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RESUMO
 

Apresenta um estudo de usuário realizado em comunidades do Orkut sobre animê 
e mangá, que tem como foco principal discutir essas mudanças do suporte tradicional (papel) 
para o meio eletrônico pelas quais as Histórias em Quadrinhos (HQ’s) passaram. Estas eram 
construídas de forma quase artesanal, e, hoje se utilizam as tecnologias em sua confecção, 
inclusive, dando movimento e som às personagens. Também nos países orientais, como é o 
caso do Japão, esse fenômeno já está bastante presente, tanto para a edição quanto para a 
divulgação das HQ’s, destacando-se entre elas os animês e os mangás que, atualmente, podem 
ser, não apenas lidos eletronicamente através da internet e baixados para armazenamento em 
outras mídias, como os CD’s. Observando essas mudanças de paradigmas, nos motivamos a 
empreender uma pesquisa para a construção da monografia de conclusão do Curso de 
Graduação em Biblioteconomia da Universidade Federal do Ceará, tendo como ponto de 
partida a seguinte questão: considerando as várias fases e transformações desse material, sua 
transição e passagem do suporte tradicional (papel) para a tela do computador e outros meios, 
como as NTIC’s influenciaram a leitura dos quadrinhos? Como o mangá tem se comportado 
na era eletrônica? Buscando resposta a esse questionamento, definimos como objetivo geral: 
analisar as influências das tecnologias da informação e da comunicação sobre as histórias em 
quadrinhos (HQ’s), especialmente na leitura do mangá. Os objetivos específicos são: 
observar como os usuários estão acessando esse material (tanto suporte de papel como o 
digital); pesquisar de que forma o mangá têm conseguido sobreviver à era eletrônica; 
descobrir se o mangá on-line realmente ameaça o suporte tradicional e, finalmente como está 
se dando esse novo processo de leitura do mangá em meio digital. Trata-se de uma pesquisa 
exploratória apoiada no método neofuncionalista, tendo como campo de estudo empírico as 
comunidades do Orkut consagradas ao animê e mangá. Para o estudo dessa comunidade 
adotamos a netnografia a fim de podermos participar do território e observar, por meio das 
conversas, as impressões que os usuários têm sobre a leitura do mangá eletrônico. Os 
resultados mostram que mesmo no ciberespaço os usuários preferem a leitura do mangá 
impresso, talvez, pela relação afetiva que tem com esse quadrinho. 

Palavras-chave: Mangá. Histórias em Quadrinhos. Mudança de suporte. Internet. 
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ABSTRACT
 

Presents an user study accomplished in Orkut’s communities about anime and 
manga, that it has as main focus to discuss those changes of the traditional support (paper) for 
the electronic way for the which the Comics passed. These were built in an almost craft way, 
and, today the technologies are used in its making, besides, giving movement and sound to the 
characters. Also in the oriental countries, as it is the case of the Japan, that phenomenon is 
already plenty of present, so much for the edition as for the popularization of comics, standing 
out among them the animes and the mangas that, now, they can be, not just read electronically 
through the internet and lowered for storage in other medias, like CD 's. Observing those 
changes of paradigms, we motivated ourselves to undertake a research for the construction o f 
the monograph of conclusion of the Degree course in Librarianship of the Federal Universit y 
of Ceará, tends as starting point the following subject: considering the several phases and 
transformations of that material, its transition and passage of the traditional support (paper) 
for the screen of the computer and other means, how did the new technologies influence the 
reading of the frames? How does the manga have if held in the electronic era? Looking for 
answer to that question, we defined as general objective: to analyze the influences of the 
information’s technologies and of the communication on the comics, especially in the reading 
of the manga. The specific objectives are: to observe as the users is accessing that material 
(as much paper support as the digital); to research that it forms the manga have been getting 
to survive to the electronic’s era; to discover the on-line manga really threat the traditional 
support and, finally as it is feeling that new process of reading of the manga in mean digital. It 
is treated of a leaning exploratory research in the method neofuncionalist, tends as field of 
empiric study the Orkut’s communities consecrated to the anime and manga. For that 
community s study we adopted the netnography in order to we could participate in the 
territory and to observe, through the conversations, the impressions that the users have on the 
reading of the electronic manga. The results show that even in the cyberspace the users prefer 
the reading of the manga printed, maybe, for the affectionate relationship that they have wit h 
that comic. 

Keywords: Manga. Comics. Support’s change. Internet. 
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1 INTRODUÇÃO 

A partir da segunda metade do século XX podemos dizer que definitivamente 

vivemos a era da tecnologia. Ela define o modo como vamos trabalhar, comer, estudar, e até nos 

divertir. A forma como surgiram as Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação 

(NTIC’s) mudou completamente a vida das organizações, pessoas e suas maneiras de perceber 

mundo, notadamente depois da chegada da Internet e do sistema World Wide Web (WEB). A 

Internet é um fenômeno de território livre (aparentemente), porém, assim como acontece em 

território real, o ingresso no mundo virtual demanda protocolos a fim de que se possa efetivar a 

comunicação. Empiricamente, observa-se que muitos usuários da grande rede são jovens, cujo 

interesse é bastante diversificado, como a busca por jogos, relacionamentos, informação, livros, 

músicas, jornais, revistas e comunicação (síncrona ou assíncrona). 

As NTIC’s trouxeram inúmeros benefícios assim como transtornos para os indivíduos 

e para a sociedade. Os transtornos causados pelas NTIC’s são inúmeros, como por exemplo, a 

perda de emprego por não se adequar a nova realidade. Especificamente no caso da Internet e do 

sistema web, os transtornos vão desde a divulgação de “sites impróprios”, até a proliferação 

constante de vírus e pragas virtuais que favorecem práticas ilícitas, dentre muitas outras. 

A virtualidade nas comunicações criou novas formas de interação entre os indivíduos, 

favorecendo a formação de redes Peer-To-Peer (P2P) – compartilhamento de arquivos entre 

pares – e colaborativas entre os usuários no ciberespaço. Como esta é a era da Internet, sabemos 

que com o uso das inúmeras ferramentas que a rede possui, podemos discutir sobre os assuntos 

que nos interessam on-line, baixar próximos episódios das séries que gostamos, baixar conteúdos 

também pelo celular e até distribuir histórias que você mesmo escreveu. 

Com relação a isso, a revista Superinteressante publicou uma matéria com Henry 

Jenkins, professor de estudos de mídia do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT). 

Jenkins chama a este mais novo fenômeno da Sociedade da Informação de Cultura da 
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Convergência 1 “na qual os consumidores participam cada vez mais da produção e da difusão da 

informação.” (SANTANA, 2009, p. 17). 

Não tem sido diferente com a indústria do entretenimento. Observações empíricas 

mostram que as novas tecnologias da informação e da comunicação (NTIC) também afetaram as 

Histórias em Quadrinhos (HQ’s), que, atualmente, são encontradas concomitantemente em 

suporte tradicional – papel – e eletrônico, incorporando o mais novo produto da sociedade 

contemporânea, as chamadas HQtrônicas. Termo proposto por Edgar S. Franco (2008b) para 

designar as histórias em quadrinhos nas quais são utilizados elementos de computador como os 

gifs animados, onde é possível aplicar movimento aos personagens, oferecendo ao leitor uma 

novidade bastante atraente. 

Aliás, Jenkins (2009, p. 17) afirma a revista Superinteressante que “tem tanta gente 

fazendo isso que os produtores de seriados já começaram a prestar atenção no movimento”. De 

fato, as produtoras de séries, filmes e livros (e mangás também), já estão cogitando a hipótese de 

considerar essa tendência como um benefício, pois, perceberam que podem aumentar a audiência 

do público contando as histórias em vários tipos de mídia – daí vem o nome convergência – 

estimulando assim a participação do público. No entanto, “há quem diga que a interferência dos 

fãs é exagerada, a ponto de ferir os direitos autorais” (JENKINS, 2009, p. 17). As NTIC’s não 

tardaram a criar um novo padrão de relacionamento entre leitores e suas histórias em quadrinhos. 

Interessa-nos, nesta monografia, um setor específico: as Histórias em Quadrinhos 

(HQ’s). Dentro do universo das HQ’s vamos trabalhar com o “Mangá”, os quadrinhos japoneses. 

Originalmente, a palavra não possui acentuação, porém no Brasil, convencionou-se a utilização 

do acento para evitar a confusão com a palavra manga, com sentido de fruta, ou, parte da camisa 

(LUYTEN, 2002, p. 6). Os mangás possuem características próprias que o diferem 

significativamente de outros quadrinhos, principalmente, dos famosos comics americanos. O 

planejamento é diferente, a classificação, a editoração, são processos que apresentam um caráter 

1 Para Jenkins (2009, p.17), cultura da convergência “É vivermos em um mundo em que toda história que é contada a 
alguém passa por diversos veículos, como TV, cinema, celular, internet, videogames. E em que o fluxo dessa história 
é moldado tanto por decisões tomadas pelas companhias que produziram o conteúdo quanto pelos indivíduos que o 
recebem”. 
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peculiar. Apesar de o mercado do mangá ser muito vantajoso, de fácil vendagem nos países onde 

é distribuído assim como em seu país de origem – Japão – surge, juntamente com a indústria dos 

downloads e da produção e distribuição de HQs, por meio da internet uma possível ameaça a esse 

meio de comunicação de massa. As séries de maior sucesso são rapidamente escaneadas e 

disponibilizadas em sites especializados, Franco (2008a, p. 8) nos informa que “já existem 

hackers especializados em traduzir as HQ’s, “[...] pouco importa ter a revista em suporte de 

papel”. Inseridos nesse contexto, resta-nos indagar: considerando as várias fases e transformações 

desse material, sua transição e passagem do suporte tradicional (papel) para a tela do computador 

e outros meios, como os CD-ROM’s, como as NTIC’s influenciaram a leitura dos quadrinhos? 

Como o mangá tem se comportado na era eletrônica? 

A motivação para a realização desta pesquisa decorre do interesse que temos pelas 

HQ’s, notadamente o mangá. Além do mais, durante o Curso de Biblioteconomia observamos 

que muito pouco se tem dado ênfase às HQ’s como ricas fontes de informação. Conforme 

defende Vergueiro (2007, p. 1), as histórias em quadrinhos são “um dos mais pujantes produtos 

culturais da comunicação de massa”. Portanto, elas precisam estar nas bibliotecas tradicionais, 

eletrônicas, gibitecas ou outras do gênero. Esse material necessita de um tratamento, de uma 

organização, e a isso, deve preceder um estudo relativo à natureza das HQ’s, no caso específico 

dessa pesquisa, o mangá. Entendemos que a ciência da informação e a Biblioteconomia, enquanto 

parte desta grande área de conhecimento, tem por obrigação estar atenta ao que pede a sociedade. 

Além disso, em nossas leituras temos observado que os maiores estudiosos desse 

tema são profissionais da comunicação, lingüistas e psicólogos, entre outros profissionais, porém, 

a biblioteconomia se apresenta timidamente no cenário, merecendo destaque as pesquisas de 

Waldomiro Vergueiro, e, algumas monografias do curso de Biblioteconomia da Universidade 

Federal do Ceará (UFC). Se uma das funções dos bibliotecários é fazer a mediação entre a 

informação e o usuário, é também desafio desse profissional analisar esse material – HQ – 

proporcionando o tratamento adequado que outras publicações tradicionais recebem. O interesse 

por novas linguagens é positivo para a área na medida em que ela expande seus horizontes e atrai 

novos usuários para as bibliotecas. 
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Definimos como objetivo geral: analisar as influências das tecnologias da informação 

e da comunicação sobre as histórias em quadrinhos (HQ’s), especialmente na leitura do mangá, 

levando em consideração suas várias fases e transformações, sua transição e passagem do suporte 

tradicional (papel) para a tela do computador e outros meios, como os CD-ROM’s, de que forma 

as NTIC’s influenciaram a leitura dos quadrinhos, e, desejamos analisar ainda, como o mangá 

tem se comportado na era eletrônica. 

De modo mais específico, buscamos: 

a) Observar como os usuários estão acessando esse material (tanto suporte de papel 

como o digital); 

b) Pesquisar de que forma o mangá têm conseguido sobreviver à era da eletrônica; 

c) Descobrir se o mangá on-line realmente ameaça o suporte tradicional; 

d) Como está se dando esse novo processo de leitura do material em meio digital. 

A metodologia adotada neste estudo tem por base a netnografia, apoiada no método 

neofuncionalista, conforme explicitaremos com maior riqueza de detalhes adiante, em um 

capítulo destinado para este fim. 

A monografia está estruturada em 6 capítulos. No primeiro capítulo nos detemos ao 

cenário do objeto de estudo, trazendo a questão norteadora desta pesquisa, nossa motivação na 

escolha do tema, os objetivos que perseguimos e, naturalmente a organização física deste 

trabalho. Para isso, a pesquisa se apresenta da seguinte forma: no capítulo 2 são expostas a 

origem e características dos quadrinhos de uma forma geral. No capítulo 3 falaremos 

especificamente do mangá. No capítulo seguinte, dissertamos acerca da mudança de suporte do 

papel ao meio virtual, onde são apresentadas as características dessa nova linguagem chamada de 

HQtrônicas, e de suas conseqüências para a sobrevivência das histórias em quadrinhos. O 

capítulo 5 apresenta o estudo de campo, bem como a metodologia adotada para a realização do 

mesmo. Finalizamos o estudo com as considerações finais onde discutimos os resultados obtidos 

empiricamente. 
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2 CONSIDERAÇÕES SOBRE AS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS OCIDENTAIS 

Antes de nos remetermos diretamente aos quadrinhos japoneses, buscaremos 

contextualizá-lo no conjunto maior ao qual o mesmo pertence, ou seja, as histórias em 

quadrinhos. 

As Histórias em quadrinhos, também chamadas de HQ’s, bandas desenhadas, comics, 

arte seqüencial, gibi, dentre outras denominações, surgiram bem antes do que se imagina. De 

acordo com McCloud (2005), as pinturas rupestres nas cavernas da época do período paleolítico, 

os hieróglifos2 e pinturas egípcias, manuscritos em imagens pré-colombianos, tapeçarias, a 

pintura grega, etc., podem ser consideradas as primeiras formas de HQ’s. McCloud (2005) afirma 

que, não tem idéia de quando e onde as histórias em quadrinhos começaram, mas, ressalta que há 

um evento tão importante para as histórias em quadrinhos quanto para a palavra escrita: a 

invenção da imprensa. Sua gênese é atribuída às técnicas de mecanização, que agilizaram a 

produção gráfica de jornais e livros durante a Revolução Industrial do século XIX. 

Em princípio, as HQ’s eram publicadas em um formato mais rudimentar, contavam 

apenas com imagens seqüenciais com texto no rodapé. Seus temas variavam do sagrado ao 

profano. Santos (2002) nos relata que na França, os quadrinhos eram publicados em folhas 

destacadas e com o verso em branco. O ponto de referência que indica o surgimento do comic é a 

obra Yellow Kid publicada em 5 de maio de 1895 pelo jornal New York World. Sendo esse 

personagem o primeiro a ser publicado periodicamente em um meio de grande alcance, no caso, o 

referido jornal. Outro marco foi o Katzerjammer Kids, ou Os sobrinhos do capitão; nesse caso, os 

elementos gráficos representativos do quadrinho moderno já estavam presentes, como os balões 

de fala. Paralelamente, a França publicava L’Epatant, na Itália era editado Corrieri dei Piccoli e 

no Brasil era lançada a revista ilustrada O Tico- Tico em 1905. O Japão também desenvolvia seus 

quadrinhos, mas, esse aspecto será trabalhado no item posterior. 

2 McCloud chama a atenção para um detalhe importante: os hieróglifos egípcios podem ser considerados como uma 
das formas iniciais das Histórias em quadrinhos porque fazem uso de imagens pictóricas, diferente dos códigos da 
palavra escrita. 
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A consolidação em âmbito mundial de acordo com Mendo (2008) se deu no século 

XX. Um dos fatores responsáveis por seu êxito foi a comercialização profissional das HQ’s por 

meio do controle de direitos autorais e da criação dos syndicates. Essas medidas contribuíram 

para que a negociação desse produto cultural fosse economicamente rentável e vendida a baixo 

custo. Além da organização do negócio, da transformação dos quadrinhos em bem de consumo, 

houve um fato que foi essencial para o sucesso dos quadrinhos: a vinculação ideológica. As 

HQ’s, assim como qualquer outro produto cultural é impregnado de ideologia, contudo, como 

muitos não enxergavam os quadrinhos como coisa séria, a recepção de ideais vinculados passava 

despercebida; como o aparentemente inocente Tio Patinhas, que disseminava os pilares do 

capitalismo para crianças do mundo todo, que viam na obsessão do lucro um comportamento 

natural, quando na realidade é uma construção social. 

O quadrinho soube também se adaptar às condições de cada período histórico, 

durante a quebra da Bolsa de Nova York e toda a crise financeira pela qual passaram os Estados 

Unidos, os quadrinhos foram usados como anestésico, sua fantasia servia com uma espécie de 

fuga da realidade para seus leitores. Durante as guerras mundiais, os quadrinhos foram utilizados 

por governos autoritários como forma de induzir pessoas a simpatizarem com suas idéias, por 

outro lado, também podiam ser uma forma de protesto e crítica social. Vejamos o caso do 

movimento underground, cujas idéias estavam amplamente divulgadas em publicações dos anos 

60, nesta época ocorreu outra modificação em relação às idiossincrasias das HQ’s: a importância 

atribuída ao nome do autor, quando outrora o que importava era o nome da série. 

