidor pensa em 

mangá, no Brasil. As edições vão experimentando cada vez mais as expressões 

exageradas, algo que antes, na Turma da Mônica infantil mostrava-se de forma 

diferente: não se usava de traços minimalistas para a exprimir a expressão 

exageradamente. 

 Os cabelos também são um interessante objeto de estudo. No mangá, seu 

desenho é diferente dos padrões ocidentais, pois são detalhada e cuidadosamente 

compostos por vários traços, geralmente causando a aparência de serem bem fartos 

e extravagantes, e contribuindo para uma gama imensa de penteados possíveis que 

são aproveitados pelos desenhistas. Na Turma da Mônica Jovem, o cabelo passa a 

seguir a tendência dos mangás, e abandona, mesmo que não totalmente, o formato 

simples que nutria nos gibis infantis.  

Enquanto, por exemplo, o cabelo de Cebolinha criança limita-se a cinco 

traços, o cabelo de Cebola adolescente se torna mais farto e com desenho com mais 

traços, no estilo do mangá japonês. Porém, a semelhança em relação ao cabelo do 

antecessor é mantida, levando a entender que esta mudança se configura como um 
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diálogo, em que as partes negociam em prol de um resultado satisfatório para o 

jovem leitor: a manutenção da identidade da Turma da Mônica e ao mesmo tempo o 

embarque no estilo mangá. 

Já o corpo das personagens dos mangás tem uma característica bem diferente 

dos quadrinhos ocidentais: eles podem apresentar pedaços de animais ou criaturas 

mitológicas, como chifres, caudas e orelhas, partes robóticas, entre vários outros. 

Isto acontece geralmente nas séries de mangá com elementos de fantasia, mas 

podem ser apresentados em mangás fiéis a realidade, sem a objetiva explicação do 

motivo na história. Na Turma da Mônica Jovem, esta apropriação de partes animais 

para o corpo humano também ocorre. 

  As figuras de animais apresentam uma conotação muito diferente no Japão 

em relação ao Brasil. A mitologia japonesa, intrinsecamente ligada a cultura, e 

portanto elementos culturais como o mangá, faz muito uso da figura do animal, 

assim como a mitologia egípcia, por exemplo. Os animais aparecem como deuses, 

demônios, heróis, entre outros, e carregam uma vasta bagagem de significado 

referente às lendas. O mangá shonen Naruto é o que melhor ilustra esta relação: a 

história se desenvolve entorno de nove “demônios” (a tradução para demônio não se 

faz plena, já que originalmente remete a noções religião cristã, por isso, entende-se 

melhor como criaturas mitológicas muito poderosas e com forte tendência ao caos e 

destruição), cada qual com uma quantidade específica de caudas, de uma a nove, 

que são proporcionais a quantidade de poder.  

  No gibi/mangá Turma da Mônica Jovem, animais com traços de personalidade 

humana e humanos com traços físicos de animais também são presentes. Porém, a 

referência original aos mitos e lendas, e toda a significação que os signos de animais 

poderiam trazer no mangá, perde-se na publicação brasileira, já que entra em 

conflito no diálogo intercultural, por ser ausente ou distante do repertório cultural 

brasileiro. Deste modo, só é importado do Japão a forma característica de hibridez 

entre humanos e animais, mas não o significado das lendas e mitos. Este configura-se 

como um caso clássico de diálogo cultural em que há concessões e recusas, em 

função do que faz sentido para a manifestação intercultural, mas ainda sim 

brasileira. 

  Nota-se que há um diálogo referente ao cabelo e expressões faciais da Turma 

da Mônica Jovem e o mangá. Neste diálogo intercultural, não ocorre a simples 
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apropriação do que é do mangá contemporâneo, e sim uma adaptação, que ocorre 

em mão dupla (certos aspectos mudam mas outros se mantém) entre cultura 

brasileira e japonesa. As personagens apresentam penteados semelhantes ao dos 

personagens de mangá, assim como os olhos expressivos e rosto mais realista, 

porém, todo o conjunto continua coerente ao que eram os personagens infantis, não 

só para que o leitor os identifique, mas para manter uma forte raiz com o que é dos 

gibis, e portanto da cultura brasileira. Isto prova que o diálogo intercultural não 

ocorre necessariamente em termos de dominação entre culturas, mas sim um 

processo de mediação, no qual as aceitações e negações pertinentes influem em um 

resultado final que é em estilo mangá, apresenta elementos importantes da cultura 

japonesa, mas não deixa de ser brasileiro e fazer sentido para a vida do jovem leitor. 

