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Apresentação

Este trabalho nasceu de uma iniciativa conjunta do
Grupo de Pesquisa Estudos de Narratividade (Genar) e do
Núcleo de Pesquisa em Quadrinhos (NuPeQ), liderados, nas
ordens respectivas, pelos dois primeiros autores do volume,
atuantes nos cursos de Graduação (Bacharelado e
Licenciatura) e Mestrado (Acadêmico e Profissional) em
Letras da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul
(UEMS). A esse empenho, uniu-se a colaboração proativa do
terceiro autor, que tornou possível a participação de
pesquisadores, como ele próprio, do Grupo de Pesquisa em
Mídia e Cultura Asiática Contemporânea (MidiÁsia), da
Universidade Federal Fluminense (UFF). Advém desses
espaços de estudo coletivo, portanto, a maioria dos trabalhos que integram este volume – mas não todos.
Como os próprios objetos suscitam, os artigos aqui
apresentados não visam apenas o público universitário,
mas também o público em geral, interessado e eventualmente aficionado em animes e mangás. Por outro lado, as
abordagens teóricas e metodológicas variam, indo das apresentações panorâmicas às relações com diversas áreas do
7
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conhecimento.
A organização dos textos no interior do volume
buscou atender ao critério da diversidade, alternando, por
exemplo, estudos de animes e mangás mais conhecidos com
outros menos, ou obras voltadas para o público mais jovem
e outras mais adultas. O objetivo desse procedimento foi
assegurar certa leveza ao conjunto.
Uma nota quanto à grafia da palavra “anime”:
embora a forma “animê” seja bastante utilizada, inclusive
em trabalhos acadêmicos de referência, optamos pela forma
predominante entre os cultores do gênero no Brasil, como
atesta a maioria das fanpages e vídeos no YouTube. A
alegação da sinonímia com o imperativo do verbo animar –
do qual, aliás, nos valemos no trocadilho do título – não nos
parece suficiente para evitá-la.
No mais, só nos resta agradecer aos nossos
colaboradores e aos criadores, editores, produtores, divulgadores, etc., das obras aqui estudadas – mas principalmente a você, leitor ou leitora, sem o qual este trabalho não
teria sentido.
Os organizadores
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Prefácio
Gustavo Soldati Reis

Começo esse prefácio com um tom mais pessoal. Na
primeira metade dos anos 80 do século passado, quando
ainda criança, ficava fascinado ao assistir, na TV, as séries
japonesas do Robô Gigante, Spectreman, Ultraseven e
similares. Vez ou outra vou ao Youtube assistir a música de
abertura da série Ultraman Hayata, na versão brasileira
(minha preferida!): um misto de beleza, simplicidade e
potência nos roteiros povoavam a minha imaginação. Adorava as coreografias, as artes marciais. A grandeza dos
heróis e vilões. Afinal, quem não queria salvar o mundo de
nossos próprios monstros? Eu já era fã de Histórias em
Quadrinhos (HQs) ou, como chamávamos à época, de
“revistinhas” (alusivo ao formato padrão de então), bem
como de seus produtos culturais derivativos, tais como
bonecos (hoje, action figures), jogos, álbuns de figurinhas,
desenhos animados e etc. Curiosamente, o meu gosto pelos
filmes e séries japonesas não encontrou correspondência
nas HQs, ou seja, nos mangás e, também, animes nipônicos
mais contemporâneos. Confesso: eu me tornei muito
9
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mainstream à época, majoritariamente voltado para o
gênero da superaventura estadunidense aqui no Ocidente –
a Marvel que o diga!
Mais de duas décadas se passaram. Já adulto, voltei a
colecionar HQs (sim, com a Marvel e Batman, meu herói
favorito da DC Comics). Tornei-me professor universitário.
E, a partir de 2016, uni minha paixão por quadrinhos às
minhas atividades profissionais, dentre outras, como pesquisador. Além do meu interesse pessoal, essa união só foi
possível porque, também, percebi muito interesse de vários
alunos e alunas. Mas com uma diferença: vários e várias
eram completamente apaixonados por mangás e animes,
em particular a série Naruto Clássico e Shippuden. Minha
primeira orientação de trabalho de conclusão do curso de
Licenciatura em Ciências da Religião da Universidade do
Estado do Pará foi uma pesquisa em Naruto, mais
especificamente a personagem Itachi Uchiha. O primeiro
projeto de pesquisa sobre Quadrinhos no Programa de PósGraduação em Ciências da Religião da mesma Universidade,
onde atuei até 2017, ainda sob minha orientação, versou
sobre o clássico mangá Lobo Solitário, de Kazuo Koike.
Certamente que a importância de um livro como esse,
que a leitora e o leitor têm em mãos, não se resume às
10
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minhas experiências pessoais e profissionais. Trata-se, na
realidade, de “ler” processos sociais nipônicos mais amplos
e demais orientalidades em suas diversas manifestações
culturais, principalmente quando essas manifestações são
os quadrinhos mangás e os animes, altamente produzidos e
consumidos não somente no Japão mas, também, aqui no
Ocidente. O Brasil, por exemplo, abriga o maior número de
japoneses imigrados. Mangás e animes são muito lidos e
assistidos por aqui, sejam quadrinhos e animações
“importadas” ou relidas e produzidas em chaves “ocidentais”. Assim, estudar essas artes originalmente nipônicas é
uma forma de recolar um problema muito importante: o da
leitura de nós mesmos, a busca de nossa própria compreensão na representação que fazemos dos outros. Em 1946, a
antropóloga norte-americana Ruth Benedict publica o
importante livro O Crisântemo e a Espada. Era a tentativa de
fazer ciência sobre como elaboramos, justamente, as
representações de um “outro”. No caso da obra citada “(…)
saber como os japoneses se comportariam e não como nos
comportaríamos se estivéssemos em seu lugar” (2011, p.
12). Na ocasião, no Pós-Guerra, compreender os padrões
comportamentais que formam a “cultura” japonesa a fim de
que o outro, inicialmente inimigo dos EUA na Guerra,
11
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pudesse ser entendido em seus próprios termos. Daí que
Benedict prioriza a construção de padrões que estruturam
a vida japonesa diante de um quadro altamente paradoxal,
da qual os termos “espada” e “crisântemo” querem simbolizar. Eis uma citação que ilustra o paradoxo:
Os japoneses são, no mais alto grau, agressivos e amáveis, militaristas e estetas, insolentes e corteses, rígidos e maleáveis, submissos
e rancorosos, leais e traiçoeiros, valentes e
tímidos, conservadores e abertos aos novos
costumes. (2011, p. 10)

Independente

dos

problemas

e

possibilidades

suscitadas por uma citação como essa, cuja análise
extrapola os objetivos desse prefácio, esse “jogo dialético”
que coloca em movimento a compreensão de outras
culturas em suas formas paradoxais aprofunda as perspectivas compreensivas. Um desses aprofundamentos nos é
ensinado pelo orientalista Edward Said. Ocidente e Oriente
não estão aí, como dados da natureza, fixos, imutáveis, até
mesmo em nossas categorias paradoxais. No seu conhecido
texto Orientalismo – O Oriente como invenção do Ocidente
(2007), o intelectual palestino mostra os percursos e
percalços de representarmos – principalmente nós, ocidentais – o “Oriente” à nossa “imagem e semelhança”, por

12
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meio de nossas múltiplas discursividades (ideologias,
instituições, imagens, vocabulários, entre outros):
(…) o Orientalismo pode ser discutido e analisado como a instituição autorizada a lidar
com o Oriente (…) em suma, o Orientalismo
como um estilo ocidental para dominar, reestruturar e ter autoridade sobre o Oriente.
(p. 29)

A ênfase de Said recai sobre as relações de poder, de
“graus variáveis de uma hegemonia complexa”, em seus
próprios termos (2007, p. 32).
Os mangás, por exemplo, surgem como ilustrações e
caricaturas para “lerem” diferentes processos culturais
japoneses. Essas leituras são profundamente ressignificadas no contexto pós-segunda Guerra Mundial, no século
XX. Basta lembrar o protagonismo de Osamu Tezuka, a
partir de 1947, com seu mangá Shin Takarajima e, a partir
de 1952, com seu clássico Astro Boy. Esses e vários outros
mangás estimularão toda uma produção e consumo de
outras mídias culturais, como os animes. Aqui no Brasil
temos o pioneirismo de Chuji Seto Takeguma, o Cláudio
Seto, paulista, filho de imigrantes japoneses. Muito
influenciado, entre outros, por Tezuka, Seto irá publicar
mangás autorais, principalmente a partir de 1967, tais
como O Samurai Ninja e Super-Pinóquio. O leitor e a leitora
13
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deste livro têm a oportunidade, nos seus diversos capítulos,
de refletir sobre toda essa produção cultural quadrinística e
suas linguagens derivativas como reflexos, reforços e
afirmações dos problemas e dilemas de uma dada
sociedade, mas, ao mesmo tempo, como crítica e resistência
frente a esses mesmos problemas. Um desses problemas,
voltando a Said, é como os quadrinhos e as animações
japonesas são recepcionadas em outros processos culturais
muito diferentes dos orientais. Recepcionadas enquanto
processos de invenção mesmo, haja vista que os mangás e
os animes, hoje, não têm uma produção somente autóctone
japonesa. Em que medida a produção e consumo desses
bens culturais contribuem para entender melhor a nós em
relação com alteridades outras tão diferentes ou, ao
contrário, reforça nossos preconceitos, estereótipos e
dominações frente a esse mesmo outro? Que “Oriente” é
esse produzido por nós? E que visões do “Ocidente”
emanam dessas produções nos termos próprios deles?
Como diz Said: “Os meus dois receios são a distorção e a
imprecisão produzido por uma generalidade demasiado
dogmática e um foco localizado demasiado positivista”
(2007, p. 36). Espero que este livro ajude o leitor e a leitora
a evitar esses extremos.
14
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De acordo com Selma Meireles, algumas das
contribuições que os mangás e os animes propiciam ao
“nosso” Ocidente são: variedade de temas tratados e
diversidade de públicos-alvo o que, em tese, aumentaria o
poder da representatividade. Outra:
(…) é sua riqueza narrativa e seu caráter
eminentemente visual, fortemente influenciado pela linguagem do cinema e da TV, o
que facilita sua inserção em uma sociedade
principalmente visual como é a atual. (2003,
p. 207)

Além disso, continua a autora, em relação à variedade
de temas tratados por mangás e animes, vários deles
praticamente nunca são abordados nos quadrinhos do Ocidente, tais como: religião, sexualidade, derramamento de sangue, mortes
injustificadas, elementos sobrenaturais. Tais
temas saltam aos olhos ocidentais e nos fazem experimentar uma visão diversa da nossa, possibilitando um alargamento dos horizontes e um aumento da tolerância à diversidade cultural, que tanto se vê ameaçada
nos dias atuais (MEIRELES, 2003, p. 209-10)

Tendo a concordar parcialmente com a citação
anterior. Penso que os temas elencados são, sim, abordados
nos quadrinhos ocidentais e não “praticamente nunca”. A
questão é: como são abordados. Que elementos diferenciais
os mangás e animes constroem em torno desses temas. E é,
justamente nessa produção de diferenças – e não somente
15

Animando as mangas – ensaios sobre animes e mangás

ocupar um espaço deixado praticamente “vazio” pelos
quadrinhos ocidentais –, que ocorre o que Meireles chama
de “alargamento de horizontes” e maior tolerância e
compreensão das diversidades culturais. A essa “produção
de diferenças” a pesquisadora Sonia Luyten (2011), que
serve de referência para Meireles, aponta em seu texto
Mangá – O poder dos Quadrinhos Japoneses, originalmente a
primeira tese de doutoramento sobre o assunto no Brasil,
isso nos anos 1970. Por exemplo: em relação ao tema da
religião e sua ênfase no sobrenatural, Luyten dirá que é um
dos aspectos mais intrigantes dos mangás e animes. Tratam
de forma diferente dos quadrinhos ocidentais. Diferente.
Não que as HQs não orientais não tenham aspectos religiosos como temas de grande interesse em suas produções.
Têm. Luyten afirma:
No mundo dos mangás e animês o sobrenatural é visto não como algo horrível, aterrorizante ou ridículo, mas como uma coisa que
pode ser usada, respeitada e até pode ser engraçada. (2011, p. 180)

Esses aspectos existem, dentre outros fatores, pela
presença de linguagens religiosas budistas e xintoístas
nessas produções culturais, variáveis essas constitutivas de
muitas culturas orientais, tais como chinesas e japonesas.
16
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Essas variáveis instauram regimes discursivos religiosos de
outra natureza, diferente dos marcadores culturais das
hegemonias cristãs no Ocidente que, por sua vez, trarão
outras

discursividades

religiosas

para

muitas

HQs

produzidas no Ocidente, principalmente a partir do grande
filão da indústria do mainstream norte-americana, tais
como Marvel e DC Comics e seus produtos derivativos
(games, séries, animações, cinema, dentre outros).
Trata-se, assim, do necessário exercício da não
redução de processos culturais (no caso, artísticos) a certos
exotismos e estereótipos que construímos sobre o outro, o
diferente. Ou, ao contrário, voltando ao exemplo específico
da religião, de não projetarmos sobre os mangás e animes,
sejam os importados, sejam os produzidos em nosso
próprio território, uma certa dominância de leitura cristã.
Em que medida não somente a religião, mas outros temas
como relações de gênero e sexualidade, relações políticas e
coloniais, guerras, subalternização de determinados grupos
étnicos, mercado e consumo, liberdades e determinações,
heroísmos e vilanismos, dentre outros, são reposicionados
nos mangás e animes em perspectiva de mão dupla e mais
dialético nas relações entre Ocidente e Oriente? Na
“orientalização” do Ocidente e na “ocidentalização” do
17
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Oriente? Penso que isso é algo que nos toma de forma
decisiva, principalmente nós, leitores e leitoras em geral, e,
particularmente, analistas dessas expressivas formas de
arte. Afinal, principalmente a partir dos anos 1990 do
século passado, segundo Luyten (2011, p. 180),
(…) o ocidente passa a ter um contato mais
próximo com essa comunicação midiática,
poderosíssima no Japão. O meio impresso, o
mangá, antes restrito a um grupo de admiradores e pesquisadores, começa a ser conhecido por um contingente maior de pessoas
por meio do anime, que chega aos canais de
TV de todo mundo e às telas de cinema
apoiado por uma poderosa máquina de divulgação

Isso sem desconsiderar a necessária amplificação do
impacto cultural, econômico e social de mangás e animes
por meio de mídias digitais efetuadas pela internet, o que
só torna o desafio de leitura e compreensão mais profundo
e estimulante. Basicamente é isso e muito mais que
encontramos no livro Animando as mangas: Ensaios sobre
animes e mangás. Há, nos capítulos propostos releituras de
mangás contemporâneos já considerados clássicos, como o
mencionado Naruto (criação de Masashi Kishimoto), Akira
(criação de Katsuhiro Otomo) e Cavaleiros do Zodíaco
(criação

de

Masami

Kurumada).

Temas

como

as

ressignificações desses mangás em animes, a análise de
18
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personagens específicas e as mitologias que permeiam as
estruturas narrativas, estão presentes. Outros animes
importantes são analisados como Don Drácula, criação do já
mencionado Osamu Tezuka até Tokyo Godfathers, de Satoshi
Kon, passando por Kenshin Himura, o Samurai-X (criação de
Nobuhiro Watsuki) e a releitura das fronteiras entre
história e ficcionalização da era Meiji e de toda a
estruturação

hierárquica

da

sociedade

japonesa

ao

problematizar o exercício da liberdade, da honra, do
dualismo entre o bem e o mal, o reposicionamento da noção
de heroísmo na cultura religiosa dos samurais, dentre
outros temas. Por falar em cultura religiosa, há as
(des)apropriações críticas de campos simbólicos que não
são exclusividade dos cristianismos, como no anime Devil
Man Crybaby e dos tensos conflitos e relações de poder
entre o Japão e a presença de missionários cristãos tratados
no mencionado clássico mangá Lobo Solitário. Capítulos que
fazem a análise da produção de mangás no Ocidente, sejam
as influências no mainstream norte-americano em autores
como

Frank

Miller,

seja

na

produção

de

novas

intertextualidades ao reler a Bíblia no formato de mangá,
também convidam o leitor e a leitora a expandir seus
horizontes compreensivos.
19
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Não faltará a marca de intersaberes no livro.
Capítulos que abordam as relações políticas, culturais e
geográficas entre turismo japonês e fãs de animes, leituras
filosóficas do anime Kuroshitsuji (originalmente um mangá
criado pela artista Yana Toboso), leituras semióticas como
no citado capítulo sobre Don Drácula, relações intertextuais
entre a fantasia, a arte erótica hardcore e o grotesco no
mangá Ero-Guro de Suehiro Maruo. Além de análises que
problematizam intermidialidades, como na visão do herói
na Webcomic One Punch Man (criação de One). Como se vê,
nessa breve descrição, o leque de possibilidades de
transversalidades temáticas e de métodos é enorme. Há
muitos saberes e sabores que, conjugados com os
problemas

anteriormente

pontuados

em

torno

das

representações das relações entre Ocidente e Oriente,
tornam este livro muito cativante como espaço contínuo de
novas aprendizagens.
Sonia Luyten, ao refletir sobre os caminhos que os
quadrinhos japoneses e, por extensão, animes e outras
criações artísticas seguiriam em fins do século XX e início
do XXI, afirma que não seriam caminhos apenas “reflexos”
de efeitos em uma dada sociedade. Mais do que isso: são
narrativas escritas e visuais riquíssimas que representam,
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em ato, sociedades em profundas transformações (2011, p.
174). A mangaká Rumiko Takahashi, em entrevista dada ao
jornal francês Le Figaro, no início desse ano de 2020,
entrevista essa traduzida e reproduzida no site brasileiro
Genkidama, responde, da seguinte forma, à pergunta sobre
o seu protagonismo diante das mais diferentes gerações de
leitores e leitoras:
Sempre que começo ou termino uma série,
quero encontrar um novo leitor. (…) Com isso, quero dizer que não estou tentando reproduzir uma história que tenha trabalhado
com eles apenas para satisfazê-los. É esse
requisito de renovação que, penso, atrai novos leitores. (2020)

Na fala de Takahashi, destaco que os leitores e
leitoras crescem e modificam-se com as leituras de mangás
e assistindo animes. Modificam-se porque cada leitor e
leitora é, também, um conjunto de vivências narrativas a
partir das transformações vividas em sociedades dinâmicas,
conforme afirmado por Luyten, em mútuas implicações.
Que seja, para o leitor e a leitora atenta, um exercício de
alteridade, de encontro com as diferenças epistemológicas,
metodológicas, estéticas e éticas que mangás e animes nos
provocam por meio das reflexões propostas nesse
instigante livro.
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Resta-nos, portanto, o desafio posto pelo título do
livro: animados e animadas, puxar as mangas e mãos à obra.
Comecei esse prefácio com algumas menções a memórias
afetivas de minha infância. Por exemplo, mencionei o
Ultraman Hayata. Lembro-me da narração quando assistia
a série na TV: “Sempre que estiver em perigo, use a cápsula
beta e você, Hayata, se transformará no Ultraman,
Ultraman, Ultraman…” Esse livro que você tem em mãos
não é a cápsula beta. Mas, certamente, ao lê-lo, evitará o
perigo da falta de criatividade, da falta de crítica e da falta
de sensibilidade. E acredite: não é pouca coisa. Que
tenhamos uma excelente leitura nessa trajetória de
conhecimento!
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O mangá segundo Frank Miller: a influência dos
quadrinhos japoneses nos Estados Unidos

Nataniel dos Santos Gomes

Introdução
Os Estados Unidos estão rapidamente se tornando a
terra dos quadrinhos japoneses, graças ao artista Frank
Miller, que usou de seu trabalho para apresentar os mangás
aos norte-americanos. Com o lançamento dos volumes
encadernados, os mangás no formato original (o Brasil é
um dos poucos países que segue o padrão de leitura
original utilizado no Japão) começaram a fazer sucesso nas
livrarias e as vendas chegaram a patamares inéditos.
Isso atraiu a atenção de empresas que não possuíam
tradição em publicação de quadrinhos, inclusive da editora
Random House, que passou a publicar material da japonesa
Kodanshapara, o que mostra o potencial da linguagem dos
quadrinhos orientais em terras dos Tio Sam.
A partir disso, os leitores americanos estão redescobrindo os mangás, que estava relegado a um segundo plano,
o que possibilita que os quadrinhos voltem a ser uma arte
23
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popular no Estados Unidos, com potencial para se espalhar
por todo o mundo ocidental, embora os quadrinhos
tradicionais ainda estejam com vendas baixas.
Frank Miller: sua trajetória nos quadrinhos
Frank Miller é um roteirista e desenhista de história
em quadrinhos, doravante HQs, norte-americano, que
ganhou notoriedade no início dos anos 1980 quando
trabalhou com o herói cego da Marvel Demolidor
(Daredevil, em inglês). Depois ficou conhecido dentro e fora
do universo das HQs com a publicação de Batman – O
Cavaleiro das Trevas, uma história sombria do HomemMorcego, que se passa em um futuro distópico alternativo,
fora da cronologia oficial da editora.

Figura 1 – Frank Miller em 1982.
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Quando

trabalhou

para

a

Marvel,

Miller

era

desenhista substituto em diversas revistas. Foi quando ele
assumiu o título do Demolidor, em maio de 1979, no
número 158, que ele foi alçado ao estrelato da editora. A
revista estava prestes a ser cancelada devido às vendas
baixas, quando o editor Denny O’Neil passou para Miller a
função também de escritor do personagem. Assim, a estreia
dele como roteirista e desenhista foi em 1981, na revista
número 168, que alavancou as vendas da publicação. Nesse
mesmo número, é introduzida a ninja Elektra na história, as
artes marciais são acrescentadas no estilo de luta do
Demolidor, surge o Stick, o sensei do herói depois que ele
ficou cego, entre outras inovações. A partir do número 185
da revista, Miller passou a se dedicar quase que exclusivamente aos roteiros, transformando um personagem menor
da editora em um dos mais populares.
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Figura 2 – Capa da Daredevil 168.

Em 1982, Miller foi desenhista e corroteirista com
Chris Claremont na minissérie em quatro números
Wolverine (no Brasil, Eu, Wolverine), uma história
independente

do

título

dos

X-Men,

dando

mais

profundidade ao personagem e introduzindo elementos
orientais na história.
Entre 1983 e 1985, Miller cria a série em seis edições
Ronin para a editora DC Comics, muito influenciada pela
cultura nipônica, uma obra bastante experimental.
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Em seguida, em 1986, Miller publica a minissérie em
quatro edições Batman: O Cavaleiro das Trevas, em uma
edição especial em formato prestígio. A história conta como
Batman volta de seu autoexílio aos 55 anos, imposto pela
morte do segundo Robin, para lutar contra o crime em um
futuro sombrio, decadente e violento. Sendo conhecido
como Cavaleiro das Trevas – algo bem diferente da versão
cômica da série de tv, exibida nos anos 1960 – e mostrando
o herói como um vigilante violento e sem escrúpulos,
redefinindo vários vilões e o próprio Superman. A história
influenciou os quadrinhos para um público mais adulto,
com personagens e ambientes mais obscuros.
Em 1986, o artista volta para a Marvel para trabalhar
no personagem que catapultou sua carreira, o Demolidor.
Entre os números 227 e 233, ele publica o arco A queda de
Murdock (em inglês, Born Again), que mostra a destruição e
renascimento do herói pelas mãos de Wilson Fisk.
Em 1987, Miller volta a desenhar o Batman, nas
edições 404-407, no arco conhecido como Batman: Ano Um,
que reconectava vários detalhes do personagem em sua
origem.
Entre tantos trabalhos Miller ainda fez as capas das
doze primeiras versões norte-americanas do mangá Lobo
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Solitário, o que ajudou a popularizar os quadrinhos japoneses na América do Norte.
No próximo item será abordada a visão que o artista
passa sobre a cultura nipônica para os leitores norteamericanos.
O Japão para Frank Miller
Desde que assumiu a revista do Demolidor, Miller fez
inúmeras referências ao Japão e a sua cultura, seja por meio
de ninjas, espadas, artes marciais ou menos na estética dos
mangás. O artista é um dos maiores divulgadores dos
mangás no Ocidente, provocando uma reviravolta completa
nas HQs norte-americanas.
Um diferencial que Miller introduziu no Demolidor,
que parecia uma cópia do Homem-Aranha até aquele
momento, foi a cultura japonesa. O herói passou a ser um
aprendiz das artes marciais, a ter como amada uma ninja e
lutar contra uma organização oriental milenar de assassinos chamada Tentáculo.
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Figura 3 – Capa de Daredevil 181.

Em 1982, Miller trabalhou na primeira história solo
do Wolverine, que havia começado como mero coadjuvante
na revista do Hulk, nos anos 1970, e se tornara um dos
personagens mais populares dos quadrinhos. Ele aprendeu
japonês, viajou, desafiou os ninjas e se casou. Algumas
dessas ideias foram adotadas nas versões cinematográficas
do herói. Inclusive, o visual dos mangás pode ser percebido
nas sequências de lutas, em que o diálogo se torna
secundário, e a ênfase fica no visual. A influência é do
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clássico dos mangás Lobo Solitário que Miller havia
descoberto em 1980, antes mesmo de ter sido publicado
nos Estados Unidos.

Figura 4 – Sequência da minissérie Wolverine.

Miller se identificou a tal ponto com os mangás, que
transformou a popularização dos quadrinhos japoneses em
uma espécie de cruzada para levá-los aos leitores norte30
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americanos, inclusive desenhando capas e prefácios de O
Lobo Solitário em inglês. Tudo isso aconteceu quando os
mangás ainda não eram populares na América do Norte.
Assim, ele estava criando um estilo artístico a partir de
referências praticamente desconhecidas por seus leitores.
A intenção de Miller era criar pontes entre os
quadrinhos ocidentais e os mangás. Segundo o próprio
artista, citado por Dunning (2014):
Eu percebi quando comecei Sin City que eu
achava quadrinhos americanos muito palavrosos, constipados, e os japoneses muito vazios. Então eu tentava fazer um híbrido.

Ronin, o maior tributo de Frank Miller ao Japão
Conforme apresentado acima, Miller conseguiu muito
sucesso na editora Marvel Comics, com personagens como
o Demolidor e o Wolverine, mas foi na DC Comics que
produziu sua maior homenagem ao Japão, com Ronin.
Miller fez o roteiro e a arte, e teve ampla liberdade de
criação para a obra, que o levou a escolher a editora DC
Comics, segundo Jim Shooter (apud THOMAS, 2000),
levando o artista a criar um laboratório de testes para os
seus leitores. A história narra a trajetória de um samurai
sem mestre, um ronin, para derrotar um demônio,
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transportados para Nova Iorque em um futuro pósapocalíptico, em meio às ruínas da civilização e tecnologia
avançada, depois de ambos serem mortos durante uma
batalha na busca de uma espada encantada no Japão feudal.
Ele reencarna em um deficiente físico para enfrentar o
demônio que matou seu mestre e o transformou em um
ronin. O resultado é um misto de monstros da cultura
japonesa, androides, armas futuristas e inteligência
artificial.

Figuras 5 e 6 – Capas originais de Ronin.
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A influência dos mangás pode ser percebida quando
Miller usa uma série de recursos descritos por McCloud
(2008, p. 81):

Figura 7 – Descrição das características dos mangás com
ilustrações, conforme McCloud (2008).

O artista ainda faz questão de homenagear seu mangá
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favorito, Lobo Solitário, com inúmeras referências implícitas
e explicitas, que chegam a incluir as personagens Koike e
Kojima, em menção aos autores do mangá.

Figura 8 – Referência aos autores do mangá Lobo Solitário.

Em entrevista realizada em 1983, Miller disse:
O aspecto do samurai que mais me intriga é
o ronin, o samurai sem mestre, o guerreiro
caído… Todo esse projeto vem da minha sensação de que nós, homens modernos, somos
ronin. Nós estamos meio que soltos. Eu não
tenho a sensação, nas pessoas que eu conheço, nas pessoas que eu vejo na rua, de que
elas têm alguma coisa maior em que acreditar. Patriotismo, religião, seja lá o que for –
tudo isso perdeu o sentido para nós. (KRAFT;
SALICUP, 1983)

Conforme dito anteriormente, Miller inaugurou um
período bastante sombrio para os quadrinhos norte34
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americanos com a publicação de Batman – O Cavaleiro das
Trevas, assim surgiu um tipo de anti-herói para uma
geração que se sentia perdida, sem fé, sem ideias e sem
referências. Naquele momento, havia uma grande decepção
dos jovens pela política, um cinismo notório sobre “as
verdades” anunciadas, além das dúvidas que enfrentavam.
Por outro lado, é exatamente no Ronin que Miller
percebe a nobreza e sinceridade que haviam desaparecido
na América, um idealista, que vivia no limite entre o crime e
o sistema, um pária que tentava se integrar novamente na
comunidade, mas vivendo suas próprias regras.
Isso começou em outras artes na década de 1960,
como no Cinema, quando diretores muito conhecidos do
grande público fizeram versões de obras japonesas para o
público norte-americano. Por exemplo, Por um punhado de
dólares é uma versão do filme Yojimbo, Sete homens e um
destino é uma transposição para a América de Os sete
samurais.
Para Daren (2012), há uma semelhança entre o
personagem dos quadrinhos Wolverine e o cowboy de Clint
Eastwood, como cavaleiros solitários e individualistas. Os
cowboys são símbolos do individualismo, falta de decoro, a
trapaça, enquanto os samurais simbolizam o serviço, o
35
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refinamento e a honra.

Figuras 9 e 10 – Clint Eastwood, astro dos filmes de faroeste,
e a versão do Wolverine de Frank Miller.

É a partir do cineasta japonês Akira Kurosawa que se
repensou o conceito de sacrifício à autoridade, de castas
imutáveis e da submissão ao coletivo. Ele criou um universo
cinematográfico em que as pessoas eram capazes de decidir
o futuro e o destino, inaugurando um era de heróis sem
mestre.
O olhar de Miller revela muito de seu criador e a sua
angústia para entender o que falta em seu mundo, e a resposta está no código de ética japonês para se reencontrar.
Ronin tem uma narrativa visual muito peculiar,
36

Animando as mangas – ensaios sobre animes e mangás

mudando de closes para planos gerais grandes, sem
enclausurar em formatos quadrados ou retangulares, mas
sempre variando, com páginas duplas. A sequência mais
marcante é a sucessão de páginas duplas em que o vilão é
liquidado e a luz vai diminuindo aos poucos até apagar,
seguindo um aspecto cinematográfico até então inédito nos
quadrinhos norte-americanos. Ronin apresenta um caráter
singular que inclui o visual. O trabalho parece clássico e
igual às obras da época, mas usa quadros para expressar a
raiva, o improviso, a emergência e o dinamismo que cada
situação oferece.

Figura 11 – Exemplo da narrativa visual de Frank Miller em Ronin.

Ronin influenciou a criação da animação Samurai Jack,
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de Genndy Tartakovsky, que tem uma premissa muito
parecida: um samurai transportado para o futuro para
combater um demônio. Além disso, filmes como Matrix e
Avatar também pegaram carona no modelo inaugurado pela
obra de Miller, com conceitos como máquinas que desejam
substituir o ser humano como espécie dominante do planeta, cidades-máquinas, conceitos ciberpunks entre outros.
Ronin faz críticas às oligarquias e aos monopólios
nipônicos que ameaçavam os Estados Unidos na década de
1980, mas com um final em aberto para o leitor completar:
o ser humano portador de necessidades especiais estaria
dentro de um inception?
Ronin é fruto do talento de um artista que conseguiu
digerir referências para criar seu próprio mundo nos
quadrinhos, rico, niilista e duro. Um trabalho difícil de
catalogar em um gênero específico, uma história complexa
com várias camadas de leitura. Miller se recusa a usar o
maniqueísmo, da simples luta do bem contra o mal, em que
cada situação revela a ambiguidade dos personagens, sem
julgamentos morais sobre as escolhas dos personagens e
suas ações.
Para Kahn (2016, p. 7),
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Com RONIN, Frank abriu caminho para uma
nova era nos quadrinhos, estabelecendo o
padrão não apenas nos quadrinhos, estabelecendo o padrão não apenas para um novo
tipo de narrativa e arte em cores, como também para os direitos dos criadores. (...) Tudo
que se seguiu, incluindo O Cavaleiro das Trevas, do próprio Frank, e incontáveis trabalhos e reinvenções de outros excepcionais
criadores, como Watchmen, V de Vingança,
Sandman, Preacher, Fábulas, Transmetropolitan, 100 balas, Y: O Último Homem e até
mesmo As Tartarugas Ninja têm uma dívida
com RONIN.

Assim, Miller, muito influenciado pelos quadrinhos
japoneses, ajudou a mudar os comics norte-americanos,
introduzindo novas formas de narrativas, que hoje se
tornaram comuns, mas que foram inovadoras nos anos
1980 e fizeram escola.
Considerações finais
Conforme foi apresentado em todo o capítulo, o
mangá é uma história em quadrinhos feita por japoneses,
que apresenta uma estética e narrativas específicas.
McCloud (2006) diz que a “participação” tem relação com o
modo como a história é contada, não apenas com a
narrativa cinematográfica, mas também com outros
elementos: valorização dos cenários, de pequenos objetos
do ambiente, das emoções das personagens e tudo o mais.
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Para o americano médio, obras como Ronin, de Frank
Miller são quadrinhos influenciados por mangás. Ele
descobriu os quadrinhos japoneses no início dos anos 1980,
sendo particularmente influenciado pela série Lobo
Solitário. Assim, em 1983, lançou a minissérie Ronin, que
até chegou perto de um mangá. Ele utilizou elementos da
narrativa dos quadrinhos japoneses para obras noir, sendo
uma grande fonte de inspiração.
Assim surgem os Amerimanga ou OEL Manga
(Original English-Language manga, ou seja, “Mangá original
em inglês”) que são as revistas em quadrinhos ou graphic
novels do gênero “internacional” cujo idioma original é o
inglês. O termo mangás internacionais abarca todos os
quadrinhos estrangeiros, que sugerem a influência da
forma original de apresentação e de expressão encontrado
no mangá japonês e têm entre outros nomes a figura de
Frank Miller como destaque a sua leitura do clássico Lobo
Solitário.
Há muitos anos, as vendas dos quadrinhos nos
Estados Unidos têm caído se comparadas a tempos mais
áureos, mas os mangás têm crescido, em parte por causa do
valor de venda mais baixo para leitor. Além disso, o leitor
consume os mangás, os animés e os itens colecionáveis, que
40
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já se enraizou de forma inquestionável na cultura pop,
inclusive, trazendo a presença feminina para as lojas de
quadrinhos, um segmento a que as editoras norteamericanas não davam muito valor.
E tudo por causa desses quadrinhos que saíram do
Japão, seduziram e dominaram o mundo e ousaram
influenciar o mercado consumidor, os desenhistas e
roteiristas em todo o planeta do mundo inteiro.
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Gen: com os pés descalços, no solo abrasado de hiroshima

Fábio Dobashi Furuzato

Figura 1 – Capa do 1º volume de Gen.