Em relação aos eixos temáticos em 1970 ocorreu o “boom” da ficção científica. Já 

nas décadas de 80 e 90 o eixo se tornava mais complexo, os quadrinhos foram se tornando mais 

adultos, com temática filosófico-existencialistas, o que se desdobrou no surgimento de um novo 

conceito de HQ: a Grafic Novel. Essa publicação apresentava características próprias, como a 

qualidade superior do papel, num formato mais elegante e primazia no aspecto gráfico e 

acabamento. Nesse contexto, vale destacar o trabalho de Frank Miller, expoente mais notável 

desse gênero. Seus enredos fazem uso de mitologias e elementos míticos para explorar temas de 

forma artística e sensível, o artista apresenta notável influência dos quadrinhos japoneses, o 

mangá. 
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Alguns autores defendiam a tese de que os antepassados mais remotos das histórias 

em quadrinhos foram as pinturas nas cavernas, pois estas eram de histórias contadas a partir de 

imagens que obedeciam uma seqüência lógica. Contudo, nesse estudo optamos por estabelecer o 

conceito e origem das HQ’s de acordo com suas características essenciais. Falaremos dos 

elementos mais comuns à maioria das HQ’s. Iniciaremos com a quadrinização, ou seja, a inserção 

de desenhos em quadros dispostos de acordo com uma seqüência estabelecida. A ausência dos 

quadros na linguagem dos quadrinhos possui significado, Mendo nos esclarece: 

Em um sentido mais subjetivo, podemos incluir aqui o espaço entre quadros, ou o vazio 
entre eles, onde existe de forma implícita o que McCloud (1995) classifica de sarjeta 
[...], o que seria o espaço a ser completado pela imaginação do leitor e que liga o quadro 
anterior ao posterior transformando a história numa seqüência contínua. (MENDO, 
2008, p. 31) 

Além da presença dos quadros é fundamental que os elementos dentro do mesmo 

estejam harmônicos, como por exemplo, a cor. Quando falamos em cor não estamos falando 

somente de quadrinhos coloridos, pois o mangá – que é preto e branco – com apenas algumas 

páginas coloridas, é um bom exemplo. O preto e branco esconde toda uma escala de cinza que 

pode atribuir a uma cena, uma atmosfera de medo e mistério ou alegria e descontração. A 

disposição dos quadros e das imagens neles contidas deve seguir a uma estética de equilíbrio 

desenvolvida de acordo com a gestalt 3. 

Outro aspecto das histórias em quadrinhos é a presença de personagens regulares. 

Esse fator é necessário para que o leitor desenvolva uma empatia com o personagem, ou 

antipatia, dependendo da função do personagem na trama. Estas são: o protagonista, o 

antagonista, e os adjuvantes. O protagonista é personagem principal seja ele “mocinho” ou vilão; 

o antagonista é aquele que se põe no caminho do protagonista, e os adjuvantes são os 

personagens auxiliares da história, que podem colaborar com o protagonista ou atrapalhá-lo. 

3 Também conhecida como psicologia da forma. Grosso modo, pode ser definida como o ramo da psicologia que 
estuda as formas de atração ou repulsão que uma imagem possa exercer sobre o psiquismo humano. 
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Os balões, apesar de não terem nascido com o surgimento dos quadrinhos, tornaram- 

se contemporaneamente um de seus símbolos mais representativos. Os balões complementam a 

expressividade já presente nos desenhos. Os tipos de balões presentes na estrutura gráfica das 

HQ’s são: balões de fala contendo as expressões verbais dos personagens, balões de pensamento, 

os quais remetem à introspecção do personagem, balão cochicho, similar ao de fala sendo 

diferenciado pelo tamanho menos da fonte, balão elétrico, representa ruídos eletrônicos, balão 

ondulado, indica temor e balão mudo, que sinaliza estado de surpresa, falta de ação. 

Não menos importantes são as onomatopéias. No quadrinho ocidental as mais 

conhecidas são: “ZZZ” para indicar sonolência, “Boom”, para explosões, e “Pow” para ilustrar 

cenas de agressividade, socos e pontapés. No Japão a onomatopéia possui não só a função de 

complemento ao sentido verbal, ela enriquece a ilustração. Um elemento visual também 

importante para uma melhor compreensão dos acontecimentos ilustrados é a linha de movimento, 

também conhecida como linha cinética. Estas indicam o movimento dos personagens, seja no 

momento em que estão correndo, caindo ou lutando, essas linhas ajudam a transmitir ao leitor a 

ilusão de ação, movimentação. Nos mangás esse recurso é extremamente utilizado, 

principalmente depois do surgimento do mercado do anime. A partir desse momento o leitor de 

mangá tornava-se mais exigente, por isso a importância de fazer uso de tais elementos. 

Por fim, não poderíamos deixar de considerar que as histórias em quadrinhos não 

existem sem a imitação, simulação de tempo, movimento e velocidade, os elementos acima 

citados colaboram significativamente para a obtenção desse resultado. A montagem da seqüência 

dos quadros é definida em função desses aspectos, sem os quais, as HQ’s não passariam de Pop 

Art.4 

4 Arte gráfica em moda nos anos 60. Destacava-se por imitar histórias em quadrinhos, mostrando imagens com 
estética semelhante aos comics, mas sem movimento, linhas cinéticas, ou representação de tempo. 
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2.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE AS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS JAPONESES – O 

MANGÁ 

No Japão, mangá quer dizer qualquer leitura de quadrinhos, que inclui uma gama 

variada de títulos, desde clássicos da Marvel, passando por nomes como René Goscinny, Albert 

Uderzo e Quino. Lá, mangá é revista em quadrinhos, com diferentes gêneros e categorias, de 

leitura popular e que abrange qualquer tipo de público. É uma leitura de prazer, sem preconceitos. 

É bastante comum ver pessoas lendo mangá enquanto andam no trem, esperam pela refeição ou 

mesmo ao atravessar a rua. Além disso, possui características editoriais específicas: divisão por 

sexo e idade, estilo e conteúdo, conforme veremos mais adiante. Existe também uma forte 

identificação entre o leitor e os personagens, pelo fato de suas histórias abordarem temas e 

aspectos que nem sempre aparecem nos quadrinhos tradicionais. 

Gravett (2006) nos conta que durante muito tempo os quadrinhos japoneses foram 

vítimas de preconceitos por parte do ocidente. O que pode ser visto com clareza na reportagem de 

10 de janeiro de 2000, publicada pelo New York Times, que afirmava que o Japão possuía um 

alto nível de analfabetismo porque as pessoas se dedicavam à subliteratura do mangá ao invés de 

decorar os ideogramas e caracteres, necessários ao processo de alfabetização. Posteriormente, o 

jornal foi obrigado a se retratar, tendo em vista que a taxa de alfabetização japonesa é superior à 

norte-americana. 

Mesmo em sua terra natal, o mangá é visto como um produto da cultura popular. 

Considerado por alguns como subliteratura, pois abre espaço para todos, no sentido em que se 

publica de tudo. Uma disputa no campo da culinária, o sonho de tornar-se jogador de futebol ou 

de basquete podem ser temas centrais de um mangá. No campo das obras mais marginais, 

especialmente nas obras de cunho erótico, alguns enredos podem parecer muito exóticos para a 

cultura ocidental. Porque absolutamente nada é descartado. 

[...] uma pequena galeria de arte independente de Londres, a Pomeroy Purdy, hospedou 
por conta própria uma exposição de mangá, direcionando deliberadamente a escolha do 
material para obras mais marginais e vanguardistas. Imagens perturbadoras como, o 
pesadelo menstrual de Mitsuhiko Yoshida, que mostrava uma garota pré-purbere sendo 
perseguida por um rinoceronte com chifres fálicos, apenas confirmaram as piores 
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expectativas das pessoas quanto ao ‘risível material japonês’, conforme descrito no 
Daily Telegraph. (GRAVETT, 2006, p. 13.) 

Gravett (2006) compreende o evento ocorrido como um meio de transmitir uma 

imagem negativa do mangá para a comunidade internacional. No entanto, o sucesso do mangá 

publicado para outros países inclusive nos Estados Unidos fez com que esse produto cultural 

fosse reconhecido como expressão legítima e genuína da cultura nipônica, sendo dedicadas a ela: 

museus, e cursos universitários. Quanto à sexualidade exposta das formas mais inusitadas, o autor 

defende que essa liberdade de criação que aceita todas as possibilidades, é entendida como uma 

fuga da realidade de uma sociedade que é altamente repressora. 

Fernandes (2004) afirma que a maior crítica ao mangá é relativa à presença de 

violência e sexo nessas histórias. Contudo, a crítica leviana não leva a nada, antes de criticar é 

preciso observar determinados aspectos. Primeiro, a publicação de mangás é feita por faixa etária 

e de acordo com o público. Significa dizer que as histórias feitas para crianças não apresentam as 

características fortemente criticadas. A autora explica: 

Mangá, revista em quadrinhos japonesa muito pouco conhecida entre educadores e que, 
com quadrinhos em preto e branco e desenhos com traços fortes dá uma primeira 
impressão, pela sua diagramação e aparência física, de leitura de histórias violentas e 
sem conteúdo formador para os jovens leitores. (FERNANDES, 2004, p.2) 

Os estudos realizados por Waldomiro Vergueiro (2007), Adriana Hoffmann 

Fernandes (2004) e Sônia Bibe Luyten (2005), apontam na direção contrária, do que é dito acerca 

do caráter alienador do mangá. O processo de recepção não é algo passivo, o consumidor 

reelabora o que lê num processo de simbiose. Benjamin identifica a narrativa tradicional como 

uma troca de experiências. (BENJAMIN, 1994 apud FERNANDES, 2004, p. 3). O mangá possui 

esse aspecto da narrativa, onde o conselho é transmitido ao leitor, onde são realizadas longas 

reflexões através dos personagens com os quais o leitor se identifica. Talvez esse seja um dos 

maiores ingredientes da receita de sucesso do mangá. 

As histórias em quadrinhos representam uma modalidade de leitura, de muita 

receptividade entre as crianças, os jovens e os adolescentes, e também de boa aceitação entre 

adultos. Os quadrinhos são definidos como um produto de linguagem gráfica. (VERGUEIRO, 
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2007, p. 2.) Os quadrinhos foram e ainda são alvos de preconceito, sendo considerado um 

produto cultural de menor valor, algo fútil e efêmero. Essa desconfiança chegou também à 

academia onde os estudos sobre o tema são incipientes, mas vem recebendo uma melhor 

aceitação. 

Para que melhor possamos compreender o mangá é preciso conhecer um pouco de 

sua história, suas características e seu mercado. Veremos que o mangá nasceu do encontro entre o 

Oriente e Ocidente. Portanto, vejamos o próximo capítulo. 



  

 

  

 

 
 

26 

3 A INFLUÊNCIA DAS NTIC’S SOBRE OS QUADRINHOS JAPONESES – MANGÁ 

3.1 BREVE HISTÓRIA DO MANGÁ 

A gênese do mangá remonta às histórias em quadrinhos produzidas no Japão, tendo 

recebido influências de várias manifestações culturais, filosóficas e artísticas que convergiram e 

convergem até hoje para a estruturação da linguagem visual. Influências essas recebidas da 

pintura (ukiyo-e 5), da poesia (haikai6), da caligrafia (shodô7) e de outras formas de narrativas 

tradicionais japonesas. 

Nos séculos XI e XII da Idade Média, o que havia no Japão eram pinturas no suporte 

de rolos de arroz. Os choju giga (Figura 1) eram bastante populares. Tratava-se de histórias de 

animais, sua origem é sacra e eram produzidos pelo monge Kakuyu Toba. Segundo Vasconcellos 

(2006), os temas de maior aceitação até o século XV eram os humorísticos, talvez para aliviar um 

pouco a tensão provocada pelas guerras às quais a população enfrentava. Outra temática muito 

freqüente até os dias atuais é relacionada a mística, onde as histórias são repletas de fantasmas, 

demônios e deuses. Vale ressaltar que no Japão, o cristianismo não foi tão incorporado como no 

ocidente: os “demônios” nas histórias japonesas são muitas vezes “bonzinhos” que ajudam os 

humanos e por vezes, os deuses são egoístas e perversos. Demônio era basicamente, uma 

entidade sobrenatural, conforme Luyten (2002). 

5 Os ukiyo-e são pinturas em tinta e nanquim sobre tábuas de madeira ou papel de arroz, por vezes mostrando 
paisagens, narrativas cotidianas, míticas ou de guerras. Uma forte característica do ukiyo-e é a dissolvição das 
barreiras entre o pictórico e o poético, entre a escrita e imagem, tornando quase impossível distinguir e dissociar uma 
da outra, por isso o sentido do nome “escritura do mundo flutuante”, uma vez que o significado daquilo posto no 
papel flutua, desliza, como diria Barthes, ora entendido como escrita, ora como imagem. Tal termo também reflete o 
objetivo filosófico zen desta forma de arte: mostrar como o mundo é efêmero, passageiro e, portanto, cada momento 
merece ser vivido prazerosamente, em toda sua plenitude, característica essa fortemente presente no mangá, com 
seus desenhos descontraídos, descompromissados, caricaturais. 

6 Poema de três versos, de cinco e sete sílabas respectivamente, de origem zen. Deriva do tanka, poema clássico 
japonês de trinta e uma sílabas. 

7 Técnica caligráfica japonesa de origem antiga que pode ser encontrada na força e na expressividade do gesto e do 
traço do mangaká ao desenhar e também na formação de onomatopéias. Ainda hoje se discute se o shodô deve ser 
encarado como escrita ou como pintura, já que repousa sobre o vazio entre ambos. 
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Figura 1 – Trecho de um Choju giga
 

Fonte: Mangá-Dô. Dissertação de Mestrado de Pedro V. F. Vasconcellos. 2006.
 

Analisando as HQ’s, Luyten (2002, p. 3) diz que durante o período Edo (1660-1867) 

os quadrinhos nipônicos receberam uma grande contribuição da obra de Katsushita Hokusai, 

artista que trabalhava com gravuras do tipo ukyio-e. Essas ilustrações eram projetadas na 

madeira, onde o artista apresentava um estilo que buscava captar a essência, os traços 

elementares, a expressão das personagens, não se preocupando demasiadamente com aspectos 

como anatomia ou perspectiva. Seu traço era caricatural. Entre 1814 e 1848, Hokusai criou o 

Hokusai Mangá, uma série constituída por quinze volumes. Katsushita Hokusai é o responsável 

por criar e cunhar o termo “mangá”, que é a junção de man (involuntário) e ga (desenho, 

imagem), cuja palavra resultante significa imagens involuntárias. Posteriormente, Rakuten 

Kitazawa, o qual fazia parte de: 

“[...] uma geração de artistas pós-abertura dos portos do Japão que ocorreu em 1853, 
depois de 200 anos de isolamento do país do resto do mundo, com exceção da Holanda. 
A nova era nipônica chamada Meiji, trouxe muitas inovações para o país em várias 
áreas inclusive no âmbito artístico e jornalístico com a vinda de estrangeiros, 
principalmente da Europa”. (LUYTEN, 2002, p. 3) 

A autora continua suas reflexões afirmando que essas mudanças ocorridas devido 

à Era Meiji e o contato com os europeus; principalmente franceses e ingleses, fizeram com que os 

japoneses tivessem contato com as HQs desses países. Kitazawa recebeu grande influência dos 

ingleses e iniciou a publicação de The Japan Punch, jornal com charges políticas. Com o sucesso 
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dessa publicação, originou-se a revista humorística Marumaru Shimbum no ano de 1877, que 

durou trinta anos. O uso da pena foi substituído pelo pincel e assim foram se processando as 

mudanças no modo de produzir histórias em quadrinhos no Japão (LUYTEN, 2002, p. 3). 

Os estudos de Luyten (2002) deixam claro que, no início do século XX, os 

japoneses começaram a sua produção de quadrinhos traduzindo histórias norte-americanas, 

contudo, os temas apresentavam incompatibilidade com a realidade cultural dos japoneses, 

especialmente no tocante ao humor. Na década de 20 do século passado, ocorria o início de 

publicações infantis. Mas, foi na pós-segunda guerra que se investiu na produção específica para 

o público adolescente. Os periódicos são semelhantes a livros, por possuírem um número elevado 

de páginas de 100 a 500 páginas em média. Devido à situação sócio-econômica que o país 

enfrentava devido ao fim da Segunda Guerra mundial, o papel utilizado era do tipo jornal, e as 

páginas são majoritariamente em preto e branco. Marca que permanece atualmente. 

3.2 GÊNEROS DE MANGÁ* 

A indústria do mangá é minuciosamente estratificada, tanto de acordo com a faixa 

etária quanto com relação ao sexo dos leitores. Como leitora de mangás, observo que eles são 

categorizados conforme o sexo dos leitores - masculino e feminino-, idades - pré-escolar (3 a 6 

anos), infantil (7 a 11 anos), adolescência (12 a 18 anos), universitária (aproximadamente dos 19 

aos 25 anos), adulta (26 aos 45 anos) e idosa (46 anos em diante). Não há um controle muito forte 

com relação à censura por parte do governo (com exceção dos casos de mangás com forte 

conteúdo sexual), pois os leitores costumam ater-se aos mangás correspondentes à sua faixa 

etária. Está claro porque os leitores se atêm ao conteúdo dos mangás em sua faixa etária, afinal, 

os quadrinhos japoneses são exclusivamente voltados para o público ao qual ele é destinado. 

Conforme Sônia M. Bibe Luyten (2003), de maneira geral, podemos classificar o 

mangá em infantil, feminino e masculino. De acordo com os autores Luyten (2002) e Moliné 

(2004), o mangá infantil (shogaku) apresenta histórias e desenhos mais simples, arredondados e 

repleto de fantasias, também contendo material didático, uma vez que o mangá é utilizado como 
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reforço do programa de ensino nacional. É um mangá de cunho educativo, ou mesmo adestrador, 

no qual estão presentes dicas e conselhos para os leitores, bem como regras de convívio social, 

bem típicos da cultura japonesa: respeito aos idosos, determinação e obediência. 

Figura 2 – Mangá shogaku, Pom, o panda, de Junichi Saeki. Edição única8. 
Fonte: http://www.tsumi.com.br 

O Shojo mangá, gênero feminino, em conformidade com o que foi dito pelos mesmos 

autores, privilegia o romantismo, normalmente são extremamente bem cuidadas, (esteticamente 

falando); suas cores, nas páginas coloridas, são suaves e o traço é delicado, de certo modo 

representando a feminilidade. 

