
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XIV Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste – Recife - PE – 14 a 16/06/2012 

 

 1 

O Mangá e a Identidade Japonesa no Pós-guerra
1
 

 

Juliana BRAGA
2
 

Ricardo Jorge de Lucena LUCAS
3
  

 Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE 

 

 

RESUMO 

Buscamos neste artigo analisar a importância do mangá, história em quadrinhos 

japonesa, para os japoneses e como esse meio apresenta os valores presentes nessa 

sociedade criando uma identidade nacional. Faremos um breve apanhado histórico sobre 

o surgimento do mangá no Japão e sobre os períodos de contato com o Ocidente. 

Abordaremos a importância da figura do samurai e o código de honra Bushido para a 

nação, intercalando isso com o conceito de identidade nacional. Finalmente, 

contextualizaremos o período do Japão pós-guerra, quando e onde surge o mangá tal 

conhecido como é hoje, entretenimento massificado, e o seu significado para a 

sociedade japonesa pós-moderna. 

PALAVRAS-CHAVE: cultura nacional; identidade; ideologia; mangá; valores. 

 

INTRODUÇÃO 

O mangá se tornou um dos maiores símbolos da cultura popular japonesa, conseguindo 

cair no gosto, até mesmo, do público ocidental cativado pelas histórias e personagens 

tão particulares. Vemos nessas histórias e em seus personagens representações 

ideológicas e culturais da sociedade japonesa, marcando esse tipo de quadrinho com 

elementos encontrados na história e tradição desse povo que até hoje são presentes. Um 

exemplo significativo em muitos discursos nas histórias em quadrinhos japonesas, 

principalmente no gênero shonen, é a figura do samurai e seu código de honra e ética, o 

Bushidô. 

O Bushidô, mesmo com o fim dos samurais, ainda é presente e influente na sociedade 

japonesa contemporânea. Para os japoneses, os preceitos dele clareiam a noção do certo 

e errado e ensinam a viver e a morrer com honra. As principais virtudes transmitidas são 

Gi (“justiça”), Yuu (“coragem”), Jin (“benevolência”), Rei (“educação”), Makoto 
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(“sinceridade”), Meiyo (“honra”) e Chuugi (“lealdade”)
4
. Sua origem é embasada em 

conceitos do Budismo, Xintoísmo e Confucionismo. De acordo com Rubens Fava: 

O bushidô serviu de base para todas as relações humanas durante anos e dois 

séculos após o fim dos samurais como classe social, o bushidô ainda 

permanece vivo na cultura japonesa levando o país a se especializar em 

superar tragédias, tanto as causadas pelo próprio homem, como o desastre da 

Segunda Guerra Mundial, como os terremotos que assolaram o Japão em 

Kobe e o terremoto seguido de tsunami que aconteceu recentemente.
5
 

Os samurais são uma classe guerreira que surgiu no período Heian (século VII ao XII) e 

dominou o Japão por quase oito séculos, durante os períodos Kamamura (século XII ao 

XIV), Muromachi (século XIV ao XVI), Momoyama (segunda metade do século XVI) 

e Edo (século XVII ao XIX). Bushidô é o código que regia essa classe guerreira. Ele era 

transmitido oralmente de sempai para kohai, de mestre para dicípulo. Nele, estão 

presentes os valores que conduziram a ética samurai, e isso é bastante importante para a 

construção de sentidos entre o povo japonês. Conforme Hall, ao abordar a construção de 

sentidos nas culturas em geral: 

Esses sentidos estão contidos nas estórias que são contadas sobre a nação, 

memórias que conectam seu presente, com seu passado e imagens que dela 

são construídas. (HALL, 2004) 

Esses sentidos são produzidos pelas culturas nacionais sobre a nação, fazendo com que 

haja identificação sobre elas e assim construindo uma identidade. O mangá atua como 

importante meio de construção, pois seus personagens/heróis são, na maioria das vezes, 

seres comuns que possuem determinação e persistência para alcançar seus objetivos, 

tentando ser o melhor naquilo que fazem.  

Além disso, as histórias em quadrinhos japonesas possuem, muitas vezes, uma 

linguagem simples. Entretanto, para que o leitor compreenda as imagens nos 

quadrinhos, é necessário que ele esteja inserido em um conjunto de experiências vistas 

ou vividas, que são evocadas pelo autor
6
. O código utilizado deve ser compartilhado por 

ambos, autor e leitor. Will Eisner afirma que: 

                                                           
4 Disponível em http://www.niten.org.br/penaespada/penaartigos/bushido2.htm 
5 Rubens Fava, em artigo de título Bushidô: O caminho do guerreiro para a revista online Administradores. 
6
 Como observado por MCCLOUD (1995, pág. 74-93), e GROENSTEEN (2011, pág. 93-95), há uma característica 

mais comum entre os quadrinhos orientais, o congelamento do tempo na narrativa, observado no uso de vários 

quadros para captar aspectos de uma mesma cena, estabelecendo clima ou sentido de lugar, dando menos importância 

a sequência. Enquanto no ocidente a transição de quadros funciona como uma ponte para a sequência de ações 

seguintes, no oriente eles também atuam de uma maneira a compor um único momento. De acordo com os autores, 

http://www.niten.org.br/penaespada/penaartigos/bushido2.htm
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O sucesso ou fracasso desse método de comunicação depende da facilidade 

com que o leitor reconhece o significado e o impacto emocional da imagem. 

Portanto, a competência da representação e a universalidade da forma 

escolhida são cruciais. O estilo e a adequação da técnica são acessórios da 

imagem e do que ela está tentando dizer. (EISNER, 1999) 

O Japão foi por muito tempo caracterizado como uma sociedade isolada; percebemos 

isso com o exemplo do início do período Shogunato Tokugawa, no qual predominou 

uma política isolacionista estrangeira. Dois períodos foram responsáveis pelo contato do 

Japão com o mundo ocidental: a Era Meiji (1868-1912) e a Segunda Guerra Mundial. 

Na Era Meiji, abriram-se os portos para o Ocidente. O Japão sofreu várias influências 

ocidentais que não anularam sua cultura, mas foram adaptadas a ela com um gosto 

próprio. Observa-se nessa época a persistência dos ideais nacionalistas e o legado de 

valores deixados pela filosofia de vida e cultura dos samurais. Os elementos ocidentais 

foram reconfigurados, apresentando características e formato japonês. As culturas 

nacionais contribuíram para a industrialização e modernidade nipônica. 

O grande marco para a abertura do Japão à cultura ocidental foi a Segunda Guerra 

Mundial, quando passou a ser dominado pelos Estados Unidos. O Japão sofreu um 

abalo econômico e social por causa da derrota e se viu obrigado a ter contato com o 

mundo ocidental, aderindo ao capitalismo. É nessa época que os artistas japoneses têm 

contato com os quadrinhos ocidentais, sofrendo influências e adaptando essa nova 

cultura ao seu contexto. Esse novo material é reconfigurado e preenchido com sentidos 

e valores locais, tornando-se, assim, algo particular. É algo que se vê no Japão frente a 

esse contato com culturas estrangeiras, apropriam-se os elementos de fora e dá-se um 

novo significado contextualizado. De acordo com Paul Gravett:  

Com o mangá, os japoneses mostraram a mesma facilidade que tiveram com 

o automóvel ou o chip de computador. Eles tomaram os fundamentos dos 

quadrinhos americanos – as relações entre imagem, cena e palavra – e, 

fundindo-os a seu amor tradicional pela arte do entretenimento, os 

“niponizaram” de forma a criar um veículo narrativo com suas próprias 

características. (GRAVETT, 2006) 

Após a dominação americana, o Japão se reergue economicamente. E, como resultado 

desse período, o mangá e o anime se tornam novos símbolos culturais, sendo 

                                                                                                                                                                          
nos quadrinhos ocidentais em geral a narrativa trata de coisas que aconteceram, o narrador pontua fatos do passado, 

ao contrário dos quadrinhos orientais, onde há mais ênfase no ‘estar lá do que o chegar lá’. 
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responsáveis por uma boa parcela da economia japonesa e das publicações literárias. 

Desse modo, foi nesse período que se consagrou o mangá como gênero narrativo e 

como produto de massa.  

 

UMA BREVE HISTÓRIA DO MANGÁ 

 

Antes de existir o estilo de narrativa gráfica que hoje conhecemos como mangá, os 

japoneses já possuíam o gosto pela arte ilustrada e a contagem de histórias de maneira 

metafórica. 

Os primeiros registros de histórias com desenhos sequenciais foram longos rolos de 

pergaminhos de papel de arroz, os “emakimono” (figura 1). As ilustrações em tom 

satírico retratavam animais antropomorfizados representando o comportamento das 

classes no contexto social da época.  

No Período Edo (1660-1867), houve um grande investimento no entretenimento 

artístico, como o Ukiyo-ê (“retratos do mundo flutuante”, em português), que eram 

pinturas produzidas de modo semelhante à xilogravura. As gravuras, vindas dos bairros 

boêmios, tinham como temática a vida cotidiana, os bordéis, as gueixas, performances 

teatrais, lendas e a natureza, sempre refletindo a transitoriedade da vida e as mudanças 

sociais do Edo. Nessa época, algumas destas imagens eram impressas com pequenos 

diálogos, assemelhando-se ao mangá atual. (figura 2) 

Katsushika Hokusai, artista da época famoso por obras como Kanagawa oki nami ura 

(A Grande Onda de Kanagawa), foi o primeiro a usar o termo ‘mangá’, que significa 

‘rascunhos livres e inconscientes', para nomear seus desenhos de personagens 

caricaturados. Esses desenhos, em sua maioria, retratavam de forma bem humorada a 

vida social no Período Edo. Muitos destes desenhos foram reunidos e compilados no 

que foi denominado Hokusai Manga, um de seus principais trabalhos. (figura 3) 

Em 1853, chega o almirante norte-americano Matthew Perry ao Japão, negociando a 

abertura dos portos e com isso a vinda de novas técnicas para ilustrações foram 

possibilitadas pela entrada de uma grande quantidade de material gráfico estrangeiro. É 

o fim do Período Edo, e começo da Era Meiji. 

Em 1862, o inglês Charles Wirgman, artista, cartunista e ilustrador, lançou a revista The 

Japan Punch para estrangeiros que moravam em Yokohama. Os desenhos caricaturados 
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geralmente satirizavam figuras públicas e políticas, surge assim um novo tipo de humor 

e arte entre os japoneses. 

É nessa época que surgem as charges políticas utilizando um padrão de narrativa novo 

com balões e quadros em sequência. Baseada no The Japan Punch de Wirgman, em 

1877 nasce a primeira revista japonesa de humor ilustrada, Marumaru Shimbun.  

As histórias em quadrinhos das Eras Meiji à Teicho eram direcionadas ao público 

adulto, pela seriedade dos temas. Em 1923, surge no jornal Asahi graph a história de 

Sho-chan no Boken (As aventuras do pequeno Sho, em português), mangá infantil de 

um menino e seu coelho que, segundo os mangakás
7
 Tezuka e Ono Kosei, pode ser 

considerado o equivalente japonês de Little Nemo in Slumberland, de Winsor MacCay 

nos Estados Unidos. (figura 4) 

Os artistas desse período desenvolveram um estilo bem característico, com personagens 

e situações identificadas no cotidiano local. Foram criados muitos jornais e revistas para 

crianças, que invadiam o mercado com novos heróis de quadrinhos. 

 Em 1929, as dificuldades advindas do “crack” da bolsa de valores em Nova York 

atingiram o mundo. No Japão, foram criadas histórias cômicas e otimistas para levantar 

os ânimos do povo. Um importante exemplo é “Norakuro”, de Suiho Tagawa. O 

cachorrinho, semelhante ao Mickey Mouse e ao gato Félix, que foi abandonado e decide 

se alistar no exército imperial. Os leitores acompanharam a luta, bravura e perseverança 

do cachorro para subir de posto e ser bem sucedido. Norakuro foi como um mascote do 

militarismo japonês, sua conduta refutava valores nacionalistas. (figura 5) 

Observa-se desde já a importância dessa narrativa gráfica no cotidiano do povo japonês. 

Uma busca de fuga e entretenimento em histórias que divertiam, mas ao mesmo tempo 

transmitiam valores que já existiam na tradição desse povo e que se encontravam, por 

exemplo, na conduta dos samurais. Esses valores passados lhe eram comuns, portanto a 

identificação era sentida. 

Na década de 1930, os mangás já eram divididos em temas infantis ou adultos. 

Surgiram revistas periódicas dirigidas a leitores de determinado sexo e faixa etária, 

como a Shonen club (1914), para meninos, e a Shojo Clube (1923), para meninas. Essas 

                                                           
7 Mangaká é o termo usado para designar o artista que produz o mangá. 
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são precursoras das grandes revistas semanais japonesas de hoje, onde as histórias 

seriadas são reunidas em pequenos livros.  

Com a derrota do Japão no período da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), os 

mangás quase desapareceram devido à escassez de papel e aos mecanismos de censura, 

decorrente do controle de publicações que deveriam seguir as disposições militares 

durante a Segunda Guerra e no período pós-guerra sob a administração americana, onde 

era suspendida qualquer coisa que lembrasse o espírito guerreiro japonês e os valores do 

bushidô. A demanda por entretenimento rápido e de baixo custo faz surgir o kamishibai, 

teatros de papel que aconteciam em espaços públicos e o kashihon-ya, locais que 

disponibilizavam livros para aluguel a baixo custo. 

Devido à desorganização editorial e aos altos custos de produção em Tóquio, os mangás 

são publicados por editores de Osaka em volumes de capa vermelha, impressos em 

papéis mais grosseiros e baratos, conhecidos como “akaihon”. Nessas editoras foram 

publicados os primeiros trabalhos que deram impulso às atividades do aclamado “Deus 

dos Mangás”, Osamu Tezuka (1928-1989). Ele publicou muitos trabalhos ao longo de 

sua carreira, como Kimba, Ribbon no Kishi (A princesa e o cavalheiro), Phoenix, mas o 

mais popular de todos é Tetsuwan Atomu, conhecido aqui no Brasil como Astro Boy, o 

garoto robô com virtudes humanas e superpoderes que combate o mal e a injustiça.  

Tezuka foi o primeiro a explorar diversos ângulos e perspectivas nos quadros 

sequenciais das histórias, dando mais profundidade e dinamicidade à narrativa, 

semelhantes aos efeitos cinematográficos. Ele recebeu influência do cinema, de 

trabalhos da Disney e do teatro Takarazuka, sua cidade natal. Os olhos das atrizes do 

teatro foram referência para o mangaká, pois eram bastante maquiados, dando a 

impressão de serem maiores, e a luz dos refletores os faz brilhar, como se houvesse uma 

estrela.  

Com uma nova estética, que foi aderida por outros mangakás, houve uma maior 

repercussão dos mangás; isso se iniciou com a derrota do Japão na Segunda Guerra 

Mundial, quando o país foi inundado com produtos de consumo culturais do ocidente e 

influenciado por eles. Depois, o Japão passa a exportar sua própria cultura para o 

ocidente. 
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Assim, entende-se o mangá como um símbolo da sociedade japonesa carregado de 

aspectos ideológicos. Ele mostra o contexto sociocultural do Japão atual e de tempos 

passados e a convergência entre o velho e o novo, trazendo à tona o modo de vida, a 

cultura, pontos de vista, enfim, conteúdos ideológicos característicos da sociedade 

japonesa. “Por isso, podemos entender o mangá como um gênero discursivo da 

sociedade japonesa marcado pelas características dessa sociedade e que evoluiu 

conforme as necessidades dessa mesma sociedade” (CAVALHEIRO & FERNANDES, 

2010). 

ENTRE JOGADORES DE BASQUETE E NINJAS: A IMPORTÂNCIA DO 

MANGÁ COMO REPRESENTANTE DE VALORES 

Os mangás no Japão não são apenas histórias em quadrinhos, eles têm um significado 

nacional e são um ótimo entretenimento. O povo japonês se vê cercado de pressões 

desde a infância, quando é obrigado a passar horas estudando em casa, no colégio e no 

cursinho, sem muito tempo para o lazer, até o decorrer da vida adulta, quando tenta 

entrar na Universidade que o impulsione para o mercado de trabalho. É uma vida 

agitada, dedicada ao objetivo de se inserir a todo custo no disputado e limitado mercado 

de trabalho japonês, devido à quantidade de pessoas e ao pouco espaço. 

Para aliviar as tensões diárias, as histórias em quadrinhos são excelentes, visto que 

possuem uma leitura fácil, proporcionando um mundo diferente, com fantasias, 

aventuras e emoções. Eles podem ser lidos em qualquer local (no metrô a caminho de 

casa ou do trabalho, por exemplo), possuem baixo custo e seus temas são diversos para 

todos os gostos e idades. Segundo Sonia Luyten: 

Uma das explicações pode ser encontrada nos personagens do mangá, que, 

ao contrário dos super-heróis produzidos no Ocidente, são heróis concebidos 

a partir do mundo real, nos quais as pessoas podem encontrar, além de uma 

espécie de miniatura de suas vidas, os ingredientes para vivenciar suas 

fantasias. São abundantes e oferecem uma válvula de escape silenciosa, 

afeita aos japoneses, que preferem reprimir e interiorizar seus sentimentos. 

(LUYTEN, 2001) 

Essa é uma maneira de sair do rígido controle da sociedade de forma que não precisem 

exteriorizar os sentimentos. As pessoas podem viver outra vida que não seja sua, além 

de ser algo facilmente assimilado por apresentarem personagens que não fogem do 

comum, e possuem personalidades conflitantes, valores, desejos. Características tão 

humanas e coincidentes com seus valores ajudam a construir uma identificação.  
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Vemos histórias positivas de todos os tipos entre os mangás, motivando a perseverança 

e determinação entre os leitores.
8
 Conforme Gravett: 

A fórmula mais comum do gênero consiste em acompanhar um estreante de 

sucesso improvável mas altamente talentoso, frequentemente o perdedor ou 

o menor da turma, desde o treinamento rigoroso de seu mestre até o triunfo 

final contra todas as expectativas.(GRAVETT, 2006) 

Slam Dunk e Naruto são exemplos de histórias onde os leitores acompanham o 

progresso dos personagens e como eles vencem os obstáculos impostos durante sua 

jornada. Heróis de ‘sucesso improvável’ que superaram dificuldades e obtiveram uma 

mudança positiva em suas personalidades, tornando-se exemplos a serem seguidos por 

todos que leram suas histórias. 

Em Slam Dunk, do mangaká Takehiko, acompanhamos o progresso do protagonista 

Sakuragi Hanamichi no mundo do Basquete. Sakuragi era um delinquente que fazia 

parte de uma gangue de estudantes, conhecido pela sua cabeleira vermelha e sua grande 

força e altura. No colegial, ele se apaixona por uma garota chamada Haruko Akagi, que 

é apaixonada por basquete, e para impressioná-la ele entra no time de basquete. 

Sakuragi não sabia nada sobre o esporte, e isso se tornou um obstáculo, ele não queria 

fraquejar diante do desafio e desejava conquistar a garota dos sonhos. Com o passar dos 

capítulos, Sakuragi, com o apoio de seus companheiros, esforça-se para aprender os 

fundamentos do basquete, torna-se persistente, disciplinado e positivo, e seu time, o 

Shohoku, torna-se mais unido e obstinado a vencer. 

Naruto é um mangá criado por Masashi Kishimoto sobre a história do ninja adolescente 

Naruto Uzumaki que mora em Konoha, Vila da Folha Oculta. Órfão e excluído, por trás 

está o fato de quando ainda era um bebê, teve o espírito de uma raposa de nove caudas, 

Kyuubi, aprisionado em seu corpo para salvar a vila. A associação com o demônio o faz 

odiado por muitos em sua cidade. Por sofrer com isso, ele busca se tornar um ninja 

poderoso e ser nomeado Hokage, mestre da vila, para ser reconhecido e respeitado por 

todos. Após três tentativas, ele consegue se graduar como Gennin e começar um 

treinamento avançado como ninja. Embora se mantenha brincalhão, ele põe a própria 

vida em risco para defender os amigos e treina arduamente para melhorar suas 

habilidades, refletindo o valor da amizade, perseverança, superação e respeito. Com o 

                                                           
8 Vale ressaltar que neste artigo é destacada a existência de mangás que motivaram ideias virtuosas entre seus leitores 

e que tiveram importância na cultura japonesa. Há gêneros de mangá que não necessariamente seguem essa linha, 

como os hentais e os de terror, por exemplo. 
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progresso de Naruto, vemos que aos poucos ele se torna mais forte, humilde, e suas 

habilidades são reconhecidas entre seus pares. 

Assim, o mangá se mostra não como uma identidade, mas como um importante meio de 

construção de identidades a partir, também, de valores já presentes nessa cultura. Os 

valores são resgatados pelo retorno à tradição, observado em muitas histórias, 

provocando um sentimento de união, pertencimento, que é fundamental para a 

identidade nacional. Vê-se que é uma fonte poderosa de significados para as identidades 

culturais e modernas. 

A identidade moderna japonesa foi arquitetada com base no pensamento de supremacia 

e superação econômica e intelectual, a ideologia da sociedade reforça que os indivíduos 

devem ser fortes e suportar as dificuldades para o bem da nação. Ir contra esse princípio 

é mostrar fraqueza contrariando o caminho da identidade cultural nacional. 

Segundo Hall, a cultura nacional na qual os indivíduos nascem se constitui como a 

principal fonte de identidade cultural. Então, ao se definirem japoneses, é a forma como 

eles se definem parte daquela nação, compartilhando aspectos simbólicos, históricos, 

sociais e culturais que são comuns a quem nasceu naquela região, eles partilham do 

significado desses elementos e, por isso, sentem-se parte de tudo que está abrigado sob 

o “teto político” da nação. Essas identidades nacionais, de acordo com o autor, não são 

coisas com as quais os indivíduos nascem, mas são formadas e transformadas no 

interior da representação. No caso, ser japonês agrega um conjunto de significados. 

Stuart Hall afirma que a nação não é apenas uma identidade política, mas um sistema 

produtor de sentidos onde há representação cultural. Os indivíduos não podem ser tidos 

somente como cidadãos regulamentados de uma nação, pois eles também são parte da 

ideia da nação tal como representada em sua cultura nacional. “Uma nação é uma 

comunidade simbólica” (HALL, 2004), essa afirmação justifica o sentimento de 

lealdade e identidade consolidado entre os cidadãos.  

A história e os valores transmitidos por gerações geram esse sentimento de lealdade e 

identidade, a sensação de acolhimento e pertencimento. Unidos por esses valores, os 

ideais nacionalistas são fortificados, portanto, esses valores direcionam para que haja 

coesão na sociedade, pois isso será para o bem e o crescimento do seu país. 
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Todos esses indivíduos serão movidos por esses ideais, e a tradição histórica contribui 

com isso. Mas, para uma maior difusão desses valores nas atuais condições sociais, os 

mangás representam um dos meios de maior importância, pois por meio da 

dinamicidade das leituras e na forma como esses valores são trabalhados em cima de 

temas diversos para várias faixas etárias, facilita-se a absorção desses valores.  

 

CONCLUSÃO 

Os mangás mostraram ser uma mídia de entretenimento importante e bastante lucrativa, 

alcançando milhões de tiragens semanalmente. Essa popularidade deve-se à diversidade 

de gêneros, para todas as idades e gostos, e aos temas universais tratados, como 

amizade, amor, coragem e perseverança. Tudo isso faz os heróis japoneses serem de 

fácil identificação. 

Os valores apresentados em algumas histórias, como coragem, lealdade, perseverança, 

união, entre outros, reforçam a identidade nacional e possui apoio ideológico na própria 

tradição japonesa. Como vimos, o Bushidô, código de honra dos samurais, é até hoje 

presente como virtude a ser seguida pela sociedade. Muitos quadrinhos, como pudemos 

observar nos exemplos de Slam Dunk e Naruto, de forma direta ou indireta, trabalham 

com base nesse código, apresentando heróis com seus conflitos internos, mas que 

superam tudo isso com base naquilo que possuem, suas virtudes. 

Por viverem numa sociedade onde o padrão de vida direciona seus cidadãos desde cedo 

a competirem para futuramente entrar no mercado de trabalho, pressionados para serem 

rápidos e eficientes, sem cultivar o lazer e momentos em família, muitos japoneses 

mostraram-se apáticos, indiferentes e depressivos; esse conjunto de fatores provoca em 

muitos deles o desenvolvimento de fobias (da escola, do trabalho, das máquinas) e de 

altos níveis de stress. O mangá foi um dos meios de amenizar essa carga das tensões 

diárias, os conteúdos estimularam o lado mais humano que havia sido esquecido após o 

trabalho árduo para recuperar o país do abalo sofrido durante a Segunda Guerra 

Mundial. 

Hoje, a força que os mangás adquiriram os impulsiona no mercado mundial. Devido à 

sua enorme vendagem, as empresas de entretenimento investem fortemente nas 

animações, em itens baseados nos personagens, que se tornam ícones entre fãs, jogos e 
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até mesmo músicas. Isso traz um retorno financeiro significativo no Japão e um 

crescente mercador consumidor. 

 “Enquanto no Japão existir a massa de trabalhadores assalariados e a 

extrema competição em torno da educação, o mangá sobreviverá”, de acordo 

com o prognóstico de Takao Igarashi, editor chefe da Shonen magazine, uma 

das revistas mais populares. (LUYTEN, 2001) 

Este trecho presente na obra de Luyten demonstra a necessidade do mangá como fonte 

de entretenimento para os japoneses. Aqueles valores que incentivaram o reerguimento 

do país após a Segunda Guerra ainda estão na memória desse povo e em algumas 

histórias em quadrinhos. Porém, as pressões exercidas por uma sociedade competitiva 

no crescimento e formação de seus cidadãos fazem o mangá atuar como um meio de 

escape, realidade adversa e livre de cobranças. 
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ANEXOS 

 

 

Figura 1 – Trecho do Emakimono do monge Toba, século XI. 

 

 

Figura 2 – Ukiyo-e de Ôju Yoshitoshi 
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Figura 3 – Página do Hokusai Manga 

 

 

Figura 4 – Página de Sho-chan no Boken 

 

Figura 5 – Página de Norakuro 