A leitura de Gen: pés descalços (Hadashi no Gen), de
Keiji Nakazawa, é essencial para todos os que buscam
compreender o potencial expressivo das histórias em
quadrinhos e, mais especificamente, do mangá. Publicado
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originalmente entre os anos de 1972 e 1973, em episódios
semanais na revista Shukan Shonen Janpu, a obra é um
testemunho do bombardeio de Hiroshima, tendo como
protagonista um menino chamado Gen Nakaoka, com cerca
de seis anos de idade.
O próprio autor, nascido em Hiroshima, tinha essa
idade na época da explosão da bomba. Assim, a história é,
em grande parte, autobiográfica, sendo também baseada
em acontecimentos ocorridos com outras pessoas conhecidas por Nakazawa.
No início da narrativa, somos colocados diante das
dificuldades enfrentadas pela família do artesão Nakaoka,
com seus cinco filhos e a esposa grávida do sexto. Além da
escassez de alimento, que assola o país, os membros da
família são considerados covardes pelos compatriotas, uma
vez que o pai se opõe declaradamente à guerra, enquanto o
povo japonês, em sua imensa maioria, apoia o discurso
belicista do Imperador, considerado uma figura divina.
A cidade de Hiroshima vive sob ataque aéreo constante e as crianças Nakaoka sonham com qualquer refeição
que lhes possa aplacar a fome, pois toda pequena quantidade de alimento é obtida com enorme dificuldade e
dividida na casa, priorizando-se a mãe, para que o bebê
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possa nascer saudável. Como se não bastasse, a família é
discriminada, a ponto de o pai ser preso, as crianças
sofrerem perseguição na escola e a plantação de trigo dos
Nakaoka ser completamente destruída pela vizinhança.
Procurando diminuir os conflitos, o filho mais velho,
Koji, decide se alistar, embora o pai se oponha à ideia de o
primogênito arriscar sua vida, em nome dos interesses
escusos das autoridades japonesas, que se mostram
indiferentes ao sofrimento do povo. E a obra de Nakazawa
também retrata as atrocidades cometidas pelo Japão contra
os países vizinhos, como a China e a Coreia, a partir da
figura de um vizinho coreano, o Sr. Pak, o único que se
solidariza com a discriminação sofrida pelos Nakaoka.
O pior, no entanto, ainda estava por vir...
No dia 6 de agosto de 1945, por volta das 8h15 de
uma segunda-feira ensolarada, Hiroshima é alvo da maior
arma de destruição em massa inventada pelo homem:
a bomba atômica explodiu com uma luz
branca e quente. Foi como se um milhão de
lâmpadas tivessem explodido de uma só
vez... [...] Como o vento do inferno. A nuvem
atômica atingiu a altura de dez quilômetros...
Sobre Hiroshima... (NAKAZAWA, 2002, p.
250-252)

Então se iniciam as descrições dos horrores
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causados pela bomba, com as dezenas de milhares de
pessoas lutando para sobreviver numa cidade tomada pelo
fogo e pela irradiação atômica. E é impossível não ficar
profundamente impressionado com as imagens dos corpos
humanos queimando, repletos de vermes e insetos, com a
pele se soltando ou os órgãos internos à mostra; uma massa
de mortos-vivos implorando desesperadamente por água e
algum tipo de socorro.
Aqueles que se encontram em condições físicas
melhores, como o próprio Gen, salvo por estar protegido
por um muro da escola, procuram por seus familiares. O
menino corre para casa, mas acaba testemunhando a morte
de seu pai, da irmã Eiko e do caçula Shinji, presos entre os
destroços do telhado. Aconselhado pelas últimas palavras
do pai, Gen foge com a mãe grávida, em meio a uma
quantidade colossal de pessoas, cada uma delas vivendo
sua própria tragédia.
Assistida por Gen, a mãe dá à luz uma menina,
batizada de Tomoko – um nome escolhido, para lhe trazer
muito amor, felicidade e muitos amigos, pois, segundo nota
da edição brasileira, tomoko seria a junção das palavras
tomodachi (“amigo”) e ko (“filho”). Mas agora é preciso lutar
por alimento, para garantir a sobrevivência da família. E,
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considerando que a escassez de alimento já era enorme
antes da explosão, a situação se agrava ainda mais, com a
multidão faminta que se espalha pelo entorno da cidade
devastada. Nessa busca, tanto Gen quanto sua mãe Kimie se
deparam com pessoas em grandes dificuldades, às vezes
ainda maiores do que as suas, sendo que algumas reagem
de modo extremamente hostil e outras demonstram
compaixão e procuram ser solidárias.
O efeito da irradiação faz com que Gen perca os
cabelos, o que o leva a temer por consequências mais
graves, pois ele havia acabado de ver um soldado que
parecia completamente saudável morrer à sua frente. E o
processo de deterioração desse soldado havia começado
subitamente, com a perda dos cabelos.
Mas o medo não impede que o menino, sua mãe e o
bebê continuem em sua luta pela sobrevivência. Eles se
dirigem à casa de uma amiga de infância de Kimie, em Eba,
uma vila de pescadores que não havia sido tão atingida pela
bomba, onde conseguem abrigo. Terminada a guerra, com a
rendição incondicional do Japão, após o bombardeio em
Nagasaki, os dois irmãos mais velhos, Koji e Akira, se
reúnem à família. E, em meio a uma porção de novos
percalços, a vida vai sendo reconstruída por eles, assim
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como em todo o país, agora sob a ocupação do exército
norte-americano.
A história, por si só, já seria suficiente para
despertar grande interesse, pelo seu conteúdo histórico e
profundamente humano. Mas a obra chama ainda mais a
atenção, por se tratar de uma HQ, uma vez que o gênero
costuma ser mais associado ao público infantil e infantojuvenil.
É verdade que no Japão o público é bem mais
variado, como nos lembra o cartunista Art Spiegelman,
autor de Maus:
No Japão, não há nenhum preconceito ligado
à leitura de quadrinhos. Eles são consumidos
em números verdadeiramente impressionantes (alguns quadrinhos semanais vendem
milhões de cópias por edição) por todas as
classes sociais e idades. Há quadrinhos sobre
teoria econômica, mah jongg, histórias de
amor entre homossexuais masculinos feitas
para garotas pré-adolescentes, assim como
contos mais familiares, de samurais, robôs e
mutantes. (SPIEGELMAN, 2002, p. X)

De qualquer modo, o tema da bomba atômica foi
evitado por décadas, conforme observa o próprio
Nakazawa:
Depois da rendição do Japão, minha mãe,
meus dois irmãos mais velhos e eu lutamos
para sobreviver nas ruínas de Hiroshima. Em
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meio a tudo aquilo, eu queria apenas esquecer os horrores do bombardeio. Quando me
tornei cartunista, a última coisa sobre o que
eu queria escrever era a bomba atômica. Eu
odiava a simples menção da palavra. Acreditando que quadrinhos deveriam ser divertidos e alegrar as pessoas, dediquei minha
carreira a desenhar histórias de ficção científica, beisebol e coisas do gênero. (NAKAZAWA, 2003, p. XII)

Figura 2 – Vol. 1, p. 252.

Sendo assim, o surgimento de uma HQ tratando de
um tema tão trágico foi, de fato, uma grande novidade. E o
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que fez com que Nakazawa decidisse abordar o assunto foi
algo que ocorreu após o falecimento de sua mãe, em 1966.
Quando o corpo dela foi cremado, não sobrou nada de seus
ossos, deixando claro que ela havia vivido todos os vinte e
um anos posteriores à explosão da bomba, sob efeito da
radioatividade:
A bomba atômica tinha tirado tudo de mim,
até mesmo os ossos de minha querida mãe. O
ódio ferveu dentro de mim, e pela primeira
vez eu me confrontei com a bomba. Então fui
tomado pelo desejo de escrever sobre ela.
Sentia como se minha mãe estivesse me dizendo para revelar a verdade sobre a bomba
aos povos do mundo. (NAKAZAWA, 2003, p.
XII)

Após a publicação original, no início da década de
1970, Gen foi republicado em livro, no Japão, e foi ganhando
traduções para os mais diversos idiomas, como o francês, o
alemão, o indonésio, o norueguês, o sueco, o português, etc.
Foi lançado em mais de dez países e adaptado para
diferentes linguagens, como o cinema, o desenho animado e
até a ópera.
No Brasil, a obra foi publicada pela Conrad, no final
da década de 1990, em quatro volumes, totalizando mais de
800 páginas, com prefácios do próprio Nakazawa, de Art
Spiegelman e de outros autores, como Barbara Reynolds, do
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Hiroshima World Frendship Center. De 2011 em diante, a
Conrad relançou a série em dez volumes, sendo esta a
edição atualmente disponível no mercado brasileiro.
Dos vários textos de apresentação de Gen, no Brasil,
merece destaque o de Art Spiegelman, autor de Maus. Isso
porque os pontos de contato entre o trabalho de
Spiegelman e Nakazawa são inúmeros, uma vez que Maus
gira em torno do testemunho de um sobrevivente de
Auschwitz, Vladek Spiegelman, pai de Art. Há, portanto, a
afinidade na linguagem dos quadrinhos, no aspecto
autobiográfico e no tema da catástrofe ocorrida durante a
Segunda Guerra.
Não por acaso, Spiegelman tece comentários
extremamente

relevantes

sobre

Gen,

apontando

as

semelhanças entre os quadrinhos ocidentais e os japoneses,
as peculiaridades estilísticas do mangá, as especificidades
do estilo de Nakazawa, para concluir da seguinte forma:
Gen é um trabalho bastante otimista. Nakazawa acredita que sua história possa ter um
efeito preventivo e que a humanidade possa
progredir a ponto de atuar em seu próprio e
genuíno interesse. De fato, Gen é um pequeno e corajoso herói que resume virtudes como a lealdade, a bravura e a diligência. A fé
de Nakazawa na possibilidade da bondade
pode tachar o trabalho, sob alguns olhos cí-
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nicos, como simples literatura para crianças.
Mas o fato marcante é que o artista está relatando sua própria sobrevivência – não simplesmente sobre os eventos pelos quais ele
passou, mas os aspectos psicológicos/filosóficos para essa sobrevivência. Seu trabalho
é humano e humanístico, e demonstra e enfatiza a necessidade de empatia entre os homens para que possamos sobreviver a um
outro século. (SPIEGELMAN, 2002, p. XII –
grifo do autor)

O texto de Nakazawa, “Minha esperança em Gen – Pés
Descalços”, também é bastante interessante, na medida em
que consiste em outro testemunho do sobrevivente da
bomba, mas em registro mais direto, ao mesmo tempo em
que esclarece aspectos relacionados com o processo de
criação da obra e fala sobre as motivações que o levaram a
criá-la.
Os demais textos de apresentação nos ajudam a
compreender o modo como o trabalho de Nakazawa foi
ganhando notoriedade pelo mundo e provocando reflexões
em pessoas de diferentes nacionalidades, como é o caso de
Barbara Reynolds, que nos revela muitos aspectos de como
a ideologia norte-americana busca justificar o que ocorreu
em Hiroshima e Nagasaki. Datado de 1988, no contexto da
Guerra Fria, o texto de Reynolds propõe que se reflita sobre
a corrida armamentista:
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À medida que for lendo este livro, eu peço a
você que pense sobre o que a história de Gen
nos ensina. Que deuses adoramos? Que autoridades obedecemos? Não teríamos criado
um deus nuclear em quem acreditávamos e
para quem fazíamos homenagens, um deus
que não tínhamos coragem de criticar, para
não sermos acusados de blasfêmia? Ou estamos adorando a um deus materialista que
sussurra nos nossos ouvidos que a guerra é
boa para a economia, e o desemprego deve
ser mais temido do que a possibilidade de
uso dos nossos arsenais nucleares? Devemos
realmente acreditar que as armas nucleares
podem nos dar segurança? Estaremos dispostos a nos responsabilizar por criar centenas de milhares – talvez milhões – como
Gen? (REYNOLDS, 2003, p. IX)

A partir dessas questões, podemos nos perguntar
sobre o que Gen ensina ao leitor brasileiro do século 21.
Algumas das perguntas formuladas acima, por exemplo,
ainda nos parecem atuais, pois a ameaça de um conflito
nuclear, vez ou outra, vem à tona, nas relações entre as
autoridades políticas mundiais. E, guardadas as devidas
proporções, a ideologia que defende o uso de armas, como a
melhor forma de garantir a segurança do cidadão, também
ganha espaço em nossos dias.
Por outro lado, para além do medo, o otimismo de
Nakazawa também pode ter outros efeitos interessantes
sobre nós.
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Isso porque o impacto emocional de sua obra é tão
extremo e o clima opressivo tão intenso que as pausas na
leitura chegam a nos aliviar, como se acordássemos de um
pesadelo. E esse despertar nos revela o quanto a nossa
realidade tem de positivo, nas coisas simples, como o fato
de desfrutarmos da companhia dos entes queridos, de
contarmos com mais do que o básico para a sobrevivência e
de termos a segurança de não acordar com aviões nos
bombardeando a todo momento.
Voltando às palavras de Spiegelman, em Gen,
Nakazawa
está relatando sua própria sobrevivência –
não simplesmente sobre os eventos pelos
quais ele passou, mas os aspectos psicológicos/filosóficos para essa sobrevivência.
(SPIEGELMAN, 2002, p. XII – grifo do autor)

Sobre tais “aspectos psicológicos/filosóficos”, eles
são ilustrados em diversas passagens do relato e por
diferentes personagens, nos momentos, por exemplo, em
que eles estão à beira de desistir da própria vida, mas
acabam superando as mais extremas dificuldades –
lembrando aqui que se trata de sobreviver às consequências da bomba atômica.
Não por acaso, a obra começa com a seguinte
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parábola: “O trigo brota através da geada e é pisoteado
repetidas vezes. Trigo pisoteado produz fortes raízes.
Resiste à geada, ao vento e à neve. Cresce forte e viçoso.”
(NAKAZAWA, 2002, p.01)
E a longa narrativa termina com o protagonista
vendo o trigo brotar na terra de Hiroshima, apesar dos
boatos de que o solo ficaria infértil por setenta anos após a
explosão. No mesmo instante, Gen se lembra das palavras
do pai, citadas logo acima, e percebe que os seus cabelos
estão começando a crescer novamente.
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Figura 3 – Vol. 4 p. 268.

Aliás, conforme o próprio autor, Gen, em japonês,
significa “raízes” ou “fonte”. E seu protagonista foi batizado
com este nome,
na esperança de que ele se tornasse uma raiz
ou fonte de força para uma nova geração da
humanidade – aquela que consegue cravar
os pés nus [o “hadashi”, do título, é “descalço”] no solo abrasado de Hiroshima, sentir a
terra embaixo de si e ter a energia para dizer
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não às armas nucleares. (NAKAZAWA, 2003,
p. XV).

O primeiro efeito desejado pelo autor – de que a sua
mensagem antibelicista atingisse as novas gerações em
todo o mundo – parece ter sido alcançado de forma
bastante eficaz. Mas, para além disso, pensamos que a
história de Gen ainda tenha muito a nos ensinar, mesmo no
contexto de países como o Brasil, que não possui armas
nucleares.
Parece-nos que “a fé de Nakazawa na possibilidade
da bondade”, de que nos fala Art Spiegelman, tem um efeito
de estimular o mesmo tipo de fé sobre o leitor de Gen. Se
estamos corretos ou não, que nos julgue o nosso leitor. E
que o presente trabalho tenha servido, acima de tudo, como
convite para a leitura e releitura do trabalho de Keiji
Nakazawa!
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Sobre meninos e raposas: uma análise simbólica da
figura da kitsuné no mangá Naruto

Fernanda Noronha

Introdução
Via de regra, os mangá s e os animes conhecidos pelo
grande público, no Brasil, trazem em seus enredos
aventuras de personagens que precisam superar desafios
muito comuns às nossas experiências de infância e de
adolescência1. Nesse sentido, o mangá Naruto não é
diferente: a exemplo das crianças e dos jovens que o leem,
as personagens criadas por Masashi Kishimoto precisam
superar desafios cotidianos, como provas escolares,
disputas, brigas e amores impossíveis.
As aventuras de Naruto Uzumaki, em boa parte do
tempo, se passam no ambiente escolar e remetem ao
aprendizado e à saga de superação. Naruto, um menino de
traços orientais, cabelos loiros, olhos azuis e que veste um
macacão laranja, é um péssimo aluno. Ele falta às aulas,
1

Falamos aqui das categorias infância e juventude como construções sociais
e históricas, e que podem ser vividas de diferentes formas pelas culturas.
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picha monumentos sagrados de sua vila e “cola” durante as
provas.
Embora a narrativa deste mangá apresente ao público
leitor os processos iniciáticos vividos pelos personagens da
Equipe Sete, é preciso dizer que Naruto Uzumaki é um
herói que não traz em si tantas marcas da heroicidade, se o
compararmos à maioria dos heróis das HQs americanas;
muito pelo contrário, apesar de identificarmos uma jornada
heroica2 no enredo do mangá Naruto, a análise simbólica de
sua história desvela, como veremos adiante, uma narrativa
marcada por personagens ambíguos e por cenas que
empregam uma boa dose de humor, tragédia, violência e
sexualidade, características raramente observadas nos
heróis típicos dos gêneros literários destinados ao público
infantil ocidental.
Em Naruto, a ambiguidade e o clima de mistério dão o
tom da obra, a começar pelo título do mangá, que pode ser
uma brincadeira do autor com a palavra Narutomaki –
traduzindo para o português, rolinho de Naruto (uma
massa de peixe rosa com formato de redemoinho utilizada
no lámen ou rāmen), o prato favorito do protagonista.

2

Sobre a Jornada do Herói ver Campbell, 1993.
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O título pode ser, ainda, uma referência direta aos
redemoinhos de Naruto3, representados na série de
xilogravuras

Vistas

famosas

das

sessenta

províncias

peculiares – Redemoinhos de Naruto, Awa, obra de autoria
do artista japonês Utagawa Hiroshige (1797-1858). Isso
explicaria o uso quase obsessivo que Masashi Kishimoto faz
de espirais e redemoinhos que dão movimento à arte de
seu mangá.
A exemplo da tradição oral e iconográfica japonesa
constantemente representadas nas obras de importantes
artistas como Utagawa Hiroshige (1797-1858), Utagawa
Kuniyoshi (1797-1861) e Katsushika Hokusai (1760-1849),
as temáticas que estruturam a narrativa simbólica do
mangá Naruto giram em torno de histórias de raposas4 e de
meninos órfãos. Com efeito, e não por acaso, a análise
simbólica das figuras da kitsuné e do menino-raposa-órfão
que encontramos no mangá Naruto – e que tocam tão

3

Os redemoinhos de Naruto (Naruto Uzushio) ocorrem no Estreito de
Naruto, entre as ilhas Awaji e Shikoku, no sudeste do Japão. Cf. Ehmcke,
2013.
4
Observa-se que o mangá Naruto apresenta muitas referências míticas
oriundas das narrativas japonesas. Contudo, as que estruturam o enredo
desse mangá e se apresentam de modo mais evidente são as
representações da figura ambígua da raposa e o arquétipo do meninoórfão-herói.
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profundamente os meninos e as meninas com os quais
tenho dialogado nos últimos anos5 – nos permite pensar
que estamos lidando com resquícios daquilo que, outrora,
se constituiu como grupos de transformação de narrativas
míticas japonesas.
Do mito ao folhetim ou do folhetim ao mito?
No Brasil, os mangás mais conhecidos do grande
público que envolvem meninos e kitsunés, além de Naruto,
são o mangá Pokémon, a série Digimon Tamers e o mangá
xxxHolic. No caso da literatura de quadrinhos japonesa,
existe um debate entre folcloristas e apreciadores de
mangás acerca da origem das histórias de raposas. Isso
porque muitas delas podem ser encontradas também no
folclore da China6, da Coreia ou da Índia. Esse debate nos

5

Agradeço à querida professora Maria do Rosário Silveira Porto, orientadora
e amiga que me acompanhou, de perto, durante meu trajeto no mestrado e
no doutorado. Agradeço, também, a colaboração e “orientação” dos
meninos e das meninas com as quais pude dialogar durante minha pesquisa
de mestrado sobre brincadeiras tradicionais na periferia da cidade de São
Paulo, em 2008, e durante a pesquisa de doutorado sobre os mangás e
animês, em 2013. São eles: Danilo e Jadiel, estudantes da EMEF Sampaio
Dória; Wilian, José, Clayton, Renan, Graciele, Vinícius, Gustavo, Pedro, Érika,
José e Ana Carolina, estudantes do ensino fundamental II da Escola Estadual
Emydgio de Barros; e Ângelo, estudante da Escola Municipal de Ensino
Fundamental José Olímpio Pereira Filho.
6
A intensa relação de trocas simbólicas estabelecida entre Japão e China,
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coloca a questão da possibilidade de os mangás se
constituírem como um gênero literário que carrega resquícios (ou formas enfraquecidas) daquilo que outrora se
constituiu como um mito7.
Ao leitor que não está familiarizado com esse tipo de
narrativa, é importante dizer que, a exemplo do mito, nas
estruturas narrativas dos mangás e dos animes, notadamente naqueles que seguem o estilo shonen (um estilo de
mangá direcionado ao público infanto-juvenil masculino e
que traz normalmente um garoto jovem que passa por
aventuras heroicas), encontramos quase sempre uma trama
ancestral introdutória cuja retomada ao longo dos episódios garante ao leitor a continuidade das narrativas
subsequentes do herói. O mangá Naruto, por exemplo, estrutura-se a partir da seguinte história introdutória:
Há tempos, existiu uma raposa demoníaca de
nove caudas. Ao balançar suas caudas, era
capaz de destruir montanhas e causar Tsunamis. Para combater este mal, o povo reuniu ninjas. Um ninja selou o monstro no umem função das relações comerciais e militares, foi registrada pela arte
japonesa. Em um estudo sobre os símbolos presentes na arte e no designer
japonês, Marrily Baiard (2001, p. 18) observa que a arte japonesa teria
herdado da China muitos de seus motivos simbólicos.
7
Claude Lévi–Strauss (2004).
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bigo de uma criança, em uma batalha mortal,
e morreu em seguida. (KISHIMOTO, 2012, p.
2)

Segundo essa trama ancestral, os adultos da Vila da
Folha (um lugar localizado no País do Fogo, em um mundo
fictício parecido com o Japão feudal) guardam as lembranças do dia em que Kyuubi, uma kitsuné maldita de nove
caudas, foi selada pelo quarto Hokage, sábio guerreiro da
Vila, no umbigo de uma criança recém-nascida (Naruto).
Após esse evento, os adultos da Vila da Folha ficaram
sujeitos a uma interdição, qual seja: deveriam guardar esse
fato no mais absoluto sigilo, pois aquele que infringisse a lei
ficaria sujeito a ser severamente punido. Assim, nem Naruto
nem os outros jovens e crianças da Vila da Folha conhecem
essa história (interdição). Por ter aprisionado a raposa de
nove caudas no umbigo de Naruto, o quarto Hokage deseja
que todos reconheçam nessa criança um herói; contudo, os
adultos da vila repudiam o menino, pois acreditam que ele é
a própria Kyuubi (cujo nome, depois, será revelado como
Korama). Tal atitude de rejeição para com Naruto acaba
sendo transmitida para as demais crianças da Vila da Folha.
Constantemente retomada ao longo dos capítulos do
mangá, a trama introdutória informa ao leitor (no caso do
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mangá) ou telespectador (no caso do anime) a origem da
história e a presença de elementos mágicos, misteriosos e
poderosos representados por figuras híbridas, e mesmo
pelo garoto-raposa Naruto.

Figura 1 – Kyuubi em sua primeira aparição, no início do anime.

Em linhas gerais, pode-se dizer que os mitos são
histórias capazes de desvelar a perspectiva de um povo
sobre como foram criados os seres humanos, os animais, as
plantas, os rios, os astros, o céu, a terra etc. São narrativas
complexas que carregam e elaboram de forma dinâmica os
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saberes e a cultura de um povo, pois revelam uma história
sagrada e verdadeira que sempre se refere à realidade
(ELIADE, 2006, p. 11-12).
Nas culturas ocidentais, contudo, prevalece a ideia
de que o mito é pura ficção e flerta com o absurdo. Esse
entendimento, que foi historicamente construído e tem
suas raízes localizadas na tradição herdada da civilização
grega, define o mito como uma primeira etapa do entendimento do mundo, que se opõe ao pensamento racional.
Nesse sentido, além de lhe ser atribuído um tom fantástico
e infantil, o pensamento mítico é apresentado como resquício de uma fase anterior ao período lógico da humanidade
e, portanto, pré-racional .
Certamente a associação do conhecimento à produção escrita nas sociedades ocidentais contribuiu para
aprofundar a ruptura entre mythos e logos. No entanto, é
importante notar que mesmo os contos, as lendas e as
fábulas, histórias voltadas ao público infantil, e que não
carregam de forma explícita aspectos relacionados à religiosidade e à gênese das coisas, têm suas raízes na tradição
oral .
A este respeito, e considerando o tempo presente e o
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cenário aparentemente racionalizado e desritualizado no
qual nos encontramos, Simone Vierne (2000, p. 141), estudiosa das narrativas míticas, nos diz que:
Na medida em que os ritos não estão presentes para responder às questões ontológicas, a
literatura assume essa função: o desejo iniciático, enterrado pelo mundo moderno no
inconsciente, ressurge nos poemas, romances, filmes – e até mesmo nas HQs (...). Nas
profundezas do seu ser, o homem moderno
ainda é sensível aos cenários e mensagens
iniciáticas. (Tradução nossa.)

Assim, nossa aposta é que o mangá Naruto, em se
tratando de uma literatura iniciática, apresente uma
dimensão mítica subjacente à sua narrativa. Com efeito, nos
deteremos aqui na análise figurativa da raposa e do
menino-herói com o intuito de identificarmos variantes e
invariantes presentes na narrativa desenvolvida pelo
mangaká Masashi Kishimoto. Nossa tarefa nas próximas
linhas será, portanto, mostrar como o enredo iniciático no
mangá Naruto se apresenta por meio da pregnância
simbólica de figuras constitutivas do universo mítico japonês.
Passemos, agora, à investigação em torno do
menino-órfão (o recipiente) e da figura mítica da raposa
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(conteúdo), ambas imagens míticas que surgem de forma
obsessiva no mangá e cuja análise lança luz sobre a
dinâmica da convergência simbólica e de isomorfismos8
presentes nesta narrativa.

Naruto como literatura iniciática: o tema do menino
órfão e a simbologia da raposa
Como já dito, as provas às quais estão sujeitas as
personagens no enredo do mangá podem ser entendidas
como iniciáticas, pois impelem o protagonista menino-raposa a superar um estado psíquico infantil inicial de
“menino cabeça-oca” e ascender à condição de ninja. Prova
disso é que o trajeto iniciático do herói constitui a própria
estrutura narrativa do mangá Naruto, como se observa no
quadro a seguir:

8

Gilbert Durand (2002).
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Tema introdutório e
ancestral
Condição inicial da
personagem e
condição a ser
superada
Revelações

Novo estado
ontológico da
personagem9

Naruto, um menino órfão “cabeça-oca” que é
perseguido pelos outros garotos da Vila da
Folha e persegue o sonho de se tornar um
ninja.
Há doze anos, Kyuubi, a raposa de nove caudas,
tentou destruir a Vila da Folha e foi selada no
umbigo de uma criança (Naruto).
1ª revelação: Naruto (recipiente) descobre que
guarda dentro de si a raposa de nove caudas
(conteúdo).
2ª revelação: Naruto descobre que foi a raposa
maldita que matou os pais de seu mestre ninja,
mas que este, mesmo assim, reconhece em
Naruto as virtudes de um ninja.
Naruto se mostra um garoto com valores
ninjas, o que revela sua natureza humana.

O herói Naruto, ao longo de sua jornada, recebe o
chamado em um cenário onde predomina o tom heroico
(reforçado por ritos de entrada); desce, então, às entranhas
da baleia (passa, portanto, por uma morte simbólica regida
pelo simbolismo do redobramento místico) para finalmente
renascer como um herói dramático. Nesse sentido, é
possível verificar que existe uma relação íntima entre o
cenário de iniciação e os três regimes de imagens, condição
para que um texto literário seja considerado um texto
iniciático (VIERNE, 2000, p. 124-125).

9

Joseph Campbell (1993).

69

Animando as mangas – ensaios sobre animes e mangás

Estamos chamando de leitura iniciática os textos que
são capazes de orientar o espírito humano a avançar e
exorcizar a infância. Trata-se, portanto, de uma leitura que
atua no inconsciente, de modo a superar a infância rumo ao
misterioso que habita o ser ontológico. Assim, a jornada
iniciática é um reflexo do caminho espiritual de todos nós,
em busca da maioridade e da individuação. Ela se refere, tal
qual abordada por autores como Gilbert Durand, Joseph
Campbell e Simone Vierne, à história de uma criança ou
adolescente jovem, de natureza simples. Geralmente é um
jovem ingênuo que não sabe muito sobre o significado da
vida. Mas o destino o faz encontrar um mestre que lhe
indicará a busca que lhe foi atribuída: ele deve,
inicialmente, encontrar companheiros para continuar seu
caminho e, depois, a partir de um longo trabalho consigo
mesmo e com novas experiências, aprenderá a entender
certos valores humanos como amizade, respeito à
adversidade, liberdade.
Segundo Campbell (1993), é por meio dos ritos que
se atualizam e potencializam continuamente os mitos que
estão presentes, em maior ou menor escala, na nossa vida
cotidiana. Por isso, nas aventuras míticas, o herói deve
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enfrentar ritos de passagem, que nos dão o sentido e a
importância de sua aventura.
Durand, Eliade (1996; 1986), Vierne (2000) e
Campbell (1993), autores que se dedicaram a assinalar a
importância dos ritos iniciá ticos na superação dos interesses primários próprios da infância, concordam com a
ideia de que esses ritos operam como uma necessidade
humana de redirecionar as energias da psique infantil para
a uma nova etapa da vida, ou seja, para o ingresso na vida
adulta e no coletivo de seu grupo. Nesse sentido, concordam ainda que, no contexto de um mundo dessacralizado,
racionalizado, cabe à literatura iniciá tica desempenhar um
papel considerá vel na passagem ritualı́stica que conduz o
jovem à idade adulta, uma vez que esta, por ser orientada
pela tradição mitológica e pela prática ritualı́stica, fornece
“os estímulos adequados para estruturar a psique, de modo
que o jovem possa assumir uma nova tarefa de maneira
apropriada ao bem estar do grupo” (CAMPBELL, 1992, p.
104).
Segundo Campbell (1993, p. 36), o percurso padrão
da aventura do herói é representado pela fórmula presente
nos rituais de passagem: separaçã o-iniciaçã o-retorno. Fi71
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nalmente, vencidos os obstáculos, liberto do temor e dos
preconceitos, o herói atinge um estado nirvâ nico, no qual
tempo e espaço se diluem (CAMPBELL, 1993, p. 162). A
apoteose se dá quando o herói, ultrapassando os últimos
terrores da ignorância, torna-se livre de todo o temor e
alcança a mudança. Uma vez iniciado, é necessário que o
herói retome o caminho de volta para seu cotidiano, pois o
círculo do mito só́ se completa quando ele, agora apresentando um novo status ontológico, traz a boa nova que
renovará igualmente sua comunidade, seu grupo, sua
família. Porém, esse retorno nem sempre é uma decisão
fácil. Quase sempre se configura para o herói como se fosse
uma “queda”, um retorno ao mesmo. Viver novamente como
um ser comum, depois de todas as provações à s quais se
submeteu, mas ao mesmo tempo transformado, pode trazer
a sensação de perda. Mas, é preciso viver a queda, o retorno,
pois, do contrário, a jornada não se completa.
O tema da orfandade encontra-se presente de forma
recorrente nas histórias dos mangás japoneses, como, aliás,
em grande parte de histórias de heróis e super-heróis. O
clássico mangá Dororo, do mangaká Osamu Tezuka (2011),
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o mangá O menino de Ouro e o personagem Kintaro10 são
alguns exemplos que trazem como marca o tema da orfandade.
Além do tema da orfandade, a ambiguidade e o humor
também marcam o mangá Naruto e são “permanências”
oriundas das histórias de raposas presentes na tradição
oral e iconográfica japonesa. Não é à toa que encontramos
nos mangás um número expressivo de personagens
raposas. As kitsunés, como são denominadas, estão presentes na tradição oral e na iconografia japonesa há muito
tempo e desempenho papel importante no entendimento
de determinadas práticas culturais orientais. Prova disso é
que, no Japão, quando um ator Kyogen (conhecido como
teatro tradicional e cômico) realiza a transição de aprendiz
a mestre, ele o faz no papel da raposa. Por isso, no
entendimento de Smyers (1999, p. 190), o povo japonês
tem na raposa o símbolo cultural da ambiguidade e da
transição. Ora, o caráter ambíguo das raposas no mangá
Naruto, que nos remete a uma androginia hermesiana,
certamente se relaciona com a polivalência da simbologia
mitológica desse animal na tradição cultural japonesa, pois,

10

SAKADE & HAYASHI, 2005.
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como bem destacou Karen Smyers (1999, p. 189-190):
As raposas não vivem apenas sobre os limites, os cruzam. E através do cruzamento, os
desafiam (...) cabe à raposa fazer a mediação
entre o humano e o animal, e do humano e
do divino. Ser plenamente humano é saber
onde se está em relação a ambos os animais
do mundo e do divino. Isso não acontece automaticamente, mas é um processo culturalmente condicionado. (Tradução nossa.)

Segundo Smayers (1999), além das brincadeiras
inofensivas, é possível encontrar no imaginário popular
japonês espíritos de raposas que foram empregados para
fins nefastos por feiticeiros (as raposas brancas, por exemplo, teriam a capacidade de possuir as pessoas contra a sua
vontade).
No cinema, por exemplo, a referência mais conhecida
é o conto A raposa, do filme Sonhos, do cineasta e pintor
japonês Akira Kurosawa. O filme, que foi baseado em
sonhos que o cineasta teve em momentos diferentes de sua
vida, remete-nos às narrativas míticas japonesas que tratam
da relação raposas-homens. De forma resumida, a narrativa,
baseada mais em imagens impressionistas do que nos
diálogos, conta a história de um menino que quebra um
tabu (um interdito social) que trata da relação humanos74
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raposas e, por isso, é severamente punido.
A constante presença da figura da raposa nos
quadrinhos e nos desenhos animados japoneses nos coloca
cotidianamente diante da questão das transformações ou
morte do mito. Por isso, sustentamos que a maneira como
kyuubis11 e outras kitsunés chegam até nós e passam a
compor as brincadeiras (NORONHA, 2008) e o imaginário
de crianças e jovens que consomem essa literatura de
quadrinhos diz respeito à simbologia mítica que esse
animal representa.
A exemplo da tradição oral japonesa, nos mangás as
raposas são apresentadas como seres inteligentes, cujas
capacidades mágicas e sabedoria aumentam com sua idade;
assim, como nas imagens e narrativas tradicionais que
povoam o imaginário japonês, kitsunés costumam apresentar nos mangás e nos animes capacidade mágica de
assumir a forma humana, poderes de possessão, e o poder
de gerar fogo a partir de suas caudas.
Segundo Karen Smyers (1999, p. 74-75), nenhum
11

Um maior número de caudas indica uma raposa mais velha e mais
poderosa, por isso, quando uma kitsuné recebe sua nona cauda, ela adquire
sabedoria infinita, sua pele torna-se prateada ou dourada e ela passa a ser
denominada kyuubi.
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ponto de vista sobre a figura da raposa na tradição oral e
iconográfica da cultura japonesa pode ser apontado como o
mais correto, pois o gênero preferido de representação
desse animal varia de acordo com tradições regionais. A
autora observa, ainda, que outro trocadilho da etimologia
popular, a partir da escrita “ki-tsune”12, também pode significar “vir sempre”. Nesse sentido, a autora irá se apoiar em
um conhecido mito sobre a entidade xintoísta Inari para
explicar a relação entre a raposa e essa divindade na cultura
japonesa. Segundo essa narrativa mítica, o termo kitsuné
remonta a um acontecimento ocorrido no século 6, segundo
o qual:
Um homem teve um filho, ao mesmo tempo,
seu cão teve filhotes. A vida era tranquila,
exceto pelo latido incessante de seu filhote
de cachorro para a esposa. Ela implorou ao
marido para matá-lo, mas o homem sentiu
compaixão pelo cão, e não pôde fazê-lo. Um
dia, o cão assustou a esposa com o seu latido.
12

Segundo Karen Smyers (1999, p. 79), não há consenso a respeito do
verdadeiro significado da palavra kitsuné, que pode ser a junção, por
exemplo, de duas sílabas japonesas: kitsu e né. Kitsu corresponderia a uma
onomatopeia que, por sua vez, diria respeito ao som de uma raposa, e né, a
uma palavra que significa “um sentimento afetuoso”. Embora essa etimologia seja nitidamente falsa, como assegura Smyers (1999, p. 16), ela é frequentemente citada pela população, o que pode ser entendido como uma
maneira cultural de se reforçar a explicação dada por algumas versões de
narrativas míticas, que tratam de associar o animal à divindade Inari.
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Esta, com o susto, retornou à sua forma verdadeira de raposa, e ficou empoleirada em
cima de uma cerca. Embora o marido tenha
ficado surpreso, seu amor pela esposa era
profundo, e ele disse a ela que nunca iria esquecê-la e que ela deveria voltar para dormir
com ele, o que ela fez todas as noites. Seu
nome (e o nome de todas as raposas posteriores no Japão) era Kitsuné, cuja tradução,
segundo a narrativa, é: “venha e durma”.
(SMYERS, 1999, p. 15)

A simbologia da raposa relacionada à figura feminina
também está presente na iconografia japonesa religiosa
pertencente ao budismo e ao xintoísmo13.
A raposa é representada como a mensageira do deus
xintoísta Inari, o deus do arroz, da fertilidade, da
agricultura, da indústria e do progresso, que é apresentado
ora como ser masculino, ora como feminino, ora como
andrógino, e é visto como um coletivo de três ou cinco
13

Michael Coogan (2007, p. 238-241) observa que o Budismo foi desenvolvido pela primeira vez na Índia e muitos séculos depois levado ao Japão
por meio da China, onde teve um impacto importante no uso de motivos
simbólicos. Quanto à parceria budismo-xintoísmo, com a chegada do
budismo, o xintoísmo passou por um processo de espelhamento da
estrutura budista, e muitas bases locais de poder e as funções das duas
religiões, eventualmente, sobrepunham-se. Assim, a diferenciação de xintoísmo e budismo, na era Meiji, foi em grande parte artificial. Observa-se que,
no Japão, um sincretismo resultante da fusão de crenças e práticas díspares
num único sistema tem sido há muito tempo um traço da vida religiosa.
Com efeito, os habitantes do Japão esposam simultaneamente as duas
crenças principais: o xintoísmo (religião autóctone do Japão) e o budismo,
que coexistiram e se influenciaram mutuamente nos últimos 1.500 anos.
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kamis. Devido a essa função, a raposa é tida no Japão como
símbolo da fertilidade (SMYERS, 1999, p. 76).
Sobre a origem da relação entre humanos e raposas,
e a relação desta última com o deus xintoísta Inari, Karen
Smyers (1999, p. 79-80) cita um texto budista:14
Antigamente, na montanha Funaoka, vivia
um par de velhas raposas. O marido tinha a
pele branca, como fileiras de agulhas de prata, e a ponta de sua cauda brilhava como um
vajra de cinco pontas. A mulher tinha a cabeça de um cervo e o corpo de uma raposa. O
casal tinha cinco filhotes, cada qual com uma
aparência diferente. Por volta do ano 816, as
duas raposas e seus filhotes foram para a
montanha, onde se ajoelharam em frente ao
santuário de Inari, oraram fervorosamente e
fizeram o seguinte pedido a este kami: “Embora tenhamos os corpos de animais irracionais, somos naturalmente dotados de sabedoria. Desejamos, sinceramente, proteger o
mundo, mas é muito difícil fazê-lo nestes
corpos de animais. Pedimos, respeitosamente, que nos tornem os assistentes sagrados
deste santuário de hoje em diante”. (Tradução nossa.)