Os primeiros mangás eram desenhados por homens, inclusive, por Osamu Tezuka. 

Mas, a partir dos anos 60, houve uma explosão de desenhistas femininas, o que traria mudanças 

substanciais para o gênero, tais como a inserção de temáticas mais maduras (nos anos 80), indo 

8 As edições únicas também são conhecidas como ‘one shot’ (único tiro, em inglês). A expressão serve para informar 
aos leitores que a história foi publicada em um único número e que não haverá continuação. 
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para além das histórias de amor que antes predominavam no shojo mangá. Riyoko Ikeda, por 

exemplo, trouxe a sua visão da França revolucionária em “A Rosa de Versalhes9”. Os anos 90 

foram fortemente marcados pelo surgimento de heroínas mágicas – já iniciadas desde os anos 60 

–, como Sailor Moon (Figura 3) e Guerreiras Mágicas de Rayearth. Moliné (2004) aponta outro 

gênero bem conhecido relacionado ao shojo: o Josei, onde as românticas histórias do shojo ganha 

uma boa pitada de sexualidade e aprofunda as discussões adultas e psicológicas. Por serem 

direcionados para o público adulto os traços dos desenhos costumam ser mais sóbrios, mas, nem 

por isso perde-se um pouco da veia cômica que alguns autores do gênero implementam. 

Figura 3 – Sailor Moon, exemplo de shojo mangá.
 
Fonte: http://www.sossailormoon.com.br
 

9 Título original: Berusaiyu no Bara. 
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O Shonen mangá (Figura 4) é voltado para o público masculino e abarca grande fatia 

do mercado do mangá. Esse gênero busca traços estéticos fortes e agressivos. Tal agressividade 

também está presente na forma de violência nas lutas enfrentadas pelos personagens. No entanto, 

a violência não se dá de forma gratuita. Esse gênero tem suas histórias permeadas por aventuras, 

quer seja de artes marciais, espionagem ou esportes, com direito a algumas partes de comédia. 

Figura 4 – Naruto, exemplo de shonen mangá
 
Fonte: http://www.narutoproject.com
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Há também os Jidai mono (Figura 5), mangá de relato histórico que acompanham 

figuras históricas ou eventos da história japonesa com grande riqueza de detalhes, apresentando 

as roupas da época, os clãs feudais e até as armas usadas em batalhas. Juntamente com o relato 

das histórias propriamente ditas, o mangá mostra uma linha do tempo dos eventos acontecidos no 

mangá, bem como uma lista das personagens apresentadas e suas biografias completas, incluindo 

até mapas dos castelos e feudos onde se passou a história e descrições das batalhas consideradas 

mais importantes. 

Ainda dentro dessa linha existem dois tipos de história: a primeira acompanha a vida 

de personagens reais famosos. A segunda apresenta eventos reais, só que através de personagens 

e dramas fictícios. Exemplo disso é “Samurai X” (Rurouni Kenshin, de Nobuhiro Watsuki), que 

narra a história da Revolução na Era Meiji pelos olhos de um samurai andarilho, Kenshin 

Himura. É importante ressaltarmos também o mangá a Rosa de Versalhes (Figura 5), já que ele 

foi o primeiro mangá histórico feito para o público feminino, como indicam os estudos feitos pela 

pesquisadora Valéria Fernandes da Silva (2007). 

Figura 5 – A Rosa de Versalhes
 
Fonte: http://www.historiaimagem.com.br
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Moliné (2004) nos informa que na década de 50, com o surgimento do gekiká (gênero 

dramático), o jidai mono começa a apresentar os primeiros modelos de anti-heróis, personagens 

que geralmente poderiam ser um ronin10 ou um ninja. Destacam-se nesse gênero os autores 

Sanpei Shirato, Hiroshi Hirata e Goseki Kojima, que exploraram bem seus personagens e 

souberam apresentar críticas à sociedade japonesa daquela época. Exemplos de mangás jidai 

mono são “Blade: a lâmina imortal”, “Lobo solitário” e “Vagabond” (Figura 6). 

Figura 6 – Vagabond, exemplo de mangá histórico.
 
Fonte: Mangá-Dô. Dissertação de Mestrado de Pedro V. F. Vasconcellos. 2006.
 

Sobre o Spokon mangá (Figura 7), gênero esportivo, Alfons Moliné (2004) afirma ser 

bastante comum nesse gênero a apresentação de personagens que batalham até o fim para se 

tornarem campeões do esporte que praticam. Não existe um esporte do qual o spokon mangá não 

10 Samurai sem mestre. 
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tenha abordado. São bastante criticados por apresentar e incentivar a competitividade, a vitória 

em primeiro lugar. Por outro lado, o mangá esportivo também mostra valores como a amizade e o 

trabalho em equipe. 

Figura 7 – Slam Dunk, exemplo de spokon mangá
 
Fonte: Mangá: como o Japão reinventou os quadrinhos. Gravett, Paul. 2006.
 

Já o Hentai (Figura 8), é um gênero de mangá erótico que foi motivo de muita 

polêmica. Inclusive, Moliné (2004) destaca que há quem pense erroneamente que a palavra 

“mangá” é sinônimo de histórias em quadrinhos pornográficas. O autor chama atenção para o 

artigo 175 do Código Penal Japonês, no qual até pouco tempo atrás, havia a proibição de exibição 

dos órgãos genitais. 
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Figura 8 – Cena de sexo no mangá Haru Jo On, de Shino Suzuhara. 
Fonte: http://www.loveless.boysontheside.us 

Por fim, Moliné (2004) destaca os Konjô mangá (Figura 9), sobre trabalhos e hobbies, 

os quais abordam a vida do trabalhador, não importa o cargo. Apresenta desde sua trajetória 

como aprendiz até o último patamar no seu posto de destaque, conseguido com muito esforço e 

dedicação a profissão. 
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Figura 9 – Exemplo de konjô mangá, Sheherazade, de Yoshihara Yuki edição única. 
Fonte: http://www mangadream.org 

Dentro desse gênero estão os “sararimen” (salary men, trabalhadores de empresas 

remunerados, em inglês, é uma apropriação desse termo), mangás voltadas para o público adulto, 

que comumente mostram o cotidiano de homens de família no trabalho, com a sua família, 

fazendo hora extra, com importante papel na corporação em que trabalha, ajudando a reverter a 

situação financeira da empresa, apresentando planos de negócios, saindo para jantar fora com os 

amigos depois do expediente, entre outras situações adultas que obviamente não despertariam a 

menor curiosidade em uma criança, entretanto, que ajuda os adultos a enfrentar uma estressante 

jornada de trabalho escapando por alguns breves instantes para o mundo da leitura nas histórias 

em quadrinhos, descritos no mangá, realidade comprovada pelos pesquisadores da área como 

Luyten (2002), Moliné (2004) e Silva (2007). 
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Este é um dos grandes trunfos que tornam o mangá tão popular no Japão e em outros 

lugares no mundo: ele conta histórias de pessoas comuns, assim como os seus leitores, 

aproximando-se mais de sua realidade. 

3.3 A PUBLICAÇÃO 

A princípio daremos um panorama geral do mangá. Segundo Luyten (2005), suas 

tiragens no Japão são bem consideráveis, cerca de 50% do papel é destinado à produção de 

mangás. Existe uma grande estrutura que se alimenta dessa arte. Uma das características clássicas 

do mangá são seus elementos estéticos: olhos grandes, nariz e boca pequenos. Em geral são 

marcações, que variam dependendo do traço11 do desenhista. Esses traços poderiam causar 

grande estranhamento por parte do público ocidental, mas, a realidade é que o mangá foi bem 

recebido no ocidente, inclusive no Brasil. Nossos leitores de quadrinhos, acostumados ao padrão 

ocidental – todas as páginas colorizadas, leitura começando de “frente para trás” (Figura 10) – 

aceitou bem o modelo de publicação realizada em nosso país, onde o mangá manteve 

características de sua terra natal, inclusive, o sentido de leitura da direita para a esquerda. As 

imagens bem elaboradas ultrapassam em muito a caricatura das “tiras” de humor jornalístico, 

afirma Luyten (2005). 

Figura 10 – Sentido de leitura do mangá: da direita para a esquerda
 
Fonte: http://www.slideshare net
 

11 Traço, na linguagem dos quadrinhos significa a forma característica do desenho de cada desenhista e que o torna 
único e reconhecível através de sua forma de ilustrar. 
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Todavia, nos apoiando em Gravett (2006) o consumo do mangá é semelhante ao uso 

dos jornais aqui no ocidente, ou seja, em geral as pessoas lêem e jogam fora depois. Isso acontece 

especialmente nas revistas semanais. As revistas mensais quando ultrapassam o volume de 400 

páginas ganham uma nova roupagem com encadernação e lombada. Se o volume for inferior as 

histórias são apenas grampeadas. Apenas esses volumes luxuosos são mais comumente 

colecionados. O autor atribui esse comportamento ao alto consumo de quadrinhos e a falta de 

espaço nas residências japonesas. O que torna inviável colecionar pilhas e pilhas de algo que está 

sendo comprado constantemente. 

Paul Gravett (2006) informa que os mangás podem ser consumidos em lojas 

especializadas, muitas vezes dedicadas a um só autor, como é o caso de Osamu Tezuka, em 

bancas, livrarias e nos mangá cafés, espécie de cibercafé onde é possível acessar a internet. 

Nestes locais os usuários pagam apenas um taxa simbólica por hora. 

Destaca ainda o mesmo autor que diferente de grande parte dos quadrinhos 

ocidentais, especialmente os comics americanos, os escritores são geralmente também roteiristas. 

E, diferente dos comics que prolongam suas histórias por período indeterminado, como é o caso 

de heróis como Batmam, Homem-aranha, Super homem, não se sabe quando a história terminará, 

enquanto que no mangá a história possui um desfecho. Ao comprar um título o leitor sabe que 

por mais que demore, a história vai ter um fim, o que incentiva o público a colecionar. 

Autores como Gravett (2006) e Luyten (2005) afirmam que a publicação aqui fo i 

diferente da original, cada número de uma revista no Japão corresponde a dois números 

publicados no Brasil, pelo menos isso ocorre na maioria dos casos. As editoras recorreram a esse 

recurso devido aos custos. Ficaria muito caro vender um mangá com 400 ou 500 páginas. 

Considerando que só a edição dividida como é vendida aqui não é muito acessível, o preço varia 

de R$ 4,00 à R$ 12,00, a publicação do mangá na íntegra sairia pelo dobro do valor ou mais. 

Custo muito elevado para o público adolescente, que muitas vezes vive das “mesadas” dos pais. 

Os autores supracitados apontam que a publicação do mangá exige um planejamento 

bem feito, na qual durante o período de publicação são realizadas pesquisas de opinião para 
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medir o sucesso dos mangás, saber se a história está agradando ou não. Caso isso não ocorra a 

série é cancelada. Em caso de êxito, a boa aceitação entre os leitores, os dados são omitidos do 

autor. Essa é uma estratégia para incentivar o autor a se dedicar cada vez mais. Isso porque do 

mangá derivam uma série de produtos, tais como o animê 12, quando o mangá é transposto para a 

telinha, (o que implica na mudança de mídia,) os bonecos, os jogos, entre outros. O mangá 

alimenta toda uma indústria que gera muitos empregos, desde o mangaká (desenhista de mangá), 

até dubladores, editores, gráficas, etc. A esta indústria e sua estrutura, Luyten (2005) chama de 

“tripé japonês”, por se basear exatamente na seguinte ordem comentada acima: mangá, animê e 

subprodutos gerados a partir do mangá e animê. 

No Japão, existe um número grande de editoras voltadas somente para o mangá. 

Luyten (2002, p. 4) fez a divisão das editoras em dois grupos: o primeiro é formado “por um 

grande número de editoras menores para um público de revistas mais especializadas, editando 

sempre novos títulos ou séries especiais. O outro é o das grandes editoras como a Shueisha, 

Kodansha e Shogagunkkan, sendo as mais poderosas e que possuem maiores tiragens”. 

Além de publicações de mangás, a autora citada acima indica a existência de outros 

produtos que sobrevivem em função do mangá. São eles: os fanzines, as revistas sobre mangá e 

animê, as revistas de RPG 13, baseados em mangá e animê e as traduções dos títulos japoneses no 

Brasil. 

12 Antes da influência norte-americana, os japoneses utilizavam a palavra ‘douga’ – imagens em movimento – para 
designar filmes e desenhos animados. Mas, com a influência dos americanos, principalmente da palavra ‘animation’ 
é que surgiu a expressão ‘anime’ para qualificar desenhos animados na década de 50. Mais tarde, ‘animê’ se tornou 
uma palavra para designar os desenhos animados japoneses, consagrando-se com um estilo próprio. E assim como a 
palavra ‘mangá’ aqui no Brasil recebeu um acento para diferenciá-la das palavras ‘manga’ (fruta) e ‘manga’ (peça de 
roupa), a palavra ‘animê’ também ganhou acento para diferenciá-la da palavra anime (verbo – Exemplo: Anime-se!) 
e de ‘anime’ (resina aromática que escorre das árvores da família das leguminosas; jetaicica, goma-copal); e ainda da 
palavra ‘anima’, que na psicologia junguiana é o princípio feminino da psique humana. 

13 Conforme Mesquita (2006), RPG – Roleplaying Game – é um jogo de fantasia e sua ação só acontece na 
imaginação dos jogadores. É um jogo de atuação, onde os jogadores incorporam os personagens, assim como em 
novelas e filmes. O RPG envolve o lançamento de dados, que ao serem lançados funcionam como as possibilidades, 
as chances de dar certo ou errado uma determinada ação, e inclui ainda cartas de baralho, essas, bem específicas para 
as histórias do jogo e de seus personagens. 
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No Japão, o mangá faz mais sucesso do que o cinema. Inclusive, o cinema e a 

televisão estão subordinados ao mangá, pois as séries de sucesso no mangá dão muitas vezes 

origem ao conteúdo adotado nas mídias de imagem e movimento. 

Em seus trabalhos, Luyten (2005) afirma que a consolidação desse mercado 

viabilizou a chegada de títulos de mangá para o Brasil. O mangá que chegou ao ocidente, não 

apenas em nosso país, não comportava a divisão feita por gênero. O motivo principal é que 

muitos meninos lêem mangá feminino e muitas meninas lêem mangá masculino. Aqui, uma 

pesquisa realizada pela editora Japan Brazil Communication (JBC), revelou que para a surpresa 

dos editores o público de leitores do shonen mangá Samurai X era constituído em sua maioria por 

meninas. Isso mostra que a globalização, o processo de modernidade vai conduzindo a 

transformações sociais que vão sendo expressas no mangá. 

Consoante com as pesquisas de Luyten (2005) é interessante observarmos que em 

nosso país, as publicações sobre mangá e animê existiam antes mesmo de haver o boom de 

publicações de mangá aqui no Brasil. Elas apareceram efetivamente após a grande explosão do 

animê no Brasil, o que aconteceu com o estrondoso sucesso da série Saint Seiya, conhecida aqui 

como “Os cavaleiros do Zodíaco”. A revista Herói, e posteriormente a Heróis do Futuro, 

praticamente construíram seu sucesso à custa do sucesso da referida série. As revistas 

mencionadas não contemplavam apenas mangá e animê, mas, estes eram o seu carro chefe. 

Depois, apareceram revistas como a Animax, e esta sim, trabalhava exclusivamente com o mangá 

e o animê. Com a continuidade da chegada de séries de sucesso pela emissora Manchete e depois 

SBT, Record e Globo, os animês foram criando um público fiel, que acompanhava as séries e 

compravam as revistas. 

O fanzine é algo que não deve ser ignorado quando o assunto é HQ e mangá. Tanto 

no Japão quanto no Brasil, os fanzines deram origem a mangás de sucesso e revelaram autores e 

desenhistas que se tornaram famosos. Temos aí mais uma categoria para a nossa classificação: os 

mangás produzidos no Brasil por desenhistas brasileiros. Temos o exemplo das desenhistas e 

roteiristas Érica Awano e Denise Akemi. Ambas começaram com fanzines e depois estrearam 

produzindo mangás nacionais. O mangá Holy Avenger (Figura 11) foi uma série de muito 
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sucesso, bem sucedida principalmente devido ao seu planejamento primoroso. Os precursores 

dessa modalidade foram os nisseis, os quais viam no mangá um meio de não perder o laço com a 

cultura japonesa. Aprendendo novas expressões, não perdendo o laço cultural, de acordo com 

Luyten (2005). 

Figura 11 – Holy Avenger, de Érica Awano. 
Fonte: http://www.ohayo.com.br 

Os estudos de Gravett (2006) mostram que no Japão, autores mais bem sucedidos 

possuem seu próprio estúdio, diferente dos desenhistas americanos, que estão associados aos 

syndicates, e estes são proprietários dos direitos da obra após a morte do autor, mas, em 

contrapartida garante uma grande distribuição das obras. Nos comics americanos há um editor, 

contudo, este, abandona o profissional a própria sorte. Já o editor de mangás, aconselha, ajuda no 

processo decisório e de seleção dos desenhos feitos pelo autor do mangá e por seus assistentes. 

Uma diferença fundamental entre o mangá e o comic no que se refere ao processo de 

produção é relativa ao assistente. O mangaká é o criador da série, portanto, os direitos autorais 

também. Nas HQ’s americanas, a equipe inteira e o autor do quadrinho recebem os créditos pela 

construção de suas criações. No Japão, apenas os autores recebem os créditos. Aos assistentes 
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cabe: “Finalizar o traço, desenhar as bordas, os balões e as onomatopéias, adicionar desenhos 

feitos a partir da referência fotográfica de arquitetura, natureza e máquinas, e aplicar o 

caleidoscópio de tons e padrões disponíveis”. (GRAVETT, 2006, p.20). 

