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ESTUDO SOBRE A UTILIZAÇÃO DO MANGÁ PARA O ENSINO DE CONTEÚDOS 

E CONCEITOS DA GEOGRAFIA ESCOLAR 

 

 

RESUMO 

 
Mangá é o termo que se refere as histórias em quadrinhos oriundas do Japão que 
adentraram o Brasil durante o século XX, principalmente no período após a Segunda 
Guerra Mundial em função do processo de reestruturação. É um meio de 
comunicação de massa que apresenta características singulares em relação a 
outras histórias em quadrinhos, comum em bancas de revistas e livrarias brasileiras, 
tornou-se alvo de trabalhos acadêmicos e atrai a atenção de jovens e adultos de 
diferentes idades e gêneros. Sobre isso, cabe pensar o destaque que o mangá 
ganhou entre os jovens na sociedade brasileira e em como essa forma de linguagem 
pode ser utilizada na qualidade de recurso didático para o ensino de conteúdos e 
conceitos geográficos.Desse modo, o presente trabalho tem a seguinte questão 
norteadora: o mangá apresenta potencial para auxiliar no processo de ensino e 
aprendizagem de conteúdos e conceitos da Geografia Escolar? Para solucionar tal 
questionamento este trabalho tem como objetivo geral estudar a construção histórica 
do mangá e sua difusão para o Brasil, e a possibilidade de utilização para o ensino 
de Geografia Escolar. O delineamento desta pesquisa segue em uma abordagem 
qualitativa caracterizando-se como pesquisa bibliográfica e documental com base 
nos estudos de Gil (2010) e Marconi & Lakatos (2003) com alcance exploratório e 
descritivo, e as etapas seguidas no processo foram: definição dos objetivos, 
constituição de um quadro de referência, seleção dos documentos analisados, 
definição de unidade de análise, definição das regras de enumeração, e por fim, 
tratamento e interpretação do mangá por meio da análise de aspectos textuais e 
imagéticos. Desse modo, por critério de quantidade de volumes que as séries 
possuem, houve a seleção de cinco obras sendo elas: The God's Lie; The Wedding 
Eve; Hiroshima, a Cidade da Calmaria; Tom Sawyer; Naruto: O Livro Secreto do 
Guerreiro - Guia Oficial dos Fãs. A partir da análise dos mangás mencionados, foram 
encontrados elementos aos quais possibilitam a utilização para o ensino de 
Geografia Escolar na Educação Básica (séries finais do Ensino Fundamental e 
Ensino Médio) em temáticas como: paisagem, espaço geográfico, noções 
cartográficas, globalização, cultura, gênero, dentre outras. Os resultados de 
pesquisa consistiram na interseção entre a Literatura e a Geografia que possibilitou 
constatar a invisibilidade nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Geografia em 
relação ao uso das histórias em quadrinhos no ensino. Também constatou-se a 
presença de elementos capazes de auxiliar no ensino de temas transversais e o 
potencial de tais materiais, mais especificamente os mangás, como linguagem 
alternativa para o ensino de conteúdos e conceitos geográficos. 
 
Palavras-chave: Parâmetros Curriculares Nacionais. Linguagem. Histórias em 
quadrinhos. Mangá. 

 

 

 



STUDIES ABOUT TO UTILIZE MANGA TO TEACH SCHOLAR GEOGRAPHY 

SUBJECTS AND CONCEPTS 

 

 

ABSTRACT 

 

Manga, is a term which refer to comic books, from Japan, that entered in Brazil 
during twentieth century, mainly in the period after the Second War as a result of a 
restructuring process. It is a mean mass of communication that present particular 
characteristics relating with others comic books, commonly found in newsstand and 
Brazilian library. It turned a target to academic work, and calls the attention of 
teenagers a adults with different age and gender. Moreover, we would think about 
the highlight that mangá reached between Brazilian teenagers and how this kind of 
language can be utilized as didactic source to teach Geographic’s subjects and 
concepts. Although, this work follows the guiding question: Does manga present 
potential to auxiliary in teaching and learning process of subjects and concepts of 
Scholar Geography? To solve this questioning, we have as a general objective to 
study the historical building of manga and it’s diffusion in Brazil, and a possibility to 
use it to tech Scholar Geography. This research is designed proceeding as 
qualitative approach, characterized as a bibliographic and documentary one, based 
on Gil. (2010) e Marconi & Lakatos (2003),  yet, it is exploratory and descriptive. The 
process is divided in these phases: object definition, formation of a reference 
schedule, selection of analyzed documents, definition of an unit analysis, definition of 
enumeration rules, finally, treatment and interpretation of manga by analysis of 
textual and imaginary aspects. Thus, as a criteria the amount of volumes that are in 
the series, we choose five works, they are: The God's Lie; The Wedding Eve; 
Hiroshima, a Cidade da Calmaria; Tom Sawyer; Naruto: O Livro Secreto do 
Guerreiro - Guia Oficial dos Fãs. From analysis of these manga we found elements 
which enables to be utilized to teach Scholar Geography in a Basic Education, 
ending parts of Elementary School and in High School, approaching themes like: 
landscape, geographic space, cartographic notions, globalization, culture, gender 
and others. The result of  this work consist in a intersection between Literature and 
Geography that allowed to verify invisibility of Geography in the Parâmetros 
Curriculares Nacionais related to use Comic Books to teach. Also, we verified 
elements ables to auxiliary in teaching transversal themes and the potential of this 
material, mainly manga, as alternative language to teach Geographic subjects and 
concepts. 
 
Key-words: Parâmetros Curriculares Nacionais. Language. Comic Books. Manga. 
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INTRODUÇÃO 

 

Mangá, palavra utilizada comumente no Ocidente para se referir as histórias 

em quadrinhos (HQ's) criadas no Japão, é um produto cultural que se tornou 

altamente rentável economicamente em seu país de origem e difundiu-se pelo globo 

para outras nações. Atualmente é muito comum em bancas de revistas e livrarias 

brasileiras, sendo consumidos principalmente por jovens e adultos uma vez que, 

com seu estilo peculiar, o mangá atrai um público variado em questão de idade e 

gênero. 

No período após a Segunda Guerra Mundial o Japão se restabeleceu 

econômica e estruturalmente a partir, principalmente, da exportação de produtos 

para outras nações, dentre eles havia o mangá que se popularizou amplamente e 

nas últimas décadas, além das terras nipônicas terem se tornado alvo de análises 

acadêmicas em razão do considerável patamar econômico e cultural que alcançou, 

as histórias em quadrinhos também tornaram-se objeto de estudo. 

Com isso, a proposta de pesquisa surgiu a partir do interesse em relação a 

cultura japonesa e o mangá, que tornaram-se bastante conhecidos e presentes na 

sociedade brasileira. Este interesse se desenvolveu primeiramente pela condição de 

leitor-consumidor e posteriormente de pesquisador ao observar o fascínio que esse 

produto cultural provoca no público jovem. 

O mangá influenciou e ainda influencia diversos artistas no âmbito das 

produções quadrinísticas brasileiras, por exemplo, os Estúdios Mauricio de Souza 

adotaram algumas características dos mangás e produziram a revista Turma da 

Mônica Jovem como forma de atrair o público consumidor desse material nipônico1 

no país. Outro exemplo, é o concurso para criação de mangás que a editora JBC 

                                            
1
 Que se refere ao Japão. 
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(Japan Brazil Communication) tem realizado nos últimos anos com o objetivo de 

promover desenhistas. 

Também nota-se a realização de festivais destinados à propagação da cultura 

japonesa, além dos eventos geek2 e otaku3 que promovem debates sobre histórias 

em quadrinhos, filmes, livros, shows e competições de cosplay4. Muitas das 

fantasias que os fãs utilizam, dentro ou fora de eventos, são inspiradas em 

personagens das séries de mangás e animês5 que eles acompanham. 

Além disso, o mangá apresenta-se como uma forma de comunicação repleta 

de elementos imagéticos e textuais que proporcionam uma série de conhecimentos 

diversos e úteis capazes de serem utilizados em sala de aula, entre diferentes 

componentes curriculares, a partir de atividades pedagógicas que estejam bem 

ordenadas com o conteúdo que esteja buscando trabalhar. 

Entretanto, ainda há certa resistência por parte de determinados grupos com 

relação a leitura de mangá, mas diante do destaque que este produto alcançou entre 

os jovens na sociedade brasileira, a presente pesquisa tratou de investigar sobre a 

possibilidade de utilização desta forma de linguagem para o ensino do componente 

curricular Geografia. Buscando responder o questionamento: o mangá apresenta 

potencial para auxiliar no processo de ensino e aprendizagem de conteúdos e 

conceitos da Geografia Escolar? 

Com base na questão norteadora, o objetivo geral da pesquisa consiste em 

estudar a construção histórica do mangá e sua difusão para o Brasil, como também 

a possibilidade da utilização desse material no ensino de Geografia Escolar. Tendo 

como objetivos específicos: descrever a trajetória histórica do mangá no Japão e sua 

difusão para o Brasil, bem como suas características; analisar a potencialidade das 

histórias em quadrinhos e do mangá como forma de linguagem alternativa para uso 

no ensino; identificar conteúdos e conceitos geográficos em mangás, que auxiliem 

no ensino de Geografia Escolar. 

Desse modo, o presente trabalho encontra-se estruturado em três capítulos 

com base nos objetivos, sendo assim, o primeiro capítulo tem foco na descrição da 

origem do mangá, seu processo de evolução histórica até adquirir sua forma 

                                            
2
 Gíria comumente utilizada para se referir as pessoas viciadas em computador, games, filmes, livros, 

cultura pop. 
3
 Gíria comumente utilizada fora do Japão para se referir as pessoas viciadas em mangás, anime e 

outros produtos da cultura japonesa. 
4 Fantasias inspiradas em algum filme, mangá, animê, desenho ou série. 
5
 Nome dado para o tipo de desenho animado produzido no Japão. 
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moderna e a difusão deste material para o Brasil, além de apresentar características. 

No segundo capítulo busca-se refletir sobre o estigma que recaiu sobre as histórias 

em quadrinhos e como isso mudou, além de analisar o potencial das HQ's e do 

mangá como forma de linguagem alternativa capaz de auxiliar no ensino. No terceiro 

capítulo estão dispostas páginas de mangás nas quais identificou-se elementos 

imagéticos e narrativos capazes de suscitar debates e atividades sobre conteúdos e 

conceitos da Geografia Escolar, com direcionamento de acordo aos PCN (1998) 

(Parâmetros Curriculares Nacionais) e as Orientações curriculares para o Ensino 

Médio (2006). 

Por fim, considera-se relevante discutir e investigar o tema proposto pelo viés 

da ciência geográfica, visto que o mangá apresenta potencial capaz de auxiliar no 

processo de ensino e aprendizagem da Geografia Escolar. Sendo assim, os 

resultados da presente pesquisa são importantes, pois poderão influenciar na 

ampliação das informações sobre a utilização desta e de outras formas de 

linguagem para o processo de ensino, podendo também contribuir para o 

desenvolvimento de estudos na área da japonologia6 no Brasil. 

 

Metodologia 

 

O presente trabalho configura-se como pesquisa básica, pois tem como 

principal objetivo a produção de conhecimentos novos, úteis para o desenvolvimento 

da ciência geográfica no viés educacional, garantindo subsídios teórico-

metodológicos para sua aplicabilidade posteriormente (PRODANOV; FREITAS, 

2013). 

A pesquisa se desenvolveu na abordagem qualitativa, tomando como base 

Marconi e Lakatos (2011) ao salientarem que esse tipo de estudo trata de 

observação, análise e interpretação dos fenômenos aos quais objetiva-se estudar. 

Diferenciando-se da abordagem quantitativa por não haver o emprego da 

quantificação na coleta e tratamento de informações por técnicas estatísticas. A 

abordagem foi delimitada por atender melhor aos objetivos, tendo em vista que 

buscou-se analisar desde o processo histórico de constituição do mangá até o 

tratamento dos elementos textuais e imagéticos em seu conteúdo. 

                                            
6
 Estudo dos povos, cultura, arte e história do Japão; estudos japoneses 
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Construindo-se como pesquisa bibliográfica, uma vez que, foi fundamental o 

contato direto com materiais científicos já existentes e públicos sobre o tema, para a 

construção da discussão proposta. Tem a finalidade de permitir ao pesquisador 

contato direto com o que já foi produzido sobre o assunto de maneira mais ampla 

(GIL, 2010; MARCONI; LAKATOS, 2003). 

Esse este tipo de pesquisa deu acesso a produções já realizadas, permitindo 

conservação de informações importantes e preenchimento de possíveis lacunas. 

Deste modo, seguiu-se etapas como sugere a pesquisa bibliográfica (GIL, 2010; 

MARCONI; LAKATOS, 2003) com a escolha do tema, realização do levantamento 

bibliográfico por meio da constituição de um quadro de referências, a leitura e 

fichamento de transcrição de artigos publicados em periódicos e eventos 

acadêmicos (anais), trabalhos acadêmicos (monografias, dissertações), livros, 

páginas de web sites, revistas, mangás, organização dos assuntos e finalmente 

redação do trabalho. 

Em razão da utilização dos PCN (1998) e das Orientações curriculares para o 

Ensino Médio (2006), documentos referenciais da Geografia, recorreu-se a pesquisa 

documental que mesmo semelhante à pesquisa bibliográfica em seu delineamento, 

as fontes em que buscam-se os dados são diferentes, pois nesta modalidade a 

coleta de dados é feita a partir de documentos (GIL, 2010; MARCONI; LAKATOS, 

2003). 

À luz das ideias de Prodanov & Freitas (2013) e Gerhardt & Silveira (2009), a 

pesquisa configura-se como sendo: exploratória por proporcionar maior 

aprofundamento de informações e familiaridade com o problema investigado, 

tornando-o mais explícito por meio do levantamento bibliográfico; e descritiva por 

preocupar-se em expor informações sobre o objeto pesquisado por meio da 

observação, ordenação e descrição das características do mangá. 

A pesquisa foi realizada com enfoque bibliográfico, recorrendo aos 

fundamentos teóricos produzidos por Luyten (2012) e Sato (2007) que discutem 

sobre a evolução do mangá no Japão, sua difusão para o ocidente, além de 

referências culturais e elementos da tradição nipônica que compõem o mangá. 

Trazendo Guimarães (2007), Kimura (2010), Pontuschka, Paganelli & Cacete (2009), 

Castellar et al. (2011), que tratam sobre o ensino de Geografia, concomitantemente 

abordam a utilização de outras linguagens para potencializar o ensino, ao mesmo 
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passo, que Luyten (2011a; 2011b), Melo, Medeiros e Silva (2013), Rittes (2006), 

Santos (2001) discutem a utilização de histórias em quadrinhos. 

A partir do levantamento bibliográfico realizado, inicialmente foi pesquisada a 

historiografia do mangá, suas características físicas e como ele se difundiu para o 

Brasil. Também houve a coleta de informações sobre o uso das histórias em 

quadrinhos e do mangá na educação, e sobre o ensino de Geografia por meio de 

outras formas de linguagem. 

No segundo momento a pesquisa foi voltada à seleção dos mangás a serem 

analisados, utilizando dois critérios de inclusão: pela quantidade de volumes que a 

série possui e se a mesma já foi publicada no Brasil. Diante disso, as obras 

escolhidas foram: The God's Lie (OZAKI, 2016); The Wedding Eve (HOZUMI, 2016); 

Hiroshima, A Cidade da Calmaria (KOUNO, 2010); Tom Sawyer (TAKAHASHI, 

2014); Naruto: O Livro Secreto do Guerreiro - Guia Oficial dos Fãs (KISHIMOTO, 

2014). 

