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A Poética Do Mangá Para Garotos: Apontamentos Iniciais1   

 
 

Daniela, ISRAEL2 
 
 
Resumo 
 
O presente trabalho se constitui como uma reflexão inicial sobre as características 
estética das histórias em quadrinhos japonesas conhecidas sob a expressão mangá(s) e 
destinadas ao público masculino. O artigo discorre, também, sobre a construção do 
arquétipo do herói japonês com base nas pesquisas de Luyten, (1991), Benedict (1972) e 
Silva (2006). Entre os apontamentos está o entendimento do mangá como forma de 
representação social, de estar no mundo, de significar, de buscar uma posição e que está 
forma de literatura pode ser capaz de expor traços, costumes, hábitos, gostos, traumas e 
medos da sociedade japonesa.  
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Introdução 
 
 

A popularização do mangá em território japonês é tão significativa que, em 1980 

(auge do milagre econômico) “atingiu-se o volume de 4,3 bilhões de livros e revistas 

produzidos, dos quais 27%, ou seja, 1,16 bilhões destinavam-se a publicações de 

histórias em quadrinhos” (LUYTEN, 2012, p. 17). O Instituto de Pesquisas Editoriais 

do Japão calculou que entre 1945 e 1995 foram lançados 2,3 bilhões de títulos em 

mangás (SATO, 2007). Em 1995, um total de 2,3 bilhões de livros e revistas em 

quadrinhos foram impressas e 1,9 bilhões de unidades vendidas, o que representa uma 

média de 15 unidades por habitante. De acordo com Gravett (2006), em 2002 os mangás 

representavam 38,1% das publicações do mercado editorial.  

No Japão, os mangás chegam ao público, inicialmente, em formato de revistas. 

As revistas de histórias em quadrinhos (HQ’s) japonesas possuem um formato muito 
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próximo entre si: são impressas em papel jornal, monocromáticas, variando entre rosa, 

azul, verde, roxo ou preto, possuindo entre 150 e 600 páginas impressas no tamanho 18 

por 25 cm. Em cada exemplar da revista, uma quantidade variável de histórias 

serializadas de diferentes autores são publicadas. Com aparência semelhante às antigas 

listas telefônicas disponibilizadas no Brasil, as revistas de mangá são produtos 

descartáveis, e é “comum vê-las largadas nos metrôs, trens, ônibus, nas próprias 

estações, depois de lidas. Ou então são vendidas para reciclagem do papel” (LUYTEN, 

2012, p. 34).   

Nas bancas de revistas espalhadas pelas cidades, nas lojas de conveniência, em 

máquinas automáticas, nas livrarias ou em lojas especializadas, o leitor pode escolher 

entre, aproximadamente, 300 títulos diferentes de mangás para todas as faixas etárias e 

ambos os sexos. De acordo com Gravett (2006), os preços são mantidos baixos para 

estimular o leitor a comprar um exemplar novo a cada semana. Estima-se que, em 

média, cada uma dessas revistas custe aproximadamente 220 ienes, o que corresponde a 

cerca de 2 dólares3.   

Estima-se que existam pelo menos 60 editoras de revistas de mangá que se 

dividem em dois grupos: as de pequeno e médio porte, tidas como independentes; e as 

grandes editoras, entre elas a Kodansha, Shogakkan e a Shueisha. Em relação ao 

público-alvo, o mercado editorial dividiu as revistas em cinco tipos principais, são eles: 

para crianças (Kodomo Manga), para meninos (Shõnen Manga), para meninas (Shõjo 

Manga), para adultos homens (Seinen Manga) e para mulheres (Josei Manga). Ciente 

de que cada tipo de mangá possui elementos estéticos diferentes, este artigo discorrerá 

sobre o mangá do tipo Shõnen, devido a sua popularidade internacional e difusão no 

Brasil.  