Já o corpo das personagens da turma mostra-se muito pertinente para a 

análise. Os mangás shonen (mangás de aventura, destinados para crianças e 

adolescentes) que são os de maior sucesso no Brasil, têm formas específicas de 

retratar o corpo. Bleach e Naruto têm rígidas proporções a serem seguidas no 

desenho do corpo, como, por exemplo a necessidade de que a altura total da 

personagem seja um múltiplo específico da altura da cabeça (diferente para 

personagens masculinas e femininas), para que se alcancem um nível alto de 

realismo no desenho. Além disso, nestas duas séries de mangá, os personagens 

apresentam um molde de corpo esbelto e esguio tanto em homens quanto mulheres, 

de acordo com o padrão de beleza global. As personagens masculinas não chegam a 

ser musculosas como as de histórias de quadrinhos de heróis ocidentais, mas 

tampouco são flácidas ou gordas. As personagens femininas apresentam as curvas do 

corpo acentuadas, e, geralmente, seios grandes, pois, muitas vezes os mangás 

shonen, assim como Bleach e Naruto apresentam um caráter sensual. 

Na Turma da Mônica Jovem, o desenho do corpo claramente segue este 

esforço de proporção em prol do realismo. Todas as personagens, inclusive, 

apresentam um corpo esbelto e esguio de acordo com o padrão global de beleza, e, 

os meninos têm um corpo muito semelhante aos de Naruto e Bleach. Porém, há uma 

diferença importante quanto ao molde corporal nas personagens femininas. Os seios 

de Mônica e Magali, nunca retratados antes, não são desenhados no tamanho dos do 

mangá japonês. Esta discrepância pode ser explicada por dois motivos principais: em 

primeiro, a presença de seios exageradamente grandes no desenho têm um apelo 
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sensual muito mais forte na cultura do Japão do que na cultura brasileira; e em 

segundo, o intuito de não optar pelo caráter sensual na publicação. A negação total 

ou parcial deste modelo de corpo feminino, deve-se ao fato de que não faz sentido o 

proposto de sensualidade do mangá japonês para o que se quer propor na Turma da 

Mônica Jovem. Este modelo esbarra em questões morais que têm relação inclusive 

em como se pensa mangá no Brasil: um produto destinado exclusivamente para 

crianças e adolescentes, diferente no Japão, que é destinado a todas as faixas 

etárias. 

Já o vestuário da turma adolescente exibe diversas particularidades 

interculturais. As roupas mostram-se condizentes com a cultura pop japonesa e 

adolescência, mas simultaneamente negam algo que existe no próprio mangá 

japonês e nos gibis Turma da Mônica infantil, que é a permanência das mesmas 

vestes para os mesmos personagens ao longo da narrativa. Este recurso do uso da 

mesma roupa visa marcar visualmente o personagem de modo mais contundente no 

imaginário do leitor, mas, devido a uma já prévia marcação neste imaginário, 

oriunda dos gibis infantis antecessores, a Turma da Mônica Jovem teve a opção da 

mudança constante de vestuário de suas personagens. 

Este diálogo intercultural no que se refere ao vestuário ilustra mais uma vez 

como as negações e aceitações combinam-se entre si, assim como Canclini defende 

em seus estudos sobre cultura e globalização. 

 

Considerações Finais 

Esta pesquisa teve como tema principal as negociações interculturais, 

proposta por Néstor García Canclini, entre dois produtos da cultura midiática, o 

mangá japonês e a Turma da Mônica Jovem, no que se refere aos aspectos físicos das 

personagens. O objetivo primário foi identificar tais relações interculturais que se 

expressam em movimentos de negociação, aceitação, negação e conflito. Assim, 

estudamos quais elementos do mangá contemporâneo fazem sucesso entre o jovem 

consumidor do Brasil e estão presentes no gibi Turma da Mônica Jovem. Deste modo, 

estudaram-se elementos da cultura japonesa em diálogo com a cultura brasileira. 

 O primeiro objetivo deste artigo era mapear, nos estudos de Canclini sobre 

globalização e interculturalidade, os conceitos de globalização, de intertextualidade 

e de diferença/alteridade. Este mapeamento foi realizado no Capítulo 2, no qual 
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reflexões a cerca de um mundo cultural temperado pela globalização foram 

propostas. As culturas são aproximadas nesta era de globalização, entendo 

aproximação não como integração pacífica ou tampouco anulação de diferenças, 

mas sim o choque entre culturas distintas, que têm sua relação intensificada pelo 

global. Porém, também não se trata de uma simples dominação de uma cultura em 

relação à outra: o que há é o diálogo e a negociação, que muitas vezes podem 

inclusive levar a conflitos, desigualdade e exclusão. Aí nasce o conceito de 

interculturalidade, que é justamente a mescla entre culturas com mediações 

sujeitas a negações e aceitações. A globalização intensifica a interculturalidade, e, 

portanto, este diálogo se faz muito presente, tanto na comunicação midiática 

quanto no consumo cultural. 