Os critérios de seleção dos títulos que foram analisados se devem em razão 

de serem volumes únicos, o que possibilita maior exploração do seu enredo e de 

conteúdos que nele estão presentes, compreendendo assim ser mais viável para 

utilização na docência. Além da questão econômica que diante da possibilidade da 

escola querer adquirir o material para a biblioteca ou se a instituição não dispor de 

muitos recursos e o professor pretender comprar com recurso próprio, é mais viável 

do que a indicação de uma série com dez, vinte ou trinta volumes. 

Posteriormente, com os mangás definidos deu-se a verificação da existência 

de elementos que possibilitam a discussão de conteúdos e conceitos da Geografia. 

Etapa importante, pois a partir dela que constatou-se o potencial didático do mangá 

em relação aos conhecimentos geográficos, e foram apresentadas propostas de 

uso, por meio da descrição e direcionamento para o ensino de Geografia na 

Educação Básica (séries finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio) seguindo 

indicações dos PCN (1998) e das Orientações curriculares para o Ensino Médio 

(2006). 
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1 DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO E CARACTERIZAÇÃO DO MANGÁ 

 

1.1 Periodização do mangá 

 

O mangá é um produto altamente rentável mercadologicamente nas terras 

nipônicas, o que garante ao país status de referência mundial no quesito de 

produção dessa arte sequencial, termo cunhado por Will Eisner (1917-2005), 

comumente utilizado para se referir as histórias em quadrinhos.  

De acordo com Sato (2007) a venda de revistas arrecada anualmente uma 

média de 8 bilhões de dólares e deste valor estima-se que somente a área de 

quadrinhos corresponde a 40% de toda a venda de livros e revistas no Japão. 

Indicador associado ao forte hábito de leitura da população que, assim, garantem 

altos índices de alfabetização. Tais valores podem ter se alterado, mas são 

interessantes para evidenciar o peso que é para a economia. 

Historicamente o mangá nem sempre possuiu a aparência física que tem no 

tempo atual com folhas de papel jornal, predominantemente em preto e branco, 

contendo centenas de folhas e semelhante a uma lista telefônica pelo seu tamanho 

e grossura, mas antes ele possuía a forma de rolos de pergaminhos. De acordo com 

Luyten (2012) estudiosos como Kosei Ono e Osamu Tezuka defendem que os Ê-

Makimono representam as primeiras histórias em quadrinhos no Japão, de modo 

que 

 

[...]. Muito abundantes nos séculos XI e XII, os Ê-Makimono eram desenhos 
pintados sobre um grande rolo e contava uma história, cujos temas iam 
aparecendo gradativamente à medida que ia sendo desenrolado. Dessa 
maneira, era construída, com estilo original, uma história composta de 
numerosos desenhos (LUYTEN, 2012, p.77). 
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Luyten (2012) salienta que esse material comumente possuía teor 

humorístico, por exemplo, o famoso conjunto de rolos denominado Chojugiga7 

(Figura 1), do século XII, é um fragmento da obra que apresenta animais 

antropomorfizados realizando atividades humanas de modo a satirizar a 

configuração da sociedade daquele tempo. Durante os séculos X a XII outras obras 

ganharam destaque, a exemplo dos rolos que retratavam concepções do budismo, 

religião inserida no Japão no século VI, são eles: Gaki Zoshi (Rolo dos Fantasmas 

Famintos); Jigoku Zoshi (Rolo do Inferno); e Yarnai Zoshi (Rolo de Doenças) 

(LUYTEN, 2012). 

 

 

 

Em decorrência do aumento da circulação de capital entre os séculos XVIII a 

XIX, houve grande crescimento da produção de entretenimento, dentre elas as 

gravuras em madeira semelhantes as xilogravuras8 da China, mas que no Japão são 

popularmente chamadas de ukiyo-ê (Figura 2). Inicialmente as ilustrações 

retratavam homens e mulheres mundanas, cenas de teatro, famosos, lutadores de 

sumô, temas históricos, paisagens e já apresentava semelhanças com as histórias 

em quadrinhos por serem divertidas, baratas e possibilitar entretenimento (LUYTEN, 

2012). 

 

 

 

                                            
7 Desenhos engraçados de animais. 
8
 Arte e técnica de fazer gravuras em relevo sobre madeira. 

Figura 1 - Ê-Makimono fragmento do rolo Chojugiga (século XII). 
 

 

Fonte: The Physiological Society of Japan. 
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Luyten (2012) afirma que grandes nomes surgiram dessa arte, mas é 

Katsushika Hokusai (1760-1849) quem se destaca para os estudos desse material, 

pois cunhou o termo "mangá". Schodt 9(1996 apud VIANA 2013, p.18) explica que 

na etimologia da palavra mangá 

 

Era originalmente escrita com os dois caracteres kanji man 漫 (que significa 
“involuntário”, “a despeito de si mesmo”, com uma nuance secundária de 

“moralmente corrupto”) e ga 画 (que significa “imagens”). Tecnicamente, 
“mangá” pode significar hoje “caricatura”, “história em quadrinhos”, “tira 
cômica”, “livro em quadrinhos” e às vezes até mesmo “animação”, apesar de 
gerações mais novas usarem invariavelmente “anime” para o último da lista. 

 

É salientado por Luyten (2012) que "[...] A própria palavra mangá tem o 

significado não só de histórias em quadrinhos, mas de revista de história em 

quadrinhos, caricatura, cartum e até mesmo desenho animado [...]". Ficando 

                                            
9 SCHODT, Frederik L. Dreamland Japan: writings on modern manga. Berkeley, California. Stone 
Bridge Press. 1996. 

Figura 2 - Ukiyo-ê A Grande Onda de Kanagawa. 
 

 
Fonte: Lima, 2014. 
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evidenciado que o mangá não se restringe apenas ao formato de revistas de 

histórias em quadrinhos, mas abrange outros formatos. Dessa forma, um gibi da 

Turma da Mônica pode ser considerado um mangá ao ser inserido no contexto da 

sociedade japonesa, pois lá a palavra mangá é utilizada para se referir as histórias 

em quadrinhos. 

Com o fim do período Edo (1603-1868) decorrente da chegada da esquadra 

estadunidense comandada por Commodore Matthew Perry, deu-se início a 

restauração do comércio internacional e fim do isolamento do Japão com os países 

estrangeiros, somado a isso, com a abertura dos portos ocorreu uma grande entrada 

de livros, jornais e revistas do ocidente que somaram-se as produções internas já 

existentes e, assim, ocorreu uma intensa troca cultural que não havia desde o 

bloqueio dos portos (LUYTEN, 2012). 

Com esse novo contexto histórico as produções artísticas começam a tomar 

novos rumos, os cartunistas Charles Wirgman (1835-1891) e Georges Bigot (1860-

1927) inseriram cartuns ao estilo ocidental no universo japonês e em suas 

produções os mesmos utilizavam balões sequenciados para criar uma narrativa 

dentro das charges, causando assim, uma revolução no mundo do mangá, 

deixando-o mais próximo do que se conhece hoje (LUYTEN, 2012). Mas Luyten 

(2012) evidencia que foi Rakuten Kitazawa (1876-1955), influenciado pela revista 

Japan punch de Wirgman e por histórias em quadrinhos estadunidenses, quem criou 

a primeira história em quadrinhos serializada com personagens regulares: Togosaky 

to Mokube no Tokyo Kembutsu (Togosaku e Mokubê passeando em Tóquio). 

Ao início do século XX os japoneses passam a consumir mais intensamente a 

cultura ocidental, paralelo a isso no âmbito dos quadrinhos, Sato (2007) explica que 

as histórias em quadrinhos no Japão se diversificaram e nomes como Mickey, 

Popeye e Betty Boop adentraram nos mercados editoriais dos jornais e revistas. 

Porém, mesmo apreciando os comics10 americanos os japoneses sentiram falta de 

produções que estivessem mais próximas de sua realidade e trataram de adaptar as 

influências ao seu estilo, dessa forma, Schodt11 (1983, p.45 apud LUYTEN 2012, 

p.91) salienta que 

 

                                            
10

 Termo em inglês usado para se referir as histórias em quadrinhos estadunidenses. 
11 SCHODT, Frederik L. Manga! Manga! The world of Japanese comics. Tóquio/ Nova York: 
Kodansha Inter., 1983. 
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Os leitores japoneses apreciavam os comics americanos como uma 
introdução a uma cultura exótica e os artistas adotaram seu formato. Mas 
ao contrário das nações europeias, como Itália e França, os quadrinhos 
americanos no Japão não competiam com a variedade doméstica. O 
relativo isolamento cultural sempre permitiu ser mais seletivo às influências 
estrangeiras e depois adaptá-las ao seu próprio gosto. 

 

Devido à crescente militarização do país no ano de 1933, iniciou-se uma 

enorme censura em relação aos quadrinhos, com a proibição de personagens 

ocidentais e posteriormente criação da "Lei de Preservação da Paz" (também 

conhecida como "A Lei Perversa") que perseguia desenhistas e editores que 

publicassem material considerado subversivo e, assim, reduziu-se drasticamente as 

publicações no Japão e, desse modo, o mangá converteu-se num veículo de 

propaganda dos valores nacionais e militaristas (SATO, 2007). 

Durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) os principais países do Eixo 

(Alemanha, Itália, Japão) e os Aliados (Estados Unidos da América, União Soviética, 

Reino Unido) viram as histórias em quadrinhos como uma arma ideológica para 

realizar propagandas, e em razão disso, foram criadas histórias como "[...] Jim das 

Selvas vai para a Birmânia tentar impedir o avanço japonês. Dick Tracy, Agente 

Secreto x-9, Fantasma e Charlie Chan lutam contra sabotadores. Tarzan extermina 

um comando nazista que quer estabelecer uma base secreta na África [...]" 

(LUYTEN, 2012, p.101). É nesse contexto que surge o personagem do Capitão 

América trajando um uniforme representativo da bandeira dos Estados Unidos como 

símbolo desta nação. 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial o Japão começa a se reconstruir da 

derrota na guerra, que deixou muita miséria e mutilados, e, mesmo com a sociedade 

estando com baixo poder aquisitivo, logo se iniciaram as produções de mangá para 

trazer esperança aos japoneses (LUYTEN, 2012). Nesse momento de pós-guerra 

Sato (2007) explica que o Japão passa a se introduzir no cotidiano de outras nações 

e culturas a fim de reerguer sua economia por meio da exportação de seus produtos, 

inicialmente exportavam-se brinquedos de lata e rádios transistores, contudo a partir 

dos anos 1980 houve um alto nível de prosperidade que o levou ao posto de 

segunda maior economia mundial. Diante disso, novos olhares foram lançados sobre 

o Japão e, além do consumo de seus carros, videocassetes e walkmans, sua cultura 

passa a ser consumida. 
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No período de pós-guerra uma base estadunidense foi instalada no Japão e, 

a partir daí, os valores e produtos ocidentais que outrora eram desprezados agora 

eram consumidos e faziam parte do cotidiano do povo nipônico (SATO, 2007). 

Começava aí a introdução do American way life como tentativa de inibir o avanço 

comunistas sobre outros países e utilização das nações como mercado para seus 

produtos. 

Foi também neste contexto que desenvolveu-se a comicphobia no ocidente, 

ideia de que histórias em quadrinhos são produtos de importância insignificante e 

para fracassados, devido a publicação do livro Seduction of the Innocent (Sedução 

do Inocente), na década de 1940, que condenava os quadrinhos por considerá-los 

produtos que iriam corromper os valores infantis e familiares da sociedade (SATO, 

2007), aliado a isso, na década de 1950, políticas foram criadas para deter 

infiltrações comunistas nos Estados Unidos (SATO, 2007), dessa forma o ocidente 

rebaixou os quadrinhos a produto meramente infantil e caminhou na direção 

contrária dos japoneses, pois os mesmos 

 

[...] não possuem a comicphobia - expressão que no ocidente designa uma 
atitude de aversão social aos quadrinhos, e pela qual o quadrinhos são 
considerados um tipo de leitura subversiva ou sub-leitura; um passatempo 
de fracassados do sistema. No Japão lêem mangás: crianças, adolescentes 
e adultos, homens e mulheres. Os quadrinhos são considerados um tipo de 
leitura de importância igual às das revistas, jornais e livros. [...] (SATO, 
2007, p.63). 

 

Uma importante figura para o desenvolvimento do mangá em seu caráter 

moderno foi Osamu Tezuka (1928-1989), formado em medicina e fanático em 

quadrinhos, foi fortemente influenciado pelos desenhos animados de Walt Disney e 

também pelo próprio cinema (LUYTEN, 2012), o que contribuiu para o 

desenvolvimento de suas produções com estilo mais cinematográfico, que perdura 

até hoje por outros mangakás12. 

Foi Tezuka quem criou o estilo característico de mangás shoujo (quadrinhos 

femininos) de personagens com olhos grandes e brilhantes, corpos longilíneos e 

cabelos espetados, a partir da produção da série Ribon no Kishi (A Princesa e o 

Cavaleiro), na qual também criou uma personagem andrógina. Esse estilo 

característico se tornou comum tanto nos mangás femininos quanto nos masculinos 

e ainda continua sendo utilizado até hoje (SATO, 2007). 
                                            
12

 Termo utilizado para se referir a quem produz mangá. 
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Ademais, "[...] Suas obras modificaram não só a estrutura da linguagem, 

desdobrando as cenas numa sequência mais fluída, como também o conteúdo, pela 

variedade de temas e personagens." (LUYTEN, 2012, p.109), causando uma 

revolução no mundo dos quadrinhos e dando novos rumos, principalmente devido à 

notoriedade que Tezuka alcançou, pois atribuiu aos mangás e animês status de arte. 

Desde a origem do mangá ele passou por diversas transformações em razão 

do desenvolvimento das técnicas utilizadas para sua criação e pela influência de 

nações tanto do ocidente quanto do oriente. Diante disso, ele adquire características 

singulares em relação às histórias em quadrinhos de outras sociedades, sendo 

interessante o conhecimento delas para um entendimento mais integrado em 

relação a esta linguagem. 

 

1.2 Elementos característicos 

 

Nos anos de 1950 o mangá ganhou notoriedade cultural, cresceu 

economicamente dentro do Japão (SATO, 2007) e logo começou a se tornar um 

produto bastante segmentado com histórias para diversos públicos em questão de 

idade, gênero e temas, além de lançar mão dos meios audiovisuais para adaptação 

de títulos e, assim, promover série e aumentar suas vendas. Desse modo, Amaral e 

Carlos (2014, p.15-16) mostram como se apresenta essa segmentação do mercado 

editorial de mangás. 

 

[...]. Cada revista possui um público específico, conforme temas, idade e 
gênero. As principais divisões são: shogaku para crianças de 6 a 11 anos, 
shounen para meninos de 12 a 17 anos, shoujo para meninas de mesma 
idade, seinen e redikomi/josei, respectivamente, para homens e mulheres 
adultos, cujos temas são mais maduros. Além disso, o mercado de mangás 
é bastante articulado com o mercado de audiovisuais, resultando em 
adaptações do mesmo título para a televisão (em seriados, telenovelas, 
desenhos animados, para o cinema, para o rádio e também para os games). 