De acordo com essa “versão mítica”, a divindade
Inari teria ouvido a oração da família e lhes permitido se
tornarem assistentes do santuário, sendo que a “raposa
marido” deveria servir no santuário superior e a “raposa
14

Segundo Smyers (1999), este texto data provavelmente do ano de 1332.
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mulher” na parte inferior, uma explicação para as relações
de gênero ainda hoje tão hierarquizadas no Japão. É por
isso que, desde então, os japoneses acreditam que o sonho
com as raposas traz revelações (SMYERS, 1999, p. 80).
A associação com a divindade da fertilidade e o
rompimento com sua “condição animal” justificariam a
imagem das raposas como figuras de machos dom-juans ou
de fêmeas provocadoras (relacionadas a um feminino
negativo, sedutor, enganador, lascivo), um aspecto do
símbolo desse animal muito difundido no extremo Oriente,
que os estudos das histórias sobre kitsunés buscam dar
conta.
O fato de nas xilogravuras ukiyo-e, e mesmo no
teatro Kabuki, a raposa ser utilizada para representar a
ambiguidade, o humor e a sexualidade humana nos mostra
que estes temas não surgem com os mangás, ao contrário,
fazem parte de um conjunto de narrativas e de “um jeito de
contar histórias” que, pode-se afirmar, constituem permanências da cultura japonesa.
Da mesma forma que mestres mangakás foram
influenciados pela estética e narrativa ocidental – como
ocorreu com Osamu Tezuka –, a produção imagética
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ocidental também foi profundamente impactada pela
iconográfica japonesa. Prova disso é a presença da figura da
raposa e de muitos elementos oriundos da arte figurativa
japonesa (principalmente da arte ukiyo-e) na HQ norteamericana Sandman: Os Caçadores de Sonhos15, de Neil
Gaiman & Craig (2001), que, no Brasil, é cultuada pelo
público jovem apreciador dos heróis dos quadrinhos. Tratase da história de amor impossível entre uma raposa e um
monge budista. Neil Gaiman escreveu seu enredo
inspirando-se na literatura oriunda da tradição oral
japonesa, da qual soube utilizar muito bem a figura do
trikster, pois lançou mão de um tom ao mesmo tempo
cômico e trágico para narrar a relação entre raposas e
humanos.
Em resumo, as histórias sobre raposas envolvem o
tema da disputa humanos-raposas e destacam o poder de
transformação/ambiguidade do animal. Nesse sentido, a
análise da simbologia da raposa em Naruto nos mostra que
15

Sandman: Os Caçadores de Sonhos conta a história do amor impossível
entre uma raposa e um monge budista. A HQ apresenta um intenso lirismo
e nos serve como um bom exemplo de história de raposas-esposas. Neil
Gaiman escreveu o enredo inspirando-se na literatura oriunda da tradição
oral japonesa, da qual soube utilizar muito bem a figura do trikster, pois
lançou mão de um tom ao mesmo tempo cômico e trágico para narrar a
relação entre raposas e humanos.
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sua narrativa converge para um amplo grupo de narrativas
que constituem versões de histórias de raposas japonesas.
É possível identificar na narrativa do mangá Naruto
arquétipos e símbolos obsessivos que nos revelam o caráter
de ambiguidade da raposa (que é reforçado pelo emprego
do humor); são eles: regresso-progresso; trikster-homem;
visão-cegueira. Com a passagem do herói Naruto por
diferentes experiências de infância e de juventude,
ritualizadas em provas e aventuras, observamos que a
figura da raposa, que inicialmente se apresentava em sua
face teriomórfica, foi paulatinamente eufemizada no decorrer da narrativa por meio do jogo conteúdo-raposa/recipiente-Naruto.
Desde o selamento da terrível Kyuubi no umbigo de
Naruto, ocorre todo um simbolismo eufemizante – marcado
por uma série de imagens de inversões e redobramentos –
que opera sobre a figura do animal teriomó rfico. Ao invés
de ser “engolido”, o pequeno Naruto (na ocasião, um bebê )
“engole” o animal feroz (uma imensa kitsuné), ou seja, o
pequeno Naruto se agiganta e a imensa raposa se
miniaturiza. A ambivalência em torno da figura da raposa
sugere um eufemismo simbólico que se apresenta ora como
81
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a grande imagem mística da mulher fecunda (raposa branca
relacionada à Deusa Xintoísta Inari), ora como a mulher
perigosa e enganadora da figura teriomó rfica da kitsuné
demoníaca de nove caudas, ora como a figura trikster e
hermesiana. O fato é que o tema do animal-trikster-enganador, retratado por diversas narrativas e artistas japoneses,
hoje encontra-se nas páginas dos mangás que são lidos e
vividos como um estilo de vida16 por um grande número de
jovens ao redor do mundo.
O mangá Naruto, como um produto cultural
fortemente influenciado pelas trocas simbólicas que se
deram entre o Japão e alguns países do Ocidente em diversos momentos (dinâmica de trocas no presente momento
favorecida pelo advento da internet), atualiza as narrativas
míticas oriundas das narrativas japonesas que estão
presentes em nossas vidas no ocidente. Isso se deve ao
caráter dinâmico que caracteriza o imaginário e as culturas.
Nesse sentido, mangás e animes podem ser vistos
16

Para Featherstone (Ibid., p. 155), o estilo de vida na cultura de consumo
contemporânea é um conotador da individualidade, da autoexpressão e de
uma consciência de si estilizada, que não se restringe aos oriundos das
classes abastadas, mas abrange a todos que têm a oportunidade de exprimir
um estilo de vida e essa consciência de si estilizada, não importando a idade
ou a origem de classe.
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como versões e/ou desdobramentos dos mitos e de histórias japonesas que viajam até nós no formato de “folhetins”.
Acreditamos que o caminho percorrido pelas kitsunés dos mitos japoneses até os mangás nos coloca diante da
questão da forma de transformação e das dinâmicas de
distanciamento, esfriamento e morte do mito, uma vez que
nos inclinamos a entender com Durand (1998, p. 11) que,
mesmo diante do esvaziamento da substância mitêmica e
de seu consequente desgaste, o mito nunca desaparece, mas
encontra-se à espera do eterno retorno, uma vez que os
mitemas17 são em número finito (DURAND, 1998, p. 116).
Sem dúvida, por meio de uma narrativa lúdica e de um
traço bonito, o mangá Naruto se torna uma “experiência de
infância” que serve tanto ao ocidente quanto ao oriente,
pois cada etapa de superação dos personagens do mangá é
“vivida” simbolicamente, por seus pequenos leitores como
um verdadeiro enredo iniciá tico. Ideia que vai ao encontro
das seguintes palavras de Mircea Eliade (2006, p. 174):
Começamos hoje a compreender que o que
se denomina “iniciaçã o” coexiste com a condiçã o humana, que toda existê ncia é compos17

Durand utiliza o termo “mitema” como a menor unidade com sentido que
compõe um mito.
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ta de uma sé rie ininterrupta de “provas”,
“mortes” e “ressurreiçõ es”, sejam quais forem os termos de que se serve a linguagem
moderna para traduzir essas experiê ncias
(originalmente religiosas).

Por fim, entendemos que o mangá Naruto converge
para um amplo grupo de narrativas que constituem versões
de histórias japonesas. A pobreza de sua “estrutura mı́tica”,
no entanto, não nos permite avançar, nos limites deste
trabalho, na análise mitocrı́tica canônica, que poderia ser
capaz de revelar as explicações míticas subjacentes à
questão ontológica por detrás da disputa entre humanos e
raposas. O fato é que, não obstante a irreversibilidade e a
quebra de simetria na estrutura mítica que ocorre na
transição dos mitos para o campo literário (sobretudo se
estamos falando de um gênero muito próximo ao folhetim),
os mangás têm o mérito de pôr em profusão uma série de
mitologemas18,

que

são

constantemente

criados

e

reinventados a partir de materiais e universos simbólicos
disponíveis aos seus leitores em seu meio social.

18

Na interpretação dos mangás, dada a fragilidade de seus cenários míticos,
não nos referimos aos mitemas, mas aos mitologemas, os quais designam
uma organização de elementos, motivos ou temas mitológicos que
constituem unidades menos significativas e menos redundantes que os
mitemas.
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Prof. Dr. José Carlos de Paula Carvalho, Colaboraçã o: Profa.
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Kamakura monogatari e o encantamento do cotidiano
Janete da Silva Oliveira

Figura 1 - Kamakura Monogatari

No site americano da Amazon, lendo avaliações da
edição americana do mangá de Kamakura Monogatari,
chamou-me a atenção uma resenha que o classificava como
“dull”, ou seja, “maçante, aborrecido”, e o autor da mesma
dizia não ter incentivo para ler um segundo volume. Posto
isso, gostaria de iniciar este ensaio a partir dessa avaliação
de um mangá “maçante”, conceito esse pouco associado a
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esse estilo de literatura, essa produção japonesa que tanto
ganhou repercussão no lado ocidental do globo.
O mangá, grosso modo, equivaleria às histórias em
quadrinhos ocidentais, e tem se apresentado, nos últimos
anos, como uma alternativa ao seu similar ocidental por
contar com atributos de identificação mais imediata com o
público do outro lado do mundo: falta do maniqueísmo padrão das sociedades cristãs, conflitos pessoais dos heróis,
diversidade, superação mesmo sem “superpoderes”. A universalização de algumas temáticas do mangá japonês, influenciadas pelos quadrinhos americanos, criou uma porosidade de identificação que tornou o mangá muito popular na
banda ocidental do planeta.
Hoje, americanos, brasileiros e europeus consomem
avidamente títulos como One Piece, Naruto, entre outros. No
entanto, o mangá, no Japão, desempenha um papel muito
mais abrangente e possui títulos que, mais que entretenimento, reafirmam valores e retratam o cotidiano da sociedade. Entre esses podemos citar o longevo Sazae-san, que
possui 50 anos de identificação com o povo japonês, fato
esse demonstrado pelo texto colocado no site oficial da
produção (em japonês): “Faz 50 anos que Sazae-san foi ao
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ar. A história de Sazae é a da família japonesa. Todos os dias,
a rotina. Mas todos os dias, novidade.”1
Esse mangá de cotidiano doméstico do japonês médio foi escrito por Machiko Hasegawa2 (1920-1992) e publicado pela Kodansha de abril de 1946 a fevereiro de 1974,
totalizando 45 volumes com, aproximadamente, 10 mil tiras
cômicas. Similar a esse, temos também Chibi Maruko-chan,
escrito por Momoko Sakura (1965-2018), publicado pela
Shueisha de 1986 a 1996, perfazendo um total de 15 volumes. Podemos fazer uma comparação também com o filme
Meus vizinhos, os Yamada, do Studio Ghibli, dirigido por Isao
Takahata em 1999, que opta por uma comédia crítica de
costumes e um character design próximo a essas publicações.
Esse estilo de mangá da vida cotidiana é algo que se
assemelha a filmes de igual temática do cultuado diretor
Yasujirō Ozu, Keisuke Kinoshita, entre outros do mesmo período e, até mais recentemente, Yōji Yamada, cineastas que
1

「サザエさんが放映されてから50年。サザエさんの歴史は、日本の家族の
歴史です。毎日、相変わらず。でも毎日新しい。

(tradução nossa). Disponível em <http://www.sazaesan.jp/history.html>,
acesso em 16 de dezembro de 2019. Site em japonês.
2
Este artigo segue o sistema Hepburn para a transliteração do japonês; os
antropônimos seguiram a ordem nome e sobrenome e os topônimos
aparecem sem os sufixos japoneses habituais.
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buscavam um caminho para o cinema japonês no novo padrão social do pós-guerra. Um retrato daquele Japão cioso
de manter as tradições, ao mesmo tempo que se adaptava
às modernidades do pós-guerra. Esse estilo pode ser observado em outras produções, como as já citadas Chibi Marukochan e Sazae-san e, também o objeto deste trabalho, Kamakura Monogatari, escrito e ilustrado por Ryōhei Saigan.
Ryōhei Saigan é casado com a escritora de ehon (livro ilustrado infantil) Yasuko Kimura, um fã assumido de linhas férreas, tanto que nas duas adaptações para o cinema
de suas principais obras, Sanchōme no Yuuhi e Kamakura
Monogatari, há referências a trens e a estações que desempenham um papel importante na trama. Kamakura Monogatari é considerado um mangá seinen (jovens adultos) de
mistério e começou a ser publicado pela Mangá Action/Action Comics em fevereiro de 1984, atingindo um total
de 35 volumes3, e atualmente é editado pela editora Futaba.
O mangá conta as aventuras do escritor de mistério Masazaku Isshiki e sua vida conjugal com sua jovem esposa Akiko, com quem acaba de se casar.

3

Número atualizado até agosto de 2019 pela Wikipedia: disponível em

https://ja.wikipedia.org/wiki/鎌倉ものがたり(em japonês)
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A cidade de Kamakura é uma cidade situada na província de Kanagawa, ao sudeste da região de Kantō, onde se
localiza a atual capital Tóquio, contendo a segunda maior
estátua de bronze do Japão do Buda Amida, sendo que a
maior está no templo Tōdai, em Nara. A cidade possui uma
história que data de mais de 1000 anos, e desde que começou a ser habitada contabiliza vários achados do período
paleolítico, o que a notabiliza como ponto turístico e histórico. O nome da cidade também denomina o período histórico do Japão quando Minamoto no Yoritomo levou o xogunato Kamakura (1185-1133) ao poder e estabeleceu o primeiro regime militar no qual os samurais estavam no controle, e a capital desse governo era exatamente a cidade de
Kamakura. Assinalamos assim o quanto a cidade tem uma
simbologia importante na sociedade e na história japonesas. Tanto que, na segunda história do volume um de Kamakura Monogatari (Kakure Sato no Hana Yome/A noiva da vila
escondida), Akiko fica perdida num caminho nas montanhas
e acaba sendo sequestrada por supostos remanescentes de
Heike, derrotados pelo clã de Genji (em referência às monogatari Heike e Genji, mas falando dos clãs Taira e Minamoto). Esse é um ponto que demonstra bem a necessidade de
um entendimento de certos aspectos da cultura, história e
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peculiaridades do Japão para que a história seja aproveitada. Talvez um dos motivos para o adjetivo “dull” da resenha
que mencionamos no início deste texto.
Outro aspecto que chama a atenção é o título do
mangá, que tem “monogatari” e, como citamos logo acima,
temos Heike monogatari e Genji monogatari, cujas histórias
contam o percurso heróico de dois clãs que tiveram, de fato,
importância no percurso histórico do Japão, os clãs Taira e
Minamoto, respectivamente. Assim como esses, notamos a
existência de várias monogatari na literatura japonesa, como: Konjaku monogatari, Taketori monogatari (conhecido
no ocidente também como o Conto da princesa Kaguya ou
Conto do cortador de bambu), entre outros. E o que seria
exatamente “monogatari”? Pela definição da Enciclopédia
Britânica: “Monogatari, (em japonês: “conto” ou “narrativa”)
Obras japonesas de ficção, especialmente aquelas escritas
do período Heian ao Muromachi (794-1573).”4 Por essa definição, poderíamos até aproximar do que Aristóteles definiu como epopeia na narrativa grega. Pontos em comuns
aparecem, mas percebe-se que o “gênero” monogatari pode

4

Disponível em <https://www.britannica.com/art/monogatari>. Acesso em
11 de dezembro de 2019.
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ser entendido como mais amplo, como deixa antever a definição do dicionário da língua japonesa Daijirin:
1) Algo que fala de um determinado conteúdo, narrar algo. E ainda, esse conteúdo, narrativa, diálogo.
2) Uma das formas de literatura. Em um sentido mais amplo, é um termo genérico para a
literatura escrita em prosa que exclui a literatura “auto-iluminada”. Em outras palavras,
é uma obra literária de prosa na qual o autor
descreve na forma de contação para outra
pessoa sobre algum acontecimento ou personagem. Especialmente, em relação ao romance que foca na descrição de um personagem, em grande parte tem como principal a
descrição de um acontecimento/caso. Num
sentido restrito, na literatura clássica japonesa, começa com “Taketori monogatari”,
“Ise monogatari”, atinge o pico com “Utsu
monogatari” e “Genji monogatari” e atinge
até os contos de imitação dos clássicos do
período Kamakura. Pode incluir também as
narrativas históricas e de guerras.
3) Uma forma de dirigir e interpretar o Jōruri
e o Kabuki. Uma cena em que um personagem narra incidentes passados, uma cena
narrativa que combina as gesticulações dos
estados mentais.

Numa abordagem mais literária, segundo Akiyama e
Miyoshi (2016, p. 78), a narrativa chamada de “monogatari”,
cujo início podemos marcar durante o período Heian (7941185), é uma forma de admiração pela época das dinastias
e possui um forte sentimento de nostalgia. A partir também
96
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da entrada no período Kamakura, embora o número de
monogatari que tinham como elemento o amor na
sociedade palaciana fosse grande, a maior parte parava no
limite da imitação de Genji Monogatari, entre outros. Isso
gera uma mudança para a chamada giko monogatari
(imitação do estilos clássicos ou estilo pseudo-clássico) e
nascem as monogatari históricas (rekishi monogatari),
crônicas de guerra (senki/gunki monogatari) que tinham
como

principais

ingredientes

o

período

de

guer-

ras/perturbações e mudanças que continuavam, como, por
exemplo, Hougen e Heiji monogatari, que contavam sobre os
distúrbios dessas épocas.
Um outro tipo de narrativa que segue o mesmo estilo
da monogatari é a setsuwa, que se inicia mais ou menos
pelo nono ano do período Heian (p. 85). Nessa narrativa,
entre outras coisas, existe um forte interesse pela
segurança e tradição cultural da época anterior, além de ser
uma narrativa que cultua uma sociedade de ancestralidade,
ambiciosamente registrada. Embora, por outro lado, a
chegada da nova época tenha despertado um interesse
cheio de frescor pelas histórias das regiões e do povo. Os
ensinamentos budistas também começam a frequentar
mais o topo dos escritos. Frequentemente, anedotas de
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pessoas isoladas do mundo, altas santidades, conversas
sobre milagres de deuses e Budas, por exemplo, foram
entusiasticamente escritas, originando um grande número
coletâneas de setsuwas budistas.
Dessa maneira, a era medieval (no Japão, o período
compreendido especialmente entre as eras Kamakura e
Muromachi), foi chamada de “Era da setsuwa” pelo grande
número de narrativas que foram compiladas. Além disso,
como ingrediente, fluiu para outros gêneros também: as
ditas gunki monogatari (crônicas de guerra), rekishi
monogatari (narrativas históricas), otogizōshi (livro de contos de fadas) e canções do teatro Nô.
Falar sobre o conceito de monogatari situa a obra
que é o objeto deste trabalho dentro de um espectro
narrativo específico e a diferencia de uma épica grega,
apesar das semelhanças conceituais entre os dois gêneros.
Para deixar esse tópico mais claro, falaremos um pouco da
epopeia grega, partindo de Aristóteles para definir melhor o
paralelo e as diferenças entre as duas formas de narrar.
Aristóteles (2011), na Poética, sugere que a epopeia
(ou poesia épica) e a tragédia apresentam caracteres similares, pois as duas têm como pressuposto a imitação de
uma ação que é importante, completa e tem uma determi98
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nada duração. No entanto, existem diferenciações entre as
duas narrativas, uma delas seria a questão do tempo,
porque na tragédia não há como fazer a imitação de várias
ações acontecendo simultaneamente, coisa que a epopeia
pode conceber; uma outra seria a de que a tragédia está
calcada na performance dos atores e não tanto na narrativa.
Mas os elementos essenciais às duas seriam os mesmos,
excetuando-se o canto e a encenação, no caso da tragédia.
Para a epopeia são necessários os reconhecimentos, peripécias e os acontecimentos patéticos, além de apresentar
pensamentos e exibir beleza na linguagem. Todos esses
elementos devem estar em sintonia com o tema central, o
que contribui para torná-lo grandioso.
Aristóteles foi o primeiro a teorizar a arte poética e
suas manifestações na tragédia, epopeia e comédia, e só a
partir daí a epopeia passou a existir como gênero narrativo.
Mas esse estilo, aparentemente, teria nascido muito antes
disso, cerca de dois mil anos antes de Cristo, na civilização
Suméria, com a epopeia intitulada Gilgamesh. No entanto, as
grandes epopeias são atribuídas ao poeta grego Homero,
como Ilíada e Odisseia. Posteriormente, Camões compôs Os
Lusíadas, que se enquadraria nesse gênero. A epopeia é
uma mistura de narrativa e lírica que relata fatos grandio99
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sos, partes de uma construção mitológica de uma cultura,
contando feitos individuais (o périplo do herói, criação de
modelo de conduta), históricos ou míticos. A epopeia
aproxima-se da narrativa monogatari, principalmente dos
tipos senki e rekishi monogatari, que são relatos cujo tema
principal são exatamente feitos e fatos históricos de grandes personagens do Japão. No entanto, num período posterior, no qual o foco passa a ser o povo, elas se distanciam e
passam a parecer-se mais com uma “epopeia do cotidiano”,
pois monogatari engloba mais aspectos da vida em sociedade do que a poesia épica, apesar de ambas terem uma
similaridade na estrutura episódica, mais do que na metragem.
Essa abrangência possibilita enquadrar nosso mangá
também nesse gênero, justificando o título de monogatari,
uma vez que existem personagens fixos, mas, ao mesmo
tempo, novos personagens aparecem o tempo todo intercambiando a atenção com os protagonistas e outros frequentes em todas as histórias. Partiremos agora para falar
mais especificamente da obra em estudo, começando pelo
perfil do seu autor, Ryōhei Saigan.
Segundo o site Saigan-fan, um dos poucos que existem sobre o autor, mesmo em japonês, Ryōhei Saigan
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nasceu em 30 de julho de 1947 (ano 22 da era Shōwa) e é
natural de Setagaya, um distrito da capital Tóquio. Estreou
como cartunista no terceiro ano da faculdade, publicando,
numa edição especial do diário Campo Gama, a história
Crime e Castigo (Tsumi to batsu). À época era aluno da
Escola de Design do Japão e participava do grupo de
estudos de mangá da universidade de Rikkyo. Depois de
formado, tornou-se membro do estúdio de mangá Sakai e,
entre 1945 e 1946, escrevia e fazia ilustrações de yonkoma
mangá (quadrinhos com histórias completas em 4 tiras)
para a revista Menina amiga (Shōjo furendo). Em 1972,
ganhou o 8º Grande Prêmio de Quadrinhos pela história A
juventude de Heishirō Yumeno (Heishirō Yumeno no seishun)
e estreia na revista Big Comic em 15 de setembro do mesmo
ano. A partir daí, foram várias publicações, com destaque
para Sanchōme no Yūhi/Pôr do sol na terceira rua, que foi
bem recebida, ganhando o 27º prêmio da editora
Shōgakukan, e foi transformada em anime no período de
outubro de 1990 a março de 1991.
De junho a julho de 2008, foram realizados um
comício de selos e exposições para comemorar o 25º aniversário de Kamakura Monogatari. Ainda segundo o site, em
2009, Saigan ganha a 38ª edição do prêmio de melhor
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cartunista por Kamakura Monogatari da Associação Japonesa de Cartunistas (mangaká). Em 2013, Kamakura comemorou 30 anos de serialização e em 2019 completou 35,
com um tour pelo Japão em celebração da sua longa trajetória, com vários eventos programados.
No mesmo site encontramos uma coleção de ensaios,
cerca de quatorze, sobre o trabalho do autor, o que revela
um interesse da academia/acadêmicos sobre seu trabalho.
Acreditamos que esse interesse deve-se ao fato de a publicação trazer uma mescla das principais crenças japonesas,
bem como incorporar o cotidiano do japonês mediano fora
das metrópoles, pois Kamakura é uma cidade grande, mas
tipicamente interiorana com poucos prédios, muitas casas
de madeira com amplo jardim, mercados locais com mulheres de quimono e toda atmosfera de um Japão pré-guerra.
Kamakura Monogatari diferencia-se de outras comédias/novelas cotidianas como as já citadas Maruko-chan,
Sazae-san ou mesmo Crayon Shin-chan por ser um mangá
também de mistery, o que corresponderia ao gênero policial
no ocidente, já que o protagonista da trama é um escritor
desse estilo narrativo. No entanto, apesar do gênero ter
iniciado no Japão basicamente com o trabalho de detetive,
posteriormente, o desenvolvimento desse estilo de narra102
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tiva tomou um outro direcionamento, conforme trabalho
apresentado no ENPULLCJ5 de 2016 na cidade de Manaus,
por esta autora e disponível no blog do projeto ELONihon
estudos midiáticos6.
O romance de mistério japonê s teve uma reviravolta,
com o aparecimento do autor Seichō Matsumoto no final
dos anos 1950, e descolou o foco do gênero do trabalho do
detetive para as questões sociais e o desenvolvimento dos
personagens. Apesar de Matsumoto não ser “apenas” um
escritor de policiais/mistério (escrevia desde história antiga até a moderna), seu lema era: o conteúdo recebe a
irradiação da ideologia e dos reflexos de época e vai chegando a uma mudança7. No Japão, o que comumente
chamamos no ocidente de “policial” enquanto gênero literário corresponde a Suiri shōsetsu (romance de suposição)8,
mais contemporaneamente também conhecida como
5

Encontro Nacional de Professores Universitários de Língua Literatura e
Cultura Japonesa, promovido bienalmente pela Associação Brasileira de
Estudos Japoneses.
6
Disponível em <https://elonihon-midia.blogspot.com/2017/03/artigo-o-perigomora-ao-lado.html>. Acesso em 18 de dezembro de 2019.
7

「内容は時代の反映や思想の照射を受けて変貌を遂げてゆく」dis

ponível em http://松本清張.jp Acesso em 11/02/2014.
Interessante notar que umas das traduções da palavra 推理/Suiri seria
“raciocínio” ou “dedução”. Palavras que estariam associadas ao trabalho do
detetive/policial.
8
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mistery. Com Seichō Matsumoto, segundo o escritor e
pesquisador Manji Gonda, inicia-se uma tendência de mudança que engloba desde o romance policial de enigma até
o mais violento, mas essa transformação teria deixado
também mais nebulosa a fronteira entre o romance comum
e o de mistério/policial (GONDA, 1985, p. 8). A proposta de
Matsumoto era a de volta à genuinidade, à autenticidade
(honkaku no kaeru, em japonês), a partir de então os
personagens comuns com seus medos e traumas tornam-se
centrais nas tramas.
Ou seja, o romance de mistério contemporâneo no
Japão é algo que traz um componente humano cotidiano
que combina com a temática de Kamakura Monogatari.
Embora os mistérios que Masazaku precisa resolver durante a história não aconteçam em todos os episódios,
existe esse ambiente de “mistérios de quintal” que se valem
de elementos tradicionais japoneses ou mesmo traços da
vida doméstica, como, por exemplo, a utilização de uma
linha trem tradicional da província, o Enoshima Dentetsu ou
Enoden, como o elemento-chave para a solução de um crime
no 17º episódio do volume 2 de 1986 (ver ilustração do
mangá original abaixo). Lembrando que os episódios são
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lançados separadamente em uma revista com outros mangás (no caso a Action Comics) e, posteriormente são lançados volumes com uma coletânea de um determinado número de episódios.

Figura 2 – A utilização de uma linha trem
tradicional da província, o Enoshima Dentetsu ou
Enoden, como o elemento-chave para a solução de
um crime.
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Para analisar de uma forma mais abrangente o
mangá, vamos pinçar uma gama de episódios (exatamente
19) compilados no filme de 2017, dirigido por Takashi
Yamazaki que, em 2014 e 2015, também já tinha levado
uma adaptação de mangá às telas (Kiseijū) e em 2005, 2007
e 2012 tinha adaptado para o cinema o outro mangá do
mesmo Ryōhei Saigan, com o título de Always, Sanchōme no
Yūhi. Os episódios que compõem o filme cobrem desde a
primeira história publicada no primeiro volume em 1985
(1984 na Action Comics) até o episódio 335 do volume 32
de 2015. Ou seja, compila desde o início do casamento do
casal de protagonistas e tenta dar uma ideia geral do que
trata o mangá.
De forma sucinta, os principais personagens tanto do
mangá quanto do filme (ver ilustração abaixo, extraída do
mangá original), excetuando-se os protagonistas Masazaku
e Akiko, são:
• Jirō Daibutsu – chefe de polícia da delegacia policial
de Kamakura que é uma personificação de um dos
mais famosos pontos turísticos da cidade: a estátua
de bronze do Buda (daibutsu, como citamos
anteriormente, a segunda maior do país).
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• Yōsuke Osoreyama – nascido com poderes psíquicos,
performa interrogatórios quando possuído por esses
(normalmente das vítimas ou pessoas relacionadas
ao incidente).
• Kawahara keiji (keiji = detetive) – nasceu de uma
combinação entre humano e um animal lendário
japonês, kappa. Consegue respirar dentro d’água.
Mostra um poderoso olfato em dias de chuva.
• Inari keiji – nascido de uma combinação entre humano e raposa. Consegue pistas por intermédio de
adivinhações através de tábula/plaqueta (tipo o
tabuleiro utilizado no filme Ouija de 2014). Seu
nome “Inari” faz referência a um templo dedicado às
raposas para que elas protegessem os campos de
arroz, já que o “ina” é o kanji para arroz.
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Figura 3 – Principais personagens do mangá.

No mangá são apresentados também os personagens
do Ikai, um dos nomes dados para o mundo dos espíritos no
Japão, que aparecem durante o desenrolar da história: oni,
yamato no orochi (a serpente de oito cabeças), tengu,
shinigami, entre outros.
Sem muitas delongas já somos apresentados ao casal
Akiko e Masazaku voltando da lua de mel, e a jovem Akiko é
apresentada a uma Kamakura cheia de mistérios, na qual o
ikai convive com o mundo dos vivos e criaturas lendárias
como kappa, onis e fantasmas conversam e interagem no
mundo “real”, inclusive com feiras noturnas vendendo
poções e comidas exóticas para os humanos. Mas já aí
notamos que algo parece perseguir Masazaku para tentar
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prejudicá-lo de alguma maneira e, paralelamente, temos um
desenvolvimento da história pessoal do escritor e sua
mágoa com uma suposta traição de sua mãe com um
escritor. Por ser ele mesmo, Masazaku, um escritor também,
ele imaginava ser o fruto dessa relação proibida, o que o
angustiava ainda mais. Acrescente-se a isso também seu
drama com um amigo que morre, mas não consegue se
distanciar da esposa e filha, em dificuldades depois da
morte do marido/pai.
Ainda tem que lidar com um binbōgami, um deus da
pobreza que se aloja na casa na forma de um velho em
farrapos, mas presenteará Akiko (por conta da sua
generosidade em contraponto com a negativa de Masazaku
de ficar com ele) com um amuleto que os salvará ao final do
filme, fato que não acontece no mangá. Na versão impressa,
uma raposa avisa ao escritor sobre a chegada desse deus da
pobreza. Masazaku ainda terá que acalmar a alma do amigo,
agora transmutado em uma espécie de sapo sobrenatural a
fim de que consiga permanecer no mundo dos vivos zelando pela esposa e filha. Paralelamente, o escritor é
envenenado e sua criada tem que trazê-lo de volta à vida,
pois o veneno já estava sugando seu espírito para o outro
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mundo. Em seguida, Akiko perde sua alma ao tropeçar
numa escada e essa é recolhida por outra família cuja
esposa tinha perdido o espírito. Morta, um shinigami vem
buscar Akiko que parte no trem da mesma linha do Enoden,
o fantasma do Tankoro para o outro mundo. Isto porque ao
mesmo tempo que a linha férrea de Enoshima (Enoden) é
um ponto turístico da região, existe uma crença dos
moradores da região de que esse trem/linha férrea ligaria o
mundo dos vivos ao mundo dos espíritos. E somente no dia
do signo chinês do boi, ele corre entre as estações de
Yuigahama (Kamakura) e Zoushigaya (Tóquio), um trem só
com fantasmas e monstros, e o nome desse trem seria
Tankoro.
Aqui podemos fazer um parêntese e trazer a
referência do filme de Hayao Miyazaki de 2001, A Viagem de
Chihiro, quando a personagem do título pega o trem com
Kaonashi para encontrar a irmã de Yubaba, Zeniba. A
representação do trem no filme é muito similar ao Enoden e
traz a mesma conotação de um veículo para espíritos,
criaturas sobrenaturais. Assim sendo, ao descobrir onde
estava a alma perdida de Akiko, Masakazu parte para o
outro mundo a fim de resgatá-la e acaba descobrindo que
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seu pai era o escritor que sua mãe encontrava às escondidas
e ele supôs ser seu amante. Na verdade, era uma forma de
fuga de seu pai para poder se dedicar à literatura, sua
verdadeira paixão fora do trabalho burocrático.
A versão do filme exagera na questão fantástica do
mangá, com cenas mais cheias de ação do que a versão
impressa, mas dá uma visão geral, aos não iniciados na
publicação, sobre do que se trata a história. A publicação
enfatiza mais esses incidentes espirituais ou mesmo
quando Masakazu utiliza-se desses recursos para resolver
casos de forma mais costumeira. O mangá trata esses
episódios como algo que a própria sociedade japonesa
trata, como algo corriqueiro, algo que faz parte da cultura
local de Kamakura.
O mangá conta com quase quarenta volumes até a
data da escrita deste artigo, passeando pelas histórias do
imaginário japonês, personagens da literatura japonesa,
como citamos no início do texto Heike e Genji Monogatari,
deuses xintoístas como o deus da pobreza, yōkais, ou seres
lendários como os kappas. Esse talvez seja o ponto de
dissociação entre o público ocidental e o oriental, pois a
maioria das referências do mangá estão próximas das
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leituras do japonês e longe do público do ocidente, acostumado a ver yōkais e personagens estilizados nos mangás de
maior vendagem no ocidente como Noragami, que é uma
estilização de algo similar ao binbōgami; Bleach, da mesma
forma, estiliza os tradicionais shinigamis; Inuyasha apresenta yōkais estilizados, bem como em Kakuriyo: Bed &
Breakfast for Spirits apresenta belos tengus e, finalmente
em Sarazanmai o lendário kappa aparece como personagem “fofinho”. Ou seja, temos uma leitura dissonante pois,
aparentemente, a leitura mitológica em cada um dos lados
do globo é, obviamente, diferenciada. E, quando aqui nos
referimos a “mito”, abraçamos a noção deste como uma
leitura de mundo:
O mito enquanto modelo na condução de arquétipo presente no inconsciente coletivo.
Uma estratégia narrativa para tentar compreender o ininteligível do mundo percebido
pelos sentidos. Uma forma de “semiótica do
mundo” em oposição a uma “lógica racionalizante” fundada com a era da razão. (OLIVEIRA, 2016, p. 56)

No ocidente, a leitura maniqueísta e fantasiosa de
produtos midiáticos que são ditos “de criança” ou que não
exatamente representem “a vida real” são estereotipados, e
mesmo um produto rotulado de “exótico” como o mangá
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japonês é tomado dentro do mesmo espectro de “fantasia"
ou “conto de fadas”; e, ora, contos de fadas entretêm, não
têm relação com a realidade e têm que ser “bonitinhos”,
“aprazíveis” em termos de animação para serem palatáveis
aos olhos ocidentais: vide o sucesso das animações
visualmente estonteantes do diretor Makoto Shinkai (Kimi
no na wa e Tenki no ko). Por isso, produções que fogem a
esse modelo como, por exemplo, Meus vizinhos, os Yamada
do Studio Ghibli (não foi bem na bilheteria do Japão
também, mas foi mais por questões de conteúdo, do que
character design), ou Chibi Maruko-chan ou Sazae-san e,
nosso objeto neste estudo, Kamakura Monogatari, não
encontram o mesmo sucesso ou repercussão e são
qualificados de ‘maçantes’.
Isto parece indicar que o fato de não apresentarem a
mesma “ocidentalização” dos traços dos mangás de sucesso
e também por apresentarem um cotidiano que está fora do
imaginário americanizado ou europeizado contribui para a
falta de interesse para com esse tipo de produção editorial.
Acrescente-se também o fato da maioria das referências
apresentadas nessas publicações não é familiar ao
Ocidente, a leitura de mundo é diferenciada. A falta de
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barreira entre o mundo dos vivos e dos espíritos é algo
estranho ao Ocidente, elemento, inclusive, de construções
narrativas de terror, já que a morte e o “outro mundo”
seguem como elementos punitivos e aterrorizantes na
nossa sociedade. Some-se a isso o fato de quadrinhos que
não sigam um plot retilíneo, ou seja, tenham um tema
central sobre o qual se desenvolvam, causam também
estranheza ao leitor ocidental. Kamakura Monogatari é
assim, episódica e sem relação com o ontem ou o amanhã,
uma reprodução de uma percepção temporal muito típica
do Japão, de viver o agora. São flashes do dia a dia de um
casal numa cidade do interior e isso, conforme o
comentário que abre este trabalho, é “tedioso”, e mesmo o
elemento policial presente em muitas histórias difere
bastante do mesmo tipo de narrativa do lado de cá do globo.
No entanto, consideramos Kamakura Monogatari
uma narrativa riquíssima para conhecer, como se diz hoje
popularmente, atitudes mais tradicionais, um Japão “raiz”.
As interações dos mitos, lendas e personagens do mangá,
mais do que uma definição de livro, dão uma melhor
dimensão do que eles realmente significam na sociedade
nipônica, qual o seu papel até mesmo pedagógico na
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construção da leitura de mundo que o japonês possui.
Facilitam o entendimento entre as culturas.
O objetivo de trazer exatamente este mangá foi o de
levantar questionamentos sobre essas aproximações e
afastamentos que o consumo da cultura do mangá traz para
o Brasil e para o ocidente. O mangá é consumido avidamente por nossos jovens e adultos, mas parece ser, analisando pela temática dos títulos mais consumidos, uma
pasteurização de um Japão palatável, algo que apazigue
uma insatisfação com um sistema de valores herdados da
modernidade e que já não satisfazem às novas necessidades
dessa era da TV, internet e smartphones que, cada vez mais,
precisam de modelos identitários diferentes. Kamakura
Monogatari vai na contramão desses mangás, pois mostra
um Japão comum, pessoas comuns e tradições comuns, com
character design caricato (premiado no Japão), sem uma
aproximação com o modelo “afilado” e cada vez mais
europeizado dos mangás/animes atuais. É um mangá para
entender o Japão, suas crenças, suas lendas, sua literatura e
suas relações sociais. Repetindo a frase do site do anime
Sazae-san, por ocasião dos seus 50 anos na TV: “todo o dia o
mesmo, mas todo dia, uma novidade”. Kamakura Mono115
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gatari proporciona-nos o deleite do entretenimento cotidiano para conhecermos melhor o Japão e o modo de vida
japonês.
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A construção do herói em One Punch Man

Nãnashara C. Boehm da Silva Barbosa

Introdução
O que define um herói? Seriam suas habilidades
especiais? Seus superpoderes? Sua capacidade de resolver
os problemas? Sua coragem, desenvoltura? Quais são os
elementos cruciais para determinar que um indivíduo pode
ou não ser considerado um herói?
Campbell (1992) vê o herói como a representação de
uma pessoa que conseguiu vencer todos os seus entraves
históricos pessoais e alcançou formas consideradas normalmente válidas.
Segundo o Dicionário de Língua Portuguesa Michaelis, o conceito de herói pode ser definido de três formas:
1. Denominação dada aos descendentes de
divindades e seres humanos da era préhomérica (semideuses). 2. Homem extraordinário por sua bravura. 3. O protagonista de
qualquer aventura histórica, drama real ou
situação de momento.