O segundo objetivo tratava-se de identificar processos de interculturalidade e 

de globalização no diálogo estabelecido entre o gibi mangá Turma da Mônica jovem 

e o mangá japonês. Tais processos foram não somente identificados, mas 

criticamente analisados, visto que a proposta do gibi Turma da Mônica Jovem se 

pauta justamente na interculturalidade. O gibi Turma da Mônica Jovem comporta 

três tipos de diálogo: o primeiro no qual ela importa elementos típicos do mangá 

contemporâneo japonês, o segundo no qual os elementos advindos do gibi infantil 

Turma da Mônica são ajustadas de acordo com o estilo mangá, e o terceiro no qual os 

elementos do gibi infantil permanecem inalterados por elementos relacionados ao 

mangá e Japão. O tipo de papel e estilo preto e branco da publicação, assim como a 

continuidade cronológica entre publicações, e a multilineariedade na leitura 

privilegiando o apelo visual; são importações que visam a transposição do imaginário 

do mangá para atender a demanda dos leitores jovens que consomem esta forma de 

publicação, e assim se interessam pela cultura japonesa. Vários elementos da 

cultura japonesa “abrasileirados” que aparecem na narrativa do gibi e o desenho dos 

personagens que é mais realista como o traço do mangá, mas preservando 

características da Turma infantil; ilustram a forma de diálogo em que os elementos 

da cultura brasileira são modificados e adaptados pela cultura japonesa. A 

permanência da leitura esquerda-direita ocidental, representa aquilo que não foi 

modificado em relação ao gibi infantil Turma da Mônica, pois a inversão 

representaria uma aceitação intercultural que de acordo com o discurso da revista, 

feriria a identidade da Turma da Mônica. Portanto, esta permanência caracteriza-se 
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como uma negação nesta negociação com o mangá japonês. 

O terceiro objetivo consistia em mapear as negociações interculturais 

presentes no gibi Turma da Mônica Jovem no que se refere a alguns aspectos da 

estética corporal dos personagens. Esta meta também foi atingida, visto que foram 

estabelecidas comparações entre a forma do corpo de personagens de Naruto e 

Bleach com personagens da Turma da Mônica Jovem. As expressões faciais, cabelo, e 

vestuário também foram analisadas sob os parâmetros de interculturalidade, naquilo 

que era adaptado, negado ou aceito.  

Em suma, em relação ao corpo, podem ser estabelecidas várias negociações 

interculturais. Há aceitações, exemplificadas pelo desenho do rosto e olhos bem 

expressivos, visto que este símbolo é o que mais remete ao estilo mangá entre o 

jovem brasileiro. Há também negações, no que se refere ao formato sensual do 

corpo das personagens de mangá, que esbarra em questões morais e culturais no 

Brasil – a publicação da Turma da Mônica Jovem não pretende apresentar um caráter 

sensual, já que não concorda com sua proposta: o mangá é visto como algo voltado 

exclusivamente para o público infantil e adolescente, diferente do Japão, e, mesmo 

que apresente uma breve conotação sensual, não concorda com o padrão japonês de 

corpo ideal. Não obstante, existem aqueles diálogos que não podem ser 

caracterizados nem completas aceitações nem completas negações, que é o caso da 

questão da transposição de partes de animais para o corpo humano: esta apropriação 

configura-se apenas no âmbito das imagens e da ligação que se faz com o estilo 

mangá, em detrimento do conteúdo simbólico referente aos mitos e lendas 

nipônicos, visto que esse conteúdo justifica a utilização dos animais no mangá 

japonês, mas se perde em essência, e apenas reverbera no Turma da Mônica Jovem. 

 Tendo concluído a pesquisa, descortina-se aos nossos olhos uma série de 

questões que objetivamos nesta pesquisa, uma delas refere-se ao modo como o 

público leitor do gibi Turma da Mônica Jovem interpreta as relações de 

interculturalidade ali presentes. Assim, consideramos que seria importante, em 

futuras pesquisas, investigar os processos de recepção do referido produto 

midiático, pois poderíamos, como pesquisador, ter investigado um produto midiático 

e as relações interculturais sob as duas grandes perspectivas dos estudos do campo 

da comunicação: a dos processos de produção e também a perspectiva dos processos 

de recepção. 
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