 

Devido ao processo de incorporação das características de produções 

quadrinísticas influenciado por outras culturas, principalmente as ocidentais, o 

mangá na atualidade adquiriu aspectos que se diferem bastante da forma antiga. 

Característica marcante foi a incorporação do uso de balões para fala de 

personagens, que levaram as histórias em quadrinhos a um outro nível, trazendo 

maiores possibilidades de criação. 



 

Outra característica comum dos mang

ocidente é a forma da escrita e leitura que no Japão possui duas modalidades 

denominadas tategaki e 

ocidental em que a escrita é horizontal e a leitura ocorre da esquerda para a direita. 

Já o formato tategaki, originário da China, gera maior confusão entre as pessoas 

que o desconhecem, pois a escrita é vertical e a leitura ocorre da direita para a 

esquerda, sendo mais comum de ser utilizado nos mangás

comum que ocorra a combinação entre ambas as formas de escr

exemplo na Figura 3. 

 

 

Geralmente os mangás publicados no Brasil seguem com uma combinação 

entre os dois formatos de leitura com a escrita na

para a direita dos textos nos balões, mas no sentido de leitura da direita para a 

esquerda começando do que se definiu no o

terminando na primeira. 

Outro fator que influenciou na forma que o mangá tem hoje foi a pobreza 

generalizada no período pós

Figura 3 - Exemplo de combinação da escrita 
 

Fonte: Naruhodo!, 2016. 

característica comum dos mangás que não advêm totalmente do 

cidente é a forma da escrita e leitura que no Japão possui duas modalidades 

e yokogaki. O formato yokogaki é semelhante a forma 

em que a escrita é horizontal e a leitura ocorre da esquerda para a direita. 

, originário da China, gera maior confusão entre as pessoas 

que o desconhecem, pois a escrita é vertical e a leitura ocorre da direita para a 

mais comum de ser utilizado nos mangás (KAWANAMI, 2013)

comum que ocorra a combinação entre ambas as formas de escr

Geralmente os mangás publicados no Brasil seguem com uma combinação 

tos de leitura com a escrita na horizontal e leitura da esquerda 

para a direita dos textos nos balões, mas no sentido de leitura da direita para a 

começando do que se definiu no ocidente como última página e 

 

Outro fator que influenciou na forma que o mangá tem hoje foi a pobreza 

generalizada no período pós-guerra que impôs o consumo de diversão mais barata, 

Exemplo de combinação da escrita tategaki e yokogaki
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ás que não advêm totalmente do 

cidente é a forma da escrita e leitura que no Japão possui duas modalidades 

é semelhante a forma 

em que a escrita é horizontal e a leitura ocorre da esquerda para a direita. 

, originário da China, gera maior confusão entre as pessoas 

que o desconhecem, pois a escrita é vertical e a leitura ocorre da direita para a 

(KAWANAMI, 2013). É 

comum que ocorra a combinação entre ambas as formas de escrita, veja um 

 

Geralmente os mangás publicados no Brasil seguem com uma combinação 

horizontal e leitura da esquerda 

para a direita dos textos nos balões, mas no sentido de leitura da direita para a 

cidente como última página e 

Outro fator que influenciou na forma que o mangá tem hoje foi a pobreza 

impôs o consumo de diversão mais barata, 

yokogaki em mangá. 
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pois até papel era algo difícil de se conseguir, o que levou a utilização de papel 

jornal, causando baixo preço da revista, que continuou até os tempos atuais ainda 

utilizando do papel monocromático possuindo um preço equivalente ao de uma 

passagem de metrô ou ônibus no Japão (LUYTEN, 2012). 

Atualmente no Japão os mangás são vendidos com uma periodicidade 

semanal em grandes coletâneas com tamanho de 18 por 25 cm, contendo em torno 

de 200 a 500 páginas para comportar variadas séries (média de 15 a 20 títulos) por 

revista, tudo isso impresso em papel de baixa qualidade (comumente o papel jornal) 

para tornar mais acessível economicamente, desse modo, tais características lhe 

dão uma estética que lembram listas telefônicas (Figura 4) (AMARAL; CARLOS, 

2014). 

 

 

 

Quando uma série faz muito sucesso ela é lançada em edições melhoradas, 

denominadas takonbon (sic) ou takonhon (sic) (AMARAL; CARLOS, 2014) se 

assemelhando a pequenos livros bem estilizados com material de maior qualidade, 

Figura 4 - Edições da revista da Shounen Jump. 
 

 
Fonte: Lima, 2017. 
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deixando o valor mais elevado do que o das revistas. Decorrente da inexistência da 

venda de revistas de mangá no Brasil, são vendidos os modelos semelhantes a 

livros, produzidos principalmente pelas editoras JBC, Panini e Newpop. 

O mangá apresenta características peculiares em sua forma física e no 

conteúdo, que não o impediram de se tornar popular entre variados grupos de 

jovens e adultos, sejam no Japão ou em outra nação pelo mundo, como o Brasil, 

pelo contrário, muitos apreciadores acham fascinantes tais características. 

 

1.3 Introdução do mangá no Brasil 

 

Foi em 18 de junho de 1908 chegou ao Brasil o primeiro contingente de 

imigrantes japoneses, num total de 781 pessoas, pois com o fim da escravidão os 

barões de café começaram a procurar por mão-de-obra barata, porém os europeus 

que chegaram com esse objetivo não foram suficientes e, logo, isso chamou a 

atenção do governo japonês que tratou de criar um contrato que possibilitasse a 

entrada de imigrantes para trabalhar nas lavouras de café (OHNO, 2008). 

Atualmente o número aproximado de habitantes brasileiros com descendência 

japonesa é de 1,5 milhão e deste valor 400 mil estão concentrados no Estado de 

São Paulo, mais precisamente no bairro da Liberdade. Essa quantidade de 

habitantes confere ao Brasil o destaque de maior reduto da colônia japonesa fora do 

Japão (PORTAL BRASIL, 2017), e no mesmo Estado encontra-se a maior biblioteca 

japonesa do Brasil, na qual a maioria dos livros é mangás. 

Com a chegada dos imigrantes japoneses ao Brasil não demorou para o 

aparecimento dos mangás, pois naquele momento histórico ele adquiriu uma 

importante função que ia além do entretenimento, sendo principalmente utilizado 

como material educacional para manter o contato permanente com a língua materna 

e realizar a manutenção da mesma (LUYTEN, 2012) isso era importante visto que o 

objetivo era trabalhar e conseguir melhores condições econômicas para retornar ao 

Japão, então era necessário estar atualizado quanto ao seu idioma. 

Daí em diante o mangá começou a destacar-se e na década de 1970 foi 

desenvolvida no Brasil a primeira pesquisa acadêmica sobre mangá, "O fantástico e 

desconhecido mundo das HQ japonesas" pela professora Sonia M. Bibe Luyten, lhe 

dando suporte para construir sua tese de doutorado e com base nela o livro "Mangá 

- O Poder dos Quadrinhos Japoneses". O desenvolvimento de tais produções 
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mostram o destaque que se iniciou às produções acadêmicas em relação a esse 

meio de comunicação. No mesmo período foi criada a primeira mangateca no Brasil, 

pelo estabelecimento do acervo de mangás no Museu de Imprensa Júlio de 

Mesquita Filho na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo 

(NAGADO, 2011). 

Sato (2007) explica que na década de 1970 a indústria de quadrinhos no 

Japão estava em crescimento, principalmente após esse tipo de indústria firmar-se 

no pós-guerra com autores, como Osamu Tezuka. Foi neste contexto em que as 

bases de criação de histórias em quadrinhos se fortaleciam e aliado ao crescimento 

econômico que ocorria no Japão, aos poucos o mangá começou a se difundir para 

outras nações. 

Mas antes do mangá se popularizar no Brasil, no período da década de 1970 

foram televisionados os animês Ultramen, Speed Racer e A Princesa e o Cavaleiro. 

Nos anos 1990 surgiram Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball e nos anos seguintes 

surgiram Yu Yu Hakusho, Sailor Moon, Super Campeões e Guerreiras Mágicas de 

Rayearth. A partir de 2000 surgiram Sakura Card Captors, Samurai X e Pokemon 

(CARLOS, 2010, p.02). 

Sobre isso, Sato (2007) explica que no Japão a depender do sucesso 

alcançado pelos mangás, as séries em animê são produzidas para transmissão na 

TV. No Brasil ocorreu que, em relação a sua aceitação pelo público consumidor, foi 

após a aceitação dos animês e o sucesso alcançado por séries como Cavaleiros do 

Zodíaco e Dragon Ball, que houve de fato a abertura e crescimento do mercado de 

produção e venda de mangás no país. 

Carlos (2010) explana que Lobo Solitário foi considerado o primeiro mangá a 

ser publicado no Brasil, em 1988, e dois anos após foi a vez de Akira, impulsionados 

pelo cenário internacional. Depois disso houve um período de poucas publicações e 

baixa repercussão das mesmas, mas a popularização das produções nipônicas 

proporcionadas pelas séries já mencionadas das décadas de 1990 e 2000 abriram 

precedentes, para a partir de 2000, ocorrer uma avalanche de publicação de 

mangás, como Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, Samurai X, Sakura Card 

Captors, Guerreiras Mágicas de Rayearth e Vídeo Girl Ai. 

Mas não houve apenas a abertura do mercado para publicações de títulos 

japoneses, o cartunista e empresário Mauricio de Souza lançou o quadrinho Turma 

da Mônica Jovem, direcionado ao público pré-adolescente, que apresenta 
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características de mangás, visto que esta linguagem tem alcançado grande estima 

dos jovens brasileiros. 

A editora JBC lançou em 2015 o concurso intitulado Brazil Manga Awards - 

Prêmio Brasileiro de Mangás, com o objetivo de promover mangakás e quadrinistas 

brasileiros que tem a possibilidade de enviar seus trabalhos, e após a realização de 

um processo seletivo, as melhores histórias em quadrinhos, que deve possuir estilo 

de mangá, são publicadas nacionalmente. 

O mercado editorial brasileiro de mangá cresceu e, de acordo com o site 

Biblioteca Brasileira de Mangás (2018), as principais editoras que publicam 

mensalmente, são: Editora JBC que publica desde 2001, e está a mais tempo 

desenvolvendo a atividade econômica; Editora Panini que publica desde 2002, e é 

filial de uma empresa italiana e a que mais publica títulos atualmente; Editora 

Newpop que surgiu em 2007 e consolidou-se como empresa de mangás 

alternativos. Também há as empresas secundárias que publicam mangá 

esporadicamente, algumas delas são: Editora Devir; Editora Novatec; Editora Nova 

Sampa; Editora Satry; Editora Abril; Editora Alto Astral. 
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  Fonte: Ozaki, 2016, p.159. 
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2 HISTÓRIAS EM QUADRINHOS E MANGÁ, UM OLHAR EDUCACIONAL 

 

2.1 Histórias em quadrinhos na educação 

 

Por muito tempo as histórias em quadrinhos foram consideradas como sub-

arte ou sub-literatura, e até mesmo foram vistas como um perigo pelos pais e 

educadores para com os jovens leitores, porém a situação mudou e este produto 

cultural ganhou notoriedade. Atualmente, as histórias em quadrinhos se inserem na 

sociedade como material de entretenimento, como ferramenta pedagógica nas 

escolas e objeto de estudo em trabalhos acadêmicos. 

Tal receio dos pais e educadores quanto às histórias em quadrinhos se deve 

ao, já mencionado livro Sedução do Inocente, de autoria do psiquiatra Fredric 

Wertham, que se colocava a demonstrar que os quadrinhos propiciavam a violência 

e danos à mente dos jovens. Diante disso, houve um encontro dessas ideias com as 

de Joseph McCarthy, e toda atividade que fomentava o comunismo, a violência e o 

que era tido como antiamericano foi censurado, logo criadores e criações sofreram 

repressão, e os quadrinhos não ficaram de fora da perseguição (LUYTEN, 2011a). 

Os quadrinhos que antes eram valorizados como arma ideológica no período 

da Segunda Guerra Mundial, no momento de pós-guerra tornaram-se produções 

"[...] perniciosas às crianças, à família e à sociedade" (FURLAN, 1985, p.30). Não 

muito diferente do que ocorreu nos Estados Unidos, desde a década de 1940, no 

Brasil os quadrinhos também desagradavam aos pais e, principalmente, aos 

professores que diziam que esse produto era nocivo às crianças, que as incitavam 

ao crime e a delinquência (RITTES, 2006). 

Mudanças ocorreram ao longo do tempo histórico, quanto a esta visão em 

relação às histórias em quadrinhos, tanto que Rittes (2006) discorre sobre o 

reconhecimento deste material para uso didático nos PCN de Artes e Língua 
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Portuguesa, o que gera trabalhos mais voltados ao incentivo da leitura por meio das 

HQ's. 

Após verificação, constatou-se nos PCN (1998), referente a Geografia, que 

não há uma valoração para o uso de quadrinhos, não sendo nem mesmo citado. O 

mais próximo que existe se refere a utilização de Literatura, mas com exemplos que 

deixam evidenciado que não se referem às histórias em quadrinhos, havendo a 

necessidade de algo mais específico, visto que há debates acadêmicos sobre HQ's 

serem ou não enquadradas como Literatura. 

Dessa forma, nos PCN (1998) recomenda-se a utilização de clássicos da 

literatura nacional, o que não demonstra tratar-se de histórias em quadrinhos ou 

outros materiais de cunho literário, que pode ser constatado neste trecho 

 

Mesmo na escola, a relação da Geografia com a Literatura, por exemplo, 
tem sido redescoberta, proporcionando um trabalho que provoca interesse e 
curiosidade sobre a leitura desse espaço. É possível aprender Geografia 
desde os primeiros ciclos do ensino fundamental, mediante a leitura de 
autores brasileiros consagrados (Jorge Amado, Érico Veríssimo, Graciliano 
Ramos, Guimarães Rosa, entre outros), cujas obras retratam diferentes 
paisagens do Brasil, em seus aspectos sociais, culturais e naturais. 
(BRASIL, 1998, p.33) 

 

Mesmo com o reconhecimento que os quadrinhos adquiriram, ainda há certo 

preconceito e resistência pelos professores no que se refere ao seu uso no ambiente 

escolar. As autoras Santos e Ganzarolli (2011) ao desenvolverem uma pesquisa 

catalogando projetos que utilizam histórias em quadrinhos como incentivo à leitura, 

evidenciam em um dos projetos, intitulado "A Utilização das HQ's em Sala de Aula 

Como Recurso Didático-criativo", desenvolvido pela docente Joana D'Arc, no qual a 

docente percebeu que por falta de esclarecimento sobre a importância dos 

quadrinhos, os professores rejeitam qualquer meio que contenha violência, tema 

comum de comics de heróis e mangás. 

Nos mangás, tal questão pode estar relacionada ao quadro de publicação no 

Brasil que é mais voltado às séries de demografia shounen (direcionado ao público 

jovem masculino), por exemplo, Naruto, One Peace, Dragon Ball Z, Cavaleiros do 

Zodiaco, Nanatsu no Taizai, Bleach, nos quais apresentam lutas de personagens no 

formato dicotômico bastante conhecido entre mocinhos e vilões. 