Segundo Gravett (2006), no Japão, apesar de os ajudantes desempenharem grande 

parte do trabalho na parte gráfica, todos os direitos são do mangaká. O trabalho do ajudante (que 

pode variar entre duas pessoas ou grupos com aproximadamente vinte pessoas) é totalmente 

anônimo. O mesmo não ocorre nos comics americanos, onde a assinatura do artista-finalizador 

está em destaque. Ser ajudante de um artista famoso pode abrir portas. Já os artistas que desejam 

se tornar autores de seriados de sucesso aperfeiçoam suas técnicas de desenho trabalhando para 

os estúdios de editoras famosas. Chegar a ser um mangaká é subir ao topo de uma hierarquia, 

onde o assistente é um degrau mais baixo, mas sem o qual dificilmente se chega mais longe. 

Outro papel importante no mercado do mangá é a figura do editor. Cabe ao editor 

revisar o trabalho entregue pelo autor antes que seja publicado. Conta-nos Gravett (2006) que o 

editor deve ser jovem para não se distanciar muito do público. Mas, não pode ser um fã de mangá 

para acrescentar uma visão externa, afinal, para o leitor otaku14 muitas vezes não é preciso ser 

muito exigente. O trabalho do editor é muito próximo ao do empresário que pode garantir uma 

carreira de sucesso ao seu cliente, no caso o mangaká. Portanto, o editor deve estar sempre muito 

próximo ao autor da obra. 

3.4 EVOLUÇÃO DAS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS: PAPEL X ELETRÔNICO 

Quem poderia imaginar que, antigamente, no mundo das histórias em quadrinhos, o 

nanquim e o lápis, passaram a disputar lugar com a colagem, o óleo sobre tela ou papel e a 

aquarela? Parece difícil de acreditar, mas, é verdade. Se antes, as HQ’s eram feitas de forma 

14 Otaku é uma palavra japonesa que originalmente refere-se a um tratamento respeitoso na segunda pessoa, como a 
sua família, o seu clã. Mas, desde os anos 80, o termo passou a designar uma gíria para os grupos de fãs que se 
envolvem de forma obsessiva em um hobby como colecionar animês, mangás, bonecos e outros artefatos de 
consumo relativos à cultura pop. 
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artesanal, o tempo se encarregou de trazer a este mundo dos quadrinhos novas tecnologias que 

foram revolucionando a forma como estas eram feitas. Como é de se supor, o computador 

também passou a integrar este arsenal, revelando novos horizontes, tornando possível que essas 

HQ’s utilizassem recursos que vão muito além da mídia impressa. 

O grande desenvolvimento científico e tecnológico contribuiu para o surgimento de 

computadores – cada vez menores –, softwares, ambientes e interfaces amigáveis e a da Internet, 

a imensa teia que se dissemina através do planeta, como uma fonte infinita de informações, dados 

armazenados que podem ser acessados a qualquer instante e que não possuem praticamente 

nenhum tipo de censura (até agora). Um ambiente babélico, orbe repleta de liberdade de 

expressão onde a única exclusão se dá pelo poder aquisitivo, fator determinante responsável pela 

nova massa de analfabetos tecnológicos. Em confronto com esse impressionante avanço nas 

comunicações, outros campos científicos apresentam avanços inimagináveis. 

Inseridas nesse contexto tecnológico, as histórias em quadrinhos também passam por 

momentos de mudanças e inovações em sua forma e conteúdo. Os softwares de desenhos que 

apareceram permitiram que, várias HQ’s fossem construídas totalmente por meio do computador, 

o que constituem, assim, as primeiras experiências da Arte Seqüencial criadas em suporte virtual, 

embora ainda editadas no suporte papel. Franco (2008b) indica que é com o desenvolvimento da 

Internet que, a partir da década de 90 inicia-se o vislumbre de uma nova forma de HQ, moldada 

pela hibridização dos elementos tradicionais que compõem a linguagem dos quadrinhos, 

mesclada com elementos de outras mídias, tais como a animação e a sonorização, ou seja, criando 

inúmeras possibilidades que podem ser escolhidas de forma interativa pelo navegador/leitor da 

história. 

Se no começo o suporte dos quadrinhos era o papel, com o desenvolvimento da 

tecnologia de hardware e software, outros suportes foram sendo adotados para veiculação das 

HQ’s. Um desses primeiros suportes foi o CD-ROM. No que tange às HQs produzidas e 

distribuídas em suporte eletrônico, em CD-ROM, Mendo (2008) nos diz que a primeira 

experiência foi a série italiana de Marco Patrito, intitulada Sinkha. Esta e suas sucessoras eram 

produzidas por computação gráfica avançada e distribuídas em um suporte não tradicional. No 
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entanto, as vendas em suportes de CD-ROM ou disquete acarretavam em aumentos dos custos, 

esse pode ter sido um dos motivos que ocasionou a produção de histórias em quadrinhos no 

computador que seriam distribuídas via Web. Desse modo, economizariam com o transporte e 

distribuição das HQ’s. Corroborando com esse autor, Edgar Franco (2008a), pesquisador de 

novas tecnologias aplicadas às histórias em quadrinhos, estima que o desenvolvimento da internet 

aponta para um rompimento da supremacia e domínio das grandes editoras do mercado. A web 

passou a ser um espaço democrático onde cartunistas e editores divulgam e promovem a venda de 

suas HQ’s. 

Essas novas ferramentas, no entanto, apresentam duas facetas: uma bastante atraente 

e outra bem desafiadora. A expansão da internet fez com que algumas editoras, cartunistas, 

desenhistas, etc., ensaiassem uma migração para o meio eletrônico, e alguns, com a criação de 

sites específicos para a apresentação dessa nova proposta. Alguns fizeram a transposição do 

impresso para a tela do computador em forma de scans (digitalizações do material impresso), 

outros preferiram criar novos títulos, se adequando as novas ferramentas e seguindo as novas 

tendências do meio. 

No entendimento de Franco (2008b), até bem pouco tempo atrás, um dos limites 

impostos para essa nova modalidade e evolução das HQ’s disponibilizadas na web era a baixa 

velocidade de conexão, que obrigava muitos programadores gráficos a utilizar o mínimo de 

recursos, de imagens, ou, a redução de sua resolução ao máximo. Para facilitar a transmissão, 

diminuir o tamanho da imagem facilitava a abertura das páginas na tela do computador. 

Entretanto, a superação desses limites técnicos já é uma realidade. Esse autor afirma que: 

“Um dos principais empecilhos para o avanço das HQs nas redes telemáticas, a baixa 
velocidade de carregamento de arquivos e imagens, aos poucos vai mostrando ser apenas 
uma barreira temporária, já que provedores de acesso mais velozes estão popularizando- 
se a cada dia, enquanto novos programas e formatos de compactação proporcionam a 
geração de arquivos cada vez mais leves e de fácil carregamento. A evolução 
tecnológica também é grande na área dos ‘softwares’ e ‘plug-ins’ para a Internet, 
gerando ambientes cada vez mais amigáveis para que os artistas criem seus trabalhos”. 
(FRANCO, 2008a, p. 4) 

Por outro lado, a fadiga provocada pela leitura na tela, faz com que os textos sejam 

curtos, bastante sintéticos, apresentados em blocos pequenos e com informações esquematizadas. 
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A partir da década de 80, a viabilidade do uso de computadores fez com que estes 

fossem incorporados como instrumentos de produção da nona arte. O pioneiro nesta categoria foi 

a grafic novel Batman: Digital Justice de 1990. Apesar de ter sido produzida em computador, sua 

distribuição se deu em suporte impresso (papel), ou seja, não ocorreu uma substituição de um 

suporte pelo outro, e sim apenas o aprimoramento de recursos, uma experiência. 

Quanto aos resultados estéticos da produção relativos ao traço do desenhista; os 

autores divergem. Para Edgar Franco (2008b), a combinação de cores foi fantástica, expandiu os 

horizontes da arte gráfica através de programas de computadores que criavam ambientes de 

forma que o lápis, pincel, tinta e nanquim jamais o fariam. Quanto ao rosto um tanto quadrado, 

acredita que o experimento foi mais positivo do que negativo. No pólo oposto estão autores como 

Mendo (2008) e Cyrne (2000). Para este último, os quadrinhos gerados em computador “são de 

qualidade estético-informacional duvidosa, e isso se deve, antes de tudo, à dureza e ao 

achatamento das imagens geradas”. (CYRNE, 2000, p.100). 

Durante esse breve apanhado, percebemos que nessa transposição de mídias em papel 

para eletrônico, as HQ’s vêm assumindo diversos formatos e características particulares distintas 

das HQ’s impressas. Alguns estudiosos afirmam que, estando o quadrinho presente na tela do 

computador, ele tem como representar as sensações, concretizá-las, fazendo assim, com que o 

leitor não apenas imagine (como geralmente acontece quando se lê uma HQ ou um livro), mas, 

passe a ouvir o movimento durante a leitura. Fica o questionamento: se essa tendência for se 

consolidando cada vez mais, os quadrinhos na web ainda poderão ser chamados HQ’s? Será que 

isso poderia ser o indício do surgimento de uma nova mídia, híbrida, assim como a Internet? 

O ciberespaço possibilitou não somente uma forma nova de criar efeitos que 

enriqueceram a linguagem das HQ’s criou também um novo padrão de relacionamento entre 

usuário-leitor. Além da distribuição não espacial, mas virtual, no caso de Sinkha, onde basta 

acessar o site para ter contato com o material, surgiram também os Scans, quadrinhos que são 

escaneados e distribuídos gratuitamente através da web, o que afetou diretamente toda a indústria 

das HQ’s. O estágio atual de inovação das HQ’s deu origem ao que conhecemos hoje como 

história em quadrinhos eletrônica. 
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Edgar S. Franco (2008b) tem se dedicado ao estudo da mudança de suporte da HQ, do 

papel para o ambiente eletrônico, principalmente no ciberespaço. Ele analisa que as novas 

tecnologias estão originando novas linguagens, onde a informática dá suporte ao surgimento de 

um quadrinho mais dinâmico e interativo. Essa nova linguagem é classificada pelo referido autor 

como HQtrônicas15, uma junção das palavras histórias em quadrinhos (HQ) e eletrônica. As 

HQtrônicas: são histórias em quadrinhos onde são utilizados elementos de computador como os 

gifs animados, onde é possível aplicar movimento aos personagens, oferecendo ao leitor uma 

novidade bastante atraente. O próprio autor foi um dos pioneiros na utilização de recursos de 

hipermídia, dentre os quais estão incluídos efeitos sonoros e de animação. Para o pesquisador, um 

dos principais fatores que contribuíram para o surgimento do fenômeno foi o desenvolvimento da 

tecnologia flash. 

Até o momento uma das grandes explosões que aconteceu foi a solidificação da 
tecnologia vetorial flash como um dos mais utilizados para a criação de HQtrônicas no 
mundo. Até 2003, ainda predominava na web a utilização de gifs e outras tecnologias 
para a criação de HQtrônicas, as facilidades e múltiplas possibilidades do Flash têm feito 
a maioria dos criadores migrarem para esse software. (FRANCO, 2008a, p. 8.) 

O flash apresenta uma vantagem em relação a seus concorrentes, o fato de a 

grande maioria dos atuais computadores possuírem plug-ins acessíveis, que permitem sua 

instalação, contrastando com outros softwares com plug-in de difícil acesso. Antes de discutir a 

relação entre suporte de papel e meio eletrônico e as implicações da indústria dos downloads, 

retomaremos a especificidade do nosso objeto de estudo: o mangá. 

Com relação ao mangá, este também incorporou a tecnologia flash em seus mangás 

distribuídos na internet. Sendo o maior exportador de cultura pop atualmente, não poderia ser 

diferente com o mangá e os seus subprodutos lançados na web. Assim, é possível encontrar 

vários títulos de sucesso no Japão sendo disponibilizados na web, antes mesmo da sua edição 

impressa, em qualquer país. No Brasil, assim também acontece. As obras são escaneadas e 

traduzidas para o nosso idioma. Alguns trabalhos são realmente muito bem produzidos, com 

traduções que incluem detalhes explicativos sobre o significado de determinadas expressões na 

15 Essas Histórias em Quadrinhos eletrônicas também são conhecidas e chamadas por outros autores de e-comics 
(eletronic comics) e webcomics. 
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cultura do país de origem. Além do fator financeiro, que é decisivo, existem outros atrativos para 

o consumo em meio eletrônico, um deles é a o estado físico do material. Explicando melhor, 

citaremos o exemplo de pessoas portadoras de alergias a poeira, ácaros e fungos, que encontram 

no suporte eletrônico uma boa opção, além da economia de espaço. Diante disso, é nítido que o 

Japão tem como característica absorver outras culturas e customizá-las a sua maneira. Nesse 

ínterim, falaremos mais sobre as HQtrônicas, fenômeno recente que envolve as histórias em 

quadrinhos. 

Contudo, mesmo com o clima otimista do surgimento dessa nova linguagem áudio- 

visual ainda não popularizada, ocorre o seguinte problema: como lucrar com isso? As HQtrônicas 

podem lançar um nome no mercado, mas o acesso via internet faz com que o negócio não seja tão 

rentável, embora esse processo ainda esteja se iniciando. Acerca do problema dos downloads, 

Franco declara que: 

O compartilhamento de arquivos é uma ameaça para todos os setores da indústria 
cultural. Vivemos um momento de ruptura dramática de todos os elementos que 
estruturavam o mercado do entretenimento. Com certeza a indústria das HQ, que tem 
sofrido uma retração brusca com a concorrência dos entretenimentos interativos (games 
de computador, consoles, internet), logo sentirá também o baque dos downloads. 
(FRANCO, 2008a, p. 8) 

A problemática dos quadrinhos em suporte eletrônico aponta uma polêmica. Muitos 

usuários sabem que essa prática é ilegal, bem como a venda de CD’s ou DVD’s piratas, embora 

seja necessário indagarmos se o que ocorre não é também uma resposta do usuário à exclusão que 

lhe foi imposta da indústria do entretenimento, devido ao seu baixo poder aquisitivo e seu poder 

de compra já tão reduzido. É evidente que o custo de uma impressão a laser em nosso país é 

dispendiosa. Quando o entretenimento se trata de cultura letrada, material como livro ou revista, 

os valores desses produtos tornam-se ainda mais altos. Se os preços dos livros são caros, com as 

revistas não é diferente. Principalmente, se for mangá. 

O fato é que em nossa sociedade diversão é luxo. Ir ao cinema para quem possui 

poucos recursos é uma excentricidade, comprar livros ou revistas é um desafio. Considerando a 

renda do público consumidor de quadrinhos, pois, nem todos são de classe média à alta, sejam 

comics ou mangás, não é difícil deduzir que os downloads já fazem sucesso entre o público. 
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Mesmo constituindo-se como uma prática ilegal, não aparentam ser injustos à boa parte dos 

usuários, aliás, observações empíricas demonstram que o usuário desses serviços não se sente 

infringindo as leis. 

A publicação do mangá no país, o consumo deste material via suporte tradicional, ou 

mais recentemente via web, significam a possibilidade de maior conhecimento da cultura 

japonesa por parte dos brasileiros, descendentes de japoneses ou não. Entretanto, adentramos em 

um terreno demasiado polêmico ao discutirmos a questão do mangá eletrônico, pois o que mais 

presenciamos, não é uma produção independente sendo disponibilizada através da internet, mas 

sim a digitalização de obras de grande sucesso. Existem de fato dois interesses antagônicos no 

que tange à relação da publicação de mangás, especificamente no Brasil. Por uma linha temos o 

interesse do fã de mangá e animação japonesa, que dificilmente dispõem de recursos para 

importar do Japão seus mangás favoritos, ou mesmo pagar uma quantia relativamente alta para 

ter acesso a essa leitura. Em outra via, temos as gráficas brasileiras, que apresentam certo esforço 

para publicar o mangá no Brasil a um preço razoável, mas, esbarram nas dificuldades, como o 

pagamento dos direitos das séries. É neste cenário que as histórias em quadrinhos eletrônicas 

emergem como uma alternativa, e simultaneamente, um fator de risco para a publicação de 

mangás legalmente publicados em nosso país. A resposta para essa situação ainda indefinida, só 

será respondida pelo usuário, o leitor de mangá. 

Apesar de todas as incertezas e problemas que chegaram junto com o avanço das 

tecnologias e principalmente, no mundo dos quadrinhos, já têm grandes editoras investindo nesse 

potencial da internet, no intuito de divulgar e aumentar exponencialmente o número de vendas. É 

o caso da editora japonesa Kodansha, que lançou um de seus famosos títulos de mangá – Metroid 

– em sua própria página e disponibilizou para a leitura de seus clientes. O mangá está em formato 

flash (Figura 12), idioma japonês, e, o detalhe interessante é que também segue o modelo de 

leitura do mangá tradicional (da direita para a esquerda). Com os recursos possibilitados pelo 

formato flash a versão digital ganhou som, movimento, transição e inúmeros efeitos que tornaram 

essa nova roupagem formidável. 
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Figura 12 – Metroid: Mangá em formato flash.
 
Fonte: http://kodansha.cplaza.ne.jp/e-manga/club/manga/metroid/vol01/index.html
 

A transformação pela qual tem passado o mundo das HQ’s é intensa, como foi 

observado anteriormente. Juntamente com isso, a Internet contribui para a distribuição gratuita de 

HQ’s e mangás através da rede. Um dos prováveis fatores responsáveis pelo boom dos 

quadrinhos em suporte eletrônico é o aumento significativo de usuários de banda larga e das lan 

houses, com isso, a possibilidade de acesso ao mangá é infinitamente maior, tanto no que diz 

respeito a leitura on-line quanto da possibilidade de fazer downloads e imprimir as publicações 

para serem lidas e apreciadas calmamente. 
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4 PERCURSOS METODOLÓGICOS 

O tipo de pesquisa que oferece sustenção para a nossa análise é de cunho 

exploratório, considerando que o objeto estudado ainda faz parte de um fenômeno novo e pouco 

estudado e, justamente por isso, buscamos maior compreensão do problema a ser investigado. 