Exemplo da penetração deste tipo de literatura é possível de observar ao analisar 

a obra Naruto, publicado entre 1999 e 2014, que conta a história de um ninja órfão que 

deseja ser reconhecido em sua sociedade, e já vendeu 135 milhões de exemplares. A 

obra One Piece, que narra a história de um pirata em busca de um lendário tesouro, 

publicada semanalmente desde 1997, é considerada o mangá mais vendido até hoje, e já 

soma 300 milhões de exemplares comercializados somente no Japão4.  

                                                
3 Entre 2013 e 2014 a cotação era de ¥ 100 para $ 1. No que se refere ao poder de compra, em Tóquio, 
uma lata de refrigerante custa entre ¥ 350 e ¥ 400, e uma refeição modesta, por exemplo, varia entre 
¥ 1200 e ¥ 1500.  
4 Disponível em < http://www.oricon.co.jp/search/result.php?types=article&search_string=manga> 
Acessado em: 10 de março de 2017.  
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A POÉTICA DO MANGÁ PARA GAROTOS   
 

Os mangás dos tipo Shõnen Manga, voltadas ao público jovem masculino, com 

idade entre 12 e 17 anos, trazem ao leitor “histórias melodramáticas, dentro da temática 

do samurai invencível, do esportista e do aventureiro, tendo como constante as condutas 

japonesas típicas da autodisciplina, perseverança, profissionalismo e competição” 

(LUYTEN, 2012, p. 44). Em geral retratam venturas fantásticas com heróis em 

universos variados e tem como constância a violência e insinuações sexuais. 

Existem alguns aspectos recorrentes nessas HQ’s que merecem destaque. O 

primeiro deles trata da ênfase ao universo mítico. O místico e o sobrenatural, no 

entanto, não são tratados como maligno ou algo assombrado e, muitas vezes, pode ser 

visto com toques de humor. Inspirado no complexo quadro mitológico japonês, as 

narrativas dos mangás criaram inúmeros mundos habitados por humanos, deuses e 

criaturas sagradas, oriundos do budismo e xintoísmo. Os mangás masculinos, também, 

explica Luyten, “exploram a noção do ki, que quer dizer força, que pode ser usada tanto 

para o bem quanto para o mal” (2012, p. 180). O ki é a força vital que existe em todos 

os seres vivos e para aumenta-la, e consequentemente se tornar mais forte, é preciso 

dedicação e autodisciplina.  

Usando como exemplo o mangá Naruto, outra caraterística que difere os mangás 

de outras formas de HQ’s é que as histórias têm fim definitivo. A narrativa pode 

demorar mais de cem edições para terminar (no caso de Naruto foram 700 capítulos), 

pode-se passar mais de 15 anos, mas em algum momento a narrativa termina.  

As histórias em quadrinhos voltadas ao público masculino apresentam uma pré-

disposição à temática da ficção-científica e ao universo fantástico. Nesse cenário, 

Luyten afirma que o animê e o mangá, “não fogem da regra, porém lá há grande 

recorrência e ênfase acentuada nas hecatombes” (2012, p. 181). A presença constante de 

hecatombes – o sacrifício de muitas pessoas e/ou uma imensa carnificina humana -, 

pode ser explicado, pela turbulenta história política do arquipélago e pela presença no 

imaginário japonês da hecatombe nuclear. Com relação à explosão atômica, a autora 

reforça que  

[...] ainda está bem viva na memória dos japoneses a hecatombe 
nuclear, com as bombas lançadas pelos EUA sobre Nagasaki e 
Hiroshima, determinando abruptamente o fim da guerra do Pacífico e 
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acabando de uma vez com a agressividade do exército imperial. 
(LUYTEN, 2012, p. 181). 

Diferentemente do cinema japonês, em especial o gênero da ficção-científica, em 

que a ameaça nuclear e seus efeitos são o tema principal e a consequência da explosão 

atômica é trabalhada e retrabalhada (DUFOUR, 2011), nas HQ’s isto não aconteceu. 