As narrativas gráficas sejam elas comics ou mangás, possuem uma variedade 

de gêneros que partem do infantil, terror, adaptação literária, ficção científica, humor, 
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aventura até temas mais adultos. Sem mencionar que até os quadrinhos com 

conteúdo de violência, a depender de como o trabalho for desenvolvido e para qual 

público está sendo direcionado, pode contribuir na aprendizagem do educando. 

Entra aí o que é mencionado por autores, sobre a necessidade do professor 

conhecer e compreender a importância das histórias em quadrinhos, pois 

 

No momento em que pais e pedagogos considerarem as histórias em 
quadrinhos como seus aliados, isso virá a possibilitar um niímero (sic) 
ilimitado de práticas a seu serviço. Os quadrinhos podem, de um lado, 
despertar manifestações artísticas e, de outro, ser um poderoso auxiliar em 
sala de aula e comunidades (LUYTEN, 1985, p.79). 

 

Os assuntos que aparecem nas histórias em quadrinhos e mangás podem ser 

tanto leves e lúdicos quanto densos e complexos, sendo assim, o professor deve 

conhecer não apenas o potencial educacional que o quadrinho pode ter, mas suas 

características e a obra que escolher para uso. Desse modo, o professor terá 

conhecimento mais aprofundado para escolher um quadrinho que seja adequado a 

proposta que irá desenvolver tendo em vista a realidade social, cultural e econômica 

da turma. O que não quer dizer que a atividade e escolha das HQ's serão eficazes, 

mas aumentarão as chances de desenvolver um trabalho mais significativo. 

Muitos estudiosos e professores já reconhecem a importância de se utilizar as 

histórias em quadrinhos como recurso didático. Sobre isso, Santos (2001) afirma 

que a união do texto e imagem nos quadrinhos proporcionam à criança uma melhor 

compreensão em relação aos conceitos que poderiam continuar abstratos se 

limitados apenas à escrita. Ainda sobre a importância da inserção dos quadrinhos 

em sala de aula. Vergueiro (2009, p.21) explana que: 

 

As histórias em quadrinhos aumentam a motivação dos estudantes para o 
conteúdo das aulas, aguçando sua curiosidade e desafiando seu senso 
crítico. A forte identificação dos estudantes com os ícones da cultura de 
massa – entre os quais se destacam vários personagens dos quadrinhos –, 
é também um elemento que reforça a utilização das histórias em quadrinhos 
no processo didático. 

 

Esta modalidade de linguagem, com a devida mediação do professor, 

possibilita o trabalho com conteúdos e conceitos geográficos sob um caráter menos 

rígido do que, por exemplo, um livro dos clássicos da literatura brasileira que muitas 

vezes existe certa resistência por parte dos educandos. Até mesmo neste quesito os 

quadrinhos já se inseriram e promoveram adaptações de obras literárias brasileiras 
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e universais, que chamam a atenção dos jovens e demais adeptos desse material, 

principalmente, por conterem uma linguagem mais acessível em comparação aos 

originais. Alguns exemplos são: A divina comédia em quadrinhos, A mão e a luva em 

quadrinhos, etc., lançado pela Editora Peirópolis; Hamlet, A metamorfose, etc., pela 

editora L&PM Pocket (Figura 5); Helena pela New Pop. 

 

 

 

As edições citadas que foram publicadas pela L&PM Pocket e pela New Pop 

apresentam-se em formato mangá, mesmo não seguindo a leitura oriental. Isso 

demonstra a importância que os mangás têm alcançado na atualidade em seu 

caráter de entretenimento, e aos poucos tem conseguido mais visibilidade no âmbito 

educacional, fato que demonstra isso é o crescimento de trabalhos acadêmicos 

valorizando seu uso em sala de aula, mas geralmente as propostas de uso dos 

quadrinhos são voltadas a leitura e interpretação textual. 

Diante da realidade brasileira na qual jovens lêem pouco e, 

consequentemente, apresentam dificuldades de interpretação textual, este problema 

perpassa até o Ensino Médio, dificultando o aprendizado de alunos sobre os mais 

variados temas e a realidade em que estão inseridos, cabendo aos outros 

componentes curriculares colaborarem nesse processo de desenvolvimento da 

habilidade de leitura. Dentro disso, Pontuschka, Paganelli e Cacete (2009, p.219) 

explanam que 

 

Figura 5 - Adaptações da literatura mundial em mangá publicadas pela editora 
L&PM Pocket. 

 
Fonte: Marzano, 2014. 
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Em qualquer disciplina, também em Geografia, é possível orientar os alunos 
para a melhor maneira de estudar um texto, desenvolvendo a capacidade 
de lidar com essa forma de comunicação e ampliando a possibilidade de 
compreender a realidade social com maior profundidade. 

 

As histórias em quadrinhos contribuem na formação de jovens não apenas 

nas disciplinas de Língua Portuguesa e afins, entretanto a forma de uso em sala de 

aula parece ficar restrita as propostas de ensino voltadas a leitura, pois Rittes (2006) 

explica que o uso dos quadrinhos na escola ainda está associado a linguagem 

escrita e não a imagética.  

Diante disso, percebe-se o caráter limitado que se coloca aos quadrinhos com 

propostas pouco diferenciadas desta arte sequencial por parte dos componentes 

curriculares. As histórias em quadrinhos são uma forma de linguagem valiosa por se 

tratar de um material apreciado pelos educandos, que pode ser aproveitada para 

entreter, informar e educar, porém ainda há muito o que se explorar, principalmente 

o formato mangá. 

 

2.2 Pensando o mangá como linguagem para o ensino de Geografia 

 

O processo de ensino tem se mostrado cada vez mais desafiador no sentido 

em que o professor é colocado a buscar novas metodologias de ensino para 

despertar o interesse dos educandos no processo de ensino e aprendizagem. E em 

razão das condições da instituição escolar na qual o profissional está inserido ou 

pelo desconhecimento de outras ferramentas Melo, Medeiros e Silva (2013) 

salientam que os professores acabam por utilizar de metodologias e estratégias 

consideradas ultrapassadas se comparadas com meios tecnológicos e pedagógicos 

que fascinam crianças e jovens. 

O contexto atual, conhecido cada vez mais como sociedade da informação, é 

resultado dos avanços tecnológicos que proporcionam uma ampla diversidade de 

meios de comunicação, ficando a cargo do professor se valer dessas novas 

linguagens como instrumentos de comunicação para decodificar, analisar e 

interpretar as informações (PONTUSCHKA; PAGANELLI; CACETE, 2009) que estão 

postas na realidade próxima e distante ao qual o aluno tem necessidade de 

compreender, tanto para o mercado de trabalho quanto para sua vida em sociedade. 
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É nesse contexto que as propostas dos professores não devem ficar limitadas 

ao uso de um tipo de texto ou linguagem, mas se o objetivo da aula é capacitar 

criticamente o educando, então é necessário propor situações para o confronto de 

ideias, questionamento de fatos com argumentação. Além de ser fundamental 

propiciar o acesso aos vários gêneros de texto e de linguagens, mas a outros 

gêneros textuais, literatura, científico, audiovisual e a linguagem cartográfica 

(CASTELLAR et al., 2011). 

Pontuschka, Paganelli e Cacete (2009) defendem a utilização de diferentes 

formas de linguagens como recurso didático, por exemplo, livros didáticos, 

paradidáticos, literatura, gráficos, imagens de satélite, mapas, música, poema, 

fotografia, filme, videoclipe, jogos dramáticos, seja no ambiente escolar ou em 

qualquer outro, pois a partir disso irão se abrir horizontes até para jovens, 

professores e cidadãos que já passaram pela escola. 

Sobre o uso de linguagens para o ensino de Geografia, Guimarães (2007, 

p.50) também salienta que: 

 

O ensino de Geografia deve ser trabalhado pelo professor por meio da 
utilização de diferentes linguagens que favoreçam aos alunos produzir e 
expressar idéias, opiniões, sentimentos e conhecimentos sobre o mundo. A 
literatura, o cinema, o teatro, a música, a televisão, a fotografia, os textos 
informativos, os gráficos e mapas, são linguagens que devem estar 
presentes na Geografia escolar. 

 

Desse modo, pelo uso de linguagens, é possível promover a construção de 

um pensamento mais crítico e autônomo do educando, visto que, principalmente a 

Geografia busca romper com a forma de ensino descritivo e pela mera memorização 

de elementos, que foi deixada para trás, mas ainda apresenta-se em algumas 

práticas de docentes e realidades educacionais. 

Percebendo a importância da inserção de diferentes formas de linguagem no 

ensino de Geografia, as histórias em quadrinhos se mostram potenciais 

instrumentos pedagógicos por possuir texto escrito e imagético, retratando diferentes 

paisagens, elementos simbólicos, aspectos culturais, sociais e econômicos. Ainda 

mais se tratando dos mangás que tem sua origem em uma das maiores potências 

econômicas mundiais, localizada num arquipélago dotado de aspectos culturais bem 

diversificados e característicos. Entretanto, o mangá ainda é desconhecido e 
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marginalizado por muitos professores decorrente do processo histórico que diminuiu 

os quadrinhos. 

O mangá alcançou patamar significativo no Brasil, visto que, consegue atrair 

uma variedade de públicos seja por idade ou gênero, decorrente da sua 

segmentação que atende a diferentes leitores, contemplando o público infantil, mas 

não se limitando somente a ele. Para Ortiz (2000, p.165), 

 

[...] este tipo de literatura não se limita, como em muitos países, a um 
público infantil. Desde o início ele se volta para leitores diferenciados, 
explorando os enredos em múltiplas direções: aventura, comédia, romance, 
ação, política, erotismo. A técnica da narrativa, gramatical e visual, de cada 
um desses eixos tende assim a se enriquecer e a se diversificar. 

 

Talvez outra explicação esteja relacionada ao que Luyten (2012) discorre 

sobre o mangá moderno em que os heróis são ilustrados a partir do mundo real, 

com pessoas comuns que podem ser estudantes, esportistas, donas de casa, mas 

no decorrer da história podem realizar feitos fantásticos. Diante disso, a autora 

completa que a identificação entre leitor japonês e heróis se dão porque eles 

refletem a sua vida cotidiana e o remetem para o mundo da fantasia. Por essa 

relação mais próxima entre leitor e mangá, que tal material pode se apresentar como 

facilitador no processo de ensino e aprendizagem de conteúdos e conceitos da 

Geografia. 

Na busca de mediar a construção de um pensamento geográfico e crítico, 

Melo, Medeiros e Silva (2013) apontam que as histórias em quadrinhos são um meio 

de informação e crítica social, seja ela explícita ou implícita; além da leitura de 

mundo que proporciona, da cultura que lhe originou, das várias temporalidades e 

espacialidades. Isso faz refletir sobre as discussões possíveis dentro da Geografia a 

partir da contextualização que se faz tanto da obra como do seu enredo. 

Os próprios mangás podem servir como recurso para dar início às 

discussões, principalmente quando voltadas à globalização e o capitalismo, que se 

configuram como conteúdos da Geografia na Educação Básica. Tratando-se de um 

meio de comunicação de massa que conseguiu se propagar para muitos países 

mundialmente por questões econômicas, num momento de reestruturação do Japão, 

carregando consigo aspectos culturais do país que tem origem, do oriente e, em 

determinadas obras também abordam questões culturais do ocidente. Portanto, 
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caracteriza-se como um valoroso recurso para a discussão cultural frente ao 

processo de globalização. 

Obras como Hadashi no Gen (Gen, Pés Descalços) de Keiji Nakasawa 

(Figura 6), publicado pela editora Conrad, que se trata de um relato autobiográfico 

de sua sobrevivência após a bomba de Hiroshima e também Yuunagi no Machi 

Sakura no Kuni (Hiroshima, a Cidade da Calmaria) de Fumiyo Kouno, publicado pela 

editora JBC, que retrata a vida cotidiana de duas jovens de tempos e locais 

diferentes, também depois da explosão nuclear.  

Com tais obras abre-se possibilidade de debate sobre aspectos sociais, 

econômicos, culturais, temporais e espaciais do país que se desdobram para além 

dele, visto que tal resultado se deve a diversos fatores geopolíticos que envolvem o 

ocidente e o oriente, e consequentemente a configuração do mundo atual. 

 

 

 

Figura 6 - Capa do mangá Gen, Pés Descalços. 
 

 
    Fonte: Guia dos quadrinhos. 
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Hiroshima, a Cidade da Calmaria (Figura 7) vai focar principalmente nos 

desdobramentos gerados pela bomba, lançada na cidade que nomeia a obra, de 

modo a retratar a vida da população, mais precisamente das personagens Minami 

Hirano e Nanami Ishikawa. Em razão das duas histórias se passarem no mesmo 

espaço, mas com temporalidades diferentes pode-se perceber, a partir de elementos 

imagéticos e textuais, mudanças da paisagem que ocorreram pela reestruturação do 

local, aliado ao desenvolvimento global que se faz presente em olhares desatentos. 

Outro elemento bastante presente são as consequências da bomba na 

questão da saúde que se faz presente a partir dos traumas desenvolvidos por 

habitantes em razão da perda de entes queridos, e como ainda continuou 

atormentando sobreviventes pelos resquícios radioativos, ceifando vidas mesmo 

após anos se passarem. Além de não poder deixar de citar o mapa que está 

presente ao final da obra, permitindo ao leitor compreender ainda mais a dinâmica 

espacial da história. 

 

 

Figura 7 - Capa do mangá Hiroshima, A Cidade da Calmaria. 
 

 
   Fonte: Guia dos quadrinhos. 
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Kamisama Ga Uso Wo Tsuku (The God's Lie) de Kaori Ozaki (Figura 8), 

publicado pela editora Panini, conta a história do garoto Natsuru Nanao que após ser 

transferido para a nova escola conhece a garota Rio Suzumura e a partir daí 

segredos referentes à vida dela são revelados. O mangá não tem um teor geográfico 

tão evidente quanto nas obras anteriormente mencionadas, mas apresenta aspectos 

sobre o processo de globalização e traz reflexões sobre a questão de gênero, 

relacionadas à figura feminina nesse contexto, mostrando a vida de duas mulheres 

que mesmo sendo as mantenedoras das suas casas a cultura qual estão inseridas 

não as vêem com bons olhos. 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Capa do mangá The God's Lie. 
 

 
            Fonte: Guia dos quadrinhos. 
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Shiki no Zenjitsu (The Wedding Eve) de Hozumi (Figura 9), publicado pela 

editora Panini, é uma antologia de histórias curtas que possuem as principais 

temáticas relacionadas a morte (não contém cenas de morte) e casamentos. Este 

mangá também apresenta aspectos tímidos sobre as questões geográficas, 

podendo exigir um olhar mais apurado para a percepção e desenvolvimento de 

discussões acerca da cultura que está mais voltada a religião budista, da Guerra 

Fria ao servir de elemento de contextualização junto da globalização, da relação 

campo-cidade, questão agrária e paisagem. 

 

 

 

Tom Sawyer de Shin Takahashi (Figura 10), publicado pela editora JBC, é 

baseado no livro, considerado clássico da literatura americana, As Aventuras de 

Tom Sawyer de Mark Twain. O mangá conta a história da garota Haru que retorna a 

sua antiga cidade por causa do funeral de sua mãe e na ocasião conhece Taro um 

menino travesso que juntos viverão aventuras. A obra possibilita a reflexão sobre a 

Figura 9 - Capa do mangá The Wedding Eve. 
 