Na pesquisa exploratória estuda-se um fenômeno atual, ainda pouco examinado entre as 
comunidades. As investigações desta natureza objetivam aproximar o pesquisador do 
fenômeno para que este possa familiarizar-se com as características e peculiaridades do 
tema a ser explorado, para assim desvendar obtendo percepções, idéias desconhecidas e 
inovadoras sobre os mesmos. (RICHARDSON, 1999, p. 17) 

O método que norteou a pesquisa foi o neofuncionalista, através do qual se tem uma 

visão sistêmica e holística dos fenômenos abordados, onde as partes são interdependentes e 

afetam-se entre si mutuamente. Nesse método o pesquisador deverá procurar interações entre os 

vários elementos constitutivos desse fenômeno, tendo em vista que no “universo do mangá”, é 

clara a interdependência dos elementos que definem a sua sobrevivência no mercado. (STEINER, 

1993, apud CRESWELL, 2007, p. 202). 

O Neofuncionalismo surgiu entre o final da década de 1970 e início da década de 80. 

Propunha uma análise profícua da mudança social e da diferenciação. Para melhor 

compreendermos o neofuncionalismo é preciso tecer algumas considerações acerca de suas 

teorias originárias advindas do funcionalismo. Portanto, trata-se de uma derivação do 

estruturalismo. Destaca a função como principal estrutura a ser considerada. Inspirou-se no 

organismo biológico. Seus principais representantes foram: Malinowski, Merton e Parsons. 

Também podemos perceber forte influência em Durkheim. A contribuição do funcionalismo 

clássico desenvolvido por Malinowski representou uma mudança de rumo dentro das Ciências 

Sociais. Malinowski dedicou-se aos estudos das sociedades primitivas, resolveu buscar 

compreender esse sistema dentro do próprio sistema com os códigos utilizados dentro da cultura 

da sociedade analisada. 

A razão pela qual escolhemos o método neofuncionalista para pautar nossas análises 

é que o mesmo nos possibilita uma interpretação da relação sistêmica implícita no funcionalismo 
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de Parsons. O funcionalismo parsoniano percebe que os elementos do sistema social reagem entre 

si construindo determinado fenômeno. Estão inclusos nessa relação os fatores psicológicos e 

simbólicos. Como esclarece Pedro Demo: 

O conceito de socialização abrange aqueles processos individuais e psicológicos da 
aprendizagem e apropriação de orientação valorativa, de modos de comportamentos e de 
conhecimentos funcionais específicos, que são de importância funcional para um 
sistema: através de interiorização e internalização - são assinaladas e fixadas as 
orientações valorativas relevantes na estrutura dos sistemas pessoais. Segundo Parsons, 
estas orientações valorativas precisam ser tais que sejam, em grau considerável, função 
da estrutura fundamental dos papéis e dos valores dominantes do sistema social. 
(DEMO, 2007, p. 223.) 

Uma questão interessante na interpretação de Demo (2007) do estrutural 

funcionalismo de Talcott Parsons é a dimensão de dominação. Parsons indicava que o sistema 

social flui de forma que os dominados apresentem a tendência de reproduzir os símbolos do 

sistema vigente através da internalização e da interiorização. No caso de nosso estudo, cujos 

objetivos são o de investigar de que maneira o ciberespaço contribuiu para uma forma nova de 

criar efeitos que enriqueceram a linguagem das HQs, criando também um novo padrão de 

relacionamento entre usuário-leitor, e, sobretudo perceber se o suporte digital ameaça o suporte 

impresso. Nosso objeto de estudo é um produto cultural e como tal deve ser percebido como algo 

que difunde uma ideologia, todavia, os quadrinhos japoneses são muitas vezes utilizados como 

forma de contestação de valores da sociedade japonesa. Os valores interiorizados, não são sempre 

os salvaguardados pela classe dominante. 

A prática de realizar downloads via internet é reconhecidamente um ato ilegal, ou 

seja, algo que seria considerado por Parsons como um comportamento desviante, algo comparado 

ao conceito de anomia 16 de Durkheim (2006). É exatamente no problema de Durkheim que surge 

a abordagem neofuncionalista. A diferenciação é o elemento que possibilita o entendimento da 

mudança social e para tanto deve estar relacionada com os outros elementos da realidade. 

Preenchendo as lacunas deixadas no funcionalismo clássico, o neofuncionalismo aprimora as 

teorias de Parsons e Durkheim. 

16 A anomia é um comportamento que sai da ordem do normal, do esperado, do comum. Quando algo ocorre fora do 
esperado dentro da ordem do sistema social este comportamento é considerado anômalo. 
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A pesquisa seguiu uma abordagem qualitativa. “Ela é, em grande parte, um 

processo investigativo no qual o pesquisador gradualmente compreende o sentido de um 

fenômeno social ao contrastar, comparar, reproduzir, catalogar e classificar o objeto de estudo”. 

(MILES HUBERMAN, 1984 apud CRESWELL 2007, p. 202). 

Durante a pesquisa foi desenvolvida uma pesquisa bibliográfica, a fim de que 

fosse possível “a análise comparativa de vários posicionamentos sobre um mesmo assunto e daí 

advém a principal vantagem desse tipo de pesquisa”, [...] englobar a temática de forma um pouco 

mais ampla do que aquela que seria possível na pesquisa de campo” (BASTOS, 2007, p. 32). 

O embasamento teórico buscou na netnografia a ferramenta complementar 

essencial para a coleta e análise dos dados e fenômenos a serem abordados na pesquisa. Esse tipo 

de pesquisa segue os ditames da etnografia, uma metodologia de pesquisa oriunda da 

antropologia e que está profundamente relacionada com o conceito de cultura. Sua origem 

remonta do século XIX, e apesar de os trabalhos iniciais terem aspectos divergentes do que hoje 

consideramos um estudo etnográfico, sua essência é a mesma: o estudo cultural através de uma 

imersão profunda no grupo que está sendo estudado. (GOETZ; LECOMPTE, 1988). Com a 

netnografia, conforme Bentes Pinto et al. (2007, p. 5), “[...] podemos vislumbrar neste conceito 

antropológico possibilidades de sua aplicação no universo das novas expressões culturais, 

inclusive, naquelas relativas às comunidades virtuais. 

De acordo com Goetz e Lecompte (1988), etnografia é uma reconstrução analítica de 

cenários e grupos culturais que traz as crenças, práticas, artefatos e conhecimentos 

compartilhados pela cultura que está sendo estudada. Para Hine (1997) com o surgimento do 

ciberespaço 17, tornou-se premente o uso e aplicação de metodologias de pesquisa que permitam 

“capturar” a essência dos fenômenos presentes no mesmo. É nesse cenário que se destaca 

netnografia. Termo este cunhado por Robert V. Kozinets, que tem suas origens na tradicional 

etnografia e a proposta de sua nova roupagem visa os estudos e pesquisas de marketing de 

17 É um termo definido por William Gibson no conto de ficção-científica ‘O Neuromante’ (1988). Nesse conto o 
autor descreve um futuro dominado por redes de computadores e bancos de dados. Para Pierre Lévy (1999), o 
ciberespaço é “[...] um universo de possíveis calculáveis a partir de um modelo digital”. (p. 75), é um espaço de 
comunicação aberto e flexível gerado a partir da conexão mundial de computadores. 
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consumidores no ambiente virtual. Em outras palavras, corrobora Bentes Pinto et. al. (2007) “[...] 

Trata-se de uma descrição escrita resultante do trabalho de campo que estuda as culturas e 

comunidades onlines emergentes, mediadas por computador, ou comunicações baseadas na 

Internet, onde tanto o trabalho de campo como a descrição textual são metodologicamente 

conduzidas pelas tradições e técnicas da antropologia cultural”. 

Segundo Braga (2006) o neologismo “netnografia” (nethnography net + 

ethnography) foi originalmente cunhado por um grupo de pesquisadores norte-americanos, 

Bishop, Star, Neumann, Ignacio, Sandusky Schatz, em 1995. Na época, eles testavam 

equipamentos para o desenvolvimento de uma biblioteca digital da Universidade de Illinois, parte 

de um projeto de maior escala para o desenvolvimento de tecnologias de base para uma infra- 

estrutura de informação global. 

Metodologicamente, a netnografia funda-se na noção de observação participante, 

apesar de não ter um contato face a face. Mesmo assim, é possível a participação e o 

envolvimento do pesquisador, pois os ambientes interacionais da comunicação mediada por 

computador (CMC) caracterizam-se pela ausência física dos visitantes, tornando-se invisível18, 

principalmente pela possibilidade do anonimato presente nesse território. 

Kozinets, (1997 apud BENTES PINTO et. al., 2007, p. 6), menciona que a 

netnografia pode ser utilizada de três maneiras. São elas: 

1) como metodologia para estudar ciberculturas e comunidades virtuais puras 
(comunidades cujas relações sociais são exclusivamente mediadas por computador); 2) 
como metodologia para estudar ciberculturas e comunidades virtuais derivadas 
(comunidades cujas manifestações também ecoam na vida real); 3) como ferramenta 
exploratória para estudar diversos assuntos. 

Assim é possível construir significados a partir da realidade social e cultural, 

moldando a interface de acordo com o universo semântico e visual em que o usuário está 

inserido. Para isso, seguimos os passos descritos didaticamente a serem percorridos na 

18 Essa prática é conhecida como lurking. Significa, literalmente, ficar à espreita. 
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netnografia por Kozinets, 1997 (apud BENTES PINTO et. al., 2007, p.6). Em linhas gerais, os 

passos são: 

a) Entrada ou “ingresso”: o pesquisador precisa estar ciente e suficientemente 

esclarecido com relação ao tema investigado, afinal, é a partir disso que ele poderá identificar a 

quem serão dirigidas as questões referentes ao mesmo. Nessa fase, o pesquisador visita fóruns, 

comunidades virtuais, sites, entre outras formas de intercâmbio de informações entre os 

internautas. É nesse primeiro passo em que ele tem o objetivo de aprender a linguagem, valores e 

conceitos do grupo investigado, obtendo informações sobre a identidade cultural dos 

participantes; 

b) Coleta e análise de dados: Nessa fase faz-se um levantamento exploratório dos 

sites mais importantes para a pesquisa. É justamente nesse passo que o pesquisador deve 

organizar os dados de maneira que realize uma interpretação simbólica. A parte mais importante 

desse passo é a utilização de categorias para qualificar o comportamento dos participantes das 

comunidades investigadas, como sugere o próprio Kozinets; 

c) Confiabilidade nas interpretações: como a netnografia baseia-se na análise de 

discursos textuais, é aconselhável a adequação à abordagem de George Mead (1950) segundo a 

qual a última unidade de análise não se restringe a pessoa, mas ao seu comportamento. Kozinets 

se apóia no filósofo da linguagem Ludwig Wittgenstein, que considera o texto como uma ação 

social, portanto, um ato comunicativo. Além disso, a netnografia tem a vantagem de poder ser 

combinada com outras técnicas de coletas de dados, entrevistas, grupos focais, sondagens, com o 

intuito de obter uma compreensão ampla sobre a população estudada; 

d) Ética de pesquisa: Kozinets chama atenção para duas questões que guiam os 

questionamentos acerca da ética em netnografia: os fóruns on-line são considerados públicos ou 

privados? O que significa “consentimento informado” no ciberespaço? Em suma, ética na 

netnografia é estar atento aos seguintes princípios de privacidade, confidencialidade, apropriação 

de outras histórias pessoais e o consentimento informado; 
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e) Checagem dos participantes: procedimento segundo o qual é apresentado um 

relatório final para alguns dos participantes que participaram da pesquisa a fim de que eles 

possam fazer comentários e avaliem os resultados. Esse tipo de procedimento permite que se 

obtenha insights adicionais sobre a pesquisa, obtendo um feedback dos envolvidos na pesquisa. 

Uma das limitações que a netnografia apresenta frente a etnografia tradicional diz 

respeito à identidade e veracidade dos participantes. A identidade dos membros da comunidade e 

as informações postadas são duvidosas. Portanto, tornou-se pertinente triangular a técnica de 

observação netnográfica com outras técnicas de pesquisa, tais como análise de outras fontes 

documentais disponíveis no ciberespaço, sites, etc. 

Com o enfoque qualitativo, realizou-se o exercício da observação participante das 

comunidades selecionadas. Sobre esse tipo de observação, enfatizamos: 

A observação participante serve como uma fórmula para o contínuo vaivém entre o 
‘interior’ e o ‘exterior’ dos acontecimentos: de um lado captando o sentido de 
ocorrências e gestos específicos, através da empatia; de outro, dá um passo atrás, para 
situar esses significados em contextos mais amplos. Acontecimentos singulares, assim, 
adquirem uma significação mais profunda ou mais geral, regras estruturais, e assim por 
diante (CLIFFORD, 1998, apud CÔRREA, 2008, p.153). 

O Campo do estudo empírico foram as Comunidades do Orkut sobre animê e mangá. 

As mensagens publicadas nas páginas das comunidades do Orkut19 foram armazenadas para 

preservar o material empírico de análise. Por uma questão ética, os autores dos posts não serão 

identificados nominalmente, sendo os nomes representados pela letra M (membro da 

comunidade), ou pela expressão Autor do tópico e Informante, seguido de uma letra para 

diferenciar os informantes. As comunidades também terão seus nomes preservados. Dessa 

maneira, usaremos as siglas C1 e C2 para designar a Comunidade 1 e a Comunidade 2. 

Para investigar as experiências vividas em cada comunidade, foram investigados os 

temas que mobilizavam ou não a participação dos membros, o engajamento, e que levavam a 

discussões polêmicas ou provocavam perturbações, gerando conflitos; e os momentos em que 

19 O Orkut é uma rede de relacionamentos virtual. Inicialmente, só poderiam ser membros àqueles que fossem 
convidados. Atualmente, apenas um cadastro basta para fazer parte dessa rede. 
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haveria demonstração de ajuda, cooperação, a partir do compartilhamento de informações entre 

os integrantes. Também foi examinado o modo de funcionamento dos grupos, a imposição de 

normas e os tipos de sanções aplicadas, quem era a figura que exercia o poder, qual o papel do 

dono da comunidade, assim como um reconhecimento dos integrantes mais participativos e tipos 

de intervenções realizadas. Para tanto, foi observada a dinâmica de interação de acordo com os 

fatos, com o conteúdo das mensagens transmitidas e com o tipo e quantidade de comentários que 

um tópico fosse capaz de receber, o que poderia indicar o grau de interesse em torno de 

determinado assunto, no nosso caso, o foco é o mangá. 

A estes dados, acrescentam-se criação de tópicos e enquetes direcionadas ao assunto 

da pesquisa nas comunidades, conversas/discussões realizadas pelo programa msn messenger 

com alguns dos membros das comunidades, além da observação participante em encontros sobre 

o mangá, experiências registradas sistematicamente em um diário de campo etnográfico. Estas 

opções visam ampliar a base empírica de dados para a compreensão do fenômeno investigado em 

sua complexidade, evitando os perigos de ter como fonte de dados única os registros disponíveis 

nos logfiles. Somam-se ainda a esses dados coletados, informações fornecidas pela própria 

comunidade, tal como o número de homens e mulheres na comunidade, etc. Referente a isso, 

foram colocadas notas, para esclarecer que a determinada informação foi cedida pela própria 

comunidade. 

Ressaltamos que, para a realização da pesquisa, entramos em contato com os donos 

das comunidades através de recados deixados em suas páginas. Disponibilizamos endereço 

eletrônico, para algum contato, seja para aprovar ou negar o pedido de autorização para a 

investigação da comunidade. Nesse quesito, houve uma série de dificuldades, tais como, o fato de 

estar arriscando o endereço de e-mail (também é o mesmo endereço do MSN Messenger) num 

ambiente como o Orkut, que sabemos, de confiável não tem nada, e, brincadeiras infantis 

empreendidas por pessoas que adicionaram o endereço e não se identificaram. A essas pessoas foi 

aplicado o bloqueio e registro do IP por questão de segurança futura. Após essas dificuldades, 

segundo o próprio ditado popular “depois da tempestade vem a bonança”, recebemos resposta de 

autorização da maioria das comunidades selecionadas. Portanto, a partir das autorizações 

concedidas partimos para a investigação das comunidades. 
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Vale mencionar que as dimensões do virtual e real não são opostas, como lembra 

Lévy (1996, apud CÔRREA, 2008, p.150), ao contrário, são complementares, conseqüentemente, 

as experiências vividas no mundo real podem auxiliar na compreensão de um conjunto de 

atitudes e comportamentos manifestados no ambiente virtual e na cibercultura contemporânea. 

4.1 ESTUDO EMPÍRICO 

Tomamos como cenário do estudo empírico as Comunidades do Orkut sobre animê e 

mangá. Do ponto de vista dos estudos realizados no campo da Biblioteconomia e da Ciência da 

Informação, entendemos se tratar de uma comunidade de usuários, razão pela qual pensamos ser 

necessário tecer algumas considerações sobre tais estudos. Nessas comunidades, realizaremos um 

estudo de usuários, com o intuito de buscar respostas, ou, pelo menos delinear (de acordo com os 

objetivos da pesquisa) a relação do leitor de quadrinhos japoneses com as tecnologias de 

informação e comunicação e como estas têm influenciado o processo de leitura e acesso ao 

material. Entende-se como estudo de usuário “[...] uma investigação que objetiva identificar e 

caracterizar os interesses, as necessidades e os hábitos de uso de informação de usuários reais 

e/ou potenciais de um sistema de informação”. (DIAS e PIRES, 2004, p. 11) 

Os estudos de usuários tiveram início por volta de 1948, na Conferência de 

Informação Científica da Royal Society. Após estes, outras abordagens foram apresentadas e 

postas em prática visando conhecer o comportamento do usuário ao buscar informações. Porém, a 

maioria dos estudos da época não era tão aprofundada como as de hoje, que exigem do 

profissional da informação o jogo de cintura para compreender o comportamento do usuário e de 

suas ações no processo de busca das informações, assim como que destino é dado às informações 

recuperadas. 