Além disso,
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A figura do herói é vista como um indivíduo
que inicialmente enfrenta um rompimento
de sua vida cotidiana e parte em uma jornada em busca da própria ascensão e realização de objetivos. Ele é o protagonista e no
decorrer dessa jornada será capaz de enfrentar desafios em busca de uma moral que fortaleça suas virtudes, sempre acompanhado
por outros personagens secundários que o
auxiliam em sua jornada. (ARAÚJO; LOPES;
MELO, 2017)

É o que se observa na construção da personagem
Saitama, do mangá japonês One Punch Man, em que o herói
nos é apresentado como um indivíduo que, inicialmente,
aparenta estar conformado com sua vida um tanto
medíocre, que não vê nada que o motive verdadeiramente,
até que se depara com uma situação que o coloca em
posição de tomar uma atitude, o que o mudaria por
completo.

A produção de One Puch Man
O mangá de One Punch Man foi originalmente lançado no formato de webcomic, ou seja, teve sua publicação
inicialmente veiculada exclusivamente na internet, no ano
de 2009, pelo autor, que utiliza o pseudônimo One. Em
2012, o mangá atingiu a marca de quase oito milhões de
acessos, atraindo a atenção para o herói que era construído
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de forma diferenciada. Araújo, Lopes e Melo (2017) afirmam que a história de Saitama chama muito a atenção por
ser um “roteiro de herói diferente em meio a um cenário
fantástico para heróis e super-heróis.”
Após a etapa em que foi veiculado como webcomic, o
mangá foi publicado digitalmente na Young Jump Web
Comics, da Editora Shueisha (2012). Em seguida, a Editora
decidiu publicar também sua versão impressa. One Punch
Man se tornou tão famoso e aclamado entre os japoneses,
que ganhou uma animação em 2015 pelo estúdio
MadHouse, além de publicações internacionais.
No Brasil, o mangá passou a ser publicado em 2016,
pela Editora Panini, conquistando inúmeros fãs no território brasileiro, o que aumentou ainda mais a fama do herói
Saitama. Em 2017, a primeira temporada do anime passou a
ser exibida pela prestadora de serviços de streaming Netflix. A segunda temporada do anime foi lançada em abril de
2019, mas ainda não consta nos catálogos da operadora.
A grande aceitação pelo público do quadrinho em
sua versão on-line foi o que garantiu a sua imensa visibilidade, assim como sua publicação na versão impressa. One
Punch Man conquistou um grande número de fãs por conta
do dinamismo da história, que se diferencia de qualquer
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outra de super-heróis que possamos conhecer na atualidade.
One Punch Man – O enredo
Toda a história do mangá se passa em cidades
japonesas fictícias, que são nomeadas conforme as letras do
alfabeto. A cidade que tem grande destaque na história é a
Cidade Z, onde ocorre a maioria dos desastres e ataques de
seres monstruosos. É também onde reside o protagonista
Saitama.
Após se deparar com uma situação em que necessita
mostrar coragem e tomar uma atitude rápida para se livrar
dela, Saitama passa a ter como objetivo se tornar um herói.
Para isso, treina incessantemente durante três anos, o que o
torna muito forte. Tal força é tamanha que ele consegue
derrotar todos os seus inimigos com apenas um soco. Além
disso, Saitama se torna extremamente resistente, sendo
praticamente impossível, até o momento, alguém conseguir
derrotá-lo.
O protagonista, com sua esmagadora força, torna-se
um herói não oficial, que tem o ato heroico apenas como um
passatempo. Chegando a se apresentar para seus inimigos,
que o questionavam sobre quem ele era, como “apenas um
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cara que tem como passatempo ser um super-herói”.
Porém esse poder avassalador passa a ser considerado um problema pelo protagonista, que se sente entediado por não ver nenhum desafio que esteja à sua altura. O
que o faz estar sempre em busca de adversários que sejam
tão fortes quanto ele, para que possa sentir satisfação ao
lutar.
Em sua jornada como herói, Saitama encontra novos
amigos, também inimigos, assim como conhece o ciborgue
Genos, que se torna seu discípulo. É por intermédio de
Genos que ele fica sabendo sobre a Associação de Heróis,
uma instituição que financia heróis dispostos a lutar em
favor da humanidade. Então, os dois decidem entrar para
essa associação, a fim de se tornarem heróis reconhecidos.
Apesar de sua incrível força, totalmente superior a
de qualquer outro herói, Saitama ainda não é devidamente
reconhecido pela associação, sendo classificado como um
herói de nível inferior. Isso se deve tanto à sua aparência
meio franzina, o que não lhe dá muita credibilidade como
herói, quanto pelo fato de que nem sempre suas lutas são
atribuídas a ele. Por muitas vezes, alguns o consideraram
uma fraude, por não conseguirem compreender como ele
poderia vencer inimigos tão poderosos. Somente algumas
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pessoas do meio social de Saitama reconhecem seu grande
talento e incrível força, assim como sua humildade com os
outros.
O herói Saitama
O protagonista Saitama surge como uma ruptura
com a imagem clássica do herói. Diferente da construção
dos heróis clássicos, que já possuem superpoderes ou
habilidades excepcionais logo ao nascerem ou que as adquirem por meio de acontecimentos sobrenaturais ou
inusitados, nosso herói não se apresenta dessa maneira. Ao
contrário, ele nos é apresentado, antes de se tornar herói,
como um sujeito comum, que buscava um emprego que lhe
garantisse um salário para sobreviver.
Ao se encontrar com um monstro chamado Kanirante, uma espécie de mutante em forma de siri, Saitama
demonstra sua frustração, ao não mostrar nenhum tipo de
resistência diante do monstro. Ele se encontrava abatido
por não ter conseguido o emprego que o faria cumprir seu
papel de contribuir com a sociedade. Ele sentia como se
tivesse fracassado por não conseguir se tornar aquilo que
esperavam dele. Diante disso, o monstro Kanirante decide
poupá-lo, por ter outros objetivos em mente.
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Mais adiante, Saitama se depara com a criança que
era alvo do monstro e tenta fazê-la escapar. Como não
consegue, ele toma a atitude de se colocar em favor do
menino e o salva com um golpe de sorte. É a partir desse
momento que a jornada de Saitama se inicia.
Ele se recorda de que, durante sua infância, tinha o
desejo de se tornar super-herói. Então decide que esse será
seu objetivo de vida a partir de agora. Entendendo que não
havia conseguido cumprir seu papel diante da sociedade,
Saitama escolhe ser forte por ele mesmo.
Saitama resolve mudar, e todo o esforço que permite
essa mudança parte exclusivamente dele. Ele passa a treinar obstinadamente e intensivamente para alcançar seu
objetivo de se transformar em super-herói. O que chama
bastante a atenção na história de Saitama é que sua motivação para ser herói se deve apenas ao fato de querer se
tornar cada vez mais forte para derrotar monstros. Não há
nenhum motivo nobre por trás disso e também não há
nenhuma outra ambição por parte do protagonista. Ele não
quer lutar por reconhecimento ou fama, apenas pelo prazer
de lutar.
Podemos dizer que Saitama rompe com a chamada
Jornada do Herói, proposta por Joseph Campbell (1992).
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Essa ruptura já se inicia no fato de que ele quebra os
padrões de um herói normalmente retratado nas histórias
em quadrinhos conhecidas. Além disso, não há no mangá
uma abordagem do período em que o Saitama se torna
herói (apenas no anime são mostradas pequenas cenas em
que aparecem flashes desse período). Isso já mostra que
uma das etapas da Jornada do Herói é pulada na história.
Não há chamado para a aventura, pois ele se torna
herói como passatempo. Não há recusa do chamado, pois
ele sequer é solicitado para alguma ação para salvar o
mundo. Tampouco ele recebe algum tipo de ajuda sobrenatural. Saitama também nunca teve nenhum mentor em
seu caminho. São diversos itens das etapas da Jornada do
Herói que são rompidos no enredo de One Punch Man no
protagonista Saitama. Conforme Araújo, Lopes e Melo
(2017),
[...] o protagonista não se encontra em nenhum outro estágio de “A Jornada do Herói”
senão o último – o herói ascendido, a Fase 3,
O retorno. Seu poder letal fica claro na obra,
assim como a ausência do discurso motivacional presente na fórmula tradicional de
construção da figura do herói. Não há menção da figura de familiares ou amigos no início da trama, nos levando a ver sua jornada
como terminada, sem motivações para uma
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ruptura ou outra característica que não as do
herói ascendido.

Outro ponto que mostra essa ruptura de Saitama
com o padrão conhecido de herói é a construção da imagem
do protagonista. Nas histórias de super-heróis em geral, os
heróis protagonistas são figuras que representam a força e
sua magnificência, através dos contornos dos músculos, da
beleza marcante, o que evidencia sua grandeza na história.
Ao contrário de tudo isso, surge Saitama, que não possui
muitos atributos físicos, tem a aparência franzina, não se
mostra forte, não tem traços que chamem tanto a atenção, a
não ser sua careca (que adquiriu de tanto treinar).
Mas por qual razão One criaria um protagonista tão
à margem de outros super-heróis? Em entrevista ao programa Young Sunday, o criador de One Punch Man revelou
que decidiu criar Saitama como uma versão nova de superherói, diferente de tudo o que já existia nesse universo. Na
sua perspectiva, ele imaginou que
seria interessante se o primeiro capítulo fosse igual ao último; ter um protagonista extremamente forte desde o começo — que estivesse no nível máximo de poder, que só
poderia ser obtido no capítulo final de um
mangá comum. (ONE, 2017)
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Ele ainda afirma que
[...] existem protagonistas de mangá que superam dificuldades e complicações usando o
seu conhecimento e experiências […]. Eu, por
outro lado, não consigo escrever esse tipo de
personagem; ou achava isso naquela época.
Então eu decidi… fazer o protagonista resolver problemas com socos. (ONE, 2017)

One finaliza a entrevista dizendo, como a força de
Saitama é insuperável, o drama da história se concentra nas
dificuldades do cotidiano do protagonista, naquilo que ele
não consegue resolver com seus socos. Os principais desafios que o herói enfrenta são seus próprios dilemas, a sua
dificuldade de se adaptar a algumas situações. Os maiores
obstáculos são coisas superficiais, como ficar sem dinheiro
ou perder uma liquidação.

A construção do herói
A figura do herói é construída ao longo de toda a
história de forma diferenciada, como já foi dito anteriormente. Apesar de já adentrarmos o enredo sabendo do
grande poder do protagonista, essa imagem é formada por
meio dos elementos que compõem toda a narrativa.
A história já se inicia com uma cena em que um
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monstro formado a partir da poluição da Terra, chamado
Vaccine Man, ataca a cidade e provoca enorme destruição. É
nesse momento que Saitama nos é apresentado. Ele vai ao
encontro do monstro, que o confronta. Então ele faz sua
apresentação costumeira, dizendo ser apenas um cara que
tem como passatempo ser herói.
E com apenas um soco, Saitama destrói completamente o adversário. E segue-se a cena em que ele dá um
grito desesperado, que mostra sua total frustração por
perceber que mais uma vez derrotou o monstro somente
dando um soco.
Essa, sem dúvida, é sua maior decepção, pois ele
sente que não há mais nenhum progresso a ser feito em sua
caminhada como herói, ele já atingiu o seu ápice, não tendo
mais nenhum desafio que lhe desperte algum tipo de emoção.
Esse sentimento também se confirma na cena em
que ele derrota o cientista e seu irmão gigante, que destroem parte da cidade. No instante em que ele termina sua
luta, destruindo o gigante com um soco, ele sente um vazio
imenso e expressa sua insatisfação dizendo que “um poder
avassalador deixa as coisas tão chatas.”
Enquanto caminha pelas ruas, Saitama percebe que
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perdeu sua capacidade de sentir. Não há mais nenhuma
emoção em sua vida. Ele não consegue sentir ânimo, alegria, nem mesmo raiva ou tristeza. E então se questiona:
“Eu perdi parte importante da minha humanidade em troca
de poder?”
No começo, Saitama sentia a emoção de uma boa
luta, mas até esse sentimento começa a se perder. Ele passa
a buscar, de alguma forma, satisfação no ato de ser herói.
É na cena da invasão dos que se intitulam como os
verdadeiros terráqueos, os seres subterrâneos, que Saitama
vê um fio de esperança brotar. Enquanto estava em seus
aposentos, ele é arremessado para fora com força pelos
seres invasores. Inicia-se uma grande luta.
Saitama se anima ao perceber que os subterrâneos
parecem ser oponentes à sua altura. Somente essa possibilidade já o revigora por completo. Ele passa a lutar com mais
fervor e mais disposição. Volta a sentir a “excitação de uma
luta de verdade”, como ele se expressa na ocasião, ao se
deparar com Underlord, o rei dos seres subterrâneos, que
se mostra extremamente forte e resistente aos ataques de
Saitama.
Toda a excitação termina quando ele desperta em
seu apartamento e nota que toda a luta não passou de um
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sonho. Seu subconsciente desejava tanto um momento assim que tentou criar uma realidade em que ele revivesse
essa sensação, nem que fosse por meio de um sonho. Novamente, Saitama se frustra.
A história continua e encontramos a personagem
Genos, um jovem que teve sua cidade e família destruídas
por um ciborgue descontrolado. Ele sobrevive ao ataque e é
salvo pelo Dr. Kuseno, um grande cientista, que o transforma em ciborgue. A partir daí, Genos tem como objetivo
se tornar cada vez mais forte, encontrar o ciborgue
responsável por toda a destruição e derrotá-lo.
Na cena que se segue, enxames de mosquitos começam a se comportar de forma estranha, atacando pessoas e
animais, sugando todo o sangue de seus corpos. Logo se
descobre que os insetos estão sendo controlados pela Garota Mosquito, um monstro que se alimenta de sangue, e
este acelera seu processo de mutação, tornando-a cada vez
mais forte.
Genos a encontra e parte para o ataque, usando todos os artifícios que estão ao seu alcance para derrotá-la.
Porém, não obtém grande sucesso e é quase abatido pela
mutante. Então, aparece nosso herói, que estava retornando
de suas compras. Pouco antes de Genos ser totalmente
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destruído, Saitama derrota a Garota Mosquito com apenas
um soco.
Totalmente impressionado com a grande força de
Saitama, Genos decide segui-lo e se tornar seu discípulo, a
fim de descobrir o segredo de seu poder e assim também se
tornar mais forte e se preparar para um confronto com o
seu maior inimigo.
Não é só Genos que nota o grande potencial de
Saitama, outras pessoas começaram a ser atraídas pelo herói que derrota seus inimigos com apenas um golpe.
Saitama chama a atenção de uma organização chamada
Casa da Evolução, liderada por um cientista chamado
Genus, que acredita poder criar seres totalmente evoluídos
que estejam à altura de sua genialidade. Para isso, faz
diversos experimentos, criando os mais variados mutantes.
Ele se interessa por Saitama, com o intuito de estudar seu
corpo, descobrir a origem de seu poder e se apoderar dele.
O cientista Genus envia seus mais poderosos mutantes para irem ao encontro de Saitama para capturá-lo.
Naturalmente, nenhum deles era páreo para o herói mais
poderoso já visto. Saitama destrói todos eles facilmente e
decide ir até à Casa da Evolução investigar o que estava
acontecendo. Então, Genos e ele partem para o local.
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Ao chegarem lá, o cientista convoca seu mutante
mais poderoso e mais perigoso para derrotar Saitama,
Asura Kabuto. Durante o confronto, quando estava prestes a
enfrentá-lo, Asura é tomado por um pavor surpreendente,
ao notar que seus instintos de defesa o alertaram do perigo
que Saitama representava para ele. Então, o mutante o
confronta sobre de onde surgira tamanho poder.
Nesse momento, Saitama decide revelar-lhes como
conseguiu ficar tão forte. Asura, o cientista e Genos ficam
atentos, prontos para descobrirem tal segredo. Saitama
inicia dizendo que a primeira coisa a se fazer é nunca
desistir. Depois, passa uma sequência de treinos que ele
seguiu incansavelmente durante três anos até se tornar o
herói conhecido hoje.
O treino consistia em fazer cem flexões, cem
abdominais, cem agachamentos e correr dez quilômetros,
todos os dias, sem exceção. Além de fazer três refeições por
dia e testar os limites do seu corpo, não usando aquecedor
no frio e nem ar condicionado no calor.
Todos ficam surpresos e atônitos com a revelação de
Saitama, acreditando que ele estivesse fazendo algum tipo
de brincadeira, pois aquele se tratava de um treino comum,
inclusive Genos diz que nem era um treino tão pesado
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assim.
Saitama conclui dizendo algo muito sábio da parte
dele: “A capacidade de se transformar é a maior força da
humanidade.” Essa, talvez, seja a principal e mais importante mensagem a ser passada pela obra One Punch Man.
Saitama superou os seus limites e desenvolveu a capacidade
de se transformar no que mais queria, tudo com seu próprio esforço, com base na sua força de vontade em atingir
tal objetivo.
A luta continua, e Saitama derrota Asura Kabuto da
forma que ele estava acostumado a fazer, usando apenas um
soco; o que impressiona o cientista a ponto de desistir de
suas pesquisas e voltar a levar uma vida normal.
Até então, Saitama leva sua vida de modo despreocupado, importando-se apenas em ser um herói como hobby.
Até que aparece a gangue Togen, um grupo de rebeldes que
exigem sustento sem a necessidade de trabalharem e, para
conquistarem esse direito, começam a aterrorizar a todos,
destruindo prédios e depredando os patrimônios da cidade.
Os terroristas tinham características marcantes, como roupas escuras e cabeças raspadas. O que se tornou um grande
problema para Saitama, que era careca.
Ao ser confundido na rua com um dos terroristas, ele
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descobriu algo que até então não havia se dado conta:
mesmo com tantos atos heroicos realizados por ele, as pessoas não faziam ideia de quem ele fosse. Isso lhe causou
muito incômodo e perturbação. É nesse momento que
Genos apresenta a Saitama a Associação de Heróis.
Os dois resolvem entrar para a associação, com a
finalidade de se tornarem super-heróis profissionais. Eles
passam por algumas avaliações para serem aceitos e
classificados como heróis, conforme suas habilidades.
Genos obtém nota máxima na avaliação escrita e um
desempenho excelente nos testes de aptidão física, o que o
coloca como herói de Classe S, primeiro nível na classificação de heróis.
Saitama bate todos os recordes existentes no teste
físico, porém alcança nota 71 na prova escrita (a nota mínima para aprovação é de 70 pontos), sendo enquadrado
como herói classe C. Aqui vemos uma das rupturas com a
imagem do herói tradicional, que quase sempre nos é
apresentado como alguém com nível de excelência em
praticamente todas as áreas. O protagonista de One Punch
Man tem várias dificuldades em muitos campos, inclusive
em avaliações que exijam um pouco mais de aptidão
intelectual.
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De repente, uma das cidades é ameaçada pela queda
de um meteoro, que se aproxima rapidamente, e a previsão
é de destruição total. Esse tipo de ameaça é classificada
como nível Dragão. Os perigos e ameaças são classificados
conforme a gravidade da situação e as consequências
deixadas por eles. Uma situação é nomeada como nível
Tigre quando representa uma ameaça para um número não
específico de vidas. Ameaça de nível Demônio afeta o
funcionamento da cidade ou causa a sua destruição. Já a de
nível Dragão é uma ameaça ou destruição de múltiplas
cidades. O maior nível é o Deus, que representa uma
ameaça à humanidade.
Diante dessa situação de perigo, diversos heróis se
juntam na tentativa de impedir que o meteoro atinja a Terra
e provoque a destruição de tantas cidades e de tantas vidas,
que seriam varridas do local com o impacto. Sem sucesso,
eles se veem sem esperanças e acreditam que não há mais o
que fazer.
Eis que surge o nosso herói Saitama, que toma um
impulso e chega até o meteoro, antes que este atinja o solo,
desferindo um enorme soco que o atravessa e estilhaça por
inteiro. Seus pedaços são arremessados em várias direções,
destruindo o que havia pela frente. Apesar disso, a atitude
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de Saitama minimizou e muito as consequências da colisão
do meteoro com a Terra, impedindo uma destruição maior.
Porém, mesmo com o ato heroico, essa ação não foi
bem vista por todos, que acreditavam que Saitama fosse o
responsável pela ruína de parte das cidades. Como já foi
dito anteriormente, muitos acreditavam que Saitama fosse
uma fraude, por não entenderem como ele conseguia subir
no ranking dos heróis. E também despertava inveja de
alguns, que o viam como ameaça na classificação deles.
Alguns desses heróis inconformados com a ascensão
de Saitama tentam deturpar o seu ato heroico para difamálo e jogam a população contra ele, a qual tenta fazê-lo
desistir de ser herói. Nesse momento, Saitama mostra que
não se importa com o que pensam sobre ele, mas se
preocupa em cumprir o seu papel. Ele deixa isso bem claro
quando se dirige àqueles que o intimidavam dizendo: “Não
me tornei herói para ter a aprovação de ninguém.”
Mais adiante, vemos o ataque do Rei do Mar Profundo, que vem à superfície para exigir os seus domínios.
Este é um monstro de extrema força, que enfrenta muitos
heróis altamente qualificados. Ele não vê a menor dificuldade em derrotá-los um a um.
O Rei do Mar encontra o abrigo onde as pessoas da
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cidade estavam escondidas e parte para o ataque. Ele é
surpreendido por Genos, que tenta de todas as formas impedi-lo de causar mal ao povo que estava ali. Por mais que
parecessem produzir algum efeito contra o monstro, os ataques do discípulo de Saitama não eram suficientes para
combatê-lo.
Quando parecia ser o fim do ciborgue, surge um
herói de nível C, conhecido como Cavaleiro da Justiça ou
Cavaleiro Sem Licença. Apesar de saber que não tinha a menor chance contra o Rei do Mar e que não teria a mínima
condição de vencê-lo, ele não se deixa intimidar e faz o
possível para tentar impedi-lo.
Naturalmente, os ataques do Cavaleiro da Justiça não
têm qualquer efeito contra o Rei do Mar. Então surge o
protagonista que, diante daquilo tudo, ao ver a situação
deixada pelo adversário e por presenciar o estado de Genos,
parte para o ataque e desfere seu soco mortal contra o
monstro.
A população vibra ao ver que o Rei do Mar foi
derrotado por Saitama, porém um homem começa a
questionar a validade dos heróis, já que um único homem
tinha sido o responsável por derrotar o monstro com
apenas um soco. Saitama ouve aquilo e decide contornar a
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situação, dizendo que os outros heróis haviam enfraquecido
o monstro e que ele não precisou fazer muito ali. Ele aceita
ser conhecido como trapaceiro para não inviabilizar o
trabalho dos colegas. Este é, com certeza, um dos maiores
atos heroicos do nosso protagonista. Com isso, Saitama
avança para a classe B.
A Associação de Heróis convoca uma reunião com
todos os heróis classe S, para discutirem um assunto
emergencial. Genos, ao ser convocado, acha por bem levar
Saitama junto com ele. Lá, eles são informados de que a
grande profetiza Lady Shibabawa, que previu as maiores
catástrofes já enfrentadas por eles, morreu. Mas, antes de
falecer, ela fez sua última previsão, que dizia: “A Terra está
em perigo!” O que causou grande alvoroço entre os presentes, pois em nenhuma de suas previsões anteriores, ela
havia usado a palavra perigo.
Enquanto estavam ali na sala da Associação de
Heróis, eles sentem um grande abalo, percebendo que algo
estava acontecendo do lado de fora. Ao saírem, os heróis se
deparam com uma grande nave sobrevoando o local e se
deparam com a destruição da cidade.
Nesse momento, vários heróis se unem para contornar a situação. Muitos se prontificam a ajudar os sobre138
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viventes, levando-os para locais seguros. Os heróis de classe
S, que estavam na reunião, colocam-se na linha de frente,
enfrentando alienígenas poderosos que os atacam.
Enquanto isso, Saitama invade facilmente a nave
desconhecida, que possuía um sistema de proteção muito
eficiente. Lá, ele enfrenta vários alienígenas, que tentam
proteger a nave. Saitama pretende chegar até o líder. Então,
após derrotar todo o exército que foi enviado para combatêlo, ele encontra Lord Boros, conhecido como Líder dos
Ladrões da Matéria Escura.
Boros é um alienígena de extremo poder e força, que
vivia a mesma frustração de Saitama, não conseguia mais
sentir prazer na luta por não encontrar mais ninguém que
estivesse à sua altura. Ao ver o herói, ele comenta sobre a
profecia que o trouxe até a Terra. Vinte anos antes, ele havia
ouvido que “neste planeta distante, haveria alguém forte o
suficiente para enfrentá-lo”.
Saitama lhe dá um soco, mas ele apenas rompe sua
armadura. Os dois começam a lutar, e o nosso herói percebe
que Boros tem uma força diferente, como a sua. A batalha
entre eles se intensifica, e Saitama recupera sua excitação
de luta. Em certo momento, ele é lançado à lua com um
golpe de Boros. Porém, toma um grande impulso e retorna.
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A luta continua. Os golpes dos dois se intensificam.
Lord Boros é destruído algumas vezes, mas tem o poder de
cura e sempre se regenera. Enquanto a luta entre os dois
acontece, os heróis abaixo da nave derrotam um alienígena
que também era muito poderoso.
Boros decide utilizar o máximo do seu poder, pois
diz que Saitama é um adversário que vale a pena ser derrotado. Ele dá tudo de si em seu último golpe, porém o herói
permanece intacto. Surpreso, ele vê Saitama se preparar
para também dar o máximo de seu poder em golpes chamados pelo protagonista de “sequência de socos sérios”. Com
esse golpe, ele finalmente derrota Boros, que ainda permanece vivo, porém sem qualquer chance de retorno à luta.
Nesse momento, temos a grande revelação da parte
de Boros que, derrotado, vê Saitama, dá um sorriso e constata que o herói não usou totalmente seu poder. Ele percebe
que Saitama se segurou na luta, para poder dar ao adversário a satisfação de uma luta verdadeira e também para que
ele mesmo pudesse vivenciar essa sensação, para que tivesse a experiência de uma batalha em que competisse de
igual para igual com o seu oponente.
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Considerações Finais
Saitama é a representação do herói fora dos padrões,
que não segue os estereótipos vistos na maioria das histórias. Ele não é carismático, não se preocupa em passar uma
boa imagem para as pessoas. Sua motivação para se tornar
herói surge simplesmente por ele não ter mais motivação
em nenhuma outra área.
O herói de One Punch Man é diferente de tudo o que
já vimos sobre super-heróis nas histórias em quadrinhos,
nos desenhos ou filmes. E, apesar de não ser atraente nesse
seu papel, ele nos cativa por sua humildade e por não ter
pretensão alguma de fazer seu nome ou se enaltecer como
herói.
O que encanta em One Punch Man é justamente a sua
naturalidade e simplicidade, é o fato de vermos um herói
comum que é, ao mesmo tempo, o maior de todos.
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Lobo Solitário e a perseguição aos cristãos no Japão do
século XVI

Carlos Caldas

Em novembro de 2019 o Papa Francisco fez uma
visita oficial de três dias ao Japão1. A visita papal ao país do
sol nascente é muito rica em significado simbólico, por pelo
menos dois motivos importantes, a saber: (1) ao contrário
das Filipinas, de Cingapura, da China e, claro, da Coreia do
Sul, que têm contingentes significativos de cristãos em sua
população, o Japão segue sendo o deserto do cristianismo
na Ásia. A visita do líder maior da maior confissão religiosa
do planeta a um país onde esta confissão é minoritária entre as minoritárias poderá, no mínimo, fortalecer os (poucos) cristãos nacionais; (2) Francisco é o primeiro papa
jesuíta da história, e foram irmãos de ordem dele que
levaram o cristianismo ao Japão, no século 16, pela
1

A visita de Francisco ao Japão, como não poderia deixar de ser, foi
amplamente divulgada por toda a imprensa mundial. Portanto, apenas uma
referência na internet será indicada, a saber, o site oficial do próprio Vaticano: <https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2019-11/papa-franciscochegada-japao.html> Acesso em 11 de dezembro de 2019.
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instrumentalidade de outro Francisco jesuíta famoso:
Francisco Xavier, cognominado “Apóstolo do Oriente”. A
história do cristianismo no Japão é por demais atribulada:
os jesuítas portugueses chegaram ao país em 1549.
Passados apenas dois anos, recebem permissão do daimiô
(ou daimyo)2 da região de Yamaguchi para realizarem trabalhos de catequese. No ano seguinte (1552), quando
Francisco Xavier deixa o Japão para ir a China, já havia cerca
de dois mil cristãos japoneses (LACOUTURE, 1991, p. 206221).
Os jesuítas em pouco tempo descobriram que o que
parecia promissor logo se mostraria frustrante. O restante
da história da tentativa de inserção do cristianismo no
Japão não se mostrou tão animador3. Daimiôs envidaram
todos os esforços que podiam para extirpar definitivamente
do Japão qualquer resquício, por mínimo que fosse, do
cristianismo. Para tanto, lançaram mão de práticas violentas ao extremo. Este é o pano de fundo do Volume 14 de
Lobo Solitário, e de Silêncio, de Shusako Endo, adaptado
2

A palavra daimiô é usada para se referir a um proprietário rural que disponha de dinheiro, poder e prestígio, tendo bastante autoridade na sociedade
japonesa da época em que se passa a narrativa apresentada neste capítulo.
3
Para a história do cristianismo no Japão consultar, inter alia, WHELAN
(1996), TURNBULL (1998), CAREY (2008), FUJIMURA (2016).
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para o cinema por Martin Scorcese, que se constituem no
objeto propriamente do presente capítulo.
O que é mangá
Lobo Solitário é um dos mangás mais conhecidos no
Brasil. Vale recordar que a palavra mangá se refere às
histórias em quadrinhos produzidas no Japão. Este tipo de
produção literária encontrou grande aceitação no Brasil.
Conforme Jolyon Baraka Thomas,
Como os romances japoneses, os mangás são
lidos da direita para a esquerda. Geralmente
a leitura começa no topo de uma página e segue para a esquerda, depois para baixo, na
mesma página. O mangá geralmente justapõe
quadros claramente definidos de vários tamanhos com balões de fala contendo diálogos e onomatopéias embutidos na imagem. A
narrativa onisciente de terceira pessoa é frequentemente apresentada em caixas com
ângulos claramente delineados. (...) Planos
de fundo padronizados indicam poderosa
tensão emocional ou ação mágica ou sobrenatural, enquanto mudanças entre tinta e
utensílios de desenho – combinado com o
uso moderado de cores fortes – contribuem
para o impacto emocional de certas cenas.
(THOMAS, 2008, p. 13)

Em geral mangás contam aventuras heroicas, não
raro, acontecidas em um passado glorioso, mas idealizado.
Conforme Karen Pinheiro Moriya, estudiosa do tema,
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Os heróis japoneses se aproximam mais, em
seu modo de ser, sentir e agir, das pessoas
comuns, crescendo e evoluindo (tanto cronológica como psicologicamente) conforme a
narrativa se desenrola, com começo, meio e
fim para a história. (MORIYA, 2011, p. 31)

Quanto à história do mangá a pesquisadora Janete
Lopes dos Santos pontua:
A história do mangá [...] teve como marco
inicial o século XI, com os choujugiga, criadas
pelo sacerdote xintoísta Toba (1053-1140),
que eram caricaturas gráficas de animais desenhadas em rolos que contavam histórias.
Nos séculos subseqüentes, os japoneses começaram a adotar os desenhos em pergaminhos e gravuras. (SANTOS, 2001, p. 2)

Mônica Faria, que também é pesquisadora do tema,
aponta:
Os desenhos de linhas simples (de influência
chinesa) e estilizadas, e com personagens de
olhos grandes surgiram porque a maioria da
população era analfabeta no kanji4 e essa era
a melhor maneira de transparecer os sentimentos das personagens sem a utilização de
ideogramas. (FARIA, 2004, p. 13)

A já citada Lopes dos Santos indica que a palavra
mangá foi utilizada pela primeira vez em 1814:

4

O Kanji é um alfabeto da língua japonesa, criado a partir de influências provenientes da China.
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O pintor Katsura Hokusai (1760-1849), foi o
primeiro a desenvolver sucessões de desenhos, num total de 15, que foram encadernados e batizados como Hokusai Mangá. (SANTOS, 2001, p. 2)

O mangá fez muito sucesso no Brasil. Exemplos de
mangás muito conhecidos são Speed Racer, Jaspion,
Changeman, Spectreman e Cavaleiros do Zodíaco, e, mais
recentemente, Vagabond (que conta a história do legendário samurai Miyamoto Musashi) e Berserk.

Quem é o Lobo Solitário?
O Lobo Solitário é um mangá criado na década de
1970 por Kazuo Koike, ilustrado por Goseki Kojima. No
Japão a série foi publicada entre 1970 e 1976. Narra a
história

de

Ogami

Itto,

espadachim

extremamente

habilidoso, que trabalha como executor para um xogum. Ele
é vítima de uma calúnia da parte do clã Yagiu, famoso por
sua tradição na esgrima. Por conta das calúnias sofridas,
Ogami Itto cai em desgraça junto ao xogum. Com isso, ele se
vê obrigado a se transformar em um ronin, isto é, um
samurai

sem

mestre,

tornando-se

um

assassino

profissional, mas acima de tudo buscando vingança contra o
clã Yagiu. Itto viaja pelo Japão com seu filhinho Daigoro, de
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apenas três anos. Itto é descrito como sendo não apenas
exímio espadachim, mas também como um estrategista
muito inteligente.
Como se sabe, Lobo Solitário – Kozure Okami em
caracteres latinos – foi criado pelo mangaká (“escritor de
mangás”) Kazuo Koike (1936-2019) e ilustrado por Goseki
Kojima (1928-2000). As aventuras de Ōgami Ittō – o “Lobo
Solitário” – se passam no chamado Período Edo da história
do Japão. Este período vai, grosso modo, de 1600 a 1867. E
na edição 14 do Lobo Solitário, que no Brasil recebe o título
O dia de expurgar demônios, apresenta em seu enredo a
situação que se constitui no objeto de estudo do presente
capítulo.

Figura 1 – Itto e Daigoro
(Extraído de <http://leitorcabuloso.com.br/2017/02/lobosolitario-kazou-koike-e-goseki-kojima/> Acesso: 27 novembro de
2019).
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As andanças do Lobo Solitário, chamado Lone Wolf
and Cub (literalmente, “Lobo Solitário e o filhote”) na versão em inglês publicada nos Estados Unidos, levam os leitores a um passeio pelo Japão do Período Edo, uma cultura
radicalmente diferente da ocidental em todos os sentidos,
em um ambiente simbólico-cultural marcado pelo xintoísmo e pelo budismo, ou seja, com valores muito diferentes
dos da tradição judaico-cristã ocidental5.

Figura 2 – Capa de Lobo Solitário, número 14 no Brasil.
(Extraído de <https://loja.panini.com.br/panini/produto/MangaLobo-Solitario-14.aspx> Acesso: 11 dedezembro de 2019).
5

Quanto ao elemento religioso em Lobo Solitário, consultar Malafaia (2019).
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Figura 3 – Homem pisa fumiê enquanto é observado pelas
autoridades governamentais.
(Extraído de <https://www.bbc.com/portuguese/internacional50550605> Acesso: 29 nov 2019).

Importante lembrar que Nagasaki, cidade que,
juntamente com Hiroshima, é sempre lembrada por ter
recebido a primeira bomba atômica da história, tinha
grande população cristã no século 17, a ponto de ser
conhecida como “Roma do Japão”. Não sem razão é na
região de Nagasaki que se passam os acontecimentos de
Silêncio. O crescimento da população cristã alarmou as
autoridades. O Japão era então governado pelo Xogunato
Tokugawa, que tomou a decisão de banir definitivamente o
cristianismo do arquipélago. E como se verá adiante neste
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capítulo, quase logrou êxito em seu intento.

Figura 4 – Fumiê.
(Extraído de <https://www.bbc.com/portuguese/internacional50550605> Acesso: 29 de novembro de 2019).

Silêncio – o livro e o filme – reflexões sobre o perturbador e inquietante silêncio de Deus
É nesse mesmo período que se passa a narrativa de
Chinmoku – O Silêncio, em português –, do romancista
japonês Shusaku Endo. A narrativa de Endo é extremamente habilidosa, e apresenta um momento difícil por
demais na vida dos kakure kirishitan, os “cristãos das
catacumbas”, os cristãos japoneses, severamente perseguidos pelo xogunato, que queria exterminar a qualquer custo
o cristianismo da sociedade japonesa, por considerá-lo uma
influência estrangeira nociva.
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Figura 5 – Capa da primeira edição do livro de Endo no Brasil.
(Extraído de <https://www.travessa.com.br/osilencio/artigo/6d83878e-b149-4e6c-a41e-bfbc8c0ab76b>
Acesso em 11 de dezembro de 2019).

O Silêncio apresenta a narrativa ficcional, mas baseada em eventos históricos, de dois jovens e idealistas
missionários jesuítas portugueses, Sebastião Rodrigues6 e
6

No filme de Scorcese, Sebastão Rodrigues é interpretado pelo ator anglo-
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Francisco Garpe7, que vão ao Japão para descobrir a
verdade sobre boatos que chegaram na Europa, dando
conta que o Padre Cristovão Ferreira8, a “lenda” dos jesuítas
portugueses e missionário veterano no Japão, havia apostatado da fé. Quando chegam, são ajudados por Kichijiro9, um
nativo que se apresenta como sendo kirishtan. Mas eles não
demorarão a descobrir que Kichijiro não é nem um pouco
confiável. Ele os trai, foge, mas depois volta e se declara
arrependido. O Padre Garpe é morto pelas autoridades locais, e Rodrigues descobrirá que Cristovão Ferreira havia de
fato apostatado, mas o fez para salvar a vida de cristãos
nacionais – Inoue10, um senhor feudal local, que age como
um inquisidor, usou sua autoridade para colocar o Padre
Ferreira diante de um dilema terrível: ou ele renunciaria à
fé cristã, ou então um grupo de cristãos japoneses seria
executado. Para salvar a vida daqueles crentes, Ferreira abdica de sua fé (pelo menos, é o que parece). Mais tarde,
Inoue colocará Rodrigues diante do mesmo dilema, e o
jovem jesuíta não terá alternativa a não ser repetir o que
estadunidense Andrew Garfield.
7
Garpe – Garupe na legendagem brasileira do filme de Scorcese – é vivido
pelo ator norte-americano Adam Driver.
8
O Padre Ferreira foi interpretado pelo ator irlandês Liam Neeson.
9
Kichijiro é interpretado pelo ator japonês Yosuke Kubosuka.
10
O “inquisidor” Inoue foi interpretado pelo ator japonês Issey Ogata.