 
   Fonte: Guia dos quadrinhos. 
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relação mãe e filha, a infância e fase adulta, questões de gênero, paisagens em 

abundância aliado a elementos narrativos que dão margem a discussões e utilização 

em aulas da Geografia Física sobre vegetação, relevo, hidrografia. 

 

 

 

Naruto: O Livro Secreto do Guerreiro - Guia Oficial dos Fãs, de Masashi 

Kishimoto (Figura 11), publicado pela Panini, trata-se de um guia de informações, 

para fãs, sobre a obra principal intitulada Naruto, e nele contém dados e imagens 

sobre características geográficas dos locais onde vivem os personagens, os 

equipamentos dos ninjas, fichas de alguns personagens, dentre outros dados. Por 

meio desse mangá é possível obter elementos imagéticos que podem ser utilizados 

para discussões sobre noções cartográficas (orientação, escala, mapa), diferentes 

paisagens que se somam e podem ser pensados juntos com aspectos da Geografia 

Física. 

Figura 10 - Capa do mangá Tom Sawyer. 
 

 
   Fonte: Guia dos quadrinhos. 
 



43 

 

 

 

 

Diante do exposto, pode-se refletir sobre a proposta de análise de conteúdo 

que Luyten (2011b) apresenta para o mangá, por meio da análise comparativa entre 

aspectos e situações da cultura oriental, postas no enredo, aos olhos do ocidental. 

Tal proposta oportuniza o debate entre o local e o global que Kimura (2010, p.102-

103) traz como algo necessário para a compreensão do mundo, inclusive da sua 

realidade imediata e os elos explicativos entre eles, pois 

 

Como o aluno pode entender a manifestação da cultura urbana como os 
ritmos rap e funk, os trajes semelhantes vestidos pelos jovens dos Estados 
Unidos, da Europa, do Japão e do Brasil? Como o aluno pode entender que 
muitos brasileiros estão se mudando para outros países? 

 

Figura 11: Capa do mangá Naruto: O Livro Secreto do Guerreiro - Guia Oficial 
dos Fãs. 

 

 
          Fonte: Kishimoto, 2014. 
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Rama (2009) também salienta que diversas são as possibilidades de uso das 

histórias em quadrinhos podendo "além de explorar os temas específicos tratados 

nas histórias, é possível também trabalhar com a linguagem dos quadrinhos para 

ensinar alguns conceitos da Geografia, tais como representação do espaço, escala, 

visão vertical e oblíqua, leitura e símbolos". 

Ademais, sabendo-se que por seu caráter científico a Geografia possui 

conceitos fundamentais ou estruturantes que dão base aos seus estudos seja 

científico ou no viés de disciplina escolar (CANO, 2012). Os mangás apresentam 

subsídios para contribuir no ensino dos conceitos de lugar, território, região, espaço 

geográfico e paisagem. 

Entretanto, é importante refletir que independente da potencialidade que as 

histórias em quadrinhos apresentam, fazer mau uso dessa narrativa imagético-

textual pode levar a construção de ideias deturpadas, e nisso volta-se a necessidade 

do professor ter conhecimento sobre o material e saber a importância do 

planejamento antes de realizar qualquer atividade seja com esta ou outra linguagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

O MANGÁ NA SALA DE AULA PARA O ENSINO DA GEOGRAFIA ESCOLAR
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  Fonte: Ozaki, 2016, p.121.
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zaki, 2016, p.121. 
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3 O MANGÁ NA SALA DE AULA PARA O ENSINO DA GEOGRAFIA ESCOLAR 

 

Este capítulo tem por finalidade apresentar propostas de recortes temáticos 

de mangás que possuem a capacidade de contribuir na mediação do conhecimento 

geográfico no processo de ensino e aprendizagem, de maneira a possibilitar a 

compreensão dos conteúdos e conceitos que venham a ser discutidos pela 

Geografia na Educação Básica, suscitando debates e/ou a realização de atividades. 

A ideia de seleção e demonstração dos recortes temáticos dos mangás foi 

pensada inicialmente agrupando-os por conteúdos geográficos, após ter 

conhecimento do trabalho que é resultado do projeto de pesquisa com o título "As 

tiras da Mafalda: conteúdos de Geografia na linguagem de quadrinhos" elaborado 

pelos discentes Anderson Iury Nunes Barros, Camila Porto de Castro e Lucas José 

Guimarães, com orientação da docente Eunice Isaias da Silva. 

Entretanto, observando que alguns trechos dos mangás abrem espaço para 

diversas discussões, pensou-se em agrupar as propostas por obras. No capítulo 

anterior foram apresentadas obras inteiras, destacando de forma incipiente 

elementos que podem ser encontrados e utilizados na construção do conhecimento 

geográfico. Neste capítulo está melhor detalhado estes elementos, anteriormente 

mencionados, e seu direcionamento de acordo com os documentos referenciais da 

Geografia, PCN (1998) e as Orientações curriculares para o Ensino Médio (2006). 

As páginas destacadas podem ser utilizadas em diferentes modalidades e 

formas, e foram selecionadas a fim de mostrar aos docentes que a discussão 

geográfica se faz presente nos mangás e que este meio de comunicação pode ser 

útil no processo de ensino e aprendizagem de conteúdos e conceitos da Geografia. 

Evidenciando, assim, a forma que os conteúdos e conceitos geográficos estão 

presentes em mangás. 

Poderia ser conveniente propor diversas formas de uso, mas ter ciência que 

nem todas as escolas dispõem de muitos materiais, e assim ficar inviável ou mesmo 



 

não se adequar a determinada turma, pois compreende

existem educandos com diversos comportamentos, conhecimentos e tempos e 

quem melhor poderia pensar no direcionamento que 

professor. Logo, deixou

direcionamento do material conforme a realidade da escola e dos estudantes

ideia principal do capítulo é mostrar o potencial de uso dos mangás na Geografia.

Antes de seguir às propostas, 

no Brasil possuem o aviso de leitura

leitura oriental é realizada 

pela direita. Mesmo o material 

brasileira, as editoras preferem deixar a leitura 

mais características do mangá

Diante disso, a fim de 

foi colocada a Figura 12

ocidental a qual é de nossa cultura, porém as páginas a seguir devem ser lidas da 

direita para a esquerda conforme

   Figura 12 
 

   Fonte: Takahashi, 2014, p.384

não se adequar a determinada turma, pois compreende-se que dentro de uma sala 

existem educandos com diversos comportamentos, conhecimentos e tempos e 

melhor poderia pensar no direcionamento que algo terá se não o

deixou-se aberto para o educador pensar sobre a adaptação

o material conforme a realidade da escola e dos estudantes

lo é mostrar o potencial de uso dos mangás na Geografia.

Antes de seguir às propostas, ressalta-se comumente os mangás publicados 

no Brasil possuem o aviso de leitura na primeira página do lado esquerdo

realizada da direita para esquerda, logo o mangá deve ser iniciado 

esmo o material passando por alterações para ser publicado

as editoras preferem deixar a leitura no sentido original para conservar 

características do mangá. 

fim de lembrar e ajudar na leitura das páginas aqui inseridas 

ra 12. Este trabalho deve continuar sendo lido pela forma 

ocidental a qual é de nossa cultura, porém as páginas a seguir devem ser lidas da 

erda conforme mostra a figura citada. 

Figura 12 - Instrução para leitura de mangá.

 
Fonte: Takahashi, 2014, p.384 
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se que dentro de uma sala 

existem educandos com diversos comportamentos, conhecimentos e tempos e 

lgo terá se não o próprio 

educador pensar sobre a adaptação e 

o material conforme a realidade da escola e dos estudantes, pois a 

lo é mostrar o potencial de uso dos mangás na Geografia. 

comumente os mangás publicados 

na primeira página do lado esquerdo, pois a 

, logo o mangá deve ser iniciado 

ser publicado na nação 

original para conservar 

tura das páginas aqui inseridas 

. Este trabalho deve continuar sendo lido pela forma 

ocidental a qual é de nossa cultura, porém as páginas a seguir devem ser lidas da 

 

Instrução para leitura de mangá. 
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3.1 The God's Lie (demografia: seinen) 

 

Série: A partir do quarto ciclo. 

Objetivos delimitados pelos PCN (1998): 

 Fazer leituras de imagens, de dados e de documentos de diferentes fontes de 

informação, de modo que interprete, analise e relacione informações sobre o 

território e os lugares e as diferentes paisagens; 

 Identificar e avaliar as ações dos homens em sociedade e suas 

conseqüências em diferentes espaços e tempos, de modo que construa 

referenciais que possibilitem uma participação propositiva e reativa nas 

questões sociais, culturais e ambientais. 

Objetivos delineados pelas Orientações curriculares para o Ensino Médio (2006): 

 Identificar os fenômenos geográficos expressos em diferentes linguagens; 

 Capacidade de identificar as contradições que se manifestam espacialmente, 

decorrentes dos processos produtivos e de consumo. 

 

Discussão a partir do recorte temático do mangá: 

Durante o dia dos namorados a garota chamada Himekawa resolve 

presentear o protagonista Natsuru Nanao, com chocolates que possuem o 

diferencial de terem vindo de outro país. Na Figura 13 cabe observar a discussão 

que pode ser estabelecida em torno do processo de globalização, pela circulação de 

um produto que é proveniente de um país (França) do hemisfério ocidental do 

planeta, no continente europeu, para outro (Japão) do hemisfério oriental, no 

continente asiático. 

Outro lado da globalização que pode ser explorado é o dos deslocamentos 

populacionais que ocorrem sobre diferentes razões. Tal reflexão pode ser realizada 

como resposta para a diversidade étnica que pode ser percebida pela observação 

dos personagens nesta página. 

Em razão da discussão estar centrada principalmente em um quadrinho, não 

exigindo outras cenas para a compreensão da ideia, pode ser realizado um recorte 

menor e usado em atividades avaliativas que solicitem a reflexão do educando sobre 

o processo de globalização. 



 

Figura 13 - Página 11 do mangá 
 

Fonte: Ozaki, 2016, p.11. 

Página 11 do mangá The God's Lie. 
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Série: A partir do quarto ciclo. 

Objetivos delimitados pelos PCN (1998): 

 Fazer leituras de imagens, de dados e de documentos de diferentes fontes de 

informação, de modo que interprete, analise e relacione informações sobre o 

território e os lugares e as diferentes paisagens; 

 Compreender que as melhorias nas condições de vida, os direitos políticos, 

os avanços técnicos e tecnológicos e as transformações socioculturais são 

conquistas decorrentes de conflitos e acordos que ainda não são usufruídas 

por todos os seres humanos e, dentro de suas possibilidades, empenhar-se 

em democratizá-las. 

Objetivos delineados pelas Orientações curriculares para o Ensino Médio (2006): 

 Identificar os fenômenos geográficos expressos em diferentes linguagens. 

 Capacidade de diagnosticar e interpretar os problemas sociais e ambientais 

da sociedade contemporânea; 

 Capacidade de identificar as contradições que se manifestam espacialmente, 

decorrentes dos processos produtivos e de consumo; 

 Compreender o papel das sociedades no processo de produção do espaço, 

do território, da paisagem e do lugar. 

 

Discussão a partir do recorte temático do mangá: 

Nesta página (Figura 14), Natsuru encontra a personagem Suzumura e a 

solicita que adote um gato encontrado por ele, pois sua mãe tem alergia. A garota 

pergunta ao personagem se ele está disposto a pagar 1.000 ienes (cerca de R$ 

30,00, na conversão realizada no ano de 2016) para que ela fique com o felino. 

A discussão aqui está mais centrada na questão econômica da moeda iene, 

utilizada no Japão, podendo ser levantado um comparativo de cotação entre as 

moedas de outras nações (por exemplo, 1 Dólar equivale R$ 3,6803, Euro: R$ 

4,3387, Iene: R$ 0,0334; valores gerados pelo Banco Central do Brasil no dia 

16/05/2018), destacando a variação do valor e quais razões levam a ocorrer tal 

fenômeno. 

Também sendo possível problematizar o pedido do dinheiro, e a resposta se 

apresenta em algumas páginas depois, pelo aspecto que sua moradia possui e em 

uma atitude de comparação de algumas páginas (Figura 15 e 16) pode-se analisar a 
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paisagem da moradia de ambos os personagens e refletir sobre a desigualdade 

social, não sendo uma realidade única e exclusiva de países subdesenvolvidos e em 

desenvolvimento ou emergentes, mas que afeta também as nações desenvolvidas, 

como o Japão, país onde acontece a história. 



 

Figura 14 - Página 28 do mangá 
 

Fonte: Ozaki, 2016, p.28. 

Página 28 do mangá The God's Lie. 
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Figura 15 - Página 20 do mangá 
 

Fonte: Ozaki, 2016, p.20. 

Página 20 do mangá The God's Lie. 
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Figura 16 - Página 31 do mangá 
 

Fonte: Ozaki, 2016, p.31. 

Página 31 do mangá The God's Lie. 
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Série: A partir do quarto ciclo. 

Objetivos delimitados pelos PCN (1998): 

 Fazer leituras de imagens, de dados e de documentos de diferentes fontes de 

informação, de modo que interprete, analise e relacione informações sobre o 

território e os lugares e as diferentes paisagens; 

 Identificar e avaliar as ações dos homens em sociedade e suas 

conseqüências em diferentes espaços e tempos, de modo que construa 

referenciais que possibilitem uma participação propositiva e reativa nas 

questões sociais, culturais e ambientais. 

Objetivos delineados pelas Orientações curriculares para o Ensino Médio (2006): 

 Identificar os fenômenos geográficos expressos em diferentes linguagens; 

 Estimular o desenvolvimento do espírito crítico. 

 

Discussão a partir do recorte temático do mangá: 

Em um momento que o protagonista está treinando futebol (Figura 17), o novo 

treinador diz que ele e os outros alunos devem pedir ajuda aos pais para treinar, 

pois também será uma boa forma de interação entre eles. Mas fica evidente a 

desigualdade de gênero que ocorre quando, pelas palavras do treinador, ele 

descobre que Natsuru é filho de mãe solteira e diz sentir pena dele. 

No Brasil ainda há o preconceito em relação às mulheres quanto a este 

aspecto de ser mãe solteira, e no trecho deste mangá também se abre o debate 

sobre onde estão esses pais. Na história o pai de Natsuru já é falecido, mas nem 

sempre é assim, já é amplamente debatido como homens vão "embora" ou não 

assumem o filho para fugir da responsabilidade de ser pai e das despesas 

financeiras para custear um filho. 

Neste mangá, a mãe de Natsuru possibilita pensar a figura da mulher no 

contexto da globalização, que se insere cada vez mais no mercado de trabalho, não 

sendo mais apenas a figura do homem que tem a função de trabalhar e garantir o 

sustento familiar ou mesmo o próprio direito de trabalhar. 

 



 

Figura 17 - Página 16 do mangá 
 

Fonte: Ozaki, 2016, p.16. 

Página 16 do mangá The God's Lie. 
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Série: A partir do terceiro ciclo. 

Objetivos delimitados pelos PCN (1998): 

 Compreender que os conhecimentos geográficos que adquiriram ao longo da 

escolaridade são parte da construção da sua cidadania, pois os homens 

constroem, se apropriam e interagem com o espaço geográfico nem sempre 

de forma igual; 

 Identificar e avaliar as ações dos homens em sociedade e suas 

conseqüências em diferentes espaços e tempos, de modo que construa 

referenciais que possibilitem uma participação propositiva e reativa nas 

questões sociais, culturais e ambientais; 

 Fortalecer o significado da cartografia como uma forma de linguagem que dá 

identidade à Geografia, mostrando que ela se apresenta como uma forma de 

leitura e de registro da espacialidade dos fatos, do seu cotidiano e do mundo. 