Segundo Ferreira (1997), no final da década de 1970, a maioria dos estudos de 

usuários empreendidos tinham como seus objetivos: 
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a)& Determinar os documentos mais utilizados, 

b) Descobrir hábitos dos usuários para obter informação nas fontes disponíveis, bem 

como as maneiras de busca (uso de serviços de recuperação de informação, 

processo de citação, canais informais, etc.), 

c) Estudar aceitação das inovações tecnológicas da época, 

d) Evidenciar o uso feito dos documentos, 

e) Pesquisar as maneiras para obtenção de acesso aos documentos, 

f) Determinar as demoras toleráveis. 

No entanto, naquela época, os estudos feitos tinham aporte metodológico deficiente e 

muitas vezes levavam a resultados pouco úteis, algumas vezes até mesmo contraditórios. Foram 

lançadas várias críticas a esses estudos, entre as quais, estava a falta de uniformidade conceitual 

nas pesquisas, termos como informação, necessidades e uso da informação eram usados 

imprecisamente; a deficiência nas definições e pressupostos claros para focalizar variáveis e gerar 

questões de pesquisa e por fim, as metodologias utilizadas pareciam inadequadas para o objeto 

em estudo. Não havia metodologias específicas, abrangentes e com rigor científico. 

Logo após as ferrenhas críticas, profissionais da informação movimentam-se no 

sentido de diminuir esses comentários e trabalham na conceituação de termos e na definição dos 

métodos científicos de pesquisa apropriados para o estudo de usuários. A partir do esforço feito 

pelos profissionais da área, há então, a definição entre usos e necessidades; a caracterização da 

necessidade de informação; a distinção entre necessidades e demandas e a criação das categorias 

de estudo de usuários. 

Para Wilson-Davis ([198-?] apud CUNHA, 1982, p. 5) as pesquisas sobre estudos de 

usuários podem ser de dois tipos: 

a.& Estudos centrados na biblioteca: a investigação de como as bibliotecas e os centros 
de informação são utilizados; 

b.& Estudos centrados no usuário: como um grupo particular de usuários obtém a 
informação necessária para conduzir o seu trabalho. 
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Em suas origens, o estudo de usuário tem como alicerce três áreas, cada uma com 

suas particularidades, mas, com algo em comum: o estudo do comportamento humano, embora 

esse seja estudado por pontos de vista distintos. São elas: a psicologia, a antropologia e a 

sociologia. 

Para compreendermos melhor a base teórica que compõe o campo do estudo de 

usuários faz-se necessário explicitar brevemente o seu desenvolvimento. Os três sistemas básicos 

através dos quais se organiza a atividade humana são personalidade, cultura e sociedade. São 

sistemas que oferecem a base para a consideração do indivíduo e deve ser estudado no seu inter- 

relacionamento com a sociedade e a cultura. A personalidade, a cultura e a sociedade são objeto 

de estudo das disciplinas de Ciências Sociais e, tradicionalmente, também constituem o campo de 

estudo da Psicologia, Antropologia e Sociologia. A psicologia dedica-se ao estudo do 

comportamento do indivíduo. A antropologia busca apurar a existência de regularidades entre os 

inúmeros aspectos do comportamento humano numa sociedade. Em suma, estuda a cultura, 

entendida como a maneira de viver em uma sociedade. A sociologia objetiva estudar a interação 

social dos seres vivos nos diferentes níveis de organização da vida. É uma ciência relacionada a 

observação e a análise do comportamento social humano. Conforme Rabelo (1980): 

Nos três sistemas básicos através dos quais a atividade humana se organiza – 
personalidade, sociedade e cultura – e nas disciplinas que se dedicam a esse estudo – 
Psicologia, Sociologia e Antropologia – é que se situa a base teórica do setor usuário e 
de seu estudo. A partir dessas observações, amplia-se a proposta inicial de consideração 
do campo, podendo-se afirmar que esse trata de indivíduo ou grupo de indivíduos, que 
vive numa determinada sociedade e cultura e que se relaciona com uma instituição social 
– a biblioteca. (RABELO, 1980, p. 28-29) 

Portanto, o ponto em comum das três disciplinas – o comportamento – se refere a 

“tudo aquilo que o organismo faz”. Ele implica em ação. E ação “[...] é um modo de relação entre 

um ator, isto é, um organismo ou uma coletividade socialmente organizada, e uma situação, isto 

é, um sistema de objetos entre os quais incluem-se objetos sociais, isto é, outros atores”. 

(RABELO, 1980, p. 29) 

O conceito de usuário quer seja tradicional ou virtual, é sempre o indivíduo que busca 

informações, tanto para satisfazer suas curiosidades como para suas atividades, inclusive para a 
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resolução de problemas. Em nosso caso, esse usuário é o pertencente à virtualidade, que 

geralmente procura informações por curiosidade ou para saber onde obter o material que deseja. 

Retomando a diferença entre o conceito de uso e necessidade da informação, é 

importante ressalvar que 

“Usar informação é trabalhar com a matéria informação para obter um efeito que 
satisfaça a uma necessidade de informação. Utilizar um produto de informação é 
empregar tal objeto para obter, igualmente, um efeito que satisfaça a uma necessidade de 
informação, quer esse objeto subsista (fala-se, então, de utilização), modifique-se (uso) 
ou desapareça (consumo)”. (LE COADIC, 1996, p. 39) 

Nos nossos estudos, veremos adiante que essa é uma realidade aplicada ao objeto de 

pesquisa, pois, estes usuários utilizam a informação para obter o que desejam e para satisfazer 

suas necessidades, utilizando o mangá (em papel) em suas leituras, modificando seu uso (o 

computador) e optando por obtê-lo de outras formas que não são as tradicionais, como irem 

comprar ou não o mangá numa banca de revista, já que há outras opções como ler na internet e 

baixar o conteúdo. 

Para “esmiuçar” ainda mais as características do ambiente em que se deu a pesquisa, 

descreveremos resumidamente a estrutura macro – o Orkut – além de tecer alguns breves 

comentários sobre aspectos simbólicos das comunidades e de seus donos. 

4.2 O ORKUT 

Filiado ao Google, o Orkut foi criado em 19 de janeiro de 2004. O objetivo principal 

do site é contribuir para que os seus membros possuam uma rede de relacionamentos e amigos 

confiáveis, embora saibamos que hoje, isso é praticamente impossível e claudicante. Seu nome 

advém de seu projetista chefe, Orkut Büyükkoten, um dos engenheiros do Google. (ESTATUTO 

da comunidade, 2007). 

Nessa rede social cada usuário possui uma página com o seu perfil e fotografia. O 

perfil dos usuários divide-se em: social, profissional e pessoal. Nas páginas de cada perfil está 
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disponível o mural de recados, depoimentos e as comunidades da qual o usuário e sua rede de 

amigos participa. 

Com relação às comunidades, estas possuem a estrutura de fóruns mais elaborados, 

pois é planejada para facilitar o seu uso, de forma que qualquer pessoa consiga utilizar facilmente 

com os recursos oferecidos. Mas, para que existem essas comunidades? De acordo com Nunes 

(2007, p. 51) “Elas existem como forma de agrupar usuários em torno de afinidades comuns, 

como por exemplo, comunidades criadas a fim de agregar fãs de determinadas bandas musicais 

ou indivíduos que preferem determinada marca de refrigerantes”. 

Os recursos oferecidos pelas comunidades podem ser divididos de maneira geral em 

três categorias: fórum, enquete e eventos. Qualquer usuário tem liberdade para criar tópicos e 

enquetes, embora já existam comunidades que exigem a criação de tópicos dentro da temática 

principal da comunidade e até mesmo desde que haja pedido de autorização prévia. Outrossim, há 

comunidades que excluem tópicos que considerem repetitivos, ou que desrespeitem algumas 

regras da comunidade. 

É no fórum que encontramos a maior parte do conteúdo das comunidades, 

obviamente, pelo fato de ser o espaço destinado para os membros discutirem os assuntos 

propostos em cada tópico. Já as enquetes funcionam como um mecanismo de pesquisa, com a 

finalidade de colher opiniões de membros das comunidades. Qualquer um pode criar ou excluir 

sua própria enquete. Mas, apenas o dono e o moderador da comunidade têm o poder de excluir 

enquete de outras pessoas. “As enquetes [...] podem ter um prazo para seu encerramento de votos, 

bem como a inserção de imagens pelos usuários que as criam”. (NUNES, 2007, p. 52). Por outro 

lado, a categoria eventos nem sempre é utilizada por todas as comunidades, apesar de ser um 

incentivo aos encontros e discussão dos assuntos fora da comunidade virtual, em mundo real. É 

neste espaço que os encontros podem ser agendados e divulgados. 

Com relação aos donos das comunidades, embora esteja claro que é aquele que a 

criou, o Orkut considera ‘dono’ de uma comunidade não somente o usuário que a criou, mas, 

também aquele indivíduo que a recebeu de outro (ex-dono). O dono tem a opção de escolher até 

dez moderadores, no máximo, para o auxiliarem na administração da comunidade. Tanto o dono 
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como os moderadores podem apagar comentários, se estes forem considerados ofensivos ou 

inconvenientes. 

Percebemos ao longo dessa breve explanação sobre o Orkut e suas comunidades que 

o dono da comunidade é uma figura importante e que pode agir como julgar necessário, de 

acordo com o seu entendimento, desde apagar postagens ao banimento de membros. Tal como 

ocorria na Grécia antiga, onde aquele que havia cometido um ‘crime’ ou ‘erro’, era banido de sua 

terra. Após muitos anos, depois de seu ostracismo20, só então, este poderia retornar, ou, mesmo 

em alguns casos, nunca mais retornar. A diferença é que nas comunidades virtuais, se um 

membro é banido por perturbar a ordem (isso é crime previsto em lei), esse membro pode voltar, 

mesmo sem o consentimento do dono da comunidade, afinal, ele voltará com um fake 21, então, 

como poderiam descobrir? Esse usuário mal intencionado pode permanecer participando da 

comunidade sem que qualquer outro saiba. A não ser que este volte a perturbar a paz dos usuários 

da comunidade, para então, ser banido novamente. 

Tal como os poderes conferidos ao dono, os moderadores também podem fazer as 

mesmas coisas, porém, não possuem poder de mudar as condições de outro moderador. 

Relacionando a territorialização da web às ações do ‘dono’ da comunidade, conforme 

Rousseau (1997 apud NUNES, 2007, p. 55) “a ‘cerca’ foi criada por alguém que teve a audácia 

de se apropriar de um território qualquer, tendo sua ação legitimada pela crença de ‘pessoas 

simples o suficiente’ para contestar sua atitude”. Vejamos: 

O primeiro que, tendo cercado um terreno, atreveu-se a dizer: isto é meu e encontrou 
pessoas simples o suficiente para acreditar nele, foi o verdadeiro fundador da sociedade 
civil. Quantos crimes, guerras, assassínios, quanta miséria e horrores não teria poupado 
ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas ou enchendo o fosso, houvesse 
gritado aos seus semelhantes: evitai ouvir esse impostor. Estareis perdido se esquecerdes 
que os frutos são de todos e que a terra não é de ninguém! (ROUSSEAU, 1997, p.55) 

20 Segundo o dicionário Michaelis: s. m. 1. Desterro, por meio de votação secreta, a que os atenienses condenavam os 
cidadãos cuja presença consideravam perigosa. 2. Exclusão, isolamento, proscrição. 

21 Falso perfil. 
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Diante do exposto, percebemos o dono da comunidade como o indivíduo que cercou 

seu espaço simbólico, assemelhando-se e muito da afirmação de Rousseau quando mostra que 

encontrou pessoas simples para crer nele. O dono passa a ser aquele que norteia como deve se dar 

a interação entre esses usuários, embasados a partir da percepção da realidade, identificando ali 

elementos simbólicos em comum. Como assevera Nunes (2007, p. 55) “loteou um território 

simbólico no Orkut”. Loteado esse território, o próximo passo do dono é ditar as regras, onde os 

usuários irão optar segui-las ou não. Basicamente, são regras de convívio social na comunidade 

virtual, tais como proibição de agressões entre os membros, perfis falsos, identificação do usuário 

nos fóruns e enquetes, proibindo postagens anônimas. Esse conjunto de regras e normas de 

convívio em ambiente virtual chama-se netiqueta. 

Ressaltamos que é o dono, através de comunidades moderadas, quem decide se um 

membro participa ou não, pelo motivo que ele quiser. Burlar algumas das regras estabelecidas nas 

comunidades ocasiona a exclusão do membro. Em outras palavras: o território do ciberespaço tal 

como acontece no território da galáxia terrestre, também é institucionalizado, com regras e 

etiquetas. 
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5 ANÁLISE DE DADOS 

5.1 CAMPO DE EXPERIMENTAÇÃO: O ORKUT 

Neste capítulo iremos nos deter as análises dos dados coletados na pesquisa empírica. 

Ao proceder a uma análise netnográfica iniciaremos com a descrição do ambiente virtual que deu 

base a nossos estudos. Passaremos então, ao detalhamento das comunidades investigadas 

cientificamente. Relembrando que usaremos as siglas C1 e C2 para identificar cada comunidade, 

com o intuito de preservar os nomes das comunidades e de seus membros. 

5.1.1 Comunidades: categorias base 

De modo geral as comunidades do Orkut se dividem basicamente em 28 categorias, 

conforme a seguir: 

1. Alunos e Escolas
 

2. Animais: de estimação ou não
 

3. Artes e Entretenimento
 

4. Atividades
 

5. Automotivo
 

6. Cidades e Bairros
 

7. Computadores e Internet
 

8. Culinária, Bebidas e Vinhos
 

9. Culturas e Comunidade
 

10. Empresa
 

11. Escolas e Cursos
 

12. Esportes e Lazer
 

13. Família e Lar
 

14. Gays, Lésbicas e Bissexuais
 

15. Governo e Política
 

16. Hobbies e Trabalhos Manuais
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17. Jogos
 

18. Moda e Beleza
 

19. Música
 

20. Negócios
 

21. Países e Regiões
 

22. Pessoas
 

23. Religiões e Crenças
 

24. Romances e Relacionamentos
 

25. Saúde, Bem-estar e Fitness
 

26. Viagens
 

27. História e Ciências
 

28. Outros
 

Algumas comunidades sobre animê e mangá estão inseridas nas categorias “hobbies e 

trabalhos manuais”, outras em “Artes e entretenimento”. Isso se deve ao fato de que certos 

usuários consideram o ofício do desenho como arte manual, como na realidade o é em sua 

essência, enquanto que outros inserem as comunidades nas categorias de artes e entretenimento, o 

que também é verdade. A partir daí, podemos perceber o ponto de vista que cada dono das 

comunidades tem com relação ao seu julgamento e a sua cognição ao classificar a comunidade 

em uma dessas categorias disponíveis. 

Passaremos agora as descrições dos perfis dos usuários da C1 e C2, bem como de 

suas estruturas. Lembrando que esse procedimento foi possível graças à colaboração dos donos e 

moderadores das comunidades que repassaram os dados, dos quais, faz parte do controle deles 

mesmos, como auxílio na administração da comunidade. 
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- Propagandas: tópico destinado aos membros que desejam fazer propagandas de suas 

comunidades, produtos, etc. 

5.2.2.1 Discussões – C1 

Em torno das discussões, estas são relacionadas às seguintes categorias: 

- Mangá / Publicações especializadas: 

Além de ter criando essa consciência [do que é o animê e o mangá], pela primeira vez 
surgia nas bancas uma revista para que os fãs pudessem saber de antemão novidades 
sobre Animes e desenhos em geral, a revista Herói. Hoje em dia você acha uma dúzia 
diferente de revistas com esse tema, mas pela primeira vez, na época, havia um público 
para esse tipo de publicação. Nela haviam sinopses de episódios, novidades, entrevistas 
com dubladores e matérias informativas. Um marco. Unanimidade entre os espectadores, 
sucesso estrondoso, divisor de águas pros Anime e revistas especializadas no Brasil, isso 
é uma pequena, bem pequena sinopse de tudo o que CDZ foi capaz de causar durante 4 
anos ininterruptos. (Autor do tópico) 

- Animê: 

Entendam o que foi a febre Cavaleiros do Zodíaco (Tópico) 

Depois de ver o festival de groselha despejada por pessoas mais jovens que não tiveram 
contato com o tempo áureo de CDZ no tópico de discussão sobre o anime mais 
conhecido do Brasil, fiz esse tópico para pelo menos criar uma luz para eles e eles 
entenderem melhor a razão de CDZ ser um marco e não falarem tanta besteira. (Autor do 
tópico). 

- Downloads / Links quebrados: 

No ‘tópicos úteis’ o link para o catálogo de animes está quebrado. (M) 

Não acho que algum site permitiria que colocássemos links diretamente para downloads 
aqui na comunidade, tirando as visitas dos sites. (M) 

- Sugestões e críticas: 
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Um fato muito curioso na C2 é que apesar de SM ser um mangá voltado para o 

público feminino, a presença do sexo masculino é muito grande nessa comunidade. Sobre a 

participação dos homens, é interessante observar algumas discussões sobre SM, por ser destinado 

ao público feminino, muitos levantam a questão do preconceito. Muitos meninos participam, 

mas, tem vergonha de assumir que assistem animê e que lêem mangá das SM, pois são heroínas 

que usam seus poderes mágicos com acessórios como tiaras, canetas ou broches, marca 

fortemente feminina. Outros meninos demonstram não se importar, assumindo o gosto pessoal. 

Prova disso é o depoimento do Informante H: 

[...] Se tem vergonha de assumir que assiste Sailor Moon, nem chega perto da 
comunidade. Vergonha de falar que é macho, que pega geral muitos não tem, mas tem 
para assumir os próprios gostos e preferências, aí a coisa é outra... Fica todo mundo 
escondidinho em casa assistindo o desenho. E quando é pego de surpresa, qual é a 
desculpa que dá? “Estava mudando de canal”. 