Nessa perspectiva, o mangá, diferentemente das outras mídias, se tornou um espaço 

privilegiado para se dizer o indizível (GRAVETT, 2006).  

 

O HERÓI DE NANQUIM: OUTRAS OBSERVAÇÕES  
 

Chartier, em suas reflexões sobre a problemática da representação, explica que 

representar é “uma maneira própria de estar no mundo, a significar simbolicamente um 

estatuto e uma posição” (2002, p. 73). Nesse raciocínio, Stuart Hall (2005) ensina que a 

representação envolve o uso da linguagem, de sinais e imagens que representam coisas, 

e que é parte essencial do processo pelo qual um significado é produzido e disseminado 

aos membros de uma cultura. Pensando nessa ordem, é importante observar que não 

obstante a situação social – seja a de pobreza no pós-guerra ou a de riqueza no pós-

milagre econômico -, e a formação discursiva do povo, as HQ’s “não se tornariam parte 

integrante da cultura e da sociedade japonesa moderna, se não houvesse necessidade 

para existirem” (LUYTEN, 1991, p. 43).  

Uma das possíveis explicações da popularidade dos mangás reside na qualidade 

da construção do herói japonês e seu alto grau de identificação junto ao público. Isso se 

dá, pois, diferentemente das HQ’s ocidentais, os heróis japoneses são construídos com 

base no mundo real, são estudantes, professores, esportistas, médicos, empregados, 

donas de casa. Homens e mulheres comuns envolvidos em uma trama fantástica.  

No que tange à estrutura psicológica dos personagens, o herói japonês difere por 

completo dos arquétipos ocidentais. No Japão, os heróis têm “defeitos e sentimentos: 

riem, choram, crescem, amadurecem e alguns morrem” (MOLINÉ, 2004, p. 29). Por 

mais fantástica que seja a história, o aspecto humano das personagens é muito marcado 

e evidenciado, o que resulta em uma forte empatia dos leitores. É significativa a 

quantidade de obras em que as personagens iniciam crianças e, acompanhando o tempo 

cronológico das publicações, vão amadurecendo, tal como o público leitor. Essa forma 

de construção do herói, traz um forte grau de identificação, pois possibilita ao leitor 

encontrar, nos milhares de páginas em preto e branco, uma espécie de miniatura de sua 
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vida, porém com os elementos necessários para vivenciar fantasias. Essa relação se dá, 

pois, as HQ’s, embora tenham tramas fantásticas, apresentam conflitos e situações que 

remetem a vida diária do leitor (LUYTEN, 2012). 

Em uma visão de mundo onde, (1) o objetivo constante é a honra e (2) o 

universo não é um campo de batalha entre bem e mal, não há de se surpreender que a 

construção do arquétipo do herói seja um tanto quanto diferente do modelo ocidental. 

Isso decorre pelo fato de que o primeiro conecta o herói ficcional a uma premissa social 

“real”, e o segundo, dá ao herói uma personalidade mais flexível e ambígua, muito mais 

próxima da “realidade” dos sentimentos humanos.   

Muito se fala sobre a noção japonesa de honra. Benedict (1972) ponderou que a 

expressão ocidental mais próxima equivalente resultaria em algo como “dar tudo de si”. 

Há, contudo, uma interpretação um pouco diferente que reside na noção da integridade 

do sujeito – do herói, do guerreiro, do funcionário, do governante, da dona de casa -, e 

que tange na necessidade japonesa de ser (e de se manter) íntegro ao sistema (ao sistema 

hierárquico de conduta). Luyten, resume esta constatação quando expõe que o “Japão é 

um país onde, desde cedo, ensina-se às pessoas que: quando um prego se sobressai num 

tabuleiro, é preciso bater-lhe à cabeça” (1991, p. 70). É esta forma de pensamento, entre 

outros fatores, que coloca o sujeito histórico japonês preso a um processo de 

silenciamento social.  

Nesta forma de construção discursiva, não surpreende, então, que o herói 

japonês vá apresentar uma pré-disposição não para fazer do mundo um lugar melhor, 

tampouco destruir impérios, reinos e países, menos ainda para redistribuir o equilíbrio 

das forças. É justamente o contrário, o herói japonês vai dedicar tudo de si – 

inteligência, força, humor, beleza, mas especialmente sua vida -, para manter a 

integridade do sistema: para que se mantenha o status quo. Nesse sentido, o herói 

japonês do mangá moderno não é diferente do samurai (aquele que serve) de mais de 

mil anos atrás e nem dos pilotos kamikazes da Segunda Guerra Mundial (SGM) e é, 

como explica Luyten (1991), alguém que levanta a cabeça, mas nunca para perturbar a 

ordem social. 

Ainda que sua origem não seja do mangá, Godzilla é um exemplo clássico deste 

tipo de herói. Do monstro gigante que vive oculto na natureza e surge somente quando 

extremamente necessário para que se retome a “devida posição” do mundo, os mangás 

modernos vão apresentar uma presença constante desse arquétipo. Do protagonista do 
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mangá homônimo Rurouni Kenshin5, um antigo samurai que lutou no processo da 

restauração do país que quando o mundo foi posto no seu “devido lugar” vaga sem 

rumo por um Japão em transição. Passando por Jiraiya, conhecido como um dos 

lendários ninjas que ajudou a dar fim a Terceira Grande Guerra Ninja e que vivia 

isolado dos conflitos políticos até retornar como professor do protagonista Naruto para 

lhe ajudar a restabelecer o equilíbrio. Em Dragon Ball, o protagonista Son Goku está 

constantemente lutando para que o mundo permaneça na situação que estava antes da 

chegada do novo vilão. O fato é que, o herói japonês do mangá vai mostrar toda a sua 

capacidade – através de fatos heroicos – de se manter íntegro a um sistema sem que seja 

necessário haver nenhuma revolução. Assim, como estabelecia há séculos atrás o código 

de honra dos samurais, em que o guerreiro devia obediência máxima ao seu senhor, 

onde não era permitido dar sinais de dor até cair morto e a morte era a saída mais 

honrosa para a resolução dos conflitos, o herói japonês estará sempre disposto a se 

sacrificar em prol da nação e da manutenção do sistema vigente.  

Silva (2006) construiu em sua dissertação intitulada O herói na forma e no 

conteúdo: análise textual do Mangá Dragon Ball e Dragon Ball Z uma reflexão sobre o 

protagonista Goku e seu papel como herói. Entre suas observações, destacou a vida 

cotidiana do personagem, as características de suas vestimentas e o funcionamento com 

seus aliados.  

De acordo com o autor, uma característica presente nos mangás e que age como 

facilitadora na relação entre leitor e herói é que, ao contrário das HQ’s norte-

americanas, nas produções japonesas o herói também é retratado em eventos cotidianos. 

Ou seja, nas brechas entre as grandes batalhas para salvar o mundo, o herói é exposto a 

atividades comuns. Em Dragon Ball, observa-se o protagonista Goku pescar, caçar, 

comer, dormir, estudar, namorar, casar entre outras cenas da vida cotidiana. São essas 

pequenas sequências, muitas vezes repletas de situações cômicas, que o leitor descobre 

o lado humano de seu herói, fortalecendo o vínculo entre o público e a obra e 

possibilitando uma conexão entre ficção e sujeito histórico. Na visão de Luyten (2012, 

p. 40), uma das possíveis explicações dessa forma de representação do herói é que essas 

personagens são construídas a partir do mundo real, no qual o leitor é capaz de 

encontrar uma espécie de simulacro de sua vida e que acaba por atuar como como uma 

válvula de escape silenciosa em uma sociedade altamente competitiva.  
                                                
5 Rurouni Kenshin é de autoria de Nobuhiro Watsuki. Publicado entre 1994 e 1999 pela Weekly Shōnen 
Jump e composto por 255 capítulos. No Brasil, recebeu o nome de Samurai X. 
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Ainda de acordo com Silva (2006), outra característica típica dos mangás, é que 

o herói raramente veste roupas colantes, capa e mascarás. Ainda que o uniforme possa 

surgir de forma mágica, é possível perceber que a roupa revela aspectos da 

personalidade das personagens em trajes muito próximos da realidade japonesa. As 

roupas, tal como a vida real, se rasgam com facilidade – este aspecto reforça também a 

ideia de proporcionar uma aproximação entre leitor e herói.  

Em seus estudos sobre o Japão, Benedict apontou que os japoneses sempre se 

mostraram “categóricos em negar que a virtude consiste em combater o mal” (1972, p. 

162) e que, embora não admitam má conduta (fora do sistema hierárquico), é fato que 

os japoneses não “consideram a vida humana como um palco onde as forças do bem 

lutam contra as forças do mal” (BENEDICT, 1972, p. 169). Essa forma de pensamento 

abre possibilidade para uma imensidão de narrativas e diferentes formas de atuação do 

herói. O fato é que, mesmo se tratando de um mangá de esportes, culinária, histórico, 

artes-marciais ou escolar, o herói do mangá sempre se depara com uma situação 

problema no qual somente ele ou ela tem condições de desempenhar ações para 

solucionar os conflitos. Ainda que o público possa prever com facilidade o desenrolar 

da trama, e já saiba previamente que a vontade do herói triunfará, o leitor acompanha o 

desenvolvimento da narrativa para descobrir como o herói irá solucionar o problema.  

 
 
APONTAMENTOS EM CONSTRUÇÃO 
 

O Japão tem uma história de coletividade muito significativa, os desafios que o 

país enfrentou em guerras e desastres naturais estimularam a construção de uma 

consciência social coletiva. Essa forma de trabalhar em grupo também aparece com 

frequência nas histórias em quadrinhos japonesas. Assim, mesmo que o herói ocupe um 

lugar de destaque e que só ele (a) detenha os recursos físicos ou psicológicos 

necessários para superar os desafios, a figura do grupo de amigos do herói nunca é 

descartada.  

Durante grande parte das narrativas desse gênero, o desenvolvimento da relação 

de confiança e amizade entre o herói e seus aliados é detalhadamente trabalhada. A 

relação entre herói e seus amigos é peça fundamental na narrativa do mangá, isto porque 

a figura do amigo e suas deficiências acabam por reforçar o caráter único do herói, 

tornando-o um ser superior aos outros integrantes e legitimando-o como o personagem 

capaz de atuar como salvador. Não obstante, apesar do espaço que o herói ocupa no 
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grupo, os amigos são, por vezes, essenciais para a resolução do conflito e seu papel 

como sujeito social raramente é negado. 

É por todas essas características do herói japonês, que é possível expor que o 

mangá se solidariza com o leitor: “os personagens lutam, amam, brigam, aventuram-se, 

viajam e até exercitam-se por ele” (LUYTEN, 2012, p. 40). Todavia, independente dos 

motivos da aceitação dessa forma particular de narrativa, é preciso compreender o 

mangá, assim como Candido concebe a literatura, como algo que “satisfaz à necessidade 

de conhecer os sentimentos e a sociedade” (2004, p. 180). Assim, no contexto japonês, 

as HQ’s tornaram-se um instrumento social necessário para que o sujeito se posicione 

em relação a seus sentimentos e ao mundo. Sob o entendimento do mangá como forma 

de representação social – de estar no mundo, de significar, de buscar uma posição -, é 

que o estudo dessas obras expõe traços, costumes, hábitos, gostos, traumas e medos da 

sociedade japonesa.  
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