Objetivos delineados pelas Orientações curriculares para o Ensino Médio (2006): 

 Identificar os fenômenos geográficos expressos em diferentes linguagens; 

 Capacidade de articulação dos conceitos. 

 

Discussão a partir do recorte temático do mangá: 

E é após outro comentário do novo treinador para o personagem principal, no 

qual ele diz que Natsuru terá desvantagem no esporte por ter nascido no mês de 

março, remetendo a alguma crença da cultura japonesa. O garoto pensativo sobre 

isso pergunta a mãe (Figura 18) a razão de ter o nome que tem, pois o kanji "natsu" 

significa "verão", porém ele nasceu em março. Ficando aí a interrogação sobre em 

qual estação do ano ele veio ao mundo. 

Por estes detalhes acrescidos da explicação da mãe é possível pensar sobre 

qual estação do ano Natsuru nasceu, exigindo raciocínio lógico e não somente a 

análise imagética. A discussão pode ser iniciada com a apresentação, para o 

educando, de todas as estações do ano, decorrente do movimento da Terra e do 

seu eixo, e explicação sobre a ocorrência de maneira diferenciada entre elas nos 

hemisférios norte e sul em função da incidência solar que não acontece de maneira 

semelhante. 

Sabendo-se que em março no hemisfério sul é o início do equinócio de 

outono e concomitantemente no hemisfério norte se inicia o equinócio de primavera, 
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ao localizar em qual hemisfério o Japão está localizado o educando descobrirá que a 

estação que o personagem nasceu foi a primavera. Para realização dessas 

reflexões é necessário estar utilizando-se do mapa e do globo terrestre para melhor 

visualização da ideia. 

 



 

Figura 18 - Página 53 do ma
 

Fonte: Ozaki, 2016, p.53. 

Página 53 do mangá The God's Lie. 
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Série: A partir do quarto ciclo. 

Objetivos delimitados pelos PCN (1998): 

 Fazer leituras de imagens, de dados e de documentos de diferentes fontes de 

informação, de modo que interprete, analise e relacione informações sobre o 

território e os lugares e as diferentes paisagens; 

 Identificar e avaliar as ações dos homens em sociedade e suas 

conseqüências em diferentes espaços e tempos, de modo que construa 

referenciais que possibilitem uma participação propositiva e reativa nas 

questões sociais, culturais e ambientais; 

 Compreender que as melhorias nas condições de vida, os direitos políticos, 

os avanços técnicos e tecnológicos e as transformações socioculturais são 

conquistas decorrentes de conflitos e acordos que ainda não são usufruídas 

por todos os seres humanos e, dentro de suas possibilidades, empenhar-se 

em democratizá-las. 

Objetivos delineados pelas Orientações curriculares para o Ensino Médio (2006): 

 Identificar os fenômenos geográficos expressos em diferentes linguagens; 

 Estimular o desenvolvimento do espírito crítico. 

 

Discussão a partir do recorte temático do mangá: 

Neste momento do enredo (Figura 19), descobre-se que por ausência do pai, 

decorrente dele ter outra família, Suzumura se ver obrigada a enterrar seu avô que 

faleceu em sua casa. Nisso, a história evidencia que o destaque se volta à garota 

por causa do enterro, mas não para o pai que sumiu e deixou dois filhos sozinhos. A 

mãe de Natsuru, Ritsuko, ainda completa dizendo que "se o abandono fosse por 

parte da mãe, as críticas seriam ainda piores" (OZAKI, 2016, p.205). 

Como já mencionado anteriormente, assim como no Brasil, no Japão também 

há desigualdade de gênero. Na terra do sol nascente a relação é dividida de forma 

que o homem trabalha e obtém os recursos econômicos e a mulher em casa ficará 

encarregada de organizar a destinação de cada parte, além de ficar responsável 

pela educação dos filhos. Daí a razão da responsabilidade que recai apenas para a 

mãe, na história. 

 



 

Figura 19 - Página 205 do mangá 
 

Fonte: Ozaki, 2016, p.205. 

Página 205 do mangá The God's Lie. 
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3.2 The Wedding Eve (demografia: josei) 

 

Série: A partir do terceiro ciclo. 

Objetivos delimitados pelos PCN (1998): 

 Compreender que os conhecimentos geográficos que adquiriram ao longo da 

escolaridade são parte da construção da sua cidadania, pois os homens 

constroem, se apropriam e interagem com o espaço geográfico nem sempre 

de forma igual; 

 Reconhecer semelhanças e diferenças nos modos que diferentes grupos 

sociais se apropriam da natureza e a transformam, identificando suas 

determinações nas relações de trabalho, nos hábitos cotidianos, nas formas 

de se expressar e no lazer; 

 Identificar e avaliar as ações dos homens em sociedade e suas 

conseqüências em diferentes espaços e tempos, de modo que construa 

referenciais que possibilitem uma participação propositiva e reativa nas 

questões sociais, culturais e ambientais. 

Objetivos delineados pelas Orientações curriculares para o Ensino Médio (2006): 

 Identificar os fenômenos geográficos expressos em diferentes linguagens; 

 Compreender a importância do elemento cultural, respeitar a diversidade 

étnica e desenvolver a solidariedade. 

 

Discussão a partir do recorte temático do mangá: 

Na página (Figura 20) que faz parte do conto "Reencontro em Azusa Nº2" que 

é voltada ao encontro do pai, já falecido, e sua filha, propiciado pela ocorrência do 

festival cultural religioso de origem budista denominado Obon. Este festival ocorre 

entre os dias 13 e 15 de agosto com o objetivo de homenagear os espíritos dos 

antepassados, pois acredita-se que eles retornem durante esses dias para visitar os 

parentes vivos. 

Em equivalência a este festival pode-se pensar no Dia de Finados que ocorre 

no Brasil, celebrado pela Igreja Católica. Sendo possível realizar uma análise 

comparativa de culturas ocidentais e orientais, sobre as religiões e suas concepções 

em relação à morte. 
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Castrogiovanni (2009) salienta, pois antes mesmo da "comemoração" de uma 

data comemorativa é necessário se pensar, problematizar e textualizar sobre o que 

ocorreu historicamente para que aquele dia fosse destinado a tal propósito. 

Esta página pode ser utilizada junto de outras páginas e figuras para a 

elaboração de um painel que apresente elementos de outras culturas, para serem 

analisados e comparados aos bens culturais da nação em que está inserido e 

servirá como um gatilho para problematizar outras datas comemorativas. 

A montagem de um painel sobre a diversidade religiosa possibilitará perceber 

a pluralidade que há no país e abrirá espaço para diálogo de outras religiões, como 

as de matriz africana que estão presentes na sociedade brasileira, mas que são 

pouco discutidas em função de estereótipos construídos. 



 

Figura 20 - Página 49 do mangá 
 

Fonte: Hozumi, 2016, p.49. 

Página 49 do mangá The Wedding Eve. 
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Série: A partir do quarto ciclo. 

Objetivos delimitados pelos PCN (1998): 

 Compreender a espacialidade e a temporalidade dos fenômenos geográficos, 

estudados em suas dinâmicas e interações; 

 Conseguir distinguir as grandes unidades de paisagens em seus diferentes 

graus de humanização da natureza, inclusive a dinâmica de suas fronteiras, 

sejam elas naturais ou históricas, a exemplo das grandes paisagens naturais 

e das sociopolíticas, como dos Estados nacionais e cidade-campo. 

Objetivos delineados pelas Orientações curriculares para o Ensino Médio (2006): 

 Identificar os fenômenos geográficos expressos em diferentes linguagens; 

 Compreender o papel das sociedades no processo de produção do espaço, 

do território, da paisagem e do lugar; 

 Capacidade de compreender os fenômenos locais, regionais e mundiais 

expressos por suas territorialidades, considerando as dimensões de espaço e 

tempo. 

 

Discussão a partir do recorte temático do mangá: 

Em outro conto, a história gira em torno de dois irmãos, Betty e Jack, que 

estão separados, mas voltam a se ver em razão do casamento da garota. A página 

(Figura 21) que foi selecionada trata de lembranças da infância dos dois, que trazem 

alguns elementos que podem ser pensados e discutidos geograficamente. 

Pelos balões de pensamento de Jack, pode-se notar o contexto histórico da 

Guerra Fria, evento posterior a Segunda Guerra Mundial, e aqui destaca-se a corrida 

armamentista realizada entre as potências, Estados Unidos e antiga União Soviética, 

mais especificamente na questão da produção tecnológica de foguetes e a disputa 

pela chegada na lua. 

O personagem deixa claro em sua narrativa que a informação adquirida sobre 

o mundo bipolar foi pela transmissão de rádio, mostrando aí efeitos da globalização 

com relação ao encurtamento das distâncias em função dos meios de comunicação. 

 



 

Figura 21 - Página 95 do mangá 
 

Fonte: Hozumi, 2016, p.95. 

Página 95 do mangá The Wedding Eve. 
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Série: A partir do terceiro ciclo. 

Objetivos delimitados pelos PCN (1998): 

 Reconhecer e comparar a presença da natureza, expressa na paisagem local, 

com as manifestações da natureza presentes em outras paisagens; 

 Conseguir distinguir as grandes unidades de paisagens em seus diferentes 

graus de humanização da natureza, inclusive a dinâmica de suas fronteiras, 

sejam elas naturais ou históricas, a exemplo das grandes paisagens naturais 

e das sociopolíticas, como dos Estados nacionais e cidade-campo. 

Objetivos delineados pelas Orientações curriculares para o Ensino Médio (2006): 

 Identificar os fenômenos geográficos expressos em diferentes linguagens; 

 Capacidade de identificar as contradições que se manifestam espacialmente, 

decorrentes dos processos produtivos e de consumo; 

 Estimular o desenvolvimento do espírito crítico. 

 

Discussão a partir do recorte temático do mangá: 

Nestas páginas existem um conjunto de elementos que se correlacionam. 

Individualmente na página (Figura 22) mostra o retorno de Jack para o Kansas e no 

diálogo entre os personagens fica clara a existência de uma grande quantidade de 

plantações de trigo, indicando o estabelecimento de monocultura neste espaço. 

Abrindo um gancho para discutir a agricultura em níveis mundiais, visto que os 

Estado Unidos são um dos maiores produtores de trigo. 

Sobre essa forma de agricultura é possível pensar que não possibilita muita 

chance de emprego e provoca êxodo rural, pois vendo na página (Figura 25) Jack 

está trabalhando em uma estação de rádio na cidade de New York, pois 

provavelmente se viu obrigado a migrar de sua cidade natal para buscar emprego 

nos grandes centros urbanos. 

Com isso o educador poderá desenvolver um comparativo entre campo e 

cidade e até utilizar-se das páginas (Figura 23, 24 e 25) que mostram as paisagens 

dos respectivos espaços, de maneira simples, mas que podem ser úteis para uma 

análise inicial. Não deixando de mencionar que analisar a paisagem se da pela 

percepção dos elementos e os processos que produziram essa configuração. 

 



 

Figura 22 - Página 85 do mangá 
 

Fonte: Hozumi, 2016, p.85. 

Página 85 do mangá The Wedding Eve. 
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Figura 23 - Página 83 do mangá 
 

Fonte: Hozumi, 2016, p.83. 

Página 83 do mangá The Wedding Eve. 
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Figura 24 - Página 114 do mangá 
 

Fonte: Hozumi, 2016, p.114.

Página 114 do mangá The Wedding Eve. 

16, p.114. 
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Figura 25 - Página 115 do mangá 
 

Fonte: Hozumi, 2016, p.115.

Página 115 do mangá The Wedding Eve. 

Fonte: Hozumi, 2016, p.115. 
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3.3 Hiroshima, A Cidade da Calmaria (demografia: seinen) 

 

Série: A partir do quarto ciclo. 

Objetivos delimitados pelos PCN (1998): 

 Compreender a espacialidade e a temporalidade dos fenômenos geográficos, 

estudados em suas dinâmicas e interações; 

 Utilizar a linguagem gráfica para obter informações e representar a 

espacialidade dos fenômenos geográficos. 

Objetivos delineados pelas Orientações curriculares para o Ensino Médio (2006): 

 Identificar os fenômenos geográficos expressos em diferentes linguagens; 

 Capacidade de identificar as contradições que se manifestam espacialmente, 

decorrentes dos processos produtivos e de consumo; 

 Estimular o desenvolvimento do espírito crítico. 

 

Discussão a partir do recorte temático do mangá: 

Logo no início do mangá o tema da globalização já pode ser evidenciado na 

página (Figura 26) pela observação das personagens produzindo uma roupa 

semelhante a outra que está na vitrine de uma loja que comercializa roupas 

ocidentais. Pois, assim como o mangá ou a página que está nas mãos dos 

educandos foi proporcionado pelo processo de globalização, outros bens culturais e 

tecnológicos também adentram o Japão e tantos outros países, pela importação e 

exportação. 

Nem sempre está evidente a interdependência econômica entre países na 

globalização pela troca de mercadorias, e análises simplistas como essas podem 

ajudar no processo de compreensão dessa dinâmica global. Esta loja também pode 

remeter a uma análise das multinacionais que vão se espalhar pelo mundo no 

período de pós-guerra. 

O Japão é hoje uma potência econômica, mas nem sempre foi assim, 

principalmente após o fim da Segunda Guerra e até conseguir se reestruturar. O que 

poderia ser uma explicação para uma loja ocidental no Japão é o interesse pelos 

produtos ocidentais que os japoneses começaram a demonstrar. 



 

Figura 26 - Página 06 do mangá
 

Fonte: Kouno, 2010, p.06. 

Página 06 do mangá Hiroshima, A Cidade da Calmaria
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Hiroshima, A Cidade da Calmaria. 
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Série: A partir do quarto ciclo. 

Objetivos delimitados pelos PCN (1998): 

 Fazer leituras de imagens, de dados e de documentos de diferentes fontes de 

informação, de modo que interprete, analise e relacione informações sobre o 

território e os lugares e as diferentes paisagens; 

 Compreender a espacialidade e a temporalidade dos fenômenos geográficos, 

estudados em suas dinâmicas e interações. 

Objetivos delineados pelas Orientações curriculares para o Ensino Médio (2006): 

 Identificar os fenômenos geográficos expressos em diferentes linguagens; 

 Capacidade de identificar as contradições que se manifestam espacialmente, 

decorrentes dos processos produtivos e de consumo; 

 Compreender o papel das sociedades no processo de produção do espaço, 

do território, da paisagem e do lugar. 