Inclusive, são eles os que mais participam das discussões 27. No Brasil, não há divisão 

por faixa etária e sexo para os leitores de mangá, portanto, talvez essa massiva presença 

masculina se explique por conta desse detalhe. O mesmo acontece com o mangá ‘Samurai X’, em 

que o público feminino é maioria. 

5.3.1.1 Estrutura da C2 

É uma comunidade para fãs do shojo mangá e animê Sailor Moon, da autora Naoko 

Takeuchi. Diferente da C1 em poucos aspectos, pois a C1 costuma ter um eixo de gênero mais 

geral, enquanto que na C2, está claro que é mais voltado para o shojo mangá e é dedicado a uma 

única obra. Também é uma comunidade organizada, dividida em diversos tópicos que facilitem a 

vida dos usuários. A comunicação é informal e assíncrona. A comunidade conta com 19.861 

membros e foi criada em 1 de junho de 2004. Vejam-se a interface da mesma (Figura 17): 

27 Segundo os moderadores da C2, os homens não só são maiores em número como também são os que mais 
participam da comunidade voltada para o mangá shojo. 
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Título do tópico: Coisas que não entendemos em Sailor Moon.28 

Membro 1: Pq ninguém consegue perceber que a Sailor Moon é a Serena! Eu sei que 
elas mudam de visual, mas a Madonna faz isto td ano e tds sabem que é a Madonna! Se 
as Sailors são japonesas, pq nem tds tem cabelo preto e olhos puxados? 

Membro 2: G, essa coisa de olhos grandes q a maioria dos animes tem, é apenas um 
estilo q os Japoneses usam pra melhor expressar os sentimentos dos animes com mais 
realidade! É o q faz a gente gostar desses tipos de desenhus tb! ^^ Um desenhu 
americano naum tem a realidade q um Japonês tem! 

Membro 1: eu sei os americanos são mais legais!:) Os únicos desenhos japoneses que 
prestam é Sailor Moon, Sakura Card Captors, DragonBall, Nadja,Shin-chan, Haruhi 
Suzumiya, Lucky Star, Samurai Girl, Love Hina, hum... Resto Lixo. [...] A Disney! Eu 
amo os clássicos!A Dama e o Vagabundo, Lilo e Stitch, Pinóquio, A Pequena Sereia, O 
Rei Leão, Tarzan, Branca de Neve e os 7 anões, Hércules, Alice no País das Maravilhas! 
Anime é só vicio entende?Um dia vc vai desviciar e vai gostar de outra coisa, talvez aqui 
a um ano ou 2 por aí! Pq hoje em dia não tem desenho bom que se passe! Por exemplo: 
Naruto E desenhos americanos legais tem: Phineas e Ferb, Billy e Mandy,Coragem o 
Cão Covarde,Dexter, entre outros... E sinceramente as músicas de ANIME são horriveis! 
Odeio vozes japonesas, Inglesas Forever! [...] E eu odeio o Japão e a China, eles comem 
CACHORRO lá! Que miseráveis! 

Membro 3: Pow eu curto High School Musical da Disney hauhau… e adoro Toy 
Story!!! 
hauhua !!! 

Membro 4: Bem, voltando as coisas que não entendemos em Sailor Moon... 
Conforme o diálogo da comunicação assíncrona acima, pudemos perceber a 

variedade de assuntos que foram surgindo no decorrer da conversa, e que em dado momento, 

nada tinha a ver com a temática principal. E nesse ‘papo’, a única mulher é o membro número 4 

(quatro), que solicita aos outros membros o retorno à temática inicial. 

A seguir, detalharemos os assuntos recorrentes na C2, que costuma ser o mais 

diversificado possível. 

5.3.1.2 Discussões – C2 

As discussões da C2 são relacionadas às seguintes categorias: 

28 Esse tópico tinha o propósito de discutir uma série de falhas ou aspectos relacionados ao animê e mangá Sailor 
Moon. Nesse tópico se discutiu sobre a dublagem brasileira, a diferença dos nomes das personagens do animê para o 
mangá, entre outros assuntos realmente relacionados à Sailor Moon. Mas, em dado momento, a conversa desvirtuou- 
se de seu foco principal. 
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- Mangá SM: 
[...] no mangá não mostra como a Haruka despertou... mas enfim eu queria saber por 
que. [...] e outra coisa, se as outer (Netuno e Urano) tavam observando a destruição do 
milênio de prata dos planetas delas... como é que elas morreram??? tipow depois do 
genocidio lá a Saturn foi e apagou os rastros do Milênio de Prata (não sei porque). (M) 

1ª -> no manga explica bem melhor o porque, pelo que me lembro foi que eles foram 
influenciados pelo Wiseman e começaram a tentar tomar o poder da Terra, daí a Neo 
Serenity expulsou a black moon. 2ª -> como ele se tornou um da família blck moon eu 
não lembro direito, e ele queria tomar a terra no passado é pq mudando o passado, muda- 
se o futuro, e no futuro dele a família da lua branca é muuuuuito mais poderosa do que 
era no século 20. E eles não queriam a Chibiusa exatamente (no anime), eles queriam o 
ginzuishou que tava dentro dela; e no manga o ginzuishou que ela carrega. 3ª -> se 
baseando no manga...talvez pq no manga a Chibiusa não tem poder algum, quando 
deveria ter; talvez fosse para preencher o "vazio de poder" nela...apesar de que no manga 
o ginzuishou não entra no corpo dela, mas no anime ela passa a liberar aquele poder 
forte depois que o cristal entra nela então dá pra partir do pressuposto que a Chibiusa 
não tinha poderes no anime também. (me refiro a poderes relacionados a herança da 
família rela lunar). 4ª -> não entendi direito... Mas tentando responder: é pq a Neo 
Serenity não estava congelada, ela entreou em um sono profundo e as Inner usando seus 
poderes a botaram numa redoma de cristal quando o cristal de prata entrou no corpo da 
Chibiusa. (M) 

- Animê: 

Agora em surgiu uma dúvida. No anime, pelo menos, é dito que o povo do milênio da 
lua que morreu ressuscitou na terra com suas respectivas famílias e tal, se é assim, não 
era para a mãe da Serena ser a Rainha Serenity? (M) 

- Aspectos culturais dos japoneses: 

Os uniformes das japonesas eh muitu parecido com uniforme de marinheira quando a 
saia ta curta, por isso é SAILOR (marinheiro). tbm dizem ki a maioria das fantasias 
sexuais dos japoneses eh o uniforme de marinheira... hahahaha!!! sera mxm meu? xD 
(M) 

- Homossexualidade nos mangás: 

Pode reparar que Sailor Moon Explora todos os tipos de Sexualidade, Transexualismo, 
Lesbianismo... Mas de uma maneira bem leve. (M) 

Não esqueça que Sailor Moon também mostrou a homossexualidade masculina, no casal 
Zyocitie e Kunzite na fase Classic (Zyocitie foi dublado como mulher na maioria dos 
países, incluindo Brasil). Ah e também o Traveco Olho de Peixe da fase SuperS, hehehe. 
(M) 
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- Preconceito29: 

1 - Homossexualidade. Homossexualismo designa doença, e, como já foi provado, a 
homossexualidade não o é. 2 - Se a criança, num mundo como o que vivemos, não tiver 
contato com todo tipo de experiência, vivência e situação, acabará se tornando, por 
desconhecimento, preconceituosa. E se ela tem preconceito, o problema é dela, mesmo 
afetando os outros, ela que se vire. 3 - Como dito, sailor moon não é para crianças. O 
mangá tem cenas de sangue, nudez, sugestão de sexo, violência e linguagem violenta. O 
anime é mais amenizado, só não tem a sugestão de sexo. Se sailor moon passava às 15, 
16 horas, e, sabendo que não é pra criança, quem as deixava assistir (os pais, 
provavelmente) que devia arcar com aquilo que você acha as conseqüências. (M) 

BORA VER SE A PEDOFILIA, ZOOFILIA E NECROFILIA FOREM TIDOS COMO 
ORIENTAÇÃO SEXUAL... você tá sugerindo que Homossexualidade é um crime? 
Pois, pedofilia e zoofilia são crimes... acho que você não entendeu o que tão querendo 
dizer...as crianças deveriam saber das coisas como por exemplo, antigamente ensinavam 
nas escolas que os negros não tinham alma ou que por serem da descendência do filho 
amaldiçoado de Abraão deveriam ser servos dos outros se não mostrarem as crianças que 
um homem amar um homem, ou uma mulher amar uma mulher não tem nada de mais e 
ficarem falando que é proibido e tudo mais, a criança vai ser preconceituosa e isso é um 
dos piores crimes que existe! Você simplesmente trata a pessoa como se não fosse um 
ser humano, como se ela não tivesse dignidade nem respeito. E mais uma coisa: nada 
disso tem a ver com sexo. (M) 

- Reclamações: 

Engraçado, eu ia dizer a respeito dos moderadores que não representam a comunidade! 
V, J e U realmente fazem um bom trabalho, e S também esta dando as caras após 
justificar que realmente não havia tempo! Mas as garotas estão fracas pra isso! O dono 
da comunidade deveria rever essa parte! Pois os que não são moderadores têm mais 
participações e idéias do que alguns! (M) 

[...] gente cai na real, né... a comu só ta viva hoje em dia por causa dos barracos meu 
amor... vamos ser realistas e além do mais ta tudo de boa, ngm aqui esta levando nada a 
sério! Alguém aqui está levando pro lado pessoal! Está? Bom eu não estou... (M) 

- Downloads: 

Baixei desse site http://www miraifansub.net/sailor_direct html e só tá com um áudio, eu 
coloco no media player classic e só aparece um áudio, não tem outro. Alguém pode me 
ajudar? (M) 

- Sugestões: 

29 Esse tópico causou bastante confusão e polêmica por conta de um membro que condenou o homossexualismo. 
Essas são duas das muitas respostas que o usuário preconceituoso recebeu. Ele exclui seus posts e foi expulso da 
comunidade. O preconceito não deve existir na comunidade, de acordo com uma de suas regras impostas pelos 
moderadores. 
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Não é de hoje que percebemos que a SMBR está com uma forte ausência do dono. Fato 
é que o nosso querido G anda muito ocupado com os seus afazeres em off e por isso 
anda sumido. Entretanto, meus caros amigos, faz-se necessária a participação mais ativa 
de um dono de uma comunidade tão grande e boa que é a SMBR.. Por este fato gostaria 
de propor ao pessoal a idéia de termos um dono ativo.(M) 

Após uma descrição do território virtual, passamos agora a analisar as comunidades 

conforme as seguintes categorias: 

 A percepção dos usuários sobre a influência das NTIC’s no mangá. 

 Mangá impresso ou e formato eletrônico: qual a preferência dos leitores. 

5.4 A PERCEPÇÃO DOS USUÁRIOS SOBRE A INFLUÊNCIA DAS NTIC’S NO 

MANGÁ: JUNTANDO OS PEDACINHOS C1 + C2 

5.4.1 Amantes do tradicional 

5.4.1.2 Comunidade 1: “Viva o mangá da esquina!” 

Para sondarmos a preferência do público incluímos no fórum da comunidade um 

tópico denominado: mangá impresso x eletrônico, onde os usuários da referida comunidade 

discorreram sobre as seguintes indagações: O que vocês pensam a respeito dessa passagem do 

mangá impresso (papel) para o meio eletrônico (como os que estão disponibilizados na internet 

digitalizados ou em formato flash)? Procuramos usar linguagem clara e simples, para não 

confundir nenhum membro da comunidade e também pelo fato de que esse mesmo post seria 

incluso em outra comunidade com o mesmo propósito. 

Com relação ao mangá em suporte tradicional (papel), na C1 a discussão foi mais 

acalorada, o que pode se dever ao fato de esta comunidade apresentar uma média de idade mais 

elevada e um perfil mais dinâmico de usuário. Não houve agressões, mas, algumas alfinetadas 

entre os membros de opiniões divergentes. Na verdade, isso ocorreu quando o informante I 

sustentou que o meio virtual é uma forma de contrair alguma praga virtual ou vírus de 
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computador. Outro informante que denominaremos R insinuou que o participante não estaria 

visando sites de mangá e animê e sim sites pornôs, afirmando que os sites que disponibilizam 

mangás não transmitem vírus. Vejamos as seguintes discussões entre os informantes: 

“Prefiro mangá impresso em papel, pois o eletrônico tem grande possibilidade de 

pegar vírus. (I)”. 

O informante R rebate: 

“Simples: saia dos sites pornôs! Mangá eletrônico não dá vírus!” 

Aos defensores do suporte tradicional os principais argumentos foram: a mobilidade, 

a possibilidade de ganhar brinde, de poder compor uma coleção fisicamente exibível e a certeza 

de não contrair qualquer praga virtual. É o que expõem alguns depoimentos30 a seguir: 

Deixando de lado problemas na publicação no caso de algumas editoras, preços abusivos 
em alguns casos, eu sempre vou preferir ter o exemplar nas minhas mãos. Não é 
nenhuma colaboração com as editoras gosto de colecionar, de ler e levar o mangá pra 
onde eu quiser, a caminho do trabalho por exemplo, em viagens e por aí vai... É quase 
um ritual pra mim, sendo que já separo uma grana pra isso todo mês. (L) 

“Nada melhor que o contato físico, e também pq arquirvos virtuais são muito mais 

vulneráveis. Um vírus qlqr já pode foder tudo”, discorda W. 

Seguindo o scrap do informante W, temos a seguinte afirmação acerca do mangá em 

meio virtual: 

“Três palavrinhas quanto ao eletrônico: Error, vírus, Please Wait. Três palavrinhas 
quanto ao vendido: falta de money, não to com a edição, putz to com grana, tá na edição, 
mas esqueci de comprar... Pra mim tanto faz.”. (M). 

Apresentamos outra fala bastante ilustrativa que representa o aparente medo das 

NTIC’s e suas influências do modo de realizar a leitura do mangá. Temendo as conseqüências 

30 Depoimento aqui não está no sentido adotado pela linguagem do orkut, ou seja, um texto que só pode ser exibível 
após a autorização do destinatário. 
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nefastas do acesso por meio da internet. Vejamos o recado deixado por um membro da 

comunidade 1. 

Putz, meu computador formatou. Vírus: manda, o idiota criptografou o larazento. Please 
wait: tem site que é tão lazarento, que demorou 5 horas para você baixar 24 páginas. Não 
tenho nada contra, só to dando exemplos. Mas agora que vi, o em papel é melhor. VIVA
O MANGÁ NA LOJA DA ESQUINA! (G) 

O informante G ao mesmo tempo em que afirma que não tem nada contra o mangá 

em meio eletrônico, inicia seu discurso elencando uma série de aspectos negativos do acesso a 

arquivos disponibilizados somente em meio eletrônico. Por fim, ele conclui que “o em papel é 

melhor” (G). 

Diferente do colega acima, o Informante O concorda que o suporte papel seja melhor, 

mas, ao contrário de G, o Informante O parece agir com mais naturalidade a mudanças e as 

inovações das tecnologias. Sua frase é bastante elucidativa: “Acho natural. Tão normal quanto os 

e-books. Apesar de pela internet ser "gratuito", ter em mãos é sempre melhor”. 

Mesmo que algumas declarações demonstrem preferência pelo mangá tradicional, a 

C1 é a comunidade que elegeu em primeiro lugar o mangá eletrônico bem melhor do que o 

tradicional. É o que veremos adiante. 

5.4.2 Comunidade 2: “Quem não quer ter uma raridade dessas nas mãos?” 

Através da postagem de um tópico denominado: mangá impresso x eletrônico, os 

usuários da referida comunidade discutiram sobre as seguintes indagações: O que vocês pensam a 

respeito dessa passagem do mangá impresso (papel) para o meio eletrônico (como os que estão 

disponibilizados na internet digitalizados ou em formato flash)? 

É importante ressaltar que o enunciado da questão foi formulado de acordo com o 

repertório cultural médio dos membros da comunidade. Por esse motivo a pergunta não utiliza o 
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termo NTIC’s, a fim de não confundir os membros da comunidade, que conta inclusive com 

crianças. 

É interessante perceber que alguns membros chegam a demonstrar certa antipatia pela 

presença do suporte eletrônico. 

“Quem não quer uma raridade dessas nas mãos??? Eu tenho 2 números... mesmo 

sendo em japonês!!! Essa é a diferença!!!” (A). 

Esse membro da comunidade mostra um aspecto que não pode ser negligenciado: o 

fetiche da mercadoria. Embora não domine o idioma nipônico, o sujeito pesquisado afirma a 

importância que o mesmo atribui ao formato tradicional pelo simples fato de possuir algo que 

poucos possuem. O que ele chama de “raridade”. O internauta C também emite sua opinião 

“É mais divertido ler o mangá impresso, você não depende de energia ou de 

computador para ler.” (C). 

Durante a mesma discussão, a informante J acrescenta: 

“Poxa... É legal sim... Mas eu não li... Nunca li nenhum livro no PC, mangá, revistas... 
Acho tão estranho... Curto o aconchego de uma poltroninha, minha cama, uma 
biblioteca, ou até na droga de um ônibus (que não é aconchegante huahau)... Na 
verdade num tenho paciência tbm... Mas pra quem tem e curte!!! “(J) 

É curioso perceber como a paixão pelo suporte tradicional conduz alguns membros da 

comunidade a buscarem argumentos para desprestigiar o meio eletrônico, alegando inclusive, 

argumentos incoerentes, como a defesa do meio ambiente. 

“Com certeza é muito mais gostoso ler o mangá impresso!! Nele vc tem mobilidade, tem 
mais contato com a arte, pode conferir cada mínimo detalhe do traço do desenhista sem 
muito esforço!! (além de não gastar energia elétrica AHUAHAH)... vantagem pra 
ambientalista hehe”. (N) 

Na realidade, ambos os formatos do mangá prejudicam o meio ambiente seja no 

tradicional, pelo corte de árvores, ou pelo eletrônico, devido ao gasto de energia. Contudo, é a 
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simpatia do usuário pela opção tradicional que o leva a perceber apenas o aspecto negativo do 

meio digital. 