153

Animando as mangas – ensaios sobre animes e mangás

seu mentor havia feito anos antes. Rodrigues terá que pisar
no fumiê para salvar aqueles pobres aldeões que abraçaram
com alegria a fé cristã. A cena é descrita de maneira muito
forte em uma das passagens mais marcantes e intensas do
livro de Endo:
“É só uma formalidade. Que importância têm
as formalidades?” O intérprete o instiga agitadamente. “Basta apenas uma pisada pro
forma”.
O padre levanta o pé. Sente nele uma dor
surda, pesada. Isto não é mera formalidade.
Vai agora pisar naquilo que considera a coisa
mais bela desta vida, naquilo que acredita
ser a coisa mais pura, naquilo que está repleto dos ideais e sonhos da humanidade. Ah,
como lhe dói o pé! E então o Cristo de bronze
fala ao padre: “Pisa! Pode pisar! Eu, mais do
que ninguém, conheço a dor no teu pé. Pisa!
Foi para ser pisado pelos homens que nasci
neste mundo. Foi para partilhar da dor dos
homens que carreguei minha cruz”.
O padre pôs o pé na fumi-e. A manhã chegou.
E, ao longe, o galo cantou. (ENDO, 2011, p.
250)

A referência a um galo que canta quando o padre
pisa o fumiê (ou fumi-e) é intertexto explícito feito por Endo
com os relatos dos evangelhos canônicos que apresentam o
galo cantando quando Pedro negou que conhecia a Jesus
(Mateus 26.69-75; Marcos 14.66-72; Lucas 22.54-62; João
18.25-27). Por isso, Rodrigues dirá a si mesmo: “Eu
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reconheço – não estou ocultando minha fraqueza. Será que
existe alguma diferença entre mim e Kichijiro?” (ENDO,
2011, p. 254).
O silêncio a que se refere o título do romance de
Endo é o silêncio de Deus. Isso fica claro na conclusão da
narrativa, que apresenta Rodrigues e Kichijiro:
“Senhor, eu me ressentia com Vosso silêncio”.
“Eu não estava em silêncio. Eu sofria ao teu
lado”.
“Mas mandastes Judas ir-se embora: ‘O que
pretendes fazer, faze-o depressa.’ O que
aconteceu com Judas?!”
“Não foi esse o sentido do que eu disse. Assim como te mandei pisar na fumi-e, assim
também mandei Judas fazer o que ele ia fazer. Pois Judas estava tão angustiado quanto
estás agora”.
O padre deitara o pé na fumi-e, grudenta de
sujeira e sangue. Os cinco artelhos pressionaram contra o rosto de alguém que ele
amava. Ainda assim, não conseguia entender
o enorme júbilo que se apossou dele naquele
momento.
“Não há fortes nem fracos. Pode alguém
afirmar que os fracos não sofrem mais que
os fortes?” O padre falava depressa, voltado
para a entrada. “Já que nesta terra não há
mais ninguém para ouvir-te a confissão, eu o
farei... Faze tuas preces após a confissão...
Vai-te em paz!”
Kichijiro chorou de mansinho; depois, foi
embora da casa. O padre administrara um
sacramento que só um padre poderia administrar. Sem dúvida, seus antigos colegas
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condenariam o ato como sacrilégio; mas,
mesmo que os estivesse traindo, não estava
traindo seu Senhor. Ele O amava de maneira
diferente de como O amava antes. Tudo o
que acontecera até aquele momento se mostrara necessário para conduzi-lo a esse amor.
Ainda agra, sou o último padre nesta terra.
Mas Nosso Senhor não estava calado. E,
mesmo se Ele calado houvesse estado, minha
vida até este dia teria dado testemunho Dele.
(ENDO, 2011, p. 273-274)

Antes de prosseguir, é importante lembrar que
Shusaku Endo certamente se identificou com a narrativa
literária que compôs em Chinmoku, pois era japonês e cristão, de confissão católica romana. Sendo assim, não era
aceito pelos seus compatriotas por ser cristão. Endo passou
um tempo no Ocidente, especificamente, na França como
estudante, onde fora estudar a obra dos escritores católicos
franceses, como François Mauriac e George Bernanos. Lá,
sofreu racismo e xenofobia, por ser um japonês na Europa.
Ele era o único japonês em Lyon, onde era intercambista
universitário (YANCEY, 2004, p. 288-289). Assim, Endo
sofreu a dor da rejeição e do preconceito, ao ser minoria em
sua própria terra – um cristão em uma sociedade predominantemente budista e xintoísta – e, ainda que apenas por
um tempo, por ser um oriental no Ocidente. Antes de voltar
ao Japão, Endo passou um tempo em Israel para pesquisar
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sobre as origens do cristianismo, visitando os lugares
citados nos Evangelhos que mencionam a vida de Jesus. Foi
aí então que Endo se deu conta de como Jesus também
sofreu a rejeição e o isolamento. Afinal, ele “veio para o que
era seu, mas os seus não o receberam” (João 1.11). Esta
constatação existencial e espiritual deu a Endo a força que
ele necessitava para continuar sua caminhada de fé. Em O
Silêncio encontra-se uma história de traição e fraqueza, uma
espécie de heroísmo às avessas, por assim dizer. Nas
palavras de Martin Scorcese, responsável pela adaptação do
romance de Endo para o cinema, em filme de 2017,
O Silêncio é a história de um homem que
aprende – tão dolorosamente – que o amor
divino é mais misterioso do que imagina; que
Ele deixa muito mais aos caminhos humanos
do que percebemos, e que Ele está sempre
presente, mesmo em Seu silêncio. Para mim,
é a história de alguém que começa seguindo
o modelo de Cristo e acaba interpretando outra vez o papel de Judas, maior vilão do cristianismo. Rodrigues segue quase literalmente os passos de Judas. Ao fazê-lo, vem a entender o papel daquele apóstolo. Está aí um
dos mais penosos dilemas de todo o cristianismo. Qual é a função de Judas? O que Cristo
esperava dele? O que esperamos dele hoje?
[...] Endo encara o problema de Judas de modo mais direto que qualquer outro artista
que eu conheça. O escritor entendeu que para que o cristianismo viva, adapte-se a outras
culturas e a outros momentos históricos, é
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necessário não apenas a figura de Cristo, mas
também a figura de Judas (SCORCESE, in
ENDO, 2011, p. 9).

Figura 6 – Cartaz promocional de Silêncio, o filme de Scorcese.
(Extraído de
<http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQK7gV4wOuqoc1ge
y_zDlDdWCIQYFbFtdtt16DAi10PlQv6nfu6> Acesso em 11 de
dezembro de 2019).

Quanto ao filme dirigido por Scorcese, em outro momento anotamos:
[Silêncio é] filme longo, cerca de três horas
de duração. Tremendamente bem conduzido,
com atuações memoráveis: Andrew Garfield,
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que aos poucos se firma como o ator mais
competente de sua geração, como o Padre
Sebastião Rodrigues, e o já veterano Liam
Neeson, como o Padre Cristóvão Ferreira, estão simplesmente magníficos em seus respectivos papeis. Neeson consegue expressar
todos os seus sentimentos apenas com seu
olhar, com a maneira como franze a testa,
como abaixa o levanta os olhos enquanto
conversa. Tristeza, revolta, acomodação, tudo está em seu olhar. Inexplicavelmente o
filme foi esnobado e desprezado pela Academia de Hollywood, pois recebeu apenas
uma mísera indicação para o Oscar, e em
uma categoria técnica: Melhor Fotografia,
que por fim, não ganhou. Scorsese é um diretor experiente, trabalhou anos e anos neste
filme, e não recebeu reconhecimento deste
seu trabalho primoroso, nem da parte da
muitas vezes incompreensível Academia, e
nem da parte do grande público. Lamentável.
(CALDAS, 2017)

Vale lembrar que, conforme anteriormente mencionado, o cristianismo fora introduzido no Japão no século
anterior, por instrumentalidade do jesuíta espanhol Francisco Xavier. No início, parecia que o cristianismo seria árvore que deitaria raízes profundas no solo japonês. Mas não
demorou para que a situação mudasse, e o cristianismo
passou a perseguido com extremos de crueldade. Correndo
grandes riscos, os kirishitan japoneses tiveram que se esconder, refugiando-se em cavernas, e mantendo muitas
vezes uma “vida dupla”: para os vizinhos e autoridades,
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apresentavam-se como budistas, mas secretamente, cultivavam a fé cristã. Mas como não tinham qualquer tipo de
assistência pastoral, acabaram por criar uma mescla
curiosa de
[...] catolicismo, budismo, animismo e xintoísmo. Com o passar dos anos, as palavras em
latim da liturgia se transformaram num tipo
de pidgin, uma mistura de línguas. “Ave Maria gratia plena dominus tecum benedicta”
tornou-se “Ame Maria karassa domisu teriko
bintsu”, e ninguém tinha a mínima ideia do
que estas palavras queriam dizer. Os cristãos
reverenciavam o “deus particular”, uma
trouxa de panos enrolada em volta de medalhas e estatuetas cristãs, as quase ficavam
escondidas num pequeno cômodo disfarçado
de altar budista. (YANCEY, 2004, p. 285286)11

De fato, a perseguição aos cristãos no Japão do
período Edo foi extremamente cruel. Os xoguns conseguiram fazer infiltrar japoneses entre grupos suspeitos de
serem kirishitan para denunciá-los às autoridades locais.
Quem fosse acusado de ser cristão tinha que pisar em um
fumiê12, uma placa de cerâmica ou madeira com entalhe, ou
de uma imagem Jesus crucificado ou de Maria com o Menino Jesus no braço. Quem não era cristão pisava sem qual11
12

Para detalhes, ver também Jenkins (2004).
Na edição brasileira do livro de Endo a palavra é grafada fumi-e.
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quer crise na consciência, mas os japoneses cristãos se
recusavam a fazê-lo, pela óbvia falta de respeito – para dizer
o mínimo – de tal ato. E quem se recusava a pisar no fumiê
era imediatamente preso, para sofrer torturas e por fim, a
execução. Conforme Endo, alguns eram amarrados em
postes na praia, enquanto a maré subia, até serem
submergidos, enquanto outros eram pendurados de cabeça
para baixo acima de uma fonte de águas termais vulcânicas
que exalava vapores a temperaturas elevadíssimas. Para
aumentar a dor e prolongar a agonia, um corte era feito
atrás da orelha do torturado, para que o sangue não fosse
todo de uma vez para a cabeça. Outros eram amarrados a
palhas e jogados no mar. Os mais “bem-aventurados” eram
sumariamente decapitados13.
Este contexto de perseguição implacável retratado
na obra de Endo e em sua adaptação para o cinema por
Scorsese aparece também na edição 14 do mangá Lobo
Solitário. É o que se verá a seguir.
Lobo Solitário – O dia de expurgar demônios
Recapitulando: a perseguição cruenta perpetrada
13

Para detalhes, consultar, inter alia, Denis (2017).
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pelo xogunato contra os cristãos no Japão do século 17
inspirou, de diferentes maneiras, a trama das duas obras
literárias que se constituem no objeto de estudo do
presente capítulo, a saber, O Silêncio, de Shuzako Endo, e O
dia de expurgar demônios (Lobo Solitário 14)14.
Antes de prosseguir, uma nota explicativa: para a
confecção deste artigo o autor se valeu da edição em inglês
– The Day of the Demons – que segue a numeração em
português.
O arco em questão tem estrutura narrativa simples.
São poucos os balões de falas e diálogos. Conforme uma
nota explicativa que aparece na p. 256,
Após o levante de Shimabara de 1637-38 o
xogunato Tokugawa intensificou seu banimento dos cristãos de Nagasaki e das regiões
vizinhas (KOIKE, KOJIMA, 2001, p. 256, tradução nossa).15

Esta edição de Lone Wolf and Cub traz um glossário
que explica o que foi o levante de Shimabara:

14

Este arco em inglês recebeu o título Day of the Demons, literalmente, “Dia
dos demônios”.
15
“Following the Shimabara uprising of 1637-38 the Tokugawa Shogunate
intensified its ban of the Christians of Nagasaki and the surrounding
territories.”
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Uma revolta popular nas Ilhas Amakura próximas a Nagasaki em 1637. A revolta rapidamente tornou-se um levante cristão sob a
liderança messiânica de Shimabara Jiro. Um
exército do xogunato tomou o Castelo Shimabara e massacrou os rebeldes em 1638.
(KOIKE, KOJIMA, 2001, p. 300, tradução nossa)16

Como consequência, surgiram os kirishitan gari,
“caçadores de cristãos”. Informações colocadas em cantos
dos quadrinhos, à guisa de notas explicativas, mostram as
recompensas: para um bateren, isto é, um “padre” –
duzentas peças de prata. Para um iruman – irmão17 missionário, cem peças de prata, e para um crente kirishitan
“comum”, cinquenta peças de prata. Os quadrinhos seguintes mostrarão nas expressivas ilustrações de Goseki Kojima
kirishitan japoneses sendo presos pela “inquisição” do
xogunato. Estes quadrinhos e suas “notas” explicativas para
leitores ocidentais mostram os policiais inquisidores descobrindo pequenas estátuas de Yaso – Jesus, e de Seibo – a
16

“A popular revolt in the Amakura Islands near Nagasaki in 1637. It
quickly became a Christian uprising under the messianic leader Shimabara
Jiro. A shogunate army took Shimabara castle and massacred the rebels in
1638.”
17
O texto em inglês não traz a palavra brother, mas “irmão”, o que confere
um grau de coerência histórica à narrativa de KazuoKoike. Afinal, tal como
anteriormente indicado, o cristianismo foi levado ao Japão por missionários
jesuítas provenientes de Portugal. Logo, muitas palavras até então inexistentes no Japão foram incorporadas ao léxico da língua japonesa por influência direta do português, ou seja, um processo de lusitanismo.
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Virgem Maria nas casas dos kirishitan. Eles as disfarçam de
entidades budistas, ou seja, fizeram o mesmo que africanos
e levados ao Brasil como escravos, e o que indígenas descendentes dos astecas no México fizeram. Como estratégia
de sobrevivência, o que aparentava ser um santo ou uma
santa do catolicismo, era na verdade uma entidade da
religião tradicional asteca ou do povo africano levado para
o Brasil. No caso do Brasil o mesmo ocorreu com portugueses de origem judaica que vieram para a colônia: aparentavam ser católicos, mas continuavam com rituais e
preces judaicas no recôndito do lar.
A narrativa mostra o pequeno Daigoro brincando
distraída e inocentemente com Omoyo, uma menina que,
conforme será revelado no decorrer da narrativa, é de uma
família kirishitan. Enquanto brincam, a família da menina
está sendo presa pelos kirishitan gari, juntamente com
várias outras famílias. A menina canta “vamos para o templo do Paraíso, vamos para o templo do Paraíso”18, e explica
ao seu amiguinho que este templo é magnífico, belo, grandioso, amplo, alto, comprido e largo. A mãe de Omoyo tenta
fugir, com intenção de salvar a filha. Mas os inquisidores a
18 “

Let us go to the Paraíso Temple, let us go to the Paraíso Temple.”
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matam na frente da criança, além de prendê-la, juntamente
com Daigoro. Omoyo, apesar de sua pouca idade, recusa-se
a pisar no fumiê, e é condenada à morte, juntamente com
seu pai, que a conforta, dizendo que ele e ela em breve se
reunirão juntamente com a mãe, que os esperar no templo
do Paraíso. Quando o inquisidor chefe percebe que o
menino Daigoro não é um kirishitan, manda-o embora, não
antes de repreender severamente o soldado que o prendeu,
pois este não foi capaz de identificar que o menino não era
um kirishitan.

Figura 7 – Guarda entrando na casa de cristãos e encontrando
símbolos religiosos de sua fé.
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Os kirishitan são levados para uma praia, e
amarrados a cruzes de cabeça para baixo, enquanto a maré
sobe. Daigoro conta ao pai o que aconteceu. Este tenta salvar a pequena Omoyo, mas não consegue. Isto acontece em
maio, na época do tango no sekku, um festival tradicional
japonês em que birutas em formas de peixes são hasteadas.
Acredita-se que a prática deste ritual manterá os demônios
distantes e garantirá um bom futuro para os meninos. A
narrativa termina de maneira algo melancólica, e sem um
fim propriamente, com a pergunta: “que demônios aquele
pai andarilho expulsará?”.

Figura 8 – A execução dos cristãos.
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Concluindo: a narrativa do mangá do Lobo Solitário
se cruza com a narrativa de Shuzako Endo, ao mostrar uma
história de sofrimento, dor, angústia, mas também de
solidariedade e sacrifício por amor ao próximo. O padre
Sebastião Rodrigues, não custa repetir, tem uma jornada de
heroísmo “às avessas”. Rodrigues abre mão do que lhe é
mais caro e precioso, por amor a lavradores pobres que
abraçaram a fé em Iesus Hominum Salvator – “Jesus, Salvador dos Homens” – a expressão usada pelos jesuítas para se
referir ao Messias. Salvador de todos os homens, até mesmo
aqueles que o traíram.
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Kenshin Himura em Rurouni Kenshin: ficção simpática
de Meiji?

Mateus Martins do Nascimento

A interessante tarefa de falar de Samurai X, ou Rurouni
Kenshin na grafia original do nome em japonês, é muito
influenciada pelo meu histórico de consumidor e fã da obra.
Atualmente quando a encontramos disponível nas telas,
seja da televisão ou do computador, arrisco dizer que a
experiência pode ser a mesma daquela dos anos
1990/2000, quando a obra começou a circular pelo Brasil,
nos canais de televisão aberta e logo depois nos circuitos
fechados – com destaque para o grande bloco noturno de
animações japonesas do canal Animax.
Dentre todos aqueles inéditos desenhos estava
Samurai X e sua narrativa, trazendo à tona uma certa
imagem do Japão vinculada ao lugar social da figura
samurai, isto é, toda a junção de bom uso de honra, virtude,
autodisciplina e aperfeiçoamento pessoal que substanciam
os personagens de muitas das franquias com afirmações da
meritocracia (e da cultura do sucesso) e os subsequentes
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ícones desta indústria, ainda presentes no senso comum
quando se pensa sobre esse grupo histórico, o samurai.
Na linha do tempo da produção de animês, caracterizada pela criação de personagens icônicos e relações
relativamente longas entre o público consumidor juveniljovem e estas mesmas ficções – quando o consumidor passa
a acompanhar a jornada dos personagens por alguns anos,
criando certo senso de identificação –, poderíamos falar da
existência de uma estética de representação do samurai,
balizada pelo ideal da superação como mérito: os personagens são tornados samurai em todas ou quase todas as suas
ações, as quais expõem e reafirmam esse conjunto de
estereótipos sobre os personagens históricos e também
sobre a própria história da sociedade nipônica.
Vários são os exemplos: Goku da franquia Dragon Ball
(1986-1997; 2009-2015; 2018–)1; Uzumaki Naruto, da
franquia homônima e seus derivados (em 2002-2007
abordando a infância do protagonista, fase clássica, e em
2007-2017 sua adolescência e juventude, fase Shippuden);
1

Optamos por dividir a cronologia da seguinte forma: 1986-1997,
apresentação original do personagem e suas aventuras, com conclusão;
2009-2018, remasterização da história, abolindo o final proposto em 1997,
dando margem para continuações, que acontecem em 2015 e seguem até
2018; a partir desse momento, falamos em produções assumidamente não
canônicas. As datas se referem a exibição japonesa.
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Serena e suas amigas de Sailor Moon (1992-1997; 20142016, sendo esse último período a remasterização do ciclo
anterior) e Sakura da franquia Sakura Card Captors (19982000) – para pensarmos em faces femininas com os mesmos ideais de superação.
Talvez o exemplo mais conhecido seja “Ash Ketchum
da cidade de Pallet” – Satoshi – e seu inseparável parceiro
Pikachu da famosa franquia Pokémon (criada por Satoshi
Tajiri e Ken Sugimori), com a impressionante marca de 22
anos ininterruptos de exibição, somados de filmes e jogos
centrados no personagem que seguem sendo produzidos
desde 1996 pela Nintendo.
Satoshi, um jovem de onze anos (esse dado etário não
mudou desde o primeiro episódio da história), se torna um
treinador de pocket monsters, os pokemons, que podem ser
capturados com o recurso das pokebolas e treinados até a
ocorrência de evoluções ou obtenção de novos golpes e
habilidades. O treinador cresce junto no processo, e basta
ver o protagonista, o qual tem como uma de suas missões a
obtenção de insígnias provenientes da vitória em batalhas
nos chamados ginásios. Trata-se de uma clara menção aos
conceitos de treinamento e perseverança, balizas dos
principais códigos de ética das artes marciais e das artes
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tradicionais, no interior do pop.
Mais que isso: não raro, o Japão pop também é o lugar
do samurai, da ética guerreira exemplar, das artes marciais
tradicionais quase místicas, se pensamos os discursos que
as explicam nos espaços nipo-brasileiros daqui, defensores
de uma unicidade positiva da cultura japonesa perante as
demais (ODA, 2011), as quais se usam do audiovisual para
exemplificações.
Essa imagem do Japão também defende a cultura
japonesa como “boa cultura” e digna, segundo muitos
pensam e defendem, de ser copiada ou transposta daquela
realidade para a nossa, brasileira.
Essa boa cultura está relacionada à prática das artes
tradicionais e dos caminhos delas2, mas também a um
apagamento dos aspectos negativos ou à recusa de sua
exposição. Deste modo, não seria possível conceber fatos
negativos na história milenar do Japão e aqueles que o
fazem são pouco ouvidos nos mais variados setores.
*
2

Em japonês, chama-se 道, dō ou michi, a imersão filosófica e prática de
uma arte no Japão durante o decurso da vida. Ver: SHIODA, Cecilia Kimie Jo;
YOSHIURA, Eunice Vaz; NAGAE, Neide Hissae (Org.). Dô, caminho da arte: do
belo do Japão ao Brasil. São Paulo: Editora Unesp, 2013. Disponível em:
http://hdl.handle.net/11449/113708. Acesso em 22/10/2019.
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No entanto, também é na cultura pop o exemplo mais
marcante de crítica quando analisamos conteúdos de obras
do cinema de animação. Vejamos Tokyo Godfathers. de
Satoshi Kon (2003), que apresenta o abandono infantil, a
pobreza e a vulnerabilidade social de um casal, um transexual e um ex-chefe de família endividado, em uma periferia
em Tokyo – uma série de conceitos pouco usais nessa imagem positiva do Japão. Satoshi Kon é conhecido pelas suas
obras recheadas de elementos altamente metafóricos – no
entanto, reconhecemos os elementos internos da narrativa
e a forma como a cultura japonesa ali aparece sempre como
uma crítica.
Não só no cinema de animação, mas a ficção seriada
como um todo apresenta uma série de obras marcadamente
críticas a essa visão utópica sobre o Japão. Elas estão
distribuídas nos mais variados seguimentos etários, shōnen,
seinen, shōjo, josei e kodomo, bem como nos mais variados
gêneros: mahō shōjo, isekai, mecha, harém, ecchi e hentai.
É interessante pontuar que no caso da ficção seriada,
esse modo de ser samurai se dilui, mesmo que a obra seja
crítica. Em outras palavras: a meritocracia aparente na
concepção da figura histórica samurai, como grupo de
pessoas que supera limites e a própria humanidade em
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algumas concepções, parece ser válida como substância da
estória, mais do que um de seus elementos pontuais3, o que
autoriza o seu uso mesmo em obras com elementos
narrativos assumidamente críticos.
Sugere-se aqui haver uma intenção específica de
exportar o Japão e a lógica japonesa como o lugar e o pensamento que “deram certo” e esse fenômeno discursivo tem
estreita relação com o consumo de imagens do Japão, algumas assentadas no pop – no anime especificamente –,
justamente pelo efeito psicológico que as obras possuem.
Falamos então de uma intenção midiática de exportação do Japão como um ideal (AOKI, 2004), como algo digno
de ser buscado e desejado – simpático –, mas, nas entrelinhas, como um outro com o qual podemos aprender a ser
humanos potencialmente melhores, se adotarmos práticas
de autodisciplina diante de metas e desafios.
3

O exemplo mais interessante dessa mistura da imagem da estética samurai
com a crítica está em GTO, Great Teacher Onizuka (1997-2002). Nessa
história Onizuka, um jovem delinquente, conhecido na região pela sua
participação em gangues de jovens, torna-se professor de estudos sociais e
humanistas em duas escolas ginasiais de classe média. A história é pautada
pelas trapalhadas desse professor improvável e pouco crível, vistos os
conhecidos processos rigorosos para assumir o magistério na realidade
nipônica, mas também pela sua forma de superar os paradigmas
educacionais do seu lugar de trabalho, os problemas dos alunos e suas
questões pessoais, buscando se tornar uma referência sem perder o seu
jeito de ser “bad boy”.
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A concepção e exportação desse ideal da japonidade
através dos personagens é um projeto e essa estética samurai substancia a produção das obras engajadas nele, pois já
possuem um conjunto de conceitos independentemente dos
objetivos narrativos. Alguns deles são: apelo emocional,
amor não correspondido, sacrifícios extremos, perseverança e catarse – os quais podem ou não vir em conjunto.
Esse leque de elementos organiza a produção de anime e dá margem para pensarmos o motivo do sucesso
dessas obras como bem-sucedidas, tornando-se imagens
clássicas dos heróis do pop através de seu apelo. Muitos
desses heróis, inclusive os já citados, se apresentam como
pontos de referência justamente por possuírem um discurso atrelado a algum, ou alguns, desses elementos.
Nossa questão principal envolve essa simpatia e
defendemos que ela é validada na recepção quando o objetivo artístico da animação possui amparo em dados reais,
tornando-a curiosamente uma escrita da história para
quem vê.
Acreditamos que o questionamento se torna ainda
mais interessante e válido se levamos em consideração a
pouca presença de conteúdos curriculares sobre a história
da Ásia como um todo (na educação básica e no ensino
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superior), o que faz com que as animações tanto de cinema
quanto de TV passem a cumprir esse papel lúdico e didático
simultaneamente de maneira não proposital. Portanto, o
conceito de simpatia dos estudos de mídia e comunicação
se apresenta como um conceito-chave para se compreender
o interesse, mas também a presença das obras da indústria
do anime no imaginário coletivo como formadoras de
saberes históricos.
Para tal, partimos para a análise de conteúdos
narrativos, buscando perceber a presença desses mesmos
dados e sua forma artística consolidada. Dentre esses
conjuntos de obras, pensamos sobre Himura Kenshin,
protagonista de Samurai X, e seu lugar midiático na construção de um conhecimento sobre a história do séc. XIX no
Japão.
*
Samurai X alcança o público não somente no espaço
do virtual, informal, mas também do televisivo, formal, ali
estavam os episódios da franquia em dois momentos: de
inícios de 1999 até inícios de 2000 exibido pelo programa
TV Globinho (Rede Globo) e entre 2001 e 2002 pelo bloco
de animes do canal Cartoon Network.
Diferente das produções norte-americanas, sempre
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presentes na grade, e sendo territorialmente distante da
realidade brasileira, havia uma série de elementos e
construções considerados polêmicos para aquele contexto,
pautado pelo crescimento do grupo dos evangélicos
neopentecostais, mais conservadores.
Esse último dado, somado aos sucessivos erros
programáticos da Rede Globo, com os episódios fora de
ordem, erros de corte e o próprio horário impensado (visto
que na história há vários momentos de sanguinolência,
atípicos para adolescentes e jovens, que eram exibidos, às
vezes com cortes, às vezes não, para crianças no turno
matutino), afetou fortemente a exibição.
Contudo, considerando os elementos narrativos e a
“moral da história” e sua audiência brasileira, podemos
compreender Samurai X como um ícone do discurso japonês sobre sua própria história, presente no imaginário de
jovens quando perguntados sobre o período retratado, a era
Meiji (1868-1912). Ao nosso ver, há três grandes imagens
dentro da série: a figura samurai e sua lógica, a questão da
modernização e o papel singular do conceito de tradição.
Enfim, aqui o fã e o pesquisador podem se fundir para
tentar demonstrar que Samurai X é uma obra ainda presente no imaginário de uma juventude de 18-35 anos,
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exemplo crucial desse processo de criação midiática de
simpatia e empatia, pois nela ficamos conhecendo em um
só esforço a história do Japão, a história dos samurai e os
usos possíveis dessa lógica samurai pela vida do personagem principal, Kenshin Himura. Vejamos.
*
O autor, Nobuhiro Watsuki (1970–), pensou o seguinte
contexto: no interior do Japão Meiji de 1868-1912,
encontramos Himura Battousai, o famoso espadachim de
finais do governo Tokugawa (1600-1868), buscando restauração pessoal pelos seus atos de quando era um retalhador.
Como sabemos, antes da famosa Renovação Meiji –
quando o poder imperial é tornado um poder prático e não
somente simbólico – o Japão estava em convulsão; a crise
interna do próprio sistema Tokugawa, causada pela perda
crescente de poder prático das elites na geografia de então
deu base para a Restauração Meiji de 1868.
Os senhores locais, conhecidos como daimyo, estavam
superando o poder central através de estreitas relações
com o grupo de comerciantes chōnin, desde sempre malvistos pelo seu potencial poder de influenciar as bases tradicionais japonesas, através da introdução de artigos ou
ideias comerciais contrárias ao discurso da japonidade.
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Portanto, neste contexto moderno (1640-1857) temos
notícia de intensas relações entre japoneses e holandeses
para o estudo das “coisas de Holanda”, como ciência, religião, matemática e política (balística). Isso faz ruir aquela
ideia datada de ocidentalização, visto que os japoneses já
lidavam com este intenso fluxo de ideias muito antes e,
mesmo após esse contexto crítico, precisaram analisar as
ideias ocidentais que viriam a conhecer, a fim de aproveitálas e ressignificá-las.
Mais ainda: a estes fatos podemos somar o choque
civilizacional ocasionado pela chegada de Perry, o
comodoro norte-americano designado para missões de
dominação e expansão da influência desta nação para
outras áreas menos conhecidas ou menos dominadas pelas
potências imperialistas. A intenção de Perry era abrir os
portos japoneses para negociações com os EUA e nesta
primeira oportunidade impôs a diplomacia das canhoneiras
para a assinatura do Tratado de comércio de Kanagawa
(1854). O movimento seguinte, seu retorno em 1857, marca
essa intenção imperialista com mais ênfase, visto que a
abertura foi imposta junto a concessão de espaços para
órgãos ocidentais (consulados, mercados e escolas).
O império do Japão fora desafiado e vencido, visto que
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os samurais não conseguiriam fazer frente aos dados
militares estrangeiros, quando eles se acreditavam invencíveis se aplicassem a ética samurai. O xogunato passa a ser
considerado inábil e passível de críticas. Alguns falaram em
sua substituição, outros falaram em sua reformulação, mas
ambos queriam a expulsão dos estrangeiros, se possível.
Aqui já temos o rascunho do famoso período do
Bakumatsu (1853-1867), quando grupos liderados pelos samurais de Satsuma e Chōsū impetram o lema “reverenciar o
imperador, expulsar os bárbaros” (Sonnō jōi). Na famosa
batalha de Toba-Fushimi (27 a 31 de janeiro de 1868) o
xogunato foi vencido e a vitória imperial foi proclamada.
Diante disso, em 1868, o imperador foi retomado
como matriz e justificação de um intenso processo modernizador, cujo estabelecimento se dá entre 1868 e 1889,
diante da necessidade de se construírem novas premissas
nacionais. Há que se destacar: o processo conta com uma
intensa atividade da intelectualidade nipônica em repensar
os elementos de sua cultura e o império sempre presente
foi um deles – logo, não podemos falar de uma ocidentalização se pensamos esse intenso processo de reflexão
nacional como contraponto a visões tradicionais que pensam a passividade japonesa diante do poderio ocidental.
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*
Esse apanhado histórico é necessário, pois os episódios de Samurai X retratam uma síntese e uma espécie de
interpretação desses acontecimentos para nos apresentar
Kenshin e seu desenvolvimento. Na verdade, nos apresentam ele e a história japonesa na montagem de sua adaptação ficção – provocando-nos quanto à possibilidade de pensar ensino de história da Ásia através do audiovisual. Se a
história da Ásia não encontra lugar curricular, encontra
lugar nas mentes de adultos, jovens, adolescentes e crianças
participantes ativas no processo de consumo das animações: muitos jovens, quando consultados sobre a história
japonesa e em especial sobre o período Meiji, apresentam
Rurouni Kenshin como ponto de partida de suas considerações.
O anime do Japão, como já dissemos, é um soft power:
o setor da cultura deste país reinventa modos de ser através
da sua indústria dos personagens. Kenshin e todos os seus
amigos sugerem modos de ser e de se apropriar da cultura
tradicional ao mesmo tempo que simbolizam (e interpretam) Meiji e seus elementos históricos.
*
Hitokiri no Battousai, foi assim que Kenshin Himura
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ficou conhecido no período imediatamente anterior às
intensas transformações da modernização. Durante o período de desordem que antecede a renovação da figura imperial, nosso herói vivia de vender seus serviços de espadachim.
Existe uma curiosa semelhança entre os elementos
narrativos da obra e a escrita da história deste momento,
pois ficamos sabendo que em função da sua habilidade, tornada famosa por setores relacionados ao governo militar,
Kenshin recebe o título de retalhador no período do
Bakumatsu, mas com a vitória do projeto imperial, seus
pensamentos o impelem a uma peregrinação pelo novo
Japão que nascia, tendo como objetivo o apagamento desse
passado.
A figura do samurai como um asceta foi dando lugar a
uma progressiva capitalização do caminho da espada, pois
mais e mais senhores desejavam manter o seu poder local e
alcançar postos junto ao poder nacional momentos antes do
colapso do sistema.
Nobuhiro pensou em demonstrar uma espécie de
desumanização daqueles que são vistos como símbolo da
cultura japonesa, justamente quando passam a desejar o
poder e a autopreservação. Não há datações tão específicas
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na obra, mas sabemos que o contexto de 1847-1867 é
decisivo para a derrota do projeto tradicionalista, e Himura
e outros percebem o destino eminente da figura samurai,
detentora do signo da violência desde meados do século 11:
ou formalizavam o abandono do caminho da espada em
prol do novo governo – alguns foram de fato reaproveitados
para fins de segurança pública –, ou lhes restaria a errância
e a peregrinação ensinadas pelo budismo, em busca de
iluminação no novo contexto.
No entanto, a história não tem somente Kenshin e
seus inimigos como pontos focais. Basta alguns episódios
depois, e somos apresentados a mais integrantes desse
grupo: Kaoru Kamiya, professora de kendo que luta para
manter sua escola; Sanosuke Sagara, inicialmente um bad
boy oitocentista; Hajime Saito, “ex-samurai” como Himura,
mas que entrou no setor da segurança pública com muito
menos danos psicológicos; Yahiko Myōjin, um jovem dado
como pagamento por uma dívida familiar, resgatado por
Kenshin.
Saito era um dos samurais que rivalizava com Himura
em tempos de matança. Ambos participaram do grupo de
samurais servidores do xogum, o Shinsengumi. Saito ficou
conhecido por sua técnica extremamente rápida e mortal,
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focada na perfuração de longa distância (gatotsu).
A parte interessante sobre ele é a sua inspiração em
uma figura histórica real da história japonesa, Yamaguchi
Hajime (1844-1915), também samurai e pertencente ao
Shinsengumi. A diferença entre ambos é que na ficção Saito
sobrevive ao período e ao deixar a causa pró-xogunato
torna-se um respeitado policial e investigador, e nos registros históricos Yamaguchi tornou-se um professor respeitado, mas sem passagens por órgãos públicos modernos.
Sanosuke, chamado “Sano” em nossa dublagem, era
um membro da tropa Sekihō, de acordo com a história, uma
força paramilitar que objetivava a reforma agrária e um
desenvolvimento menos acelerado da modernização, mas
que foi perseguida e eliminada pelas forças do governo
Meiji. Sanosuke sobrevive ao massacre graças ao sacrifício
do líder da tropa que o criou como se fosse um pai. O ódio
nutrido por esse personagem vai sendo tratado aos poucos
e retoma a reflexão de como podemos superar essas lesões
psicológicas. Historicamente, não encontramos registros de
um projeto como a tropa, mas não foram poucos os
movimentos de contestação populares.4
4

IKEGAMI, Eiko. Citizenship and National Identity in Early Meiji Japan, 18681889: a comparative assessment. International Review of Social History, 40,
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Yahiko, uma criança que foi dada por seus pais como
pagamento de uma dívida, servia em casas ao redor do
Kyoto em condições análogas à escravidão, sendo resgatado
por Kenshin. O jovem passa a integrar esse círculo íntimo
de nosso protagonista, que assume o dever de lhe ensinar o
caminho da espada para autodefesa e autoconhecimento.
Embora ainda um menino, Yahiko vai se tornando um
espadachim e ingressa no estudo do estilo Kamiya Kasshin,
sobre o qual falaremos adiante, e, eventualmente, se torna
um dos aliados mais confiáveis de Kenshin na história. Todos orbitam a vida de Kenshin tendo como missão mostrar
possíveis respostas ao grande questionamento sobre os rumos e heranças da modernização na subjetividade coletiva
e individual.
Himura e todos os demais personagens que aparecem
encontram-se em um profundo desencaixe nesse estado de
coisas atravessado pelo conceito de mudança: são mudanças na geopolítica, na sociabilidade, na política e, sobretudo,
na identidade nacional. Estão fora do lugar por não terem
participado totalmente dos pactos estabelecidos com essa
renovação das coisas.

supplement 3 (1995), p. 185-221.
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No limite, aos samurais não foi permitida a participação no uso de força para garantir o sucesso da restauração,
e nem a pactuação dos termos dessa nova sociabilidade,
pois eram uma força potencialmente disruptiva. A qualquer
momento poderiam pegar em armas e retomar a lógica do
xogunato. Logo, o primeiro elemento a ser repensado foi a
estrutura de classes e a abolição das classes anteriormente
estabelecidas em prol de algo mais moderno.
O processo começou pela reformulação da lógica do
pertencimento, tradicionalmente entendido nas palavras
uchi e soto. “Uchi”, num sentido mais filosófico, é “ser de
dentro”; “Soto” é “ser de fora” – os quais organizam os
termos das hierarquias na sociedade nipônica.
Desde tempos antigos a hierarquia funciona no Japão
como uma forma de fixação dos grupos especializados em
funções ou nos mais variados dō existentes. Acontece que
nesse contexto de reformulação da pirâmide social, é necessário horizontalizar os indivíduos sem os termos da violência e da opulência. As artes tradicionais eram praticadas
pelas elites, que por sua vez davam as normas e os modos
de fazer corretos de determinada prática. A hierarquia aí
presente, aquela de haver um grupo que pode ditar a regra,
não precisava deixar de existir, mas os grupos em questão
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sim.
Não era mais a ascendência nobre ou o aprendizado
das artes ou práticas samurai que dariam o tom das relações, e sim a solidez dos âmbitos do público e do privado e
suas instituições. No entanto, falamos da continuação de
um pertencimento na medida que nem todos possuem autoridade e autorização para agir socialmente de qualquer
maneira.
Nesse sentido, voltamos a Kenshin, o qual sendo um
andarilho nascido no sistema anterior, por conta do desencaixe porta uma variação em sua personalidade justamente
para tentar ser outra pessoa diante do novo e da necessidade de fuga do passado. Isso é uma estratégia de desenvolvimento de pertença que o autor demonstra como sendo
praxe em contextos de mudança postulados sem a participação do todo social, caso de Meiji.
A abolição dos poderes locais e a criação dos distritos
e o complexo processo de interligação entre eles – ocasionado pela indústria ferroviária – deu a esses conceitos
uma instituição para se ampararem: a casa, ie, e família,
kazoku. Em síntese: Kenshin e seus amigos, e a amizade
desenvolvida entre eles, exemplificam o conceito de casa
(ter um lar) e o conceito de família (ter um grupo).
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De acordo com a história, em contraste com o
xogunato, falamos do reconhecimento de todos como cidadãos pertencentes a um novo grupo local, a casa, e ao novíssimo corpo nacional. De certa forma, a primeira imagem de
Kenshin como um andarilho que chega a alterar sua personalidade é uma forma de Nobuhiro mostrar, paralelamente,
a capacidade opressiva da transformação operada pelas
elites Meiji, desencaixando sujeitos criados no registro de
uma cultura política anterior.
Desta forma, Kenshin é “de fora” (soto) dessa nova
lógica, contudo busca se encontrar nela. Sua peregrinação o
leva a um dos bairros de Kyoto, centro do poder de então,
onde fica sabendo de alguém que usa seu nome e comete
atrocidades. Sua história havia se tornado uma lenda, pois
os atos para os quais era contratado, basicamente, consistiam em eliminar alvos de senhores locais.
Um daimyo é senhor de terras, do trabalho dos camponeses e de parte da produção. Seu domínio podia ou não
possuir uma guarnição destacada para proteger as terras
ou atacar outros daimyo. Kenshin era contratado para invadir essa defesa e eliminar o poder pela cabeça.
Dados os sucessos, ficou conhecido pela alcunha que
citamos, Retalhador, e tornou o seu estilo de combate igual189
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mente conhecido – o estilo Hiten Mitsurugi. Evidentemente,
trata-se de uma criação específica de Nobuhiro para a obra,
mas o conceito de estilo ainda é real na maioria das artes
japonesas5.
Por sua vez, a criação do Hiten não visa necessariamente divulgar o kendo na cultura pop japonesa, pois é
uma prática disponibilizada como as demais artes, mas
muitos jovens brasileiros e de outras partes do mundo
passaram a se interessar e praticar o kendô depois de
acompanhar a série, justamente pelo caráter diferente de
poder praticar uma arte tão culturalmente distanciada. O
desafio está em todas as artes terem uma escola, um modo
de fazer, uma linhagem a qual o ingressante precisa conhecer e interiorizar para superar seus limites.
Kenshin assumiu a peregrinação e a paz para pensar
consigo mesmo sobre seus atos pregressos, mas o estilo
segue com ele. Tendo aprendido esse estilo na juventude,
em função do assassinato de todos os membros de sua
família, Himura tornou-se um aprendiz de Hiko Seijūrō, mas
5

A criação do Hiten não visa necessariamente divulgar o kendo na cultura
pop japonesa, pois é uma prática disponibilizada bem como as demais artes,
mas muitos jovens brasileiros e de outras partes do mundo passaram a se
interessar e praticar o kendo depois de acompanhar a série, justamente
pelo caráter diferente de poder praticar uma arte tão culturalmente
distanciada.