 

Discussão a partir do recorte temático do mangá: 

Nas páginas (Figuras 27 e 28) em que mostram o retorno da personagem do 

emprego para sua casa, pode ser realizada a análise e interpretação das paisagens 

diferenciando-as pela infraestrutura que evidencia a desigualdade social e 

fragmentação do espaço. As cenas possuem elementos como, trabalho infantil 

(reforçando a desigualdade aparente que há), os meios de transporte, loja de 

chapéu (demonstrando ser uma área central da cidade), as construções e 

vestimentas das pessoas. Porém, além de perceber esses elementos dispostos na 

paisagem 

 

[...] É necessário entender a trajetória da construção do espaço, é preciso 
estabelecer e entender as relações entre os fenômenos que vão se 
encadeando para formar o espaço. A análise do espaço deve ocorrer a 
partir de um vaivém constante entre a descrição, as relações, as 
explicações do aparente e a busca de justificativas desta aparência. 
(CALLAI, 2009, p.99) 

 

Algo interessante nas duas imagens é que mesmo a autora tentando retratar 

uma realidade da cidade de Hiroshima ela pode muito bem ser utilizada para ilustrar 

determinadas realidades na sociedade brasileira e, em casos mais específicos, para 

a própria realidade local do educando. Possibilitando assim, o estudante analisar o 
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espaço e perceber situações na sua realidade que até outrora ele não dava 

importância. 



 

Figura 27 - Página 08 do mangá
 

Fonte: Kouno, 2010, p.08. 

Página 08 do mangá Hiroshima, A Cidade da Calmaria
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Hiroshima, A Cidade da Calmaria. 

 



 

Figura 28 - Página 09 do mangá
 

Fonte: Kouno, 2010, p.09. 

Página 09 do mangá Hiroshima, A Cidade da Calmaria
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Hiroshima, A Cidade da Calmaria. 
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Série: A partir do quarto ciclo. 

Objetivos delimitados pelos PCN (1998): 

 Fazer leituras de imagens, de dados e de documentos de diferentes fontes de 

informação, de modo que interprete, analise e relacione informações sobre o 

território e os lugares e as diferentes paisagens; 

 Identificar e avaliar as ações dos homens em sociedade e suas 

conseqüências em diferentes espaços e tempos, de modo que construa 

referenciais que possibilitem uma participação propositiva e reativa nas 

questões sociais, culturais e ambientais; 

 Compreender que as melhorias nas condições de vida, os direitos políticos, 

os avanços técnicos e tecnológicos e as transformações socioculturais são 

conquistas decorrentes de conflitos e acordos que ainda não são usufruídas 

por todos os seres humanos e, dentro de suas possibilidades, empenhar-se 

em democratizá-las. 

Objetivos delineados pelas Orientações curriculares para o Ensino Médio (2006): 

 Identificar os fenômenos geográficos expressos em diferentes linguagens; 

 Estimular o desenvolvimento do espírito crítico. 

 

Discussão a partir do recorte temático do mangá: 

Na segunda história a Figura 29 apresenta duas personagens indo ao hospital 

realizar uma visita para um amigo e a protagonista é confundida como garoto, 

provavelmente em razão de visualmente apresentar características consideradas 

"masculinas", ficando nítido em sua expressão o incômodo. 

É possível pensar e refletir sobre estereótipos da sociedade, aqui mais 

direcionados a questão de gênero, que é um tema bastante debatido na atualidade, 

independente da ciência ou disciplina que está inserida a discussão. 

Também é possível estabelecer um comparativo de como a cultura japonesa 

e brasileira se assemelham nesta questão, sobre os padrões culturais pré-

estabelecidos de como deve ser um homem e uma mulher na sociedade. Assunto 

que muitas vezes é tido como polêmico na sociedade atual, mas que não deixa de 

ser necessário à realização da discussão no ambiente escolar 



 

Figura 29 - Página 45 do mangá
 

Fonte: Kouno, 2010, p.45. 

Página 45 do mangá Hiroshima, A Cidade da Calmaria
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Hiroshima, A Cidade da Calmaria. 
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Série: A partir do quarto ciclo. 

Objetivos delimitados pelos PCN's (1998): 

 Utilizar corretamente procedimentos de pesquisa da Geografia para 

compreender o espaço, a paisagem, o território e o lugar, seus processos de 

construção, identificando suas relações, problemas e contradições; 

 Fazer leituras de imagens, de dados e de documentos de diferentes fontes de 

informação, de modo que interprete, analise e relacione informações sobre o 

território e os lugares e as diferentes paisagens; 

 Utilizar a linguagem gráfica para obter informações e representar a 

espacialidade dos fenômenos geográficos; 

 Compreender a espacialidade e a temporalidade dos fenômenos geográficos, 

estudados em suas dinâmicas e interações. 

Objetivos delineados pelas Orientações curriculares para o Ensino Médio (2006): 

 Identificar os fenômenos geográficos expressos em diferentes linguagens; 

 Compreender o papel das sociedades no processo de produção do espaço, 

do território, da paisagem e do lugar; 

 Reconhecer as dimensões de tempo e espaço na análise geográfica. 

 

Discussão a partir do recorte temático do mangá: 

Nas Figuras 30 e 31 são apresentadas cenas de um mesmo local que sofreu 

com a mudança temporal, e permitem trabalhar o conceito de paisagem e do espaço 

geográfico, tanto na questão descritiva dos elementos como pela razão que 

provocou tal mudança e a fez adquirir uma nova leitura. 

Pois da mesma forma que ocorre com o tempo, se o espaço é visto apenas 

do ponto de vista do visível, da forma e estrutura, não há significações e muito 

menos despertará os educandos para possíveis "emoções", pois no trabalho com o 

espaço deve haver o sentimento de provocação para compreensão do processo 

(CASTROGIOVANNI, 2009). 

Em uma página há a ilustração de uma favela que permite explorar as 

características da infraestrutura, pensar sobre o que levou ao aparecimento dessas 

residências no contexto particular da história, mas também por outros contextos, 

como o da realidade brasileira. Na outra página há a paisagem do mesmo local, 

porém numa temporalidade posterior à cena anterior. Callai (2009, p.97) afirma que 
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[...] A paisagem, pode-se dizer, é um momento do processo de construção 
do espaço. O que se observa é portanto resultado de toda uma trajetória, de 
movimentos da população em busca de sua sobrevivência e da satisfação 
de suas necessidades (que são historicamente situados), mas também 
pode ser resultante de movimentos da natureza. Esta paisagem precisa ser 
apreendida para além do que é visível, observável. Esta apreensão é a 
busca das explicações do que está por detrás da paisagem, as busca dos 
significados do que aparece. 
 

 

Estas cenas podem ser utilizadas como atividade de reflexão sobre a 

paisagem, sobre seus componentes e como se dá o processo de mudança, visto 

que é um processo dinâmico e se altera continuamente durante o tempo. Aliado as 

duas páginas, alguns quadros podem ser utilizados para servir de base nesta 

atividade reflexiva, além da fala da autora em comentários posteriores as histórias. 



 

Figura 30 - Página 70 do mangá
 

Fonte: Kouno, 2010, p.70. 

Página 70 do mangá Hiroshima, A Cidade da Calmaria
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Cidade da Calmaria. 

 



 

Figura 31 - Página 71 do mangá
 

Fonte: Kouno, 2010, p.71. 

Página 71 do mangá Hiroshima, A Cidade da Calmaria
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Hiroshima, A Cidade da Calmaria. 
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Série: A partir do terceiro ciclo. 

Objetivos delimitados pelos PCN (1998): 

 Criar uma linguagem comunicativa, apropriando-se de elementos da 

linguagem gráfica utilizada nas representações cartográficas; 

 Reconhecer, no seu cotidiano, os referenciais espaciais de localização, 

orientação e distância, de modo que se desloque com autonomia e 

represente os lugares onde vivem e se relacionam; 

 Fortalecer o significado da cartografia como uma forma de linguagem que dá 

identidade à Geografia, mostrando que ela se apresenta como uma forma de 

leitura e de registro da espacialidade dos fatos, do seu cotidiano e do mundo. 

Objetivos delineados pelas Orientações curriculares para o Ensino Médio (2006): 

 Identificar os fenômenos geográficos expressos em diferentes linguagens; 

 Reconhecer variadas formas de representação do espaço: cartográfica e 

tratamentos gráficos, matemáticos, estatísticos e iconográficos; 

 Articular os conceitos da Geografia com a observação, descrição, 

organização de dados e informações do espaço geográfico considerando as 

escalas de análise. 

 

Discussão a partir do recorte temático do mangá: 

Ao final deste mangá há um mapa da região central de Hiroshima, como 

forma de representação do espaço que se desenvolveram as duas histórias. Mesmo 

elaborado de maneira simples, o mapa (Figura 32) é bastante rico em elementos 

para que o leitor consiga se localizar durante a leitura da obra, que mesmo sendo 

ficcional, possui referências temporais e espaciais da realidade. 

A partir deste mapa, pode-se trabalhar com noções cartográficas, leitura de 

símbolos, pois o mapa apresenta pontos para localização de elementos artificiais 

criados pelo ser humano (ponte, estádio, casa, alojamento, estação de trem) e 

naturais (monte, montanha), linhas (malha ferroviária), escala gráfica, rosa dos 

ventos. 

É possível pensar a questão física do espaço, a existência de montes e 

montanha, diferenciando os dois tipos de relevo e trazendo a discussão para a 

realidade do Brasil. Também se faz muito presente a questão hidrográfica com o Rio 

Oota e seus afluentes, destacando a desembocadura deste rio que forma um delta, 
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além da existência da Baía de Hiroshima que pode ser utilizada para conceituação 

traçando um comparativo com outras baías. 

Tudo isso possibilita discutir conceitos como o de paisagem e espaço 

geográfico, pela identificação os elementos presentes e buscando reconhecer os 

processos que levaram a tomar a configuração que possui. Dentro disso, acaba 

sendo pertinente trazer uma imagem coletada no google maps, para realizar um 

comparativo com a do mangá. 

Algo interessante que pode ser produzido pelos educandos é um mapa 

temático com base na utilização do mapa que está no mangá ou pela imagem de 

satélite, selecionadas cenas no enredo da obra e colocando-as dentro do mapa 

referente ao seu ponto em questão, para dar uma melhor visualização e 

compreensão do espaço da história. As cenas que serão selecionadas possuem 

uma paisagem referente ao local e com isso pode-se pensar outras questões, pois 

 

[...] As paisagens locais, na maioria das vezes, fazem parte das vidas 
particulares das pessoas que vivem no lugar. Portanto agrega-se a essas 
paisagens, além de um valor afetivo, um sentido estético capaz de marcar 
no imaginário das pessoas a identidade do lugar. (CALLAI, 2009, p.98) 

 

Dessa forma, a atividade que poderá ajudar nas noções de orientação que o 

educando realiza na vida cotidiana ao elencar elementos que lhe ajudam a se 

orientar espacialmente, mostrando assim a importância que há nas paisagem. 



 

Figura 32 - Página 100 do mangá
 

Fonte: Kouno, 2010, p.100. 

Página 100 do mangá Hiroshima, A Cidade da Calmaria
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Hiroshima, A Cidade da Calmaria. 
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3.4 Tom Sawyer (demografia: seinen/shoujo) 

 

Série: A partir do terceiro ciclo. 

Objetivos delimitados pelos PCN (1998): 

 Reconhecer que a sociedade e a natureza possuem princípios e leis próprios 

e que o espaço geográfico resulta das interações entre elas, historicamente 

definidas; 

 Fazer leituras de imagens, de dados e de documentos de diferentes fontes de 

informação, de modo que interprete, analise e relacione informações sobre o 

território e os lugares e as diferentes paisagens. 

Objetivos delineados pelas Orientações curriculares para o Ensino Médio (2006): 

 Identificar os fenômenos geográficos expressos em diferentes linguagens; 

 Estimular o desenvolvimento do espírito crítico; 

 Compreender o papel das sociedades no processo de produção do espaço, 

do território, da paisagem e do lugar. 

 

Discussão a partir do recorte temático do mangá: 

Logo no início do mangá uma das primeiras páginas (Figura 33) apresenta a 

protagonista Haru incomodada, realizando questionamentos consigo mesma que a 

levam a pensar a configuração do espaço geográfico e o porquê de cada elemento 

encontrar-se da maneira que está, questionando e compreendendo as verdades já 

estabelecidas em sociedade. Possibilitando daí aos educandos pensarem sobre 

questões de senso comum que se reproduzem geração a geração, e ampliarem seu 

entendimento sobre a origem ou fundo científico que há implícito sobre os elementos 

no espaço geográfico. 

É analisar o espaço geográfico para além de sua paisagem, é saber 

interpretar e compreender os processos que constituíram a organização de tais 

elementos. Cabendo aí trazer, também, como reflexão e ponto de análise para os 

educandos sobre a importância da compreensão dos conteúdos de forma a 

desconstruir a famosa pergunta "Onde irei utilizar esse conteúdo depois que 

terminar os estudos?". 

Ainda é pouca a aproximação que há entre a escola com a vida, com o 

cotidiano dos alunos, pois a escola não consegue se manifestar atraente frente ao 
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mundo contemporâneo, não dando conta de explicar e textualizar novas leituras de 

vida (CASTROGIOVANNI, 2009), porém é necessário sempre estar em busca de 

formas para estreitar a relação entre estes componentes para tornar possível para o 

educando a compreensão do mundo que lhe cerca, para saber que faz parte do 

espaço como agente modelador. 



 

Figura 33 - Página 15 do mangá
 

Fonte: Takahashi, 2014, p.15.

ina 15 do mangá Tom Sawyer. 

Fonte: Takahashi, 2014, p.15. 
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Série: A partir do terceiro ciclo. 

Objetivos delimitados pelos PCN (1998): 

 Reconhecer e comparar a presença da natureza, expressa na paisagem local, 

com as manifestações da natureza presentes em outras paisagens; 

 Reconhecer que a sociedade e a natureza possuem princípios e leis próprios 

e que o espaço geográfico resulta das interações entre elas, historicamente 

definidas; 

 Fazer leituras de imagens, de dados e de documentos de diferentes fontes de 

informação, de modo que interprete, analise e relacione informações sobre o 

território e os lugares e as diferentes paisagens; 

 Desenvolver no aluno o espírito de pesquisa, fundamentado na idéia de que, 

para compreender a natureza do território, paisagens e lugares, é importante 

valer-se do recurso das imagens e de vários documentos que possam 

oferecer informações, ajudando-os a fazer sua leitura para desvendar essa 

natureza. 

Objetivos delineados pelas Orientações curriculares para o Ensino Médio (2006): 

 Identificar os fenômenos geográficos expressos em diferentes linguagens. 

 Capacidade de compreender o espaço geográfico a partir das múltiplas 

interações entre sociedade e natureza. 

 

Discussão a partir do recorte temático do mangá: 

A história se passa em uma cidade litorânea, em determinado momento os 

personagens decidem ir para uma ilha, mas ao chegarem lá, ocorre uma chuva que 

provoca a queda de uma árvore. Em outro momento, ocorre o desmoronamento de 

um monte. Dentro disso, pode-se pensar sobre o clima, vegetação e solo do local, e 

como esses elementos estão interligados. Criando uma situação problema que 

possibilita seu uso ao tratar dos aspectos físicos da Ásia. 

As páginas escolhidas (Figuras 34 e 35) trazem informações imagéticas e 

textuais que propiciam o educando a pesquisar sobre os tipos de clima 

predominantes no Japão, a vegetação e relevo, coletando daí informações 

necessárias para analisar a situação e pensar sobre possíveis razões da queda da 

árvore e desmoronamento do monte, que pode se aplicar em outros lugares além da 

Ásia. 



 

Figura 34 - Página 214 do mangá
 

Fonte: Takahashi, 2014, p.214.

Página 214 do mangá Tom Sawyer. 

Fonte: Takahashi, 2014, p.214. 
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Figura 35 - Página 300 do mangá
 

Fonte: Takahashi, 2014, p.300.