A abordagem qualitativa possibilita que as pessoas possam divagar sobre um assunto 

e por em xeque suas certezas. Em meio à discussão realizada no ciberespaço, outros membros 

vão concordando e outros discordando e expondo seus argumentos. De forma que a divisão das 

interpretações em categorias é apenas um recurso estrutural para que possamos explicar de 

acordo com a metodologia científica o que ocorreu de fato nas relações que ocorreram em espaço 

virtual. Sendo este pouco estruturado, cuja única preocupação é estabelecer uma comunicação, 

não se importando com padrões normativos rígidos, tais como a norma culta da língua 

portuguesa. 

5.4.2.1 Inacessibilidade do material original 

A questão da inacessibilidade do material foi um ponto constante percebido e 

discutido pela C2. Para a grande maioria dos usuários que participaram da discussão da C2, o 

mangá no formato eletrônico é algo positivo e que não ameaça o suporte tradicional. Essa relação 

conciliadora entre os dois suportes parece ter agradado aos membros que declararam: 

“[...] Com certeza o impresso é muito melhor, pelo fato de ver os detalhes de vc possuir, 
mas eu não tive oportunidade de ler os mangás, e acho ótima essa opção também. Como 
tem filmes, livros, dispositivos na internet, pq não mangá?!” (B) 

“Eu só tive um mangá da Sailor Moon impresso, que comprei na Bienal do Livro em 
mil e novecentos e sou velha. Mas li inteirinho graças a oportunidade da mídia 
eletrônica. Acho que para quem gosta de ler, a experiência de sentir o papel, poder 
analisar os traços por mais tempo sem cansar a vista é insuperável. Mas no caso de 
Sailor Moon essa tarefa está complicada, então a existência do mangá eletrônico é bem 
vinda.” (D) 

O “informante D” chama atenção dos usuários da a comunidade para um aspecto 

importante: a questão da dificuldade no acesso físico ao material. A série Sailor Moon apesar de 

sua excelente aceitação entre o público na versão animada, exibida pela extinta TV Manchete e 

apresentada também pela Record e televisionada em sua totalidade pela Cartoon Network, o 
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mangá nunca foi publicado no Brasil. A única forma de acesso para os fãs era importar o material 

e ler em japonês. O material escaneado foi disponibilizado de forma gratuita por fansubbers e 

traduzido para o português. 

A questão da tradução em língua portuguesa é um ponto muito valorizado para os 

usuários em relação à contribuição das NTIC’s. Como nos contou a informante A: “Mas se não 

sabe ler em japonês (q é o meu caso) o impresso só naum passa de um orgulho, pois eu leio o da 

net... o mangá original eu só folheio” (A). 

Outro membro da comunidade confirma a questão da acessibilidade a um bem 

cultural não disponível em nosso país: 

“Mas como SM tem os direitos autorais do mangá proibido fora do Japão, a mídia 

(digital) ajuda muito”. (N). 

Isso revela que mesmo fãs do suporte tradicional percebem que a s NTIC’s 

propiciaram a distribuição de um produto outrora inacessível. Seja por questões burocráticas ou 

por barreiras lingüísticas. 

Para além das comunidades do Orkut, há também blogs e sites especializados na 

digitalização, tradução e revisão dos mangás e animês. Ressaltamos que essas pessoas fazem isso 

de graça, sem receber nenhum valor em troca. Após essa primeira etapa, disponibilizam o 

conteúdo na web. Muitas dessas pessoas, amantes dos quadrinhos japoneses em geral, colaboram 

para a disseminação desses animês e mangás. Aliás, no que diz respeito às traduções feitas por 

essas pessoas, consideramos excelente, afinal, a maioria procura traduzir, mas sempre 

preservando os aspectos particulares da língua japonesa, inclusive, com direito a notas 

explicativas. Essa iniciativa dos fãs que traduzem esses mangás é conhecida como ‘scanlators’, 

junção da palavra ‘scan’ (nesse sentido, significa fazer uma cópia através do scanner, a fim de 

distribuí-la) e translator (tradutor), e os fansubbers, são esses fãs que traduzem os mangás. É a 

união da palavra ‘fan’ (fã, fanático) e subtitle (legenda). 
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O propósito da publicação de scans na web é ser uma forma de democratização da 

leitura desse material, afinal, muitos desses títulos dificilmente chegariam até aqui. O desrespeito 

a lei dos direitos autorais não é intencional, inclusive, não é assim que os usuários enxergam a 

situação, que se assemelha e muito à economia moral. Os downloads, mesmo constituindo-se 

como uma prática ilegal não parecem injustos a boa parte dos usuários que não se sentem 

infringindo as leis. 

5.5 MANGÁ IMPRESSO VERSUS ELETRÔNICO: QUAL A PREFERÊNCIA DOS 

LEITORES? 

5.5.1 Aspecto econômico 

As NTIC’s não são compreendidas por suas mudanças em termos de avanços no 

designer gráfico, ou pela criação de uma linguagem híbrida. Os membros da comunidade 

elegeram como maior contribuição das NTIC’s o aspecto econômico. O que pode ser verificado 

nas seguintes falas: 

“Eu não possuo os mangás da SM (infelizmente), mas eu acho uma boa, pois é uma 

alternativa para quem não teve a oportunidade de lê-los”. (Informante B). 

“Como a mocinha disse acima... só tivemos contato com SM graças aos volumes 

eletrônicos (nem li todos ainda) entaum temos mais eh q agradecer esse tipo de mídia também”. 

(C). 
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O “informante E” parece atribuir aos scans uma forma de acesso ao entretenimento as 

pessoas que não podem adquirir o material impresso. Essas iniciativas facilitam o acesso para 

pessoas que não tem condições financeiras para comprar tantos mangás; isso sem citar o fator 

avaliativo desses usuários, pois, muitos buscam o conteúdo disponível na internet para uma 

primeira leitura, e se gostarem, então decidem comprar ou não a revista para a sua coleção. Nesse 

sentido, os sites que disponibilizam scans, servem para trazer aos leitores de mangás os títulos já 

são conhecidos ou não e novos para sua apreciação. 

“Eu acho interessante, pois não dá pra saber se o mangá de fato será publicado aqui, 

mas no meu caso, não sei se compraria o mangá nas bancas caso eu já tenha lido no formato 

digital.” (L) 

O trecho acima revela uma questão central que envolve a problemática da influência 

da NTIC’s no universo do mangá e de tantos outros produtos culturais: a indústria dos 

downloads. 

Algumas questões pertinentes ficam no terreno do interdito. Uma delas é a discussão 

das conseqüências negativas da intervenção das NTIC’s para o mercado editorial. Na perspectiva 

do leitor de mangá foram ressaltados e discutidos pontos que se referem diretamente a sua esfera 

mais imediata de socialização. A influência das tecnologias da informação e da comunicação 

possibilitou vantagens como: a opção de comprar ou não o mangá vendido nas bancas por 

questões de deslocamento ou financeiras; vantagens em ler o mangá na língua do leitor, tendo em 

vista que diversos números não são licenciados para o Brasil. Outro ponto considerado favorável 

às NTIC’s é referente às condições físicas do material que pode ser conservado por pessoas 

alérgicas a ácaro e mofo, o fato de não rasgarem ou não apresentarem aspecto ruim, causados por 

uma má impressão do papel ou pela economia de tinta. 

A questão da perda das editoras em relação aos direitos autorais que decorre da 

distribuição das obras gratuitamente disseminadas pela rede internacional de computadores não 

parece ser um assunto de que todos os membros de ambas as comunidades gostem de discutir em 

pleno ciberespaço. Alguns se intimidam, mas, a maioria discute o assunto com a maior 

naturalidade. Talvez, essa timidez dos poucos usuários constrangidos em tocar no assunto se deva 
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ao fato de os internautas estarem temerosos de sofrerem alguma represália. Afinal, os membros 

estão cientes de que suas opiniões serão analisadas e contribuirão para a elaboração de um estudo 

monográfico. 

Outro ponto que foi estimulado, mas, não discutido entre os membros das duas 

comunidades foi a questão da construção de uma linguagem híbrida nos quadrinhos, que são os 

mangás em tecnologia flash. Neste caso, parece evidente que o silêncio deveu-se ao 

desconhecimento desse tipo de tecnologia, que, de fato ainda é um fenômeno muito recente e 

pouco conhecido no Brasil. O que pode ser comprovado em qualquer pesquisa que façamos pela 

web. Os quadrinhos em flash são conhecidos por um público muito especializado, o que foi 

constatado em nosso estudo por meio da netnografia. 

Publicações em CD-ROM também não despertaram o interesse dos internautas 

otakus. A provável causa da não manifestação em relação ao assunto pode ser o fato de que essas 

Histórias em Quadrinhos são conhecidas igualmente por um público pequeno e especializado. 

Mangás em CD-ROM existem poucos e, além disso, são mais conhecidos fora do Brasil. É bem 

verdade que as editoras japonesas estão buscando alternativas, tentando expandir seus horizontes 

e disponibilizando mangás para leitura on-line, para celular, além dos já existentes mangás em 

formato CD-ROM para ser vendido pelas próprias editoras. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Chegamos ao final de nosso percurso, ao longo dos caminhos desenhados pelo 

mangá, desde suas origens nos movimentos artísticos tradicionais japoneses passando pela 

influência dos quadrinhos americanos do início do século XX, até suas recentes adaptações 

propiciadas pelo avanço tecnológico. Nessa trilha, escolhemos perscrutar a relação dessas novas 

tecnologias da informação e da comunicação confrontando-as com os leitores de mangá e os 

padrões de relacionamento de leitura desse material. Mangá, um produto cultural de massa, de 

origem nipônica, mas que conquistou o mundo e, principalmente, os brasileiros. 

O Mangá representa não só uma história que é contada: aborda temas, estilos, 

concepções e conceitos baseados na capacidade criativa, sempre diferenciada em seus autores, 

cada um influenciado por suas experiências. Ler mangá é nos convidar a experimentar as 

sensações dos seus criadores ao criarem a narrativa. E, ao fazermos uma releitura, nos remetemos 

a algo que anteriormente passou despercebido. 

Antes se comentava sobre a invasão americana, a imposição do modo de vida 

americano. Hoje, fala-se muito em invasão da cultura japonesa, com seus mangás, artes marciais 

e muitos outros produtos que de lá vêm. Não acreditamos que seja assim, afinal, o sucesso aqui 

no Brasil se deve especialmente ao fato de que nosso país possui a maior colônia de imigrantes 

japoneses do mundo. Nada mais natural, tendo em vista que nossa cultura, raça e costumes são 

permeados por misturas de diversos povos do mundo todo. 

O animê e o mangá presentes em nosso país ainda são discriminados e sofrem 

censura. Sua divulgação é maior na internet. Por isso, escolhemos as comunidades do Orkut para 

as análises, pelo fato de ser nesse universo o não-lugar onde as informações, os anseios, as 

novidades sobre o assunto fervilham. 

Através do ambiente virtual, por meio das comunidades do Orkut, pudemos manter 

contato com esses jovens leitores de mangá para tentarmos descobrir o que já suspeitávamos: os 

usuários querem sim comprar o mangá, lê-lo, possuí-lo, mas, muitos não o fazem por não ter 
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dinheiro suficiente para completar a sua coleção, ou, são membros que discordam dos preços 

abusivos em material de baixa qualidade praticado por parte das editoras. Sendo assim, 

evidenciou-se no decorrer do estudo que o suporte em papel ainda é o preferido pelos usuários e 

leitores e que a internet tem sido uma saída, um meio de ‘ter’, de conhecer esse material que 

muitas vezes não chega até aqui. 

Apesar da ameaça da indústria dos downloads, as editoras de mangás têm se 

mostrado preparadas para enfrentar a crise. Como forma de provar essa afirmativa, basta ver em 

notícias, nos sites das próprias editoras, etc., a forma como estão lidando com isso. Atualmente, o 

Japão possui até universidade para o mangá. As editoras vendem mangá para ver no celular, em 

seus sites, e já se fala inclusive em formato CD-ROM, anteriormente privilégio das HQ’s 

ocidentais. Nesse sentido, a teoria da cultura da convergência é comprovada, mostrando que essa 

interferência dos fãs no conteúdo e na distribuição desses materiais é mais um aliado do que um 

inimigo. A internet tem provado que a melhor alternativa é mesmo essa: não pode com o inimigo, 

então, junte-se a ele! 

Ademais, antes mesmo da internet, o mercado do mangá já era bastante consolidado, 

com o seu ‘tripé japonês’, que todos os anos só faz aumentar sua produção e o número de adeptos 

do mangá, comprovando que o ambiente virtual não se constitui numa ameaça. 

O ser humano, em toda sua complexidade, carece de um toque, de um mimo, de algo 

a mais. O indivíduo busca sentir, seja em vivência real ou virtual, através da leitura ou através das 

experiências de vida, portanto, será muito difícil que as pessoas priorizem muito mais o 

eletrônico do que o papel. Desde os tempos mais remotos, o papel mostra o seu valor. As 

mudanças vão acontecer, elas são necessárias, indispensáveis ao desenvolvimento dos seres 

humanos. Mesmo assim, há coisas que são insubstituíveis. O papel é uma delas. 

Assim, entendemos ser necessário recorrer à questão que foi o ponto de partida desta 

pesquisa: considerando as várias fases e transformações desse material, sua transição e passagem 

do suporte tradicional (papel) para a tela do computador e outros meios, como os CD-ROM’s, 
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como as NTIC’S influenciaram a leitura dos quadrinhos? Como o mangá tem se comportado na 

era eletrônica? 

Em resposta aos questionamentos, percebemos que as HQ’s e os mangás impressos 

não aparentam correr riscos, pelo menos por enquanto, de serem substituídos pela leitura on-line. 

Os monitores de vídeo dos computadores e seus congêneres ainda não superaram o conforto e a 

portabilidade proporcionada pela leitura em papel. Em suma, reafirmamos: os quadrinhos 

impressos não perderão o seu lugar. É certo que grande parte dos usuários da rede deu 

preferência ao quadrinho em meio eletrônico, mas, isso se deve às questões econômicas e 

mercadológicas, como vimos anteriormente. Os quadrinhos em meio eletrônico, especialmente 

aqueles que são distribuídos pela internet, com o avanço e a evolução das tecnologias, poderão 

servir de trampolim aos artistas que almejam criar suas obras em ambiente digital, usando a 

mídia como uma novidade alvissareira e com possibilidades criativas infinitas. 

As mudanças que verdadeiramente ocorreram com a consolidação do ciberespaço 

foram o envolvimento do leitor com as diversas formas de comunicação através da rede de 

computadores. As HQ’s e os mangás na internet criaram um usuário mais participativo com seu 

hall de possibilidades de interação com o enredo da história, seus personagens e autores, 

formando assim, um repertório imagético por meio da leitura do material impresso. Essa relação 

íntima que se formou entre os diversos meios faz surgir um novo leitor de quadrinhos, um 

usuário capaz de assimilar as tecnologias para ter acesso ao conteúdo derivado do meio já 

conhecido por ele. 

Com relação às mudanças estéticas sofridas pelo mangá nessa mudança de suporte, há 

quem diga que não é mangá. Realmente, talvez não seja. Consoante com o apresentado, pudemos 

perceber que é plenamente possível que existam mangás e HQ’s em outros países e não só no 

Japão e nos Estados Unidos. O crescimento do mangá fez com que ele deixasse de ser 

exclusividade japonesa e passasse a influenciar os estilos dos quadrinhos de outros países, como 

o Manhua, na China, e até o fatídico dia em que a Marvel se rendeu ao traço do mangá. 
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Outro ponto importante, mas que não foi abordado no presente trabalho é o fato de as 

bibliotecas não investirem num acervo de mangás. Já existem bibliotecas com gibitecas, 

compostas de HQ’s ocidentais, enquanto que do mangá, a biblioteca “foge como o diabo da 

cruz”, verdade comprovada em artigos científicos e na realidade do leitor de mangá que ao entrar 

na biblioteca depara-se com outros tipos de revistas, enquanto que dos quadrinhos japoneses não 

encontra nem a sombra. 

A literatura culta é sim bastante importante e necessária, mas, as HQ’s, sejam elas 

orientais ou ocidentais, continuam sendo consideradas subliteraturas, apesar do esforço de alguns 

profissionais em mostrar que os quadrinhos também são importantes na formação do leitor. 

Inclusive, o autor Sidney Gusman já alertou que o mangá, hoje, é o único formador de leitores do 

mercado brasileiro em quadrinhos. 

A questão mais delicada nesse meio eletrônico está relacionada aos direitos autorais, 

e como vêm se mostrando, está longe de se chegar a uma solução única e absoluta. Resta-nos 

esperar que mais estudos sejam feitos nesse sentido, e, que os governantes procurem alternativas 

em que possam dar para as pessoas acesso à cultura, seja ela em qualquer patamar, sem ferir os 

direitos da criação do autor. Esse é, de fato, o maior desafio, o ponto de equilíbrio a se buscar. 

Antes de fechar esse capítulo, também gostaríamos de colocar as dificuldades 

encontradas para a realização desse estudo monográfico, tendo em vista os protocolos da 

internet, que devem ser respeitados, por uma questão de ética, mesmo sendo um território 

caótico e sem controle. Outra dificuldade encontrada refere-se mais a ordem teórica e 

metodológica, de como colocar e casar cada linha de pensamento, cada assunto, trazendo-os para 

a área da Biblioteconomia e Ciência da Informação. 

Finalmente, acreditamos que essa pesquisa será de grande valia para outros estudos 

contemplando o mesmo tema ou para estudos interdisciplinares, principalmente, em relação às 

HQ’s como fontes de informação, e, também aos interessados pela metodologia da netnografia e 

dos estudos de usuários. 
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