190

Animando as mangas – ensaios sobre animes e mangás

não recebeu de seu mestre a autorização para passar
adiante a linhagem, pois o uso do estilo para matar indiscretamente ou mesmo profissionalmente era proibido.
Logo após a promulgação do novo governo, ele se
exila e não vemos a presença do mestre até meados da
história. Nesse ínterim, a peregrinação de Kenshin o leva
diretamente ao malfeitor que usava seu nome, mesmo que
ele não quisesse enfrentar tal situação. O farsante invadiu
uma escola de kendo, dojô, liderado por uma mulher, Kaoru
Kamiya, que já vinha sofrendo com as baixas de alunos e
com o preconceito, para violentá-la.
Kaoru merece uma olhada mais detida também: filha
de um samurai portador do estilo Kamiya (também uma
invenção), ela assume a tarefa de liderar e organizar a escola.
A imagem retratada é pouco usual e por isso mesmo
interessante. Não é inexistente como se pensa, visto que as
mulheres que se envolviam com o estudo de artes marciais
realmente existiram – as chamadas onna-bugeisha. O aspecto interessante é retratá-las nesse momento Meiji, pois
depois da restauração, assim como os homens samurai, elas
foram proibidas de ensinar os seus caminhos da arte. Às
mulheres seria permitido o aprendizado de artes menos
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bélicas (com flores e arranjos, a cerimônia do chá, a caligrafia e outras) e o caminho da gueixa – as damas de companhia que poderiam ou não lidar com o sexo.
Kaoru então é uma mulher com liderança num Japão
machista. Ela não somente sabe se defender, mas tem o
senso do código samurai entranhado muito mais que
Kenshin, homem. A autoria de Nobuhiro conduz a uma
reavaliação do lugar histórico da figura feminina num Japão
tradicionalmente centrado na figura masculina? Seria possível ver os impactos dessa representação crítica no consumo
dos jovens e adolescentes dos anos 1980 e 1990?
Ela estaria disposta a morrer pela honra do estilo,
contudo a cena em que ela se envolve com o impostor tem
um desfecho feliz após a intervenção de Kenshin. Ambos se
envolvem minimamente depois disso: ela o deixa instalar-se
em sua casa, compartilha de sua comida e espaço, usa-o
para serviços domésticos, para manter as coisas em ordem
e a história começa com os dois. Não é um relacionamento
tão romântico, mas notamos de cara o envolvimento e o
possível desenvolvimento dele como fio condutor de
algumas situações futuras na narrativa.
Kenshin precisa dela para se reencontrar. Precisa ter
alguém para começar a reavaliar o peso do passado, e estar
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na posição de aprendiz, novamente, pode ser crucial para a
retomada da sua identidade – ou a sua reconstrução – no
Japão que se lhe abria.
A sua percepção de si mesmo e da sociedade estava
em reconstrução, e todas essas transformações subjetivas
passariam a ter o relacionamento, o amor (à japonesa), e a
perseverança como balizas. Conhecer Kaoru lhe permitiria
juntar os cacos da sua história, contando duas grandes
questões mentais: o seu lugar no mundo oitocentista em
transformação e o seu eu necessitado de reformulação.
Por tabela, conhecer Kenshin leva todos os demais
componentes de seu núcleo a esse exercício de repensar os
próximos passos quando a história e o cotidiano estão em
intensa transformação. Trata-se de assumir um lugar no
moderno.
*
Samurai X, portanto, faz uma leitura crítica da
modernização, se pensarmos que na visão de Watsuki ela
não foi pactuada com o todo. Por outro lado, a elogia
quando seus personagens apresentam possibilidades paralelas de aplicação social do projeto da modernização.
Também, Watsuki apresenta o Japão, o que é ser japonês e a
modernidade – através de Kenshin, Kaoru, Yahiko, Sano,
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Saito e todos os demais.
Eles são as partes de um discurso sobre Meiji de
Nobuhiro para o fã japonês – e para nós? – que ainda não foi
totalmente datado e permeia nossos imaginários sobre o
que é o Japão e o oitocentos japonês.
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A construção da dualidade entre os conceitos de bem e
mal na linguagem dos mangás/animes

Luiz Eduardo Fernandes Moraes

Introdução
Um dos fatores mais presentes nas histórias de
aventura que trabalham com conceitos além da realidade, é
a dualidade entre o lado dos heróis e dos vilões, e geralmente, a partir desse tipo de confronto que se constrói os
enredos deste tipos obra, sendo que aqueles que defendem
o bem normalmente são aqueles que saem vitoriosos sobre
seus adversários.
Ambos os conceitos passaram a ser trabalhados
entre os séculos 6 e 7 a.C, quando o profeta Zoroastro
passou a compilar os ensinamentos da religião denominada
Masdeísmo (originalmente compilada por Zend-Avesta), e a
partir de então passou a ser conhecida como Zoroastrismo,
e uma das principais características da mesma é o dualismo
entre o bem e o mal, forças que eram representadas por
duas divindade, Ormuz-Mazda e Arimã, respectivamente.
Criadas essas figuras divinas, a ideia base dessa religião,
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consiste no fato de que Ormuz-Mazda, por meio da fé de
seus devotos, sempre seja capaz de superar Arimã e as
forças do mal.
Na Grécia Antiga, Aristóteles já pregava que uma
história de ficção, de alguma forma deve possuir um antagonismo perante o protagonista, não sendo necessariamente um vilão, mas sim, algo que fosse capaz de entrar em
conflito com os ideias do mesmo, que no fim tinham o papel
de enaltecer os ideais e atos feitos na missão do protagonista da história. Apesar de ser um aspecto que passou a se
mostrar presente na literatura grega, Monica Faria, especialista em narrativas da UFPEL, alega que “os próprios heróis
faziam atos bastante questionáveis” tornando difícil de
diferenciar os personagens bons dos maus; as histórias
escritas durante esse período tiveram grande influência no
desenvolvimento do conceito de antagonista, sendo que, em
grego, tal palavra significa “competidor” ou “rival”.
Já durante a Idade Média, a figura clássica do vilão
passou a se consolidar, aquela que busca criar um contraponto ao herói de forma maligna, tornando o cerne da
história o conflito do bem contra o mal. Isso é utilizado por
diversas religiões espalhadas ao redor do mundo, algo defendido por Paul Carus na obra The History of the Devil em
196

Animando as mangas – ensaios sobre animes e mangás

sua frase “O medo é sempre o primeiro incentivo ao culto
religioso”, e com isso ele busca dizer que a presença de uma
figura maligna é essencial para qualquer religião, tendo em
vista que a distinção entre o bem e o mal se mostra clara em
todo conto religioso/mitológico.
Feito o retrocesso histórico relacionado com o surgimento da dualidade em pauta é preciso estuda-la por meio
de uma abordagem ética, pois é da natureza do homem ser
passível ao julgamento moral, e visto que as narrativas de
aventura colocam como seu foco principal o conflito entre o
bem e o mal, a distinção de ambos é resultado do julgamento moral do homem, a partir de tal ponto de vista
Cappelari afirma:
Visto que a ética possui inúmeras interpretações, torna-se complexo definir o certo e o
errado, o bem e o mal, de formas absolutas. A
concepção de o que é moralmente aceitável
varia conforme a cultura de cada lugar. As
convicções filosóficas que abordam o tema
também são múltiplas. A maior parte dos
grandes pensadores da área em algum momento de sua obra trabalhou temas éticos
(CAPPELARI, 2007, p. 103)

Ao analisar essa dualidade sob a visão do herói, o
antropólogo Joseph Campbell desenvolveu o conceito da
“jornada do herói”, que em o herói atende um chamado a
novas aventuras, buscando o desconhecido, o encontro com
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um mentor, o ato de enfrentar provações e dessa forma ter a
conclusão de sua história. Sendo assim, nesse capitulo
analisaremos como que esses ideais são trabalhados nos
mangás My Hero Academia (Boku No Hero Academia), de
Kohei Horikoshi, e no anime Fullmetal Alchemist Brotherhood, a adaptação do mangá Fullmetal Alchemist, de Hiromu
Arakawa, onde ambos os conceitos estão presentes, todavia
são construídos por diferentes vertentes.

Um conflito de alquimistas e homúnculos
Fullmetal Alchemist Brotherhood (FMAB) é um anime
que retrata a jornada de Edward e Alphonse Elric que,
desde a infância praticavam alquimia, e quando a mãe deles
faleceu, os irmão utilizaram a transmutação humana, com
fins de ressuscitar sua mãe, uma das principais proibições
da alquimia, como resultado, Edward (Ed) perdeu uma
perna, já Alphonse (Al) perdeu seu corpo por completo e
para ele não morrer, seu irmão mesmo sem uma de suas
pernas se arrasta até uma armadura e prende a sua alma a
ela. A partir desse evento que se inicia a história do anime,
em que Ed busca recuperar o corpo de seu Al.
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O exército e os alquimistas
Em FMAB, o exército, composto de alquimistas e
soldados, é comandado pelo Füher Bradley, a figura de
maior autoridade na obra, sendo a obrigação do exército
cumprir suas ordens ordens sob qualquer circunstância.
Nesse contexto, a partir do comando do Füher que os
soldados e alquimistas buscam manter a paz no país,
utilizando qualquer meio que possa ser necessário para a
concretização de tal objetivo.
No mangá é possível colocar em evidência os personagens Roy Mustang junto dos irmãos Elric como as principais figuras heroicas na trama. Roy, o alquimista das chamas, se destaca por ser um dos grandes heróis durante a
Guerra de Ishval, um dos maiores eventos na história de
FMAB; já Edward e Alphonse, como os personagens principais do mangá, são reconhecidos por sua perseverança em
sua jornada para recuperar seus corpos, quanto a tal característica Luyten afirma:
A perseverança é outro traço do comportamento do herói de mangá, o qual tenta obstinadamente chegar à meta estabelecida. Os
heróis são retratados como pessoas comuns
que desejam tornar-se os melhores naquilo
que estão empreendendo. A ação das histórias está voltada para como deve ser o de-
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sempenho do herói para alcançar o sucesso:
treinos exaustivos, força de vontade e muita
paciência. (LUYTEN, 2000)

Para analisar os representantes do bem em Fullmetal
Alchemist Brotherhood serão utilizados os conceitos da “Jornada do Herói”, desenvolvido por Joseph Campbell em seu
livro The Hero with a Thousand Faces (O Herói de Mil
Faces).
De maneira conceitual, ela se divide em três pilares,
a chamada (quando o herói passa a aspirar por sua jornada), a iniciação (o herói da início às suas aventuras,
aprendendo novas técnicas) e o retorno (a jornada chega a
um fim, sendo que o herói retorna com novos poderes, experiência e conhecimento).
Em FMAB, o momento da chamada corresponde a
quanto os irmãos Elric se inspiram no seu pai, que apesar
de ser ausente eles sabiam do fato dele ser um grande
alquimista, assim eles começaram a estudar os livros de seu
pai para poderem dominar a alquimia. O período de mentoria se define quando os irmãos entram em contato com a
personagem Izumi Curtis, que após colocar os jovens sob
sua primeira provação, ela resolveu treina-los para serem
melhores alquimistas.
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Então o próximo estágio consiste na transição de
mundos/realidades do herói, em que no anime corresponde
ao momento em que o Roy Mustang junto de sua parceira
Riza Hawkeye, ao saberem da notícia de que um grande
alquimista vive em Resembool (cidade dos irmãos Elric)
vão até o local, ao descobrirem que tal alquimista é o
Edward eles o convidam para ser um membro do exército,
obtendo benefícios para os ajudar a recuperar seus corpos,
assim eles deixam sua cidade do interior e vão para a
Central, onde entram em contato com um novo mundo.
Na Central, Ed recebe o título de Alquimista de Aço,
onde passar a agir como um “Cão do Exército” e se aliou à
Riza Hawkeye, Roy Mustang, Louis Armstrong e Maes
Hughes em sua jornada; em meio a ela o jovem busca obter
a pedra filosofal, cujo poder seria capaz de recuperar tanto
o corpo do seu irmão, quanto o seu, todavia ao se aprofundar em suas pesquisas ele entra em contato com os homúnculos (o principais vilões da obra) e assim começa a passar
por provações, desta vez tendo seus aliados e inimigos
definidos.
O maior conflito da obra ocorre após os irmãos Elric
junto aos seus aliados descobrem o real objetivo dos homúnculos, Ed ter lidado com o fato de ter encontrado seu
201

Animando as mangas – ensaios sobre animes e mangás

pai novamente e Al ter sacrificado sua vida para que seu
irmão recupere o braço; em uma situação em que o primeiro Homúnculo, o pai dos outros que Edward e Alphonse
enfrentam durante o anime, está no auge de seu poder, Ed
deve lidar com todos esses acontecimentos para superar o
vilão e salvar seus aliados.
Tendo derrotado o vilão, Ed chega ao fim de sua
jornada, em que sacrifica sua capacidade de utilizar a alquimia (oferecendo a parede da verdade, algo que o possibilita
a usar a alquimia) em troca do corpo e alma de seu irmão,
sendo esta, como dita por ele, a última transmutação do
alquimista de aço, depois de tal feito, ele e Alphonse “ressuscitam” os encaminhando pro fim de suas jornadas.
Como o fim de sua jornada, ambos retornam para
Resembool e deixam o exército, para começarem a estudar
a alquimia e a forma que ela se expressa nos outros países
que fazem fronteira com a nação que eles vivem.
Terminada a análise da figura do bem no universo de
FMAB, com base na jornada do herói de Joseph Campbell,
percebe-se que o bem se expressa pela união por um bem
maior, representada pela união dos irmãos Elric com outros
membros do exército, tal como a capacidade de motivar
pessoas a permanecer com um objetivo em mente, lidando
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perante eles com perseverança, algo que Ed é capaz de
cultivar em todos aqueles que entram em contato com ele.
Entretanto, a figura heroica do exército é parcialmente fragmentada, depois da descoberta de que o Füher
Bradley e seu filho eram homúnculos e junto a alguns outros oficiais corromperam o exército, sendo que foram eles
que ordenaram o início da Guerra/extermínio de Ishval (um
dos principais conflitos na obra), e todas as mortes resultantes desse evento tinham fins de auxiliar na concretização
do plano do primeiro Homúnculo; tendo em vista tais circunstâncias Roy Mustang, após o fim do conflito final na
obra, assume o cargo de Füher para manter a ordem e
sustentar o simbolismo do exército, visto que a informação
da corrupção dentro do mesmo não havia chegado à
população.
Os homúnculos e os sete pecados capitais
No anime Fullmetal Alchemist Brotherhood, os
homúnculos são os representantes do mal na obra. O
primeiro Homúnculo teve seu nascimento no antigo país
Xerxes, onde foi criado por cientistas com fins materiais, e a
forma como os mesmos tratavam sua criação que deu
origem à personalidade do personagem posteriormente na
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obra, sendo que seus atos seriam justificados pelo complexo de inferioridade do personagem nutrido pelos cientistas que o criaram, perante a situação em questão Tania P.
Thenady e Liem Satya Limanta afirmam:
Como "pais", os cientistas de Xerxes interagem com o Homúnculo somente quando precisam de algo e quando não precisam dele, o
que realmente acontece na maioria das vezes. Além disso, o Homúnculo é colocado em
um laboratório confuso e abandonado. A colocação do Homúnculo em si é um sinal de
indiferença e ignorância dos cientistas em
relação ao "filho" deles. A comunicação entre
os cientistas como o “pai” e o Homúnculo
como a “criança” é escassa, uma vez que os
cientistas só conversam com o Homúnculo
apenas quando precisam de algo, mas mesmo quando falam com ele, falam severamente. (2013)1

A maneira que o Homúnculo é “objetificado” junto as
suas diferenças físicas comparadas aos humanos, sendo que
ele em sua forma original é apenas uma bola com um olho
com capacidade de fala; tais acontecimentos resultam na
vontade do vilão de se tornar superior a raça humana, ao
mesmo tempo em que busca se parecer com ela. Questões
como a forma de nascimento diferente (visto que ele foi
1

Citação traduzida de maneira livre do artigo “The Inferiority Complex of
Homunculus in Hiromu Arakawa’s Fullmetal Alchemist” de Tania P. Thenady
e Liem Satya Limanta.
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criado artificialmente) e a inveja que ele sente da
humanidade contribuem na construção do complexo de
inferioridade do vilão de acordo com Limanta e Thenady
(2013).
A partir destes sentimentos o Homúnculo começa a
orquestrar um plano que a partir do desejo de imortalidade
do rei de Xerxes ele iria encontrar uma forma de receber a
característica no lugar do rei, ao concretizar seu plano ele
deixa de ser uma bola e obtém um corpo humanoide
semelhante ao de Van Hohenheim (seu único amigo, que
viria a ser o pai dos irmãos Elric) e ambos se tornaram
seres imortais passado o evento.
Em sua jornada para ser o humano perfeito o
Homúnculo retira de seu corpo os sentimentos que
representam os sete pecados capitais, um tema abordado
na obra no momento de caracterizar a raça humana e a
necessidade do vilão em superá-la, esse objetivo tal como
sua motivação é relatada por Van Hohenheim no anime.
Luxúria, ganância, preguiça, gula, inveja, ira e
orgulho. Eles dizem que um homem tem sete
pecados ... por outro lado, todas essas emoções são absolutamente necessárias para entender outros humanos.

Como resultado de seu ato são originados os vilões
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Luxúria, Ganância, Preguiça, Inveja, Gula, Ira (Füher
Bradley) e Orgulho (Selim Bradley, filho do Füher), desta
forma o Homúnculo original se torna um ser frio e racional,
que começa a orquestrar um plano que objetiva a destruição de Deus, visto que o vilão busca absorver todo o poder
da entidade em questão, para enfim se tornam superior a
raça humana.
Assim pode-se concluir que o mal em FMAB é reflexo
da construção de um complexo de inferioridade por meio
da “objetificação” de seres, tais como visões pejorativas
perante um ser e diferenças físicas/psicológicas em comparação aos outros; como resultado um sentimento de inveja é
criado pelo resto da humanidade, e simultaneamente esse
ser busca se tornar superior a aqueles que ele inveja, nutrindo sentimentos como a ganância, ira, inveja e orgulho,
algo que justifica o fato dos sete pecados capitais como os
vilões da obra, sendo que tais sentimentos são fortalecidos
por um complexo de inferioridade.

O bem e o mal na sociedade super-humana
My Hero Academia, ou Boku No Hero Academia
(BNHA), conta a história de Izuku Midoriya como estudante
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do colégio U.A, trabalhando a origem do personagem tal
como o universo que o cerca, introduzindo uma sociedade
super-humana que começou a crescer de maneira inexplicável, em que cerca de 80% da população mundial tenha
acesso a poderes, que na obra são chamados ou de dons ou
individualidades, esse acontecimento fez que algo que pertencia somente ao mundo dos comic books (HQs), se tornasse uma realidade, dessa forma surge a profissão dos
super-heróis para conter os atos dos vilões que surgiam; a
partir da necessidade da profissionalização dos heróis, são
criados colégios responsáveis por educar as novas gerações
de heróis.

Os super-heróis e sua representatividade
No universo de BNHA, existe um herói que se
sobressai perante os outros existentes, este é All Might
(Toshinori Yagi), um personagem que em todos os seus atos
aparece sorrindo para tranquilizar aqueles que estão aterrorizados e diz “Está tudo bem, sabem por que? Porque eu
estou aqui.”, os seus feitos deram origem a uma sociedade
em que a paz é uma realidade, e a partir de então ele é reconhecido não só como o super-herói Nº1, mas também
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como o Símbolo da Paz, e é esse herói que inspira o jovem
Midoriya Izuku a se tornar um super-herói.
De maneira semelhante ao que foi feito com
Fullmetal Alchemist Brotherhood, a análise da forma de
como o bem é representado no mangá, será usada a jornada
do herói para estudá-la, vale citar que o artigo em questão
vai tratar apenas os acontecimentos referentes as três
primeiras temporadas do anime (que correspondem aos
quatorze primeiros volumes do mangá).
Em primeiro estágio, desde sua infância Midoriya
tinha o sonho de quando despertar seus poderes ser capaz
de entrar na U.A. para se tornar um herói, todavia seu sonho
é quebrado depois de uma ida ao médico, onde lhe foi
revelado que ele não possuía nenhuma individualidade,
passando por um estágio em que o herói tem seu desejo
pela aventura recusado.
Midoriya Izuku tem seu primeiro contato com o
mundo dos heróis no momento que Katsuki Bakugo, um
antigo conhecido dele que desde o período de infância de
ambos praticava bullying com ele, pois ele não possuía
nenhuma individualidade, enquanto Bakugo tinha uma que
impressionava todos aqueles que o conhecem, é seques208
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trado por um vilão, e ao ver a situação, em que os heróis ali
presentes não tinham poderes que eram compatíveis com o
vilão, mesmo assim, sem perceber ele sai correndo para
salvar o amigo, o que chama a atenção de All Might, que
mesmo tendo gastado as suas três horas diárias para o uso
de seu poder (devido ao ferimento de uma luta passada
contra um vilão), se inspira nos atos do jovem e avança
contra o vilão, salvando tanto Midoriya quanto Bakugo.
Depois de tais acontecimentos, All Might vê potencial
no jovem Midoriya e decide passar seu poder, o One for All,
a ele, se tornando assim seu mentor para que Izuku seja
capaz de entrar na U.A. e se tornar um sucessor digno de
Toshinori como o Símbolo da Paz; a partir de então ele
passa por provações em sua jornada desde o primeiro
contato com o mundo dos vilões em uma invasão a uma
aula da U.A. na USJ (divisão da escola que trabalha situações
de resgate) desde a sua luta primeira luta solo que colocava
em jogo a vida de uma pessoa, sendo essa contra o vilão
Muscular, e ao derrotá-lo, Midoriya pela primeira vez é
reconhecido como um verdadeiro herói por uma pessoa,
estas são somente algumas das provações que o
personagem deve enfrentar e se sai vitorioso.
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Até o momento, a provação mais traumática do
personagem foi durante o resgate de seu colega de classe
Bakugo, que durante uma atividade da U.A. em um
acampamento de treinos é sequestrado pela liga dos vilões,
e mesmo quebrando a lei de não poder utilizar os poderes
sem licença ou aprovação de um herói responsável, ele
junto de alguns colegas de classe vai salvá-lo dos vilões,
entretanto simultaneamente All Might no mesmo local
estava enfrentando o vilão All for One, o responsável pelo
ferimento que limita o tempo que Toshinori pode usar seu
poder diariamente, e para vencê-lo ele usa tudo o que
sobrava do One for All em seu corpo, após a conclusão da
luta entre ambos, o personagem diz “É a sua vez” o que para
a população indicava que ele estaria alertando outros vilões
que eles seriam os próximos que o herói ia enfrentar, mas
Midoriya entende de uma forma diferente, em que agora era
a sua vez de tomar o posto de Símbolo da Paz no lugar de
seu mentor.
Analisando a jornada de Midoriya Izuku até o
momento é possível concluir que o lado do bem defendido
nos heróis é concretizado nos atos deles que são
responsáveis por manter a paz na sociedade ao utilizarem
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seus poderes para controlarem os atos dos vilões e assim
nutrem a esperança no coração dos cidadãos e simultaneamente inspiram alguns a se tornarem novos heróis que
sejam capazes de manter o estado de paz e esperança na
sociedade; vale citar que a profissionalização dos superheróis, tal como a necessidade de instituições escolares
para a formação das futuras gerações é uma ferramenta
utilizada para que a transmissão da moralidade defendida
por grandes heróis seja facilitada, formando heróis com um
código moral solido, algo fundamental no caráter de um
herói, como demonstrado no desenvolvimento do enredo
de Boku No Hero Academia, sendo que a maioria das figuras
heroicas de maior peso na obra possuem tal característica.
A forma como a justiça e a moral são representadas
por All Might e Midoriya como seu sucessor correspondem
a condições “de harmonia do interior da alma e da perfeita
unificação das condutas do cidadão” (PEORARO, 2010, p.
24), de maneira análoga ao pensamento de Platão e
Aristóteles, Peoraro afirma:
Platão e Aristóteles consideram a justiça como a virtude por excelência que cria harmonia e ordem na variedade do cosmos e também nas múltiplas funções que compõe o ser
humano, como viver, sentir dor e prazer e
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pensar; é a virtude da ordem e da harmonia
cósmica e humana. (PEGORARO, 2010, p. 52)

A capacidade presente no All Might, tal como em
Midoriya como seu sucessor é o poder de cativar os
sentimentos de paz e alegria na sociedade a qual eles vivem,
é o que os tornam representantes do bem em Boku No Hero
Academia, sendo que por meio de suas individualidades
eles demonstram o caminho para a ordem e harmonia para
os cidadãos de tal universo.

Os vilões e o sentimento de revolta
Em BNHA, o papel dos vilões se reflete na necessidade de contrapor os ideais impostos pela sociedade superhumana, sendo que de forma geral seus objetivos são
focados em demonstrar a sociedade que os conceitos e alicerces sociais os quais eles se apoiam e pensam ser indiscutíveis e concretos podem ser destruídos ao encontrarem
uma forte oposição moral, e este fato é o que constroem os
vilões no mangá em questão.
Neste viés, Nietszche afirma:
A rebelião escrava na moral começa quando
o próprio ressentimento se torna criador e
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gera valores: o ressentimento dos seres aos
quais é negada a verdadeira reação, a dos
atos, e que apenas por uma vingança imaginária obtêm reparação. Enquanto toda a moral nobre nasce de um triunfante Sim a si
mesma, já de início a moral escrava dia Não a
um “fora”, um “outro”, um “não-eu” – e este
Não é seu ato criador. Essa inversão do olhar
que estabelece valores – este necessário dirigir-se para fora, em vez de voltar-se para si
– é algo próprio do ressentimento: a moral
escrava sempre requer para nascer, um
mundo oposto e exterior, para poder agir em
absoluto – sua ação é no fundo reação. (NIETSZCHE, 2010, p. 28-29)

De acordo com Ricoeur (2007), a existência do mal
para a sociedade judaico-cristã ocidental está calcada no
tratamento de sofrimento e morte sob as mesmas condições, “pode-se até mesmo ser dito que é nesta medida que o
sofrimento é sempre tomado como um termo de referência
que a questão do mal difere da do pecado e da culpa”
(RICOEUR, 2007, p. 35).
Ao tratar as narrativas de aventura perante o ponto
de vista dos vilões, eles buscam culpar os heróis, que
também podem ser tratados de maneira semelhante aos
mitos, pelo estado de vida o qual eles vivem, visto isso
Ricoeur explica a existência do mal desta maneira:
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Em primeiro lugar, do lado do mal moral, a
incriminação de um agente responsável isola
a mais clara zona da experiência da culpa de
um antecedente sombrio. Em profundidade,
este abriga o sentimento de ter sido seduzido por forças superiores que o mito não tem
problemas em demonizar. Ao fazê-lo, o mito
é apenas expressar o sentimento de pertença
a uma história do mal, que já está sempre lá
para todos. (RICOEUR, 2007, p. 38)

Quanto ao estudo dos vilões em Boku No Hero
Academia serão analisados os vilões Shigaraki Tomura,
Stain e All for One.
Introduzido como o primeiro vilão do mangá em um
ataque à U.A., o vilão revela as suas motivações de destruir
a sociedade que venera os heróis de maneira incontestável
perante seus atos, e desta forma questiona All Might
durante o ataque “E se você pratica a violência para salvar
os outros, isso é um ato de heroísmo, não é mesmo, meu
caro herói?”, ele se mostra indignado com a forma que a
sociedade repudia a violência dos vilões quando apoia a
mesma violência quando praticada pelos heróis e ainda
completa sua afirmação questionando a representatividade
de Toshinori como o símbolo da paz, ao alegar que apesar
de ser capaz de manter a paz, isso só é possível por ele se
tratar de um instrumento violento de repressão de alto
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poder, e como justificativa de seus atos ele diz que violência
somente gera mais violência, de maneira que a saturação de
heróis faz com que o mal se sinta “estrangulado” e sem ser
para onde ir e para acabar com ela ele busca destruir a
sociedade super-humana, visto o que foi dito por Shigaraki
quanto a repressão do mal é possível associar a uma
afirmação de Maffesoli que diz:
Constata-se uma volta do mal com toda a
força. Refiro-me à face obscura de nossa natureza. Aquela mesma que a cultura pode em
parte domesticar, mas que continua a animar
nossos desejos, nossos medos, nossos sentimentos, sem suma, todos os afetos. Esta volta
com toda força talvez seja aquilo mesmo a
que nos referimos há algumas décadas, de
maneira bastante incerta, como “a crise”.
Fantasma que assombra a consciência dos
dirigentes da sociedade, e que nada mais faz
além de expressar o que eles haviam negado,
mas que continuava existindo naquela memória imemorial que é o inconsciente coletivo. (MAFFESOLI, 2004, p. 29)

O segundo vilão a ser analisado é o Stain, que pode
ser considerado como aquele que mais foi capaz de
impactar a sociedade com seus atos e filosofia, ele tem
como seu objetivo mostrar que a sociedade está deturpada,
sendo hipócrita e fútil, cheia de impostores idolatrados
como heróis, e ele começa a agir para trazer a verdade à
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tona, e o mesmo ainda defende que sua filosofia também se
aplica aos vilões, pois aqueles que usam da força em vão
devem

ser

eliminados;

após

uma

série

de

ata-

ques/assassinatos contra alguns heróis, o vilão se torna o
centro das atenções e sua filosofia se espalha pela sociedade, um estudioso presente no mangá mostrou que as
ações do vilão foram capazes de conscientizar os heróis das
cidades as quais ele passou e simultaneamente os índices
de criminalidade também baixaram; a repercussão de seus
atos pode ser comparada com a simbologia de símbolo da
paz do All Might, visto que seu modo de agir foi capaz de
inspirar o surgimento de novos vilões, algo que não só
fortalece o pensamento original de Stain, mas fortalece o
que Shigaraki defende, o fato do grande número de heróis
reprimir o mal presente na sociedade pelo uso da violência.
O terceiro e último vilão é o All for One, o grande
antagonista de All Might, aquele que mais se aproxima da
visão clássica do vilão de acordo com a jornada do herói
que consiste em impedir que o herói seja capaz de cumprir
suas provações.
A figura do monstro-tirano é familiar às mitologias, tradições folclóricas, lendas e até
pesadelos do mundo; e suas características,
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em todas as manifestações, são essencialmente as mesmas. Ele é o acumulador do benefício geral. É o monstro ávido pelos vorazes direitos do “meu e para mim”. A ruína
que atrai para si é descrita na mitologia e nos
contos de fadas como generalizada, alcançando todo o seu domínio. Esse domínio pode não ir além de sua casa, de sua própria
psique torturada ou das vidas que ele destrói
com o toque de sua amizade ou sua assistência, mas também pode atingir toda a sua civilização. O ego inflado do tirano é uma maldição para ele mesmo e para o seu mundo –
pouco importa quanto seus negócios pareçam prosperar. (CAMPBELL, 2007, p. 25)

All for One é o vilão responsável pelo ferimento de
All Might que limita o uso de seu poder e aquele que é o
grande antagonista de todo portador do One for All; em seu
segundo confronto com o símbolo da paz ele alega que seu
posto na sociedade é resultado dele ter derrotado eles e
seus companheiros um a um no passado e que ele deveria
se lembrar que ele ascendeu somente por conta do sangue
dos vilões que foi derrubado; como parte de seu plano ele
objetivava mostrar ao mundo a verdadeira forma do herói
(quando ele já usou todo o seu poder diário, que se assemelha a um corpo desnutrido) para que o mesmo deixe de
acreditar na simbologia de All Might; assim como os portadores do One for All, All for One deixou um sucessor, sendo
ele Shigaraki Tomura, para que ele fosse capaz de cumprir
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com seu objetivo de destruir a imagem dos heróis.
Tendo analisado os três principais vilões até o
momento de Boku No Hero Academia é possível concluir
que no universo criado pelo mangá o papel do vilão tal
como a forma que o mal se manifesta é resultado da
repressão do mal gerado pelos atos violentos dos heróis e
que o surgimento de vilões é justificado pela necessidade
deles de criar uma dualidade ideológica perante os heróis,
com fins de destruir a imagem “divina” que a sociedade
associa à eles, por conta da sua capacidade de criar a paz e
inspirar os surgimento de novos heróis para manter este
estado social.

Considerações finais
Comparando agora as duas obras em pauta, percebese que quanto ao lado da forma como o bem é representada
ela se mostra semelhante entre Fullmetal Alchemist
Brotherhood e Boku No Hero Academia, visto que os principais heróis da obra e ideais defendidos se relacionam aos
conceitos de Joseph Campbell na jornada do herói e de
maneira semelhante a uma fórmula o enredos destas produções adaptam seus heróis junto aos seus ideais para se
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encaixar com tal conceito; assim o bem defendido pelos
heróis é um retrato da moral defendida por eles, que é
capaz de inspirar aqueles ao seu lado para e os faz agir de
maneira semelhante a eles.
Já ao analisar os vilões e o mal em FMAB e BNHA
percebe-se que eles se diferem perante a sociedade trabalhada nas obras, todavia elas se assemelham na necessidade
de construir um contraponto aos ideais defendidos pelos
heróis e servem para impedir que eles vençam as suas provações. Quanto ao fato da forma como eles diferem pode-se
dizer que em BNHA o vilão tem um papel muito mais voltado para o lado de acabar com a figura “divina” do herói
criada pela sociedade, já em FMAB o mal é associado aos
pecados e em partes ao cristianismo ao criar a dualidade
entre o primeiro Homúnculo e Deus, e por conta de tal
abordagem do mal que como os vilões do anime são utilizados os sete pecados capitais.
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Don Drácula, uma aventura arrepiante e divertida:
análise semiótica pierceana da vinheta de abertura

Cristiane Gonçalves Lemes

Introdução
Um dos ícones mais importantes da cultura japonesa
está presente em nosso cotidiano, conhecido no Brasil
como animações e mangás, com uma grande propensão em
ditar valores e comportamentos de uma geração. De acordo
com Arai & Hirasaki (2008, p. 308 apud KAWAKAMI e
CAMARGO DE JESUS), essa cultura possui uma grande
capacidade de persuadir o comportamento e definir
opiniões, principalmente entre os jovens. Desta maneira,
observa-se o aumento no consumo desse tipo de produto
pelos brasileiros.
A semiologia é uma área de conhecimento que busca
facilitar a compreensão dos signos e seus significados presentes no cotidiano do homem moderno. É um estudo sobre
os simbolismos presentes na convivência social. Essa modalidade ajuda pesquisadores e curiosos a entender melhor os
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sentidos de mensagens transmitidas em imagens, programas de TV e situações do dia a dia. Santaella (2007) afirma
que:
A semiótica é a ciência que tem por objeto de
investigação todas as linguagens possíveis,
ou seja, que tem por objetivo o exame dos
modos de constituição de todo e qualquer
fenômeno de produção de significação e de
sentido. (SANTAELLA, 2007, p. 14)

A semiótica, com seu caráter interpretativo de
linguagem e objetos semânticos, está presente na linguística, matemática, biologia, direito, artes, comunicação social
e publicidade. A partir do estudo dos signos e significados,
muitos programas televisivos surgem introduzindo no dia a
dia do seu público alguns costumes e tradições de povos do
mundo todo. A cultura pop japonesa é introduzida no Brasil
por meio da migração do povo oriental que trouxe na bagagem novos conceitos sobre artes, literatura, esportes, comportamento, gastronomia etc.; os principais ícones são os
desenhos animados e mangás, consumidos em grande escala por pessoas de todas as idades, principalmente os jovens. As histórias em quadrinhos eram importadas e distribuídas em cidades com alta concentração de colônias nipônicas tais como o interior de São Paulo, o bairro da Liber222
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dade, na capital paulista, e também no estado do Paraná. De
acordo com Kawakami e Camargo de Jesus, a importância
da leitura e também a veiculação dos animes nos cinemas
dá-se justamente para a manutenção da língua.
A leitura do mangá representava dois segmentos importantes para a comunidade japonesa no Brasil, um era a manutenção da
língua e o outro a aquisição ou aprendizado
de novos termos oriundos principalmente da
língua inglesa. Em essência sua função foi
manter o idioma coloquial vivo para os que
estavam fora do Japão. (KAWAKAMI e DE JESUS, 2017, p. 3)

A poderosa indústria cultural japonesa tornou-se um
forte concorrente para produtos criados e lançados por
Walt Disney, proporcionando a seus adeptos novos conteúdos e tecnologias. De acordo com Luyten (2014, p.6), o
avanço tecnológico da informática proporcionou ao seu público, na maioria adolescentes, um vasto conhecimento em
multimídia e o acesso facilitado a computadores de última
geração coincidindo com a popularização de HQs oriundas
do ocidente e suas criações cinematográficas de desenhos
animados. Por meio da ótica que afirma que a televisão é
um formador de opinião e propagador da cultura de um
país ou região, construindo a identidade de um indivíduo,
Kellner observa:
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As pessoas assistem com regularidade a certos programas e eventos; há fãs das várias
séries e estrelas com um grau incrível de informação e conhecimento sobre o objeto de
sua fascinação; as pessoas realmente modelam comportamentos, estilos e atitudes pelas
imagens da televisão. Os anúncios por ela
veiculados de fato desempenham certo papel
na manipulação da demanda do consumidor;
e mais recentemente, muitos analistas concluíram que a televisão está desempenhando
papel fundamental nas eleições, que estas se
transformaram numa batalha de imagens
travada nas telas da televisão, e que a televisão está desempenhando papel essencial na
nova arte de governar. (KELLNER, 1995, p.
303)

Por ser uma grande influenciadora social, a televisão
torna-se uma opção para ditar comportamentos, marcas e
ideologias. Segundo Almeida,
A imagem/som projetada, por mais fantasiosa que seja, é sempre real; está sendo vista/ouvida como no mundo real. A sua relação com a imaginação é direta e global, quase
sem mediações, semelhante à situação da fala (oral). É muito diferente da imaginação reflexiva, mediada pela palavra escrita e pela
sintaxe de um texto literário. É essa homologia com a fala (oral) e com a realidade visível/audível que dá ao cinema e à TV sua força e domínio sobre as populações orais atuais. São os instrumentos e o meio dominante
da educação cultural massiva. (ALMEIDA,
2001, p. 26-27)

Com base nessa visão surgem os otakus, fãs de obras
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culturais japonesas, que criam no Brasil festivais para
difundir a cultura daquele país. O Anime Friends, criado em
2003 por brasileiros, tornou-se o maior evento sobre assuntos relacionados a mangás e animes da América Latina. Dados confirmam que em 2018 o evento atingiu a marca de 50
mil pessoas na cidade de São Paulo e movimentou cerca de
R$ 15 milhões de reais. A festividade acontece no mês de
julho e conta com concursos musicais, palestras, games,
venda de produtos e apresentações de cosplayers.
O terror de Don Drácula
Projetado para estimular a alegria em forma de
terror, nasce Don Drácula, criado pelo Osamu Tezuka, considerado o “Deus dos mangás”, e também criador de Astro
Boy, A Princesa e o Cavaleiro, Kimba etc. Don Drácula como
anime surge no fim da década de 1970, com o objetivo de
entreter crianças e adolescentes japoneses com seu
conteúdo aterrorizante e cômico. A produção chega no
Brasil no início da década de 1980, durante a ditadura
militar. Seu conteúdo passou despercebido pela censura
imposta naquela época em que crianças de todas as idades
morriam de medo de vampiros e colecionavam cruzes, água
benta e um colar feito de alho em casa. O anime foi
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distribuído pela Network e planejado para conter 26
episódios, mas apenas 8 foram produzidos e veiculados na
televisão porque a empresa patrocinadora faliu, deixando
milhares de fãs do terror escrachado órfãos de conteúdo.
Transmitido primeiramente pela TV Tokyo, no Japão,
Don Drácula foi ao ar no ano de 1982 e exibido no horário
nobre às segundas-feiras, com duração média de 30 minutos. Após a primeira leva de gravações, a produção do seriado foi interrompida e a equipe de TV japonesa buscou uma
solução rápida para o problema, inserindo em sua programação outra série de sucesso naquele país – Kerokko
Demetan (Tatsunoko Productions, 1973), intitulada no
Brasil como Johnny, o Sapinho Valente, com aproximadamente 39 episódios. No Brasil, Don Drácula foi veiculado
pela extinta TV Manchete e tinha como principais apresentadoras: Xuxa (1983-1986) e posteriormente Angélica
(1986-1993) no Clube da Criança, programa diário com
duração média de duas horas.
O elenco dessa produção arrepiante é composto por
Conde Drácula – o vampiro mais atrapalhado daquela década; Sangria/Chocola – a filha do terrível vampiro; Igor – o
mordomo; Blonda – a gordinha apaixonada; Yasu – o morcego e também narrador de todas as aventuras do anime;
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professor Gabriel Van Hellsing – o caçador de vampiros;
Nobuiko – o primeiro amigo de Sangria na escola; Murai –
inspetor chefe da polícia japonesa e Carmella (personagem
exclusiva dos mangás) – mãe de Sangria.
A dublagem brasileira foi feita nos estúdios da empresa carioca Telecine, com ênfase para Paulo Pinheiro
como Drácula, Mirian Fisher como Sangria e Ayrton Cardoso dando vida ao professor Van Hellsing.
É importante lembrar que a história esteve
disponível em VHS, ganhando espaço no canal pago GNT
juntamente com Patrulha Estelar e outros sucessos da
Network. No ano de 2013 ganhou o selo da Cult Classic que
a relançou em DVD mantendo a dublagem, abertura e encerramento originais.
A abertura de Don Drácula: um olhar semiótico
A abertura do desenho animado possui a duração de
1’20” (um minuto e vinte segundos), resumindo de forma
sucinta e prática o que antecede a história, garantindo
muita diversão, medo e simbolismos com elementos como:
noite, raios, garrafas grandes com janelas e luzes acesas
que, quando abertas, esguicham um liquido vermelho,
dando a entender que são prédios cheios de pessoas e
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sangue à vontade.

Figuras 1 e 2 – Imagem da abertura, garrafas simbolizando prédios e que
ao serem abertas um líquido vermelho é espirrado para fora.

A construção da imagem-conceito é identificada do
começo ao fim na abertura do anime, estimulando o telespectador a “comprar” o produto vendido, alcançando sucesso na história contada e estimulando o imaginário.
A imagem-conceito não é uma questão de
verdade ou de coerência. Nem o é de transparência ou de ética. Tampouco se reduz à
comunicação. Antes, transcendendo a essas
questões isoladas, constrói-se na/sobre a
significação que resulta da complexidade relacional entre as entidades (materiais, fantasiosas, virtuais e/ou oníricas) e suas alteridades (sujeitos/públicos). Dessa relação dialética/dialógico-recursiva, irrompe em associações, expurgos transformações, transposições e tudo mais o que a competência semiótica do sujeito/público permitir e puder realizar. (BALDISSERA, 2004, p. 283)

Essa questão é vista como uma noção fantasiosa de
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cultura para explicar o processo de fabricação das imagens
abordadas na história com o desígnio da construção da
identidade do consumidor. De acordo com estudos de
Geertz (1999), principia a concepção de cultura como
“manobra de significação” em que a pessoa permanece
presa a essa ação por identificar-se com o que vê.
Na sequência aparecem dançarinas seminuas com
fundo avermelhado e observadas pelo vampiro alucinado
por mulheres bonitas (vê-se a paixão do Drácula quando
surgem dois corações em seus olhos); em continuação à
cena as três moças com trajes minúsculos dançam sobre
bolas coloridas e o vampiro canastrão invade o ambiente
em cima de uma bola amarela representando a ilusão
material (dinheiro, riqueza, liberdade e poder).
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Figuras 3-6 – Imagens da abertura da animação.

Nota-se a variedade de cores e a predominância do
vermelho em todas as cenas, compondo a cartela “que
aumenta o sentimento” das imagens divulgadas. A aparência da cena demonstra claramente que a cor é uma percepção daquilo que a pessoa vê.
Se nos perguntarem: “Que significam as palavras vermelho, azul, preto, branco?” Podemos, bem entendido, mostrar imediatamente
coisas que têm essas cores. Mas a nossa capacidade de explicar o significado dessas palavras não vai além disso. (Ludwing Wittgestein – Bemerkkungen über die Farben; citado
por FARINA, PEREZ; BASTOS, 2011, p. 1;
apud DA SILVA & OLIARI, 2013, p. 2)
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A cor vermelha, também identificada como símbolo
da paixão, está ligada ao lado sensitivo e psicológico do ser
humano. Percebe-se que em todos os momentos o cunho
sexual está presente provocando sentimentos de perigo,
força e paixão.
[...] a cor exerce uma ação tríplice, a de IMPRESSIONAR, a de EXPRESSAR e a de CONSTRUIR. A cor é vista, impressiona a retina. É
sentida, provoca emoção. E é construtiva,
pois, tendo um significado próprio. (FARINA,
1990, p. 27, apud DA SILVA e OLIARI)

A semiótica das cores nesse caso traz vida a cada
fase evidenciada na vinheta de abertura e confere importância a cada sequência. No próximo frame, a cor que prevalece é o azul, demonstrando paz e tranquilidade, mas notase que o vermelho ainda se sobrepõe durante a cena e
revelando uma taça em cima da mesa com um líquido avermelhado, simbolizando sangue, desejado pelo protagonista
e consumido por sua filha, Sangria, deixando-o desapontado e sem reação.
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Figuras 7-11 – Imagens da animação.

A próxima cena acontece quando todos os personagens da comédia aterrorizante aparecem juntos e de mãos
dadas, evidenciando a união e caminhando em um chão
azul com ondas brancas lembrando água e mar. Drácula,
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com sua cara abobada, procura alguém para atacar; avistando Blonda de costas, foge assustado por um caminho
feito por um arco-íris (cuja união de cores, naquela época,
representava a alegria) até a mansão onde mora.

Figuras 12-15 – Imagens da animação.

Na continuação das imagens temos uma aula de balé,
modalidade artística predominantemente feminina que
exige força, leveza e delicadeza; dois pombos simbolizando
o amor; uma brincadeira infantil em que Sangria tem como
principal objetivo exterminar peças que constituem o corpo
dos personagens e finalizando com cartas de baralhos, o
que mostra claramente a ideia de jogo e competição entre
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pai e filha. A trilha sonora é apavorante, mas possui uma
tradução fofinha. Ela classifica a casa do personagem principal como um paraíso, algo em grande estilo situada na cidade de Nerima.
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Figuras 16-22 – Imagens da animação.

Observa-se a utilização de cores quentes como o
laranja e o vermelho para explorar o sexo como um objeto
de desejo, erotismo e pecado. Conforme visto na análise
acima, pode-se afirmar a importância da polissemia dos signos, isto é, como a construção correta da mensagem pode
afetar o sucesso de um trabalho inteiro. A criação da imagem com significação codificada ou representações visuais
traz consigo a ideologia sociocultural que o autor revela
sobre a produção e suas características. Logo, pode-se interpretar o que está por vir quando o conteúdo de fato
começar por meio da articulação visual. Grosso modo, entende-se como estímulo da imaginação por meio de cores,
de ações, de fantasias e de representações mentais. Sob
essa ótica, Bona explica:
Peirce começou a estudar os fenômenos,
considerando tudo aquilo que aparece à
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mente. Sua noção de fenômeno não se restringia a algo que o ser humano possa sentir,
perceber, inferir, lembrar, ou que o senso
comum nos faz identificar como sendo o
mundo real. Por meio do procedimento de
estudo dos fenômenos, Peirce revelou os diferentes tipos de elementos detectáveis nos
mesmos para, em seguida, agrupar esses
elementos em categorias presentes em todos
eles e por fim, traçar seus modos de combinação. (BONA, 2008, p. 30)

Hoje, certamente a representatividade icônica demonstrada na obra seria vista como imprópria para crianças e adolescentes, justamente pelo conteúdo tratado, no
qual utiliza-se do fantástico para trazer a realidade, o erotismo, o pecado e a riqueza como algo completamente
comum. Com cunho fantasioso e inocente, seus episódios
tratam de assuntos fortes, mas que passaram desapercebidos por estudiosos, governo e admiradores da televisão
da época. A utilização da indústria cultural para propagar
uma mensagem é nitidamente observada no anime estudado. Contudo, a semiologia das cores, estudada por Pierce,
comprova que, utilizada de forma inteligente, o consumidor
absorverá a ideia e sentirá prazer em consumir o produto
ofertado e principalmente utilizará de forma inconsciente o
conteúdo no seu dia a dia.
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A história
Com o início da dramaturgia, a história toma forma e
seus componentes surgem na tela da televisão. Por conta
das constantes perseguições do professor Helsing, Drácula
decide se mudar para o Japão com sua filha acreditando que
em território japonês a vida seria tranquila – Ah, doce
ilusão! De certa forma por um tempo a paz reinou na
mansão do conde da Transilvânia. Com olhos grandes, dentes afiados e cara de tonto, Drácula gosta de correr atrás de
jovens e bonitas moças para sugar sangue e assim alimentar sua barriga faminta. Desastrado, tapado e com um alto
potencial de se meter em confusão, o vampiro apronta poucas e boas colocando em dúvida a sua inteligência. Indelicado, tarado e sem sorte o temido príncipe das trevas aparece atrás de donzelas indefesas e sem sucesso nas suas
artimanhas e sempre encontra pelo caminho Blonda, a garota feia, gorda e estranha (segundo os padrões dominantes). O quatrocentão divide sua mansão com Sangria ou
Chocola (versão original), uma garotinha que adora estudar
e veste-se com trajes típicos das colegiais japonesas. Responsável e meiga a menina não dispensa uma dose de
sangue fresco. Sua missão no seriado é livrar seu querido
papai das enrascadas. O interessante é que quando contra237
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riada e nervosa seus cabelos ficam em pé, fenômeno igual
ao que ocorre com a noiva do Frankenstein, Elizabeth Lavenza. O mordomo chama-se Igor, o fiel ajudante da família
Drácula.
O arqui-inimigo do vampiro atrapalhado é o professor Van Helsing, baixinho careca e com problemas de hemorroidas, com crises efêmeras exatamente quando está
em missão, ou seja, bem no momento que ele consegue ficar
cara a cara com sua presa sente uma enorme vontade de ir
ao banheiro. Gargalhadas são garantidas sempre que ele
aparece. Vale lembrar que o personagem do anime é
completamente diferente do filme com Hugh Jackman – um
homem bonito e descolado. A cena marcante do professor
acontece no primeiro episódio em que ele abaixa a calça no
aeroporto para os guardas e assim prova sua identidade por
meio de uma marca de nascença deixando os passageiros e
funcionários perplexos com sua ousadia. Em terras japonesas, Helsing consegue emprego na escola noturna onde
Sangria estuda. Ele desconfia que há vampiro naquele lugar.
E encontra! Assim que a aula acaba, decide seguir a pequena vampira e encontra a mansão, invade-a e ao ficar
cara a cara com seu inimigo os problemas intestinais são
resolvidos no caixão de Drácula! O negócio foi tão feio que
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ele se prontifica a lavar o dormitório e entregá-lo cheiroso
ao seu dono no dia seguinte. A perseguição acontece em
todos os episódios e é algo sem fim.
Uma personagem divertida é Blonda, que possui
amor platônico por Drácula e fetiches por mordidas em seu
pescoço. No passado, a gordinha era magra, mas por conta
de uma desilusão amorosa buscou consolo na comida. Casada com Dorian Grey (referência ao personagem do livro O
Retrato de Dorian Grey de Oscar Wilde), um rapaz apaixonado que vende sua alma ao diabo para tê-la para sempre
em seus braços. Acontece que dois anos após seu desejo ser
realizado o rapaz é aprisionado num quadro e transformado em monstro. Algum tempo depois o quadro é
entregue na mansão de Drácula, onde Grey pedia insistentemente a ajuda de Sangria para encontrar sua amada. O mistério é desvendado no terceiro episódio – “O Gigante que
vendeu sua alma”.
Durante o desenrolar da história surgem outros personagens, como o inspetor Murai e sua mania de atirar para
o alto para demonstrar superioridade e poder; o amigo de
Sangria e líder do clube de ficção cientifica, Nohuhiko. Algumas personagens do mangá não foram produzidas para a
série de TV, tais como Carmella, mãe de Sangria que na ver239
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dade é um lobisomem, e que se separa de seu cônjuge por
não aceitar a superproteção do conde à filha, impedindo
que a menina mate seres humanos. Drácula decide contar a
Sangria que sua mãe muito doente falecera.
Nota-se que a série não possui uma continuidade,
pois cada episódio trata de temas isolados. Desta forma, em
um dos episódios Drácula sai à caça para matar sua fome
em uma casa de shows e conhece um rapaz, membro do fãclube de vampiros, que o convence a participar das
reuniões. Durante um sorteio foi decidido que o homem das
trevas se vestiria de mulher e entraria juntamente com algumas pessoas em uma caverna para caçar vampiros. Nesse
episódio há uma senhora que o agride o tempo todo com
um guarda-chuva, e, ao tentar sair do local, Drácula vira pó
por ser intolerante à luz, haja vista que o dia amanhecera.
Ele ressuscita com a ajuda de sua filha inteligente. Algo a
ser observado é que as cenas são fortes e certamente nos
dias atuais o estatuto de crianças e adolescentes usaria a
censura não permitindo a sua exibição.
Citarei alguns exemplos a seguir, como quando
Helsing cria em seu laboratório protótipos de mulheres bonitas e nuas cheios de gás de alho como isca para atrair o
vampiro taradão, ou em outras cenas como a do rato demo240
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níaco que ataca Sangria deixando-a apenas de roupas íntimas e provocando mais uma vez a morte do vampiro. A
cena mais forte de todas, na minha opinião, foi exibida no
último desenho da série onde um atropelamento acontece e
mostra a vítima caída ao chão envolta de uma poça de sangue. Em toda a trama a união entre pai e filha está presente,
assim como num momento em que os dois passam por
dificuldades ao encontrar um pescoço disponível para matar a fome. Durante o episódio a menina pede ao seu genitor
para que se alimente de seu sangue. Pedido negado por
Drácula e sendo finalizado com um abraço fraternal de ambos. Há um capitulo intitulado de “A grande trapaça”, escolhido pelos amantes do seriado como o mais triste, onde
Sangria encontra dois filhotes – panda e tigre – que sofreram um acidente de avião e os resgata cuidando e protegendo contra os caçadores, que em dado momento atiram
contra os animais. Infelizmente os dois vieram a óbito, provocando um sentimento fúnebre nos telespectadores. Novamente um tema forte sendo tratado num desenho animado
destinado a crianças e adolescentes.
Para fechar a maratona de histórias medonhas temos
“O alho, a cruz e o dentista”, justamente quando o vampiro
necessita de tratamento odontológico. O atrapalhado vam241
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piro foge do consultório com medo da água e da obturação;
não é para menos, afinal o barulho daquele motorzinho é
aterrorizante e ninguém gosta. A história final é divertida,
mas infelizmente não teve uma continuidade deixando seus
fãs loucos por novas aventuras e trapalhadas.
Considerações finais
O anime Don Drácula, oriundo dos mangás fez sucesso nos anos 1970 e 1980 trazendo uma nova roupagem
para o entretenimento de crianças e jovens daquela época.
A comédia japonesa não emplacou no seu país e não teve
grande repercussão como outras produções do seu autor,
Tezuka. Para os amantes de anime daquela década fica a
nostalgia com maratonas pelo YouTube para acompanhar
as aventuras emocionantes e confusas de um vampiro
louco, Drácula, por um sangue fresco.
Com conteúdo voltado para o humor o desenho animado também conta com altas doses de erotismo trazendo
à tona um olhar semiótico nas questões relacionadas a cores, que possuem uma valiosa importância no aspecto
social, mental e emocional com seus significados e mensagens. É interessante notar que, de acordo com Stamato,
Staffa e Von Zeidler (2013, p. 11),
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Cada cor possui seu significado e sua influência sob nós que varia de acordo com a
cultura. O vermelho que para nós ocidentais
representa o amor, para os orientais representa poder.

Isso justifica a utilização do vermelho em todas as
passagens dos frames da abertura e também durante a história.
Nota-se a importância da indústria cultural a revelar
o valor da televisão para o entretenimento e também para o
aperfeiçoamento de pesquisas relacionadas à semiótica e
comportamento humano. Desta forma, a comunicação de
massas é aprimorada a cada dia trazendo novas roupagens
a programas, séries, documentários, jornais, revistas eletrônicas e propagandas publicitárias.
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Ciel Phantomhive e seus fantasmas: relações espectrais
e dialética do senhor e do escravo no anime
Kuroshitsuji

Brenda Luize Tamiozzo Corrêa
Ravel Giordano Paz

Introdução
Um dos textos mais emblemáticos do filósofo francês
Jacques Derrida tem o curioso título de “Carta a um amigo
japonês”, constituindo, de fato, um excurso explicativo dirigido ao “célebre islamólogo Toshiko Izutsu” (DERRIDA,
1998, p. 19). E é realmente no mínimo curioso que o pensador da desconstrução tenha se dirigido a um interlocutor
oriental, e especificamente japonês, para abordar, de forma
mais direta do que em qualquer outro lugar, esse ponto
capital de seu projeto: justamente os sentidos que ele atribui à palavra “desconstrução”.
Em se tratando, porém, de um texto que tem como
pano de fundo questões de tradução, esse dado curioso se
revela amplamente significativo: se traduzir é um encontro
e um manejo com uma alteridade textual (mas todo texto
deriva de alteridades vivas) a rigor intraduzível, poucas si246
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tuações seriam mais oportunas para abordar uma questão
dessa ordem na esfera de um pensamento que é também,
justamente, um pensamento da alteridade. Pois poucas figuras se colocam na forma de alteridades mais marcadas
para a cultura de matriz centro-europeia que a do Extremo
Oriente, com suas tradições, escritas e mesmo fisionomias
humanas tão diferentes das “nossas”.
Por mais que, na prática, o texto passe ao largo de
tudo isso – e mesmo da prática tradutória para o japonês –,
em pelo menos um ponto a consciência de dirigir-se a um
filho da Terra do Sol Nascente parece ecoar na enunciação
derridiana: o momento em que o filósofo cogita a possibilidade de que “se encontrasse ou se inventasse em japonês,
para dizer a mesma coisa (a mesma e uma outra), (...) uma
palavra que seria também mais bela (DERRIDA, 1994, p. 24;
grifos do autor). É na consciência de o quanto o valor
estético é determinante na cultura nipônica que se entrevê
o europeu falando ao oriental. Trata-se de um dado significativo, na medida em que o próprio pensamento derridiano se constitui no estreito diálogo e mesmo na íntima
coabitação com as formas estéticas.
O esteticismo é um elemento fortemente marcado na
narrativa midiática ou literomidiática japonesa de que tra247
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tamos aqui – o anime Kuroshitsuji (em inglês, Black Buster),
baseado no mangá original de Yana Toboso –, como, aliás,
em muitos animes. Nesse caso, esse dado se manifesta no
primor do desenho dos cenários, vestuários e até alimentos,
apresentados com a pompa – tendo, por vezes, músicas
erudistas como fundo – correspondente à condição social
do protagonista, um menino da nobreza inglesa. No entanto, Kuroshitsuji permite outra aproximação com o pensamento de Derrida: pelo viés de sua espectrologia ou espectropoética.
É justamente a afinidade do pensamento derridiano
com as formas estéticas que permite conceber a espectrologia esboçada e, sobretudo, exercitada no livro Espectros de
Marx como uma espectropoética. Menos ou mais do que um
conceito ou mesmo uma noção filosófica, o espectro, em
Derrida, é uma figura, um mote ou motivo discursivoreflexivo cujos contornos se delineiam, em larga medida, a
partir de um personagem literário: o fantasma do rei na
peça Hamlet, de Shakespeare.
E o próprio funcionamento desse motivo nos textos
derridianos revela afinidades com a visão de mundo que se
infere nos produtos culturais japoneses, inclusive nas narrativas literomidiáticas. O que talvez não se trate de mera
248
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coincidência: se a desconstrução pretende se inserir na esfera do “pensamento ocidental” por meio de um paradoxal
deslizamento para fora dela, não é surpreendente que esse
movimento a aproxime de uma lógica oriental, quando menos naquilo que diferencia essa lógica do binarismo de nossa tradição metafísica.
Não por acaso, avulta na espectrologia – ainda que
em registro alegórico, já que o espectro derridiano pode ser
visto como uma figura radical da alteridade –, em consonância com as religiões, filosofias e narrativas orientais, a
concepção do mundo como um espaço habitado por múltiplas ou, a rigor, infinitas vozes, oriundas de seres visíveis e
invisíveis, que se afetam, imiscuem e demandam mutuamente; enfim, um mundo habitado por infinitos espectros
ou espíritos.
No caso de Kuroshitsuji, essas relações são extensíveis a aspectos mais específicos, como a marcada presença
do que se pode chamar, em referência ao “efeito de viseira”
de que fala Derrida (em alusão ao elmo com viseira do
fantasma do rei), de jogos de viseiras, nos quais personagens e grupos de personagens se alternam na função, também atribuída ao espectro pelo filósofo, de verem sem serem
vistos; ou no peso das relações de trabalho na própria
249
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divisão dos personagens, conferindo sentidos fortemente
sociais aos “jogos” referidos e à narrativa como um todo –
tornando-a afim, portanto, a tudo o que, em Espectros de
Marx, Derrida vincula à questão e às demandas da coletividade social.
Outro ponto de contato importante é a relação das
demandas espectrais com a ideia de uma contraditória
injunção de justiça. No anime, isso dá na figura do protagonista Ciel Phantomhive, cuja demanda de justiça possui uma
radicalidade que a aproxima do puro desejo de vingança –
deslizamento este que também participa da espectrologia
derridiana.1 Aliás, no último capítulo da primeira temporada, o anime se vale do mesmo intertexto central em Espectros de Marx para sublinhar a importância desse tema no
enredo: Ciel promove uma encenação de Hamlet para crianças de um orfanato, na qual ele próprio, naturalmente, faz o
papel do príncipe dinamarquês.
Finalmente, é preciso notar que muitos animes e
mangás tematizam questões históricas, culturais, religiosas,
etc., seja do Oriente ou do Ocidente, por um prisma que se
1

As fronteiras, tensões e deslizamentos entre justiça e vingança são tematizadas por Derrida (2010) em outro livro, Força de lei, que, tal como
Espectros de Marx, participa de sua chamada “virada ética”.
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pode chamar de desconstrutor, subvertendo hierarquias e
desmontando relações pelo choque das alteridades – inclusive as que se configuram na oposição Oriente/Ocidente. No
caso de Kuroshitsuji, isso se dá por um duplo viés: o histórico, pois o enredo tem como pano de fundo a Inglaterra
vitoriana, e o cultural-religioso, na medida em que o personagem-título, o demônio-mordomo Sebastian Michaelis, é
evidentemente inspirado no diabo da tradição judaicocristã, porém incoporando não só elementos das religiões
e/ou filosofias orientais como o próprio drama da alteridade – de Ciel, seus fantamas e seus entornos humanos e
inumanos – à sua configuração interna.
Assim, como é quase de regra nos mangás e animes
japoneses, as fronteiras entre o “bem” e o “mal” se mostram
aqui extremamente borradas2, numa profícua desconstrução do maniqueísmo e dos padrões judicativos ocidentais.

2

Isso é particularmente visível – e dramático – na terceira temporada do
anime, baseada em um os arcos do mangá, na qual Ciel se alça à posição de
um justiceiro cruel, ordenando a Sebastian que mate as crianças
remanescentes de um circo de horrores por julgá-las irrecuperáveis. Como o
próprio mordomo-demônio nota ao jovem mestre, o “humano” se revela
aqui mais cruel que o “demoníaco”.
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O “jovem mestre” e seus entornos: relações espectrais
em Kuroshitsuji
Escrito e ilustrado por Yana Toboso, o mangá
Kuroshitsuji é publicado desde setembro de 2006 pela editora Square Enix; no Brasil, a editora responsável é a Panini
Comics. A primeira temporada da adaptação para o formato
anime estreou junho de 2008, sendo dirigida por Shinohara
Toshiya e produzida pelo estúdo A-1 Pictures. Neste trabalho, tomamos como objeto essa adaptação televisiva – mais
especificamente, a primeira temporada, disponível no canal
streaming Netflix –, e não a obra original de Yana Toboso (à
qual remeteremos apenas em momentos oportunos), com a
qual ela apresenta diferenças significativas.
Essa escolha se deu, entre outros motivos, pelo fato
de o mangá ainda estar em andamento, tendo sua trama
central desdobrada em vários elementos complicadores, ao
passo que a primeira temporada do anime pode ser vista
como um enredo completo. Tanto que, em vista do seu final
– que revelaremos mais adiante, ficando aqui o aviso de
spoiler –, a temporada seguinte exigiu alguns artifícios
narrativos para dar continuidade à série.
Assim, a obra de autoria coletiva feita a partir do
mangá de Yana Toboso tanto adiciona quanto subtrai ele252
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mentos dele. No entanto, não é o fato de possuir um caráter
menos “autoral” – e a despeito do uso provavelmente mais
intenso dos clichês das narrativas de massa – que um anime
possui, necessariamente, um desenvolvimento menos cuidadoso e um tratamento menos artístico que o mangá do
qual se origina. Embora isso não valha para o anime
Kuroshitsuji como um todo – da segunda para a terceira
tempora as contradições se acentuam a ponto de se tornarem insolúveis –, sem dúvida se aplica à primeira temporada. Além disso, é importante sublinhar o papel da trilha
sonora enquanto elemento estético e significante nos animes, ajudando, nesse caso, a configurar o pano de fundo
sociocultural da narrativa.
Kuroshitsuji é ambientado na Inglaterra do século 19,
durante a Revolução Industrial, em plena Era Vitoriana, e
conta a história de Ciel Phantomhive, um menino de 12
anos (no início do enredo) que efetuara um pacto com um
demônio dois anos antes, ao perder a sua família num incêndio doloso, seguido de uma espécie de rito de purificação no qual ele sofreu diversas humilhações. Nesse pacto,
Ciel dá ao demônio o nome de Sebastian Michaelis, e este se
compromete a protegê-lo e ajudá-lo na consumação de sua
vingança em troca da permissão de devorar sua alma.
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Ao se tornar o novo chefe da família Phantomhive,
porém, o jovem conde não herda apenas a fortuna e o título
nobiliárquico dos pais, mas também a função de “cão de
guarda da Rainha”. Com isso, ao mesmo tempo que gerencia
a empresa de brinquedos e doces Funtom, ele dispõe-se aos
serviços da Rainha Vitória, realizando investigações e caçadas a criminosos no submundo e nos arredores de Londres,
em situações de fundo quase sempre sobrenatural. No decorrer da busca pela concretização dos seus objetivos, Ciel
se depara com diversos dilemas e quebra de expectativas
que influenciam na sua tomada de decisões, bem como na
eventual revisão de alguns de seus conceitos.
Como é comum nos animes e mangás, o tema da
afirmação individual – de par com uma maior ou menor
“evolução” do protagonista e outros personagens – ocupa
um lugar importante em Kuroshitsuji. No entanto, esses
processos se ligam estreitamente aos vínculos afetivos, seja
positivos ou negativos, do personagem: afirmar-se diante
de quem se ama ou se odeia; cumprir uma promessa de
caráter instituidor; fazer jus a algum legado simbólico, etc. –
também essas situações proliferam em tais narrativas, mas
aqui ganham uma densidade particular pela configuração
trágica do enredo e pelo complexo de demandas a que se
254
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liga o protagonista.
Nesse sentido, as decisões de Ciel não derivam apenas de sua vontade própria: diversas instâncias espectrais
atuam como demandas externas que se mesclam com as
suas e fragmentam sua consciência, na medida em que ele
acredita que age de livre e espontânea vontade.
Essas demandas provêm das pessoas próximas ou
que se relacionam diretamente com ele: seus empregados,
seus colegas de negócios, a Rainha, seus inimigos, seu mordomo demoníaco e, na origem de seu drama, seus “fantasmas” familiares, ou seja, a forma particularmente intensa
como a morte de seus pais e a humilhação que ele sofreu o
afetam, inclusive devido ao orgulho nobiliárquico. Desse
modo, o personagem é movido por uma demanda espectral
de justiça e restituição da honra da família. Nesse contexto,
ele se aproxima de Hamlet, o protagonista da peça homônima de Shakespeare, cujo objetivo era semelhante: realizar
um ato de vingança para consertar o que está fora dos eixos.
Uma questão importante em Espectros de Marx é a
que se refere à submissão de alguém às injunções do espectro, por sua vez relacionada ao “efeito viseira” gerado pelo
ocultamento do seu rosto: “Como não vemos quem nos vê, e
quem faz a lei, quem liberta a injunção, uma injunção aliás
255
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contraditória (...), ficamos entregues à sua voz (...)” (DERRIDA, 1998, p. 22-23). No caso de Ciel, essa submissão é
simbolizada por um adereço portado por ele: o anel da família, composto por uma grande pedra azul e passado tradicionalmente de pai para filho. Esse adereço não apenas
refere-se à riqueza e aos títulos dos Phantomhive como,
também, ajuda a entoar as vozes dos espectros da geração
passada, lembrando ao protagonista sua demanda de justiça herdada.
A importância do anel é assinalada em uma passagem do terceiro episódio da primeira temporada, quando a
noiva de Ciel, Elizabeth, quebra a joia propositalmente. O
protagonista, diante disso, perde o controle e ergue as mãos
para agredir a menina, sendo rapidamente impedido por
Sebastian. Em seguida, o pequeno conde atira o anel pela
janela, e diz que, mesmo sem ele, continua sendo o chefe
dos Phantomhive.
No entanto, ao final do episódio o mordomo aparece
nos aposentos de seu “jovem mestre” com o anel em mãos,
restaurado, emitindo a seguinte sentença: “Este anel existe
para ficar no seu dedo”. Como que ilustrando a fala de
Derrida sobre as injunções espectrais, Ciel explica ao
mordomo:
256
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Este anel testemunhou a morte de muitos
mestres. (...) Ele ouviu os gritos de morte dos
líderes da família muitas vezes. Quando fecho os olhos, escuto aquelas pobres vozes.
Pensei comigo mesmo: Se eu jogar o anel fora, talvez pare de ouvi-las.