Página 300 do mangá Tom Sawyer. 

Fonte: Takahashi, 2014, p.300. 
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Série: A partir do terceiro ciclo. 

Objetivos delimitados pelos PCN (1998): 

 Utilizar corretamente procedimentos de pesquisa da Geografia para 

compreender o espaço, a paisagem, o território e o lugar, seus processos de 

construção, identificando suas relações, problemas e contradições; 

 Reconhecer e comparar a presença da natureza, expressa na paisagem local, 

com as manifestações da natureza presentes em outras paisagens; 

 Fazer leituras de imagens, de dados e de documentos de diferentes fontes de 

informação, de modo que interprete, analise e relacione informações sobre o 

território e os lugares e as diferentes paisagens. 

Objetivos delineados pelas Orientações curriculares para o Ensino Médio (2006): 

 Identificar os fenômenos geográficos expressos em diferentes linguagens; 

 Compreender o papel das sociedades no processo de produção do espaço, 

do território, da paisagem e do lugar. 

 

Discussão a partir do recorte temático do mangá: 

Durante todo o mangá diversas paisagens são apresentadas para o leitor, 

dentre elas, duas podem se destacar: a cidade costeira (Figura 36) em que a 

personagem Haru viveu e passa quase todo o enredo; a cidade grande (Figura 37) 

que ela retorna após terminar as férias de verão. 

É possível trabalhar com o processo de urbanização diferenciando os dois 

tipos de cidades, também sobre a hierarquia urbana e como as cidades exercem 

relações com as outras, apresentando questionamentos sobre quais possíveis 

relações se estabelecem entre dois centros urbanos. 



 

Figura 36: Página 10 do mangá
 

Fonte: Takahashi, 2014, p.10.

Figura 36: Página 10 do mangá Tom Sawyer. 

Fonte: Takahashi, 2014, p.10. 
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Figura 37 - Página 369 do mangá
 

Fonte: Takahashi, 2014, p.369.

Página 369 do mangá Tom Sawyer. 

Fonte: Takahashi, 2014, p.369. 
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3.5 Naruto: O Livro Secreto do Guerreiro - Guia Oficial dos Fãs (demografia: 

shounen) 

 

Série: A partir do terceiro ciclo. 

Objetivos delimitados pelos PCN (1998): 

 Compreender as múltiplas interações entre sociedade e natureza nos 

conceitos de território, lugar e região, explicitando que, de sua interação, 

resulta a identidade das paisagens e lugares; 

 Criar uma linguagem comunicativa, apropriando-se de elementos da 

linguagem gráfica utilizada nas representações cartográficas; 

 Fortalecer o significado da cartografia como uma forma de linguagem que dá 

identidade à Geografia, mostrando que ela se apresenta como uma forma de 

leitura e de registro da espacialidade dos fatos, do seu cotidiano e do mundo; 

 Conseguir distinguir as grandes unidades de paisagens em seus diferentes 

graus de humanização da natureza, inclusive a dinâmica de suas fronteiras, 

sejam elas naturais ou históricas, a exemplo das grandes paisagens naturais 

e das sociopolíticas, como dos Estados nacionais e cidade-campo; 

Objetivos delineados pelas Orientações curriculares para o Ensino Médio (2006): 

 Identificar os fenômenos geográficos expressos em diferentes linguagens; 

 Reconhecer variadas formas de representação do espaço: cartográfica e 

tratamentos gráficos, matemáticos, estatísticos e iconográficos; 

 Articular os conceitos da Geografia com a observação, descrição, 

organização de dados e informações do espaço geográfico considerando as 

escalas de análise; 

 Capacidade de compreender o espaço geográfico a partir das múltiplas 

interações entre sociedade e natureza; 

 Compreender o papel das sociedades no processo de produção do espaço, 

do território, da paisagem e do lugar. 

 

Discussão a partir do recorte temático do mangá: 

Nas páginas 10-11 (Figuras 38) é apresentada uma imagem dos cinco 

grandes países ninjas, que são fictícios,  que remete a um mapa, mas seriam o 

equivalente a divisão territorial de Estado-Nação que utiliza-se na realidade. 
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Também há caixas de texto que descrevem algumas características físicas e 

humanas, como relevo, relações comerciais, que constituem o espaço e 

demonstram uma diversidade de paisagens. 

Nas descrições aparecem alguns conceitos utilizados pela Geografia que 

podem ser explicados fazendo paralelo com a realidade, enriquecendo ainda mais a 

contextualização, principalmente se o educando já conhece a história, então fica 

mais fácil de estabelecer a relação entre conceito e aplicabilidade no espaço (fictício 

ou real). 

Trazendo para a questão cartográfica o professor pode trabalhar com a 

criatividade do aluno e solicitar a produção de um mapa, o qual deverá inserir as 

características que estão descritas na própria página, além dos elementos básicos 

que compõem um mapa, além de mencionar que o próprio mapa configura-se como 

um símbolo de representação do espaço geográfico. 

Essa atividade pode se mostrar interessante, pois pode contribuir para 

aprimorar a leitura das representações cartográficas, pois Castrogiovanni (2009) 

afirma que para uma criança desenvolver a capacidade de leitura das 

representações, antes ela deve aprender a construí-los 



 

Figura 38 - Página 10
Oficial dos Fãs. 
 

Fonte: Kishimoto, 2014, p.10

Página 10-11 do mangá Naruto: O Livro Secreto do Guerreiro 

Fonte: Kishimoto, 2014, p.10-11. 
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Naruto: O Livro Secreto do Guerreiro - Guia 
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Série: A partir do terceiro ciclo. 

Objetivos delimitados pelos PCN (1998): 

 Criar uma linguagem comunicativa, apropriando-se de elementos da 

linguagem gráfica utilizada nas representações cartográficas; 

 Fortalecer o significado da cartografia como uma forma de linguagem que dá 

identidade à Geografia, mostrando que ela se apresenta como uma forma de 

leitura e de registro da espacialidade dos fatos, do seu cotidiano e do mundo. 

Objetivos delineados pelas Orientações curriculares para o Ensino Médio (2006): 

 Identificar os fenômenos geográficos expressos em diferentes linguagens; 

 Reconhecer variadas formas de representação do espaço: cartográfica e 

tratamentos gráficos, matemáticos, estatísticos e iconográficos; 

 Articular os conceitos da Geografia com a observação, descrição, 

organização de dados e informações do espaço geográfico considerando as 

escalas de análise; 

 Compreender o papel das sociedades no processo de produção do espaço, 

do território, da paisagem e do lugar. 

 

Discussão a partir do recorte temático do mangá: 

Na página 13 (Figura 39) há uma imagem das vilas ocultas dos ninjas, que 

possuem um símbolo diferente como uma bandeira representativa da vila, que 

remeteriam as metrópoles, já começando daí a discussão que mesmo elas não 

apresentando a aparência das metrópoles da realidade, o caráter hierárquico e as 

relações comerciais e políticas entre as vilas ainda se estabelece de maneira 

semelhante. O que pode ser realizado um gancho com relação ao conceito de 

território, suas delimitações espaciais e as relações de poder engendradas entre as 

vilas (metrópoles). 

Na questão cartográfica pode-se trabalhar nesta imagem os símbolos que são 

necessários na confecção de um mapa, sendo aí uma atividade a ser desenvolvida, 

visto que nota-se a falta de tais elementos. Diante disso, caberia a produção de um 

mapa temático com imagens das vilas que encontram-se no guia ou na obra 

principal de Naruto. Ou utilizar desta imagem como ilustração para construção de 

um mapa do local que se está inserido. 



 

Figura 39 - Página 13 do mangá
Oficial dos Fãs. 
 

Fonte: Kishimoto, 2014, p.13.

Página 13 do mangá Naruto: O Livro Secreto do Guerreiro 

Fonte: Kishimoto, 2014, p.13. 
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Naruto: O Livro Secreto do Guerreiro - Guia 
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Série: A partir do terceiro ciclo. 

Objetivos delimitados pelos PCN (1998): 

 Criar uma linguagem comunicativa, apropriando-se de elementos da 

linguagem gráfica utilizada nas representações cartográficas; 

 Reconhecer, no seu cotidiano, os referenciais espaciais de localização, 

orientação e distância, de modo que se desloque com autonomia e 

represente os lugares onde vivem e se relacionam; 

 Fortalecer o significado da cartografia como uma forma de linguagem que dá 

identidade à Geografia, mostrando que ela se apresenta como uma forma de 

leitura e de registro da espacialidade dos fatos, do seu cotidiano e do mundo; 

Objetivos delineados pelas Orientações curriculares para o Ensino Médio (2006): 

 Identificar os fenômenos geográficos expressos em diferentes linguagens; 

 Articular os conceitos da Geografia com a observação, descrição, 

organização de dados e informações do espaço geográfico considerando as 

escalas de análise; 

 Capacidade de compreender o espaço geográfico a partir das múltiplas 

interações entre sociedade e natureza. 

 

Discussão a partir do recorte temático do mangá: 

Na Figura 40 há uma imagem remetendo a um mapa temático que elenca 

lugares importantes da Vila Oculta da Folha, lugar fictício onde mora o protagonista 

Naruto, que possibilita perceber a importância dos pontos de referência para orientar 

e localizar-se no espaço geográfico, além de poder perceber a aspectos físicos que 

contribuíram para o estabelecimento da vila nesse espaço. 

Aliando esta imagem juntamente com outras imagens aqui apresentadas do 

guia e a imagem da vista panorâmica da Vila Oculta da Folha localizada na página 

18 (Figura 43) pode-se trabalhar com escala cartográfica trazendo a redução desde 

sua escala cartográfica menor que mostra as vilas até a escala cartográfica maior 

que mostra a planta baixa da casa de Naruto (Figura 44), realizando o comparativo e 

questionamento sobre essa variação de dimensões. 

Utilizando-se das figuras 40, 43 e 44 pode-se trabalhas as escalas 

cartográficas a partir da diferenciação entre mapa-múndi com escala pequena, carta 

como escala média e planta como escala grande. 



 

Figura 40 - Página 18-19 do mangá
Oficial dos Fãs. 
 

Fonte: Kishimoto, 2014, p.18

19 do mangá Naruto: O Livro Secreto do Guerreiro 

Fonte: Kishimoto, 2014, p.18-19. 
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Naruto: O Livro Secreto do Guerreiro - Guia 



 

Figura 41 - Página 18 do mangá
Oficial dos Fãs. 
 

Fonte: Kishimoto, 2014, p.18.

Página 18 do mangá Naruto: O Livro Secreto do Guerreiro 

Fonte: Kishimoto, 2014, p.18. 
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Naruto: O Livro Secreto do Guerreiro - Guia 

 



 

Figura 42 - Página 23 do mangá
Oficial dos Fãs. 
 

Fonte: Kishimoto, 2014, p.23.

Página 23 do mangá Naruto: O Livro Secreto do Guerreiro 

Fonte: Kishimoto, 2014, p.23. 
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Naruto: O Livro Secreto do Guerreiro - Guia 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   

  Fonte: Ozaki, 2016, p.03.
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Ozaki, 2016, p.03. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho buscou apresentar informações relevantes da origem, difusão e 

caracterização do mangá, para garantir ao leitor uma melhor compreensão sobre a 

pesquisa e entendimento da popularidade que este meio de comunicação de massa 

possui atualmente. Informações estas que objetiva-se proporcionar subsídios 

teórico-metodológicos para análise do potencial de utilização das histórias em 

quadrinhos na educação e mais especificamente do mangá para o ensino de 

Geografia. 

Entretanto as informações sobre as características do mangá não tem apenas 

as funções mencionadas, mas por se tratar de um trabalho que visa a utilização no 

ensino, então é fundamental que o docente que se proponha a fazer uso dessa 

linguagem, seja na Geografia ou em outro componente curricular, conheça e tenha 

clareza de alguns elementos que compõem o mangá de maneira que lhe venha a 

ser útil e lhe ajude na elaboração de práticas pedagógicas. 

E pensando no contexto atual em que o educando se depara com uma gama 

de informações o professor é fundamental, mas nem sempre ele consegue dar conta 

de estimular a produção de conhecimento utilizando-se apenas do livro didático e do 

quadro. O ensino tem se tornado cada vez mais desafiador e impõe ao docente que 

busque outros recursos que alcance e melhor proporcione a construção de 

conhecimento, das habilidades necessárias que o estudante deve ter para a vida 

profissional e pessoal. 

Diante disso, a pesquisa se mostra relevante para a ciência geográfica de 

modo a contribuir na ampliação de trabalhos científicos em relação a bens da 

industria cultural que se inserem na cultura brasileira, em específico advindo da 

sociedade japonesa, contribuindo principalmente para ampliar o arcabouço de 

recursos didáticos que podem ser utilizados nas salas de aula auxiliando no Ensino 

de Geografia. 
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Aliado a popularidade entre o público jovem, o mangá apresenta-se como 

valoroso material a ser estudado, no qual o docente pode se valer para ajudar na 

aproximação, contextualização e compreensão, do educando, para com conteúdos e 

conceitos que a ciência geográfica propõe-se a trabalhar na Educação Básica 

(séries finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio). 

Durante a elaboração deste trabalho foi possível constatar que as histórias 

em quadrinhos são invisibilizadas pelos PCN (1998) de Geografia que não fazem 

referência à utilização de histórias em quadrinhos como material didático de apoio 

para o docente na mediação de conteúdos e conceitos da Geografia nas séries 

finais do Ensino Fundamental. 

Em função dos PCN (1998) serem documentos referenciais bastante 

utilizados pela Geografia, haveria a necessidade de nele estar sendo citado e 

indicada a utilização das histórias em quadrinhos como forma de linguagem que 

contribui no processo de ensino e aprendizagem, não sendo de utilidade única da 

Língua Portuguesa e Artes. Provavelmente isto decorre de uma visão limitada que 

por achar que as histórias em quadrinhos apenas podem auxiliar na aprendizagem 

da leitura, interpretação e desenho. 

Por meio de análise dos aspectos narrativos e imagéticos, pôde-se concluir 

que os mangás apresentam elementos textuais e imagéticos que podem propiciar 

sua utilização para potencializar o processo de ensino e aprendizagem de conteúdos 

e conceitos geográficos, suscitando debates, reflexões, ilustração, contextualização 

e atividades.  

Além de que nos mangás analisados notou-se a presença de cenas que 

proporcionam possibilidade de sua utilização para o ensino de temas transversais 

dispostos nos PCN (1998), em específico, sobre orientação sexual, saúde, trabalho 

e consumo. Deixando aqui evidenciado a oportunidade para futuras investigações 

direcionadas a este aspecto  

Entretanto acredito que seja possível e necessário dar prosseguimento para a 

produção de trabalhos científicos que promovam a utilização das propostas aqui 

apresentadas ou de outras as quais forem possíveis de perceber e adequar para um 

grupo de estudantes, de modo a obter dados mais concretos do potencial que os 

mangás possuem como linguagem alternativa para auxiliar na aprendizagem de 

conteúdos e conceitos da Geografia Escolar na Educação Básica dentro de um 

recorte das séries finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio. 
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No mais, é importante pensar as diferentes linguagens e recursos didáticos 

como possibilidades para a produção de conhecimento que incorpore diferentes 

realidades e visões de mundo. O mangá não é a única, mas dada a popularidade 

entre o público jovem, pode ser um importante catalisador de debates, temas e 

análises no ensino de Geografia. 
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