
Paixão por mangás inspira artistas brasileiros 
 
Quadrinhos misturam estilo dos japoneses com características locais. Sem investimentos e 
estrutura, autores acabam exportando criações. 
 

 
O artista brasileiro Fabio Yabu, autor de 'Combo Rangers' e 'Princesas do mar' (Foto: Marcelo Forlani) 

 
Não é preciso ter os olhinhos bem puxados ou sangue nipônico para fazer mangás. A devoção 
aos quadrinhos japoneses no Brasil fez com que surgisse uma leva de autores nacionais - 
muitos sem nenhuma ascendência oriental - que produz seus trabalhos no estilo mangá. São 
artistas que cresceram lendo as HQs japonesas, aprenderam a captar cada detalhe do 
complexo estilo gráfico de narração que define o mangá e que sonham em, algum dia, publicar 
no Japão. 
 
"Os quadrinhos japoneses têm como principal característica a estética estilizada e a narrativa 
cinematográfica. Há uma linguagem própria, que associa tudo à arte de movimento das cenas 
e às linhas de ação, chamadas speedlines", explica Daniel HDR, desenhista e ilustrador gaúcho 
que usa o estilo mangá produzindo para o mercado americano. Lá, ele ajudou a redefinir o 
estilo dos quadrinhos de super-heróis, que cada vez mais têm absorvido características dos 
mangás. 
 

 
Coletânea de ilustrações da série 'Holy avengers', mangá 100% nacional de Marcelo Cassaro e Erika Awano (Foto: 

Reprodução) 



 
Mas como classificar mangás feitos fora do Japão? Continuam sendo mangás ou viram algo 
novo? "O mangá brasileiro tem características próprias, pois se aculturou, assim como os 
japoneses imigrantes se aculturaram à cultura brasileira", explica Sônia Luyten, doutora em 
Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicação e Artes da USP e autora do livro "Mangá 
- O poder dos quadrinhos japoneses. "Eu chamo essa aculturação de hibridização de estilo. Foi 
o caso da 'Holy avenger' e do livro 'Mangá tropical', com enredos passados no Brasil", 
completa.  
 
Apesar da quantidade grande de aspirantes a mangaká (termo japonês para autores de 
mangás), conseguir um espaço nas bancas ainda é complicado. Em parte, pela concorrência 
direta com os originais do Japão e também pela carência de histórias que não sejam 
"inspiradas" demais por títulos que o seu respectivo autor mais gosta.  
 
Mangás tupiniquins 
 
Em se tratando de mangás tupiniquins, a referência é "Holy avenger", lançado em 1999 pela 
editora Talismã, que conseguiu o feito de permanecer quatro anos sendo publicado.   
 
A série se passa num mundo típico dos jogos de RPG e foi criada por Marcelo Cassaro, editor 
da revista "Dragão Brasil", e desenhada por Érika Awano. Foram 42 edições mensais e 
algumas especiais que chegaram a uma tiragem de 30 mil exemplares com picos de vendas 
ultrapassando 50% dessa quantidade - um sucesso editorial para os padrões recentes. Foi 
lançada ainda uma segunda temporada em quadrinhos, "Holy avenger reloaded", que não 
durou mais do que dez edições. Uma versão em animê chegou a ser planejada, mas o projeto 
não decolou.  
 
Para o desenhista Alexandre Nagado, organizador do almanaque "Mangá tropical" (editora Via 
Lettera), que reúne diversas histórias ambientadas no Brasil e feitas no estilo mangá, o jeito 
nipônico de fazer quadrinhos pode ter vários adeptos, mas não garante sucesso profissional. 
"No Japão o mercado é grande e os autores têm espaço para amadurecer", analisa. "Aqui, falta 
uma estrutura e investimento das editoras para criar e manter revistas que paguem ao autor o 
mínimo para ele subsistir e continuar se aperfeiçoando. Sem um mercado duradouro, não 
haverá um amadurecimento de um bom número de autores", conclui.  
 

 
Capa de edição americana do quadrinho 'Digimon', desenhado pelo brasileiro Daniel HDR e publicado pela Dark Horse 

(Foto: Reprodução) 
 



Tipo exportação 
 
Sem tanto espaço, há casos de desenhistas brasileiros que exportam seus trabalhos para fora, 
principalmente para os EUA. O próprio Daniel HDR, que normalmente desenha super-heróis 
para as editoras Dark Horse e Marvel Comics, fez em 2000 uma versão em mangá da série 
"Digimon" exclusivamente para o mercado americano.  
 
O resultado agradou tanto que a série foi publicada até no Japão. "Foi um trabalho muito 
divertido de fazer e importante, pois me abriu muitas portas para o mercado fora das 
Américas, com o qual eu ja trabalhava desde 1996", lembra.  
 
Já Fábio Yabu, ao criar, na internet, despretensiosamente os quadrinhos do quinteto "Combo 
Rangers" em homenagem aos heróis japoneses que via quando era criança, conseguiu tantos 
fãs que pôde levar seus justiceiros multicoloridos para as bancas. "Houve uma grande 
mudança em relação ao público, que praticamente era outro.  
 
A revista atingia pessoas que não tinham necessariamente internet em casa", comenta Yabu, 
que pondera: "eu não acho que a nova estrela dos mangás nacionais vá surgir nas bancas, 
pois a concorrência é muito acirrada e um jornaleiro não sabe como e nem por que expor o 
trabalho de um novo artista. Acho que nas livrarias se pode encontrar terreno mais fértil. Eu 
mesmo tenho tido um retorno excelente com meus livros infantis", revela o quadrinista, 
também autor da série "Princesas do mar".  
 
Até Maurício de Souza entrou na dança oriental, com seus mais novos personagens Tikara e 
Keika, mascotes oficiais das festividades do centenário da imigração japonesa no Brasil, que 
acontecem em junho no sambódromo de São Paulo. A repercussão foi grande o suficiente para 
despertar interesse do governo japonês e inspirar o pai da Mônica a formatar a turma da 
baixinha e dentuça para o traço mangá em futuros gibis.  
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