Assim, é possível relacionar o simbolismo das vozes
no anel ao efeito de viseira derridiano e à submissão que
ele produz:
Este algum outro espectral nos olha; sentimo-nos olhados por ele, fora de toda a sincronia, antes mesmo e para além de qualquer olhar de nossa parte, segundo uma anterioridade (que pode ser da ordem da geração, de mais de uma geração) e uma dissimetria absolutas, segundo uma desproporção
absolutamente incontrolável. (...) Que nos
sintamos vistos por um olhar que sempre será impossível cruzar. (DERRIDA, 1994, p. 23)

Ciel não pode escapar dessas injunções, pelas quais
zela o mordomo – zelando, ao mesmo tempo, por seu próprio interesse de que o pacto seja cumprido. Dessa forma,
também Sebastian compartilha sutilmente suas demandas
com o “jovem mestre”. Nos momentos em que ele trava uma
luta entre a submissão e a libertação face às injunções
espectrais do passado, a presença não menos espectral do
demônio oculto no mordomo o aprisiona a seus propósitos
vingativos. Afinal, o senhor não pode se mostrar “inferior” –
inclusive moralmente, na força de suas decisões – a seu
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servo: o fato de, além de sobrenatural, o pacto entre os
protagonistas envolver uma relação de trabalho cria um
intrincado jogo de poder, que por sua vez se reflete em
outros, dentro e fora da mansão.
Mas a ordem das relações entre Sebastian e Ciel é de
uma complexidade que abrange vários níveis, incluindo um
aspecto fortemente edipiano (além de sugestões de cunho
sexual das quais não trataremos aqui). Como nota Michele
Delbon (2019) em sua resenha do anime, o mordomo é fisicamente semelhante ao pai do garoto, o que certamente não
é coincidência, ajudando a reforçar a injunção dos “fantasmas” paternos.
Outro campo demandante importante no enredo do
anime é o constituído pela Rainha Vitória, que incumbe Ciel
– como fazia com seus pais – de realizar serviços de
interesse do Estado. No segundo episódio da primeira temporada do anime, o jovem conde cita pela primeira vez sua
relação com a Coroa: “A Rainha ordenou que eu não deixe
pragas nem drogas à solta”. Assim, o protagonista incorpora
o drama das intensas transformações sociais daquele período, e que afetam de forma decisiva a nobreza da qual ele é
parte. A um só tempo nobre, industrial, serviçal e trabalhador, Ciel é um amálgama de demandas contraditórias. Tam258
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bém nesse ponto é possível remeter a Espectros de Marx:
É preciso responder hoje, herdeiros que somos de mais de uma fala, como de uma injunção de si mesma desajuntada. (...) É preciso escolher entre vários possíveis que habitam a mesma injunção. E habitam-na de modo contraditório, em torno de um segredo.
(DERRIDA, 1994, p. 33)

Como é comum nos animes e mangás, o tema da
afirmação individual – de par com uma maior ou menor
“evolução” do protagonista e outros personagens – ocupa
um lugar importante em Kuroshitsuji. No entanto, esses processos se ligam estreitamente aos vínculos afetivos, seja
positivos ou negativos, do personagem: afirmar-se diante
de quem se ama ou se odeia; cumprir uma promessa de
caráter instituidor; fazer jus a algum legado simbólico, etc. –
também essas situações proliferam em tais narrativas, mas
aqui ganham uma densidade particular pela configuração
trágica do enredo e pelo complexo de demandas a que se
liga o protagonista.
Nesse sentido, as decisões de Ciel não derivam
apenas de sua vontade própria: diversas instâncias espectrais atuam como demandas externas que se mesclam com
as suas e fragmentam sua consciência, na medida em que
ele acredita que age de livre e espontânea vontade.
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De senhores, escravos, mordomos e cães de guarda
A concepção da alteridade como alteridade social é
um dado estruturante desde o título de Kuroshitsuji (Black
Butler em inglês, ou O Mordomo Negro em Portugal), no
qual figura um “outro” social-espectral do protagonista.
Enquanto isso, a estética “luxuosa”, como que “elitista”, dos
quadros desenhados, que primam pelos detalhes decorativos dos objetos e cenários da mansão dos Phantomhive,
sublinha a condição social de Ciel, em intenso contraste
com cenas de paisagens e habitantes miseráveis da Londres
vitoriana. Esse contraste é sublinhado pelo recurso à música clássica, na trilha sonora e em vinhetas inseridas no
início dos episódios e nos retornos dos intervalos.
E, de fato, as relações e disparidades de classe são
um tema quase onipresente no anime, sendo abordado
principalmente por meio dos empregados da mansão. Extremamente fiéis às ordens do pequeno conde, eles passam
por humilhações constantes, sobretudo nas mãos de Sebastian. Assim, embora também tenha assumido o papel de
empregado em função do pacto, o mordomo-demônio cumpre um papel intermediário, de mediação, entre Ciel e os
outros serviçais, ao mesmo tempo que se sobreleva a todos,
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exercendo seu próprio poder de mando e influência psicológica, inclusive sobre Ciel. É a ele, afinal, quem cabe a
cartada final, trabalhando ativamente em prol do conforto e
da segurança de seu “jovem mestre”, mas mantendo-se à
espreita de sua alma.
Ainda

assim,

as

demonstrações

de

zelo

e

competência no exercício de suas funções, seja como
mordomo-serviçal ou demônio-protetor, proliferam ao
longo do anime (sendo as mais fantásticas delas coroadas
pelo bordão “Eu sou apenas um mordomo”3, e as
incumbências aceitas com a expressão em inglês “Yes, my
lord”), assinalando as marcas da relação de classe. Nesse
sentido, Sebastian “representa” os demais empregados,
como eles chegam a dizer no primeiro episódio do anime,
diante de uma de suas demonstrações de habilidade
sobrenatural. Além disso, como se revela aos poucos,
também

os

outros

empregados

possuem

poderes

extraordinários, cumprindo seu papel nos embates físicos
que se desenrolarão sobretudo no final, e transcendendo,
portanto, suas posições de meros empregados.
3

Na tradução da Netflix. No mangá original, porém, Yana Toboso utiliza um
ideograma que cria um trocadilho entre “mordomo” e “demônio”, que as
versões on-line do anime tentam traduzir com a expressão “Eu sou um
mordomo dos infernos”.
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Não por acaso, há momentos em que eles assumem a
posição de verem sem serem vistos, tanto em sentido literal
quanto figurado. Assim, é nítido que, a despeito da toleima
que os caracteriza, eles têm uma percepção da fragilidade
de Ciel, chegando a revelá-la algumas vezes, enquanto a empregada Mey-Rin vê coisas que, como ela mesma diz, não
deveria ter visto (no episódio 7, diz consigo: “A criada viu!
Ela viu o que não deveria ter visto!”). Essas cenas poderiam
simplesmente caracterizar uma típica empregada bisbilhoteira, não fosse por um detalhe: os óculos enormes e inconvenientes (as lentes se trincam no primeiro episódio) usados por Mey-Rin, um presente de Ciel, escondem olhos
superpotentes, que nas ocasiões oportunas se tornam miras
infalíveis.
Na verdade, cada empregado da mansão foi escolhido
a dedo por Sebastian, com a finalidade de proteger a propriedade e o “jovem mestre”. Todos eles são mais do que
parecem ser; um recurso comum nos animes e mangás, mas
com a particularidade, nesse caso, de se configurar no âmbito de relações de trabalho. Afinal, se os óculos de Mey-Rin
são uma espécie de viseira, seus olhos são um instrumento
de trabalho oculto. É nesse sentido que se pode relacionar as
relações sociais em Kuroshitsuji com a dialética do senhor e
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do escravo, um aspecto central dos pensamentos de Hegel e
Marx que permanece como que latente em Espectros de Marx
(embora Derrida trate dele em outros lugares).
No extensa e complexa apresentação dessa dialética4
na Fenomenologia do Espírito (HEGEL, 2014), um ponto
capital é que ela se constitui a partir um embate de vida e
morte entre duas consciências; a consciência que não recua
diante da morte se torna o Senhor, e a que recua se torna o
escravo. Assim, esse processo se liga estreitamente a outra,
igualmente basilar na filosofia de Hegel: a da luta pelo
reconhecimento.5 No entanto, o escravo adquire, graças ao
trabalho, a progressiva consciência de que sua dependência
4

Que em Hegel alegoriza os conflitos da autoconsciência, mas em Marx
passa a se referir diretamente à luta de classes. No entanto, já na Filosofia
da História hegeliana ela não se confina a um âmbito meramente individual,
na medida em que o embate entre as consciências e suas lutas por reconhecimento são motores do desenvolvimento histórico. Em todo caso, é em
seus aspectos genéricos que essa complexa dialética nos interessa aqui.
Para uma exposição didática da dialética hegeliana do senhor e do escravo,
cf. KOJÉVE, 2002.
5
Sobre essa relação, cf. Vaz, 2019, p. 8: “A dialética do Senhor e do Escravo
aflora na superfície do texto de Hegel a partir desse veio muito profundo ou
dessa experiência fundadora que configura as sociedades ocidentais desde
a sua aurora grega como sociedades políticas, ou seja, sociedades
constituídas em torno da luta pelo reconhecimento, oscilando entre os
polos da physis que impele a particularidade do interesse e do desejo, e do
nomos que rege a universalidade do consenso em torno do bem
reconhecido e aceito”. De certa forma, a ideia de uma dialética que concilie
demandas públicas e privadas é o avesso de como esses polos se
relacionam na espectrologia derridiana.
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do senhor também constitui uma dependência do senhor
em relação a ele, invertendo, dessa forma, a hierarquia
estabelecida.
A situação do senhor altaneiro cuja fragilidade se
revela aos olhos dos servos é estrutural no enredo de
Kuroshitsuji, ganhando contornos quase didáticos numa
história de outro núcleo de personagens, investidos de
certo protagonismo num dos arcos da primeira temporada:
a história de Soma Kadar, um mimado príncipe indiano que
vai a Londres em busca de sua ex-ama Meena, com a qual
pretende se casar e a qual acredita ter sido sequestrada por
um capitalista inescrupuloso. Acompanha o jovem príncipe
seu fiel lacaio Agni, dotado de um poder divino que lhe
confere força-humana, a ponto de ele rivalizar com
Sebastian. A devoção de Agni ao Príncipe se deve ao fato de
ter sido salvo por ele da execução à qual fora condenado
devido a seus crimes.
Entretanto, a certa altura nos deparamos com uma
situação em que Agni se recusa a cumprir uma ordem do
Príncipe, aparentemente aliando-se a um adversário seu. É
quando começamos a tomar conhecimento de fatos que o
próprio Príncipe desconhece: sua amada Meena fugira por
vontade própria da Inglaterra, com um empresário ao qual
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Agni passara a servir – inclusive praticando os crimes investigados a essa altura por Ciel – sob a ameaça de ter a verdade revelada a seu amo. Como a própria personagem dirá
a Soma, revelando-lhe não só o seu desprezo como a consciência e a revolta diante das disparidades de classe, Meena
não quer viver acorrentada a um sistema de castas.
Em suma, tanto Meena quanto Agni “viam” sem
serem vistos, possuindo uma consciência não apenas de fatos imediatos como de uma realidade social aos quais o
Príncipe Soma permanecia cego. O despertar dessa cegueira
passará por uma nova disposição diante da realidade, incluindo a disposição para uma vida mais ativa, votada, senão
ao trabalho produtivo, para atividades úteis.
A encruzilhada do Príncipe Soma espelha uma contradição intrínseca à posição social de Ciel, que é ao mesmo
tempo um nobre, um industrial e uma espécie de trabalhador-serviçal, investigando os casos que lhe designa a
Rainha como um agente policial (com a valiosa ajuda de
Sebastian, é claro) mas sem qualquer recompensa além do
suposto apreço dela. A transição de uma sociedade nobiliárquica para uma sociedade capitalista é tematizada em diversos momentos do anime, e está na raiz, inclusive, da
tragédia de Ciel: a Rainha ordenara o massacre de seus pais
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devido à sua ambição de criar uma nova Inglaterra, moderna e purificada do passado, sendo que as impurezas da
nação se condensariam na família Phantomhive (muito
íntima, afinal, das mazelas do submundo). O anime alegoriza, aí, uma contradição fulcral do período vitoriano: a
tentativa de aliar o desenvolvimento industrial com o moralismo exacerbado.
Entretanto, também por trás da Rainha age outra
figura, não por acaso de posição simétrica à de Sebastian: o
“anjo do massacre” Ash Landers, inicialmente apresentado
como Angela Blanc, uma empregada numa propriedade
rural, e que em sua forma masculina é o mordomo da
Rainha. Também aí, portanto, opera a dialética do senhor e
do escravo. Mas ela também se apresenta em diversas
outras situações. Vide, por exemplo, a verdadeira proliferação de mordomos que ocorre em torno da posição centralperiférica de Sebastian. Também o shinigami Grell Sutcliff,
por exemplo, surge inicialmente como um mordomo (a
serviço da tia de Ciel, Madame Red, envolvida no primeiro
caso que ele investiga na narrativa), enquanto o marionetista Drossel Keinz é referido como tal algumas vezes.
E se no caso desse marionetista – na verdade, um
boneco feito com o corpo do verdadeiro Keinz, e manipu266
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lado por Angela – essa dialética se abre para a temática da
coisificação, em outras situações ela inclui um tema que
interessa mais diretamente à filosofia derridiana: o da
animalidade. Isso se dá não apenas pelas referências generalizadas a Ciel, Sebastian e outros personagens como cães
de guarda, mas, sobretudo pela presença, no anime, de um
cão-demônio que é também um homem-cão, comportandose como um cão mesmo em sua forma humana. Se notarmos que Ciel chega a emitir breves latidos algumas vezes, e
que a condição demoníaca de Sebastian o aproxima de certa
animalidade, veremos que mesmo as referências metafóricas guardam algo, quando menos, de um questionamento
das fronteiras do humano com o animal; o mesmo valendo,
de certa forma, para as fronteiras entre o humano e a coisa.
Esses trânsitos metafóricos e ontológicos são comuns nos animes e mangás, e se explicam, em grande parte,
pelo panteísmo das religiões orientais. O que os torna particularmente interessantes em Kuroshitsuji é o conteúdo social que avulta graças à dialética do senhor e do escravo
instaurada no cerne do enredo pela relação Ciel/Sebastian,
desdobrando-se numa profusão de situações e relações.
Assim, por exemplo, a ascendência sobrenatural que
o cão-demônio Pluto exerce no vilarejo do qual advém se
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converte em pura submissão ao ser domado por Sebastian,
que chega a referi-lo, no episódio 17, como mais um
“criado” dos Phantomhive; sem falar nos meandros sexuais
de sua relação com Angela, que no final o utiliza como instrumento de destruição, ou na forma como ele afeta empaticamente Ciel, os empregados próprio Sebastian, a ponto do
“jovem mestre” dizer que o mordomo se torna “fascinante”
ao lidar com cães – o que também significa, no jogo metafórico do anime, lidar com ele próprio, o “cão de guarda da
Rainha”6. Afinal, como num jogo amoroso,7 se a alma de Ciel
pertence a Sebastian, seu lacaio, também este se encontra –
digamos, caninamente – preso à alma do “jovem mestre”.
Conclusão
Se forem rigorosamente confrontados com o esquema da dialética hegeliana do senhor e do escravo, os
jogos de poder de Kuroshitsuji se revelarão totalmente assimétricos: os protagonistas e seus aliados mais próximos
6

A dimensão afectual do mordomo também se manifesta no trato com os
gatos; mas enquanto ele se deixa envolver pela ternura dos felinos, sua
relação com os cães é de fato mais complexa, pois ele parece tomar a
submissão destes aso donos como uma expressão simultânea de tolice e
nobreza.
7
Sugestão amplamente explorada nos fanfics (narrativas paralelas produzidas por fãs) da série.
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não travam uma “luta de morte” entre si, ao passo que Ciel
e Sebastian já constituem, de início, servos e senhores um
do outro. Além disso, nenhum deles desempenha propriamente atividades produtivas, transformando a natureza
com as próprias mãos no sentido de que fala Hegel (o mais
próximo que realizam disso são serviços de jardinagem e
culinária). E se, enquanto “senhor”, Ciel se encontra despido
do medo da morte, tampouco Sebastian possui esse medo, e
o que sela sua “submissão” ao garoto é o desejo por sua
alma.
Mas justamente essas dessimetrias configuram as
relações espectrais do anime: as alteridades cercam e
habitam Ciel não apenas na forma de individualidades
constituídas, votadas à satisfação de seus desejos, mas
também enquanto alteridades demandantes que carregam
consigo demandas de outras alteridades: como vimos, Sebastian é ao mesmo tempo um instrumento para alcançar
os objetivos e um rastro dos fantasmas familiares do “jovem
mestre”, enquanto este é um objeto de desejo e de afetos
mais complexos para o demônio-mordomo.
Por outro lado, tanto o “jovem mestre” quanto seus
empregados, com exceção do próprio mordomo, travam
uma perene “luta pelo reconhecimento”: bem mais que na
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espectropoética derridiana, onde ela permanece um tema
latente, a demanda de individualidade é uma questão fulcral
nos mangás destinados ao público jovem (como não deixar
de ser o caso, indicações etárias à parte, de Kuroshitsuji).
Visto em suas linhas gerais, o enredo de Black Butler
pode ser resumido como uma típica narrativa de pacto
demoníaco movido por uma ânsia de vingança, onde a fixação do herói em seu objetivo cobra dele um alto preço. E, de
fato, além de um novo incêndio devastador em sua mansão
e da perda de seres queridos, Ciel arcará com a entrega de
sua alma a Sebastian. Ainda que, na segunda temporada,
saibamos que essa entrega não chegou a se consumar (a
alma de Ciel fora roubada no instante em que Sebastian ia
devorá-la), a aceitação da morte pelas mãos do mordomodemônio, que conduz seu “jovem mestre” a um ermo lugar
de passagem (uma “Ilha da Morte”, como sabemos depois) e
se debruça sobre ele para devorá-lo no final do penúltimo
episódio da primeira temporada – o último, onde se encena
a peça de Shakespeare, é uma espécie de “extra”, que
retroage a um tempo anterior a esses fatos –, esses gestos,
dizíamos, possuem força simbólica suficiente para configurar a aceitação de um destino.
E é nessa melancólica aceitação – mas apresentada
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com certa poesia imagética – que o anime se difere da
maioria das narrativas de vingança. Em Black Butler não há
nem uma celebração eufórica da vingança nem um arrependimento cabal pela insistência nela. A vingança não se revela um simples erro de Ciel, mas participa de sua tomada
de consciência de si mesmo: mantê-la a qualquer preço
constitui sua grande decisão. Isso ocorre no episódio XX,
quando, confrontado por Angela com a possibilidade de
apagar a memória e a dor do passado, o protagonista se
recusa a isso, afirmando que sem seu ódio ele não seria
quem é. Essa decisão ganha um caráter individual – como
marca, mesmo, de uma afirmação individual8 – na medida
em que se dá diante do suposto apelo dos próprios pais
para que ele abandone seu objetivo. Não fica claro se Ciel se
depara com os fantasmas “reais” de seus pais ou apenas
uma simulação criada por Angela, mas é àqueles que ele
julga responder.
Essa situação participa da ambiguidade, ou, antes,
complexidade que subjaz às relações espectrais. Tais rela8

Isso também ocorre no “episódio extra” da encenação do Hamlet. Instado
pelo público infantil, o Hamlet de Ciel abdica de seu propósito de vingança;
o próprio Ciel, no entanto, reitera o seu diante de Sebastian, numa inversão
da solução benfazeja da peça que reforça nossa empatia com o “jovem
mestre”, cujo destino (“provisório” ou não) a essa altura já é conhecido.
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ções não constituem simples determinações – no sentido da
teoria marxista – de um campo ideológico ou de relações
produtivas sobre os seres que o integram, mas uma intrincada teia de relações sociais, ideológicas, éticas, morais, psicológicas, afetivas, etc., que, no entanto, não impedem o
sujeito de operar sua própria seleção de heranças. O paradoxo da situação de Ciel é que sua demanda mais íntima e
individual é também aquela que o prende aos fantasmas
familiares, para além, até mesmo, das injunções destes. Mas
é justamente na radicalidade com que assume esse paradoxo, jogando com seus termos até o final, que a primeira
temporada do anime Kuroshitsuji se assemelha a algo como
um jogo de vida ou morte, sustentando uma dignidade trágica capaz de lhe conferir o estatuto de obra de arte.
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A Bíblia e a Bíblia em Mangá – estilos diferentes com o
mesmo objetivo

Glaucinei Dutra Galvão

Introdução
Há cerca de quatro mil anos, a Bíblia Sagrada começou
a ganhar forma. Primeiramente os 39 livros do Antigo Testamento escritos por judeus e depois os 27 livros do Novo
Testamento escritos por cristãos antes do ano 100 depois
de Cristo. De acordo com Giraldi (2013), apesar de terem
sido escritos em um período tão longo, de cerca de 1400
anos, por autores que viveram em épocas diferentes, existe
uma coerência na mensagem desses livros. Para os cristãos,
o que torna possível a coerência entre os 66 livros das
Escrituras Sagradas é o fato de que a Bíblia foi escrita por
mãos humanas, mas inspiradas por Deus.
Um dos fatos mais notáveis da história desses 66
livros é que a própria Bíblia Sagrada explica como se deu a
sua composição, como por exemplo no livro de Deuteronômio, no capítulo 31, onde está registrada a transferência
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de autoridade de Moisés para Josué. Nessa passagem Deus
orienta como a Lei deveria ser guardada e lida para o povo
de Israel, e, numa perspectiva teológica, essas orientações
divinas foram indispensáveis para a composição das
Escrituras Sagradas. Outrossim, o livro de Mateus apresenta, no capítulo 1 dos versículos 1 a 17, a genealogia de
Jesus Cristo, com a citação meticulosa dos 46 antepassados
que teriam vivido antes de Jesus e, dentre eles, Jessé, que é
mencionado no Antigo Testamento pelo profeta Isaías:
Porque brotará um rebento do tronco de
Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará.
E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e
o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o
Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor Senhor.
(Isaías 11.1-2)

Não somente nos versículos 1 e 2, mas nos demais 14
versículos o profeta Isaías apresenta a vinda de Jesus Cristo.
E Jessé, que é mencionado no versículo 1, é também citado
por Mateus no capítulo 1, versículos 5 e 6. São elementos
como esses que fazem da Bíblia Sagrada um livro considerado verídico que chegou até nós graças à evolução da comunicação escrita. Giraldi apresenta-nos como foi esta caminhada:
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[...] a Bíblia percorreu um caminho longo e
sinuoso, que começou no século II d.C. e terminou no início do século XIX d.C. Nos primeiros anos da era cristã e na Idade Média,
ela foi copiada à mão em rolos de papiro e de
pergaminho e escondidas em cavernas para
não ser queimada. A história da transmissão
da Bíblia até o século XIX revela a experiência de mártires que foram perseguidos, lançados na prisão e sacrificados em praça pública por traduzirem e divulgarem o Livro
Sagrado. A Bíblia foi o livro mais perseguido
e mais destruído no decorrer dos séculos.
Porém superou todos os obstáculos, foi o
primeiro livro impresso por Gutenberg, em
1456, foi traduzida em mais de 2400 idiomas
e é o livro mais distribuído e mais lindo do
mundo. Sua caminhada através dos tempos,
desde os primeiros séculos da era cristã, até
chegar ao Brasil no tempo do Império, é
também um verdadeiro milagre que atesta
sua inspiração divina. (GIRALDI, 2013, p. 15)

A Bíblia Sagrada acompanhou todos os processos de
evolução da escrita, do registro da escrita, da língua, da
história da tradução, da história da vida de mártires cristãos, de uma infinidade de histórias que permeiam os
estudos bíblicos sem perder sua veracidade. E foi graças a
todos esses processos, juntamente com o objetivo de divulgar os textos sagrados, que chegamos à versão da Bíblia em
mangá.
Para conhecermos um pouco mais sobre os mangás,
faz-se necessário voltarmos para o século 8, mais precisa276
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mente no período Nara (710–794 d.C.), quando surgiu o
Emakimono, que eram rolos de pintura japonesa com
narrativas ilustradas, cujo primeiro pergaminho foi o Ingá
Kyo, como podemos observar na imagem abaixo.

Figura 1 – Ingá Kyo.

Porém, foi no século 17 que surgiu o primeiro mangá,
próximo do que temos hoje. O grande marco dessa
mudança foi que os artistas abandonaram os rolos de
pergaminhos de tecidos e passaram a usar livros, surgindo
então o Kibyoshi. Katsushika Hokusa, um dos maiores artistas da época, lançou Hokusai Mangá, uma junção de dois
estilos lançados em 15 volumes, e a partir de então os quadrinhos passaram a ser chamados de mangás. De acordo
com Chinen:
Mangá, em japonês, é o termo que abrange
uma ampla gama de formas de ilustrações de
caráter de entretenimento e lazer, o que
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comporta caricaturas, charges e ilustrações
cômicas. Nos últimos anos, porém, a palavra
mangá está mais identificada com as histórias em quadrinhos em “estilo” japonês.
(CHINEN, 2013, p. 6)

Logo, podemos considerar que esse estilo que
conhecemos hoje como “mangás” foi ganhando forma à
medida que artistas deixaram suas marcas em sua
construção; porém foi Osamu Tezuka quem mais contribuiu
para o desenvolvimento do que podemos chamar de mangá
moderno. Tezuka põe fim na carreira de médico em 1946,
criando Shin Takarajima (A nova Ilha do Tesouro).

Figura 2 – Capa de Shin Takarajima (A nova Ilha do Tesouro).

O jornalista Francisco Noriyuki Sato afirma que:
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Antes de Tezuka, os personagens de mangá
não tinham olhos grandes e o anime mal
existia. Depois dele, a história cultural do Japão mudou para sempre. Hoje, a obra de
Tezuka permanece viva através de um museu e de sua produtora, dirigida por seu filho.
(SATO, 2013)

Se A nova Ilha do Tesouro é inspirado no romance de
Robert Louis Stevenson, grandes obras da literatura mundial acabaram tendo suas versões em mangá, como por
exemplo os clássicos Dom Quixote de Miguel de Cervantes e
Os Lusíadas, de Camões.
Mas um fato extraordinário na história dos mangás e
que marcou esse público foi o lançamento de 2007 de Siku e
Akinsiku com a primeira versão da Bíblia Sagrada em
Mangá, e o sucesso dessa versão serviu de inspiração para
outras publicações.
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Figura 3 – A Bíblia em Mangá.

Usaremos essa versão para apresentar a estética,
linguagem, dinâmica, tipos de desenhos usados na primeira
versão da Bíblia em mangá, fazendo um comparativo com
uma versão mais contemporânea Bíblia em Ação, lançada
em 2011 pela Editora Geográfica. Para apresentar e comparar as versões bíblicas em mangá vamos explorar uma das
conhecidas parábolas de Jesus Cristo, “A parábola do filho
pródigo”. É uma longa caminhada de 4 mil anos, até chegarmos ao presente.
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A parábola do filho pródigo
O texto sagrado para apresentação da versão A Bíblia
em Mangá encontra-se no Novo Testamento, no livro de
Lucas, capítulo 15 e versículos 11 a 32 intitulado como “A
parábola do filho pródigo”. O nosso primeiro passo é
compreender o que é uma parábola: de acordo com o
Dicionário Houaiss podemos compreender parábola como
uma narrativa figurada que transmite um ensinamento
moral. A análise de MacArthur (2016) diz que a palavra
“parábola” é transliterada de uma palavra grega que se
refere, no sentido literal, a uma coisa colocada ao lado da
outra com o objetivo de analisar a semelhança ou fazer uma
importante associação entre as duas. Talvez o leitor se
pergunte por que Jesus ensina usando parábolas. Esse
questionamento também fora de seus discípulos, e tanto a
pergunta quanto a resposta estão registradas no livro de
Mateus, capítulo 13 e versículos 10 a 17:
E, acercando-se dele os discípulos, disseramlhe: Por que lhes falas por parábolas? Ele,
respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus,
mas a eles não lhes é dado; Porque àquele
que tem se dará, e terá em abundância; mas
àquele que não tem, até aquilo que tem lhe
será tirado. Por isso lhes falo por parábolas;
porque eles, vendo, não veem; e, ouvindo,
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não ouvem nem compreendem. E neles se
cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis e, vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de
mau grado com seus ouvidos e fechou os
olhos, para que não vejam com os olhos, e
ouçam com os ouvidos, e compreenda com o
coração, e se converta, e eu os cure. Mas,
bem-aventurados os vossos olhos, porque
veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem.
Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes,
e não o viram; e ouvir o que vós ouvis, e não
o ouviram. (Mateus 13.10- 17)

O texto bíblico acima é apresentado após a “A parábola
do semeador”, ocasião em que Jesus é cercado por uma
grande multidão, entra num barco enquanto seus
espectadores observam-no em pé na praia. Ao lermos a
resposta de Jesus, observando os detalhes do cenário, a
importância da resposta para os discípulos e para nós no
dia de hoje, podemos compreender que nem todos em meio
à multidão queriam e querem de fato conhecer e seguir os
ensinamentos bíblicos, boa parte dela busca apenas um
milagre, uma cura, sucesso financeiro e bem estar, ou seja,
apenas satisfação pessoal, porém as parábolas de Jesus são
destinadas àqueles que buscam conhecer Jesus pelo o que
ele é, e não pelo o que ele tem para dar.
A parábola do filho pródigo é um dos trechos bíblicos
282

Animando as mangas – ensaios sobre animes e mangás

mais conhecidos e divulgados; podemos, por exemplo,
encontrar marcas dessa passagem na obra de Shakespeare
em O mercador de Veneza e Henrique IV, em um dos oratórios de Arthur Sullivan, e o texto também inspirou algumas
canções como The Prodigal Son, do cantor country Hank
Williams. A narrativa bíblica que inspirou tantos artistas,
escritores e compositores apresenta a história de um pai
que possuía dois filhos, no entanto o filho mais novo pede
ao seu pai a sua parte da herança e saindo por terras
distantes gasta tudo em pecados e perdições. Quando a
herança acaba o filho se vê sem nada e passa a viver como
mendigo. Arrependido, volta para casa e pede abrigo ao pai,
que o recebe com um grande banquete; contudo, seu irmão
mais velho acha injusto, pois sempre procurou ser dedicado
a seu pai e nunca receberá uma festa como aquela.
Para MacArthur (2016), a parábola do filho pródigo,
dentre todas as parábolas de Jesus, é a mais ricamente
detalhada, poderosamente dramática e intensamente pessoal. A Bíblia em Mangá não apresenta todos os relatos
bíblicos do Novo Testamento, mas uma amostra dos temas e
personagens mais marcantes, logo não poderia ficar de fora
“A parábola do filho pródigo”.
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A Bíblia em Mangá
Não podemos seguir sem antes mencionar um dos
princípios do evangelho: “E disse-lhes: Ide por todo o
mundo, pregai o evangelho a toda criatura” (Marcos 16.15).
Ao lermos essa passagem observamos que Jesus empregou
o verbo ir, no modo verbal imperativo afirmativo, que é o
modo verbal utilizado para exprimir ordem, conselho,
convite ou solicitação, e no mesmo versículo empregou os
pronomes indefinidos todo e toda, logo Jesus deixou para os
cristãos uma ordem para proclamarem por todo o mundo o
seu evangelho, independentemente das diferenças socioculturais, econômicas, de sexo, etnia, etc.
Não fica difícil compreender o porquê da quantidade e
variedade de traduções e versões bíblicas existentes, mas
embora haja muitas discussões sobre qual a melhor tradução da Bíblia fica claro que a intenção de cada tradução e
versão bíblica é alcançar um determinado grupo de leitores.
E pensando assim que Siku e Akinsiku lançaram, em 2007, a
primeira versão da Bíblia em mangá, todavia o alvo dos
criadores é inspirar seus leitores a lerem mais os textos
sagrados. A princípio eles não esperavam o sucesso mundial alcançado pela obra A Bíblia em Mangá, começando no
Reino Unido e nos Estados Unidos da América até chegar no
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Brasil.
Siku e Akinsiku não apresentam seu trabalho como
uma substituição da Bíblia Sagrada original, mas procuraram adaptar e interpretar o livro que centenas de milhões
de pessoas acreditam ser o livro mais importante já escrito.
A dupla de irmãos dividiu as tarefas: Siku o desenhista e
Akin o roteirista criando uma versão para o Antigo Testamento e para o Novo Testamento. De acordo com Siku:
Desenvolver os personagens ou escolher as
passagens bíblicas não foi tão difícil. Nosso
ponto de partida era contar uma história coesa. Em segundo, tivemos de decidir o tom
da narrativa. Uma vez que isso foi feito, todo
o resto veio que por instinto. Eu não escolhi
histórias que pudessem comprometer a fluência da narrativa e também optei por um
estilo de narrativa que não comprometesse a
condução essencial da Bíblia. Tinha de ter
um equilíbrio entre a intenção do autor da
Bíblia, a teologia e a habilidade artística.
(SIKU, 2008, p. 7)

O nosso próximo passo é conhecer a estética, linguagem e dinâmica dessa versão bíblica e comparar com a
versão da “Bíblia em Ação”. Como já mencionado anteriormente, faremos um recorte de um dos trechos bíblicos
mais conhecidos no mundo, “A parábola do filho pródigo”.
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A parábola do filho pródigo versão mangá
A versão da Parábola do filho pródigo é recontada
em uma única página da versão A Bíblia em Mangá – O Novo
Testamento, como vemos na figura abaixo:

Figura 3 – A parábola do filho pródigo

Ao lermos esta passagem, ou qualquer outra história
em quadrinhos, nossos olhos se voltam, em primeiro lugar,
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para as imagens que podemos observar o cenário e a expressão fisionômica dos personagens e começamos a fazer
uma conexão entre as palavras e as situações em que a
sequência narrativa é construída. Logo, notamos que o trabalho de Siku e Akinsiku traz características marcantes do
mangá:
[...] embora o estilo de desenho mais associado ao mangá seja de figuras humanas esbeltas, longilíneas, de olhos grandes e brilhantes, é importante notar que esse não é o único tipo de traço que os artistas japoneses utilizam. Em qualquer país e qualquer região
que tenha vários artistas dedicados a produzir histórias em quadrinhos, certamente haverá uma variedade muito grande de estilos.
(CHINEN, 2013, p. 14)

De acordo com a citação de Chinen, podemos concluir
que Siku deixou sua marca pessoal nos desenhos dos personagens dessa fantástica parábola, já o roteirista Akinsiku
consegue organizar os 21 versículos sem perder absolutamente nada da versão referencial à Bíblia Sagrada, Nova
Versão Internacional para o Dia de Hoje publicada pela
Sociedade Bíblica Internacional. A construção da narrativa
se dá por meio das falas do narrador observador e personagens da parábola, os quadros são organizados em quatro
fileiras e nove quadros, o que não é muito comum na
construção de mangás, mas sim na diagramação e composi287
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ção das histórias ocidentais com o padrão de nove quadrinhos por páginas.
Observa-se também que a dinâmica da leitura não é
comprometida pela diagramação e composição dos quadros, os formatos dos quadros seguiram o mesmo padrão
de quadrados e retângulos, porém merecem destaque as
expressões fisionômicas e closes dos personagens transmitindo a alegria, frustração, desapontamento, raiva e demais
sentimentos que a parábola do filho pródigo transmite aos
seus leitores.
A versão da parábola em mangá revela sentimentos
que talvez seriam imperceptíveis em uma versão tradicional. Percebemos que do início ao fim o foco da história
muda revelando características e sentimentos dos personagens, começando com o filho mais novo (v. 12-20), seguido
do pai (v. 25-31) e por fim o filho mais velho (v. 25-31). De
acordo com John MacArthur:
Jesus usou a Parábola do Filho Pródigo para
ilustrar e desmascarar a hipocrisia dos fariseus. Depois, ele os forçou a reconhecer com
seus próprios lábios que é melhor uma pessoa abertamente pecadora se arrepender do
que nega ser pecador esconder seu pecado
por trás de uma fachada de hipocrisia respeitosa. (MACARTHUR, 2016, p. 180)

O desfecho da narrativa é marcado com a fisionomia
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de raiva do filho mais velho e com a fala do pai:
Meu filho, sinto muito que você se sinta dessa forma. É certo celebrar, pois o seu irmão
estava morto, mas, está vivo novamente. Ele
estava perdido e agora foi encontrado.

Percebemos que os artistas instigam os seus leitores a
refletir sobre sentimentos que muitas vezes negamos.
A parábola do filho pródigo versão Bíblia em Ação
Em 2011 a Editora Geográfica lança a versão bíblica
Bíblia em Ação. Nela a Parábola do filho pródigo é intitulada
“Um pai amoroso” e a narrativa é apresentada em cinco
páginas, bem diferente da versão A Bíblia em Mangá, que
apresenta a mesma história em uma única página. Não será
possível expor todas as páginas neste texto, porém parte
delas, como vemos no recorte abaixo:

Figura 5 – Um pai amoroso.
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Observando o recorte é possível constatar que se
tratam de propostas bem diferentes de exposição da parábola. A Bíblia em Ação trata-se de uma versão bíblica em
quadrinhos que narra a história do maior “herói” de todos
os tempos o Pai, Criador, Amigo, Rei, etc. A parábola está
organizada em cinco páginas, e nas páginas foram distribuídos o total de doze quadros; o artista responsável pelas
ilustrações é Sérgio Cariello e na edição geral Doug Mauss.
Eles usam cenário e personagens que remetem aos tempos
antigos, com cores vibrantes que ajudam a destacar e dar
vida às ações dos personagens.
Assim como na versão bíblica em mangá, a narrativa é
construída com falas do narrador observador e personagens da parábola, porém os finais são diferentes, como
podemos observar no próximo recorte.

Figura 6 – Desfecho da parábola.
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MacArthur (2016) afirma que uma parábola é uma
simples metáfora ou símile transmitida na forma de uma
história. O desfecho surpreendente da obra de Carriello e
Mauss mostra Jesus sendo questionado sobre o real significado da parábola, o que leva aos seus leitores fazerem
reflexões sobre essa extraordinária história.
Tradução de João Ferreira de Almeida Revista e Corrigida
A Sociedade Bíblica do Brasil (2013) declara que a
tradução de João Ferreira de Almeida é a preferida de mais
de 60% dos leitores evangélicos das Escrituras no país. Logo apresentamos uma breve análise das versões A Bíblia
em Mangá e Bíblia em Ação a fim de verificar qual delas se
aproxima mais da tradução de João Ferreira de Almeida
Revista e Corrigida, e como afirma Galvão (2019) a edição
Revista e Corrigida apresenta características marcantes,
com uma linguagem clássica e erudita que preza pela equivalência formal.
A apresentação desta análise será realizada na sequência, respeitando a seguinte ordem: primeiro a versão
João Ferreira de Almeida Revista e Corrigida, segundo A
291

Animando as mangas – ensaios sobre animes e mangás

Bíblia em Mangá e terceiro Bíblia em Ação. No final, faremos
algumas observações para justificar a proximidade entre os
textos.
João Ferreira de
Almeida Revista e
Corrida

E disse: Um certo homem tinha dois filhos. E o
mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte
da fazenda que me pertence. E ele repartiu por
eles a fazenda. (Lucas 15.11-12)
Bíblia em Mangá
Um homem muito rico tinha dois filhos. Um dia.
“Pai, exijo que me dê minha herança para eu fazer o que quiser. Não posso esperar até morra!”
Bíblia em Ação
... Um homem que tinha dois filhos. Um dia, o
filho mais moço vai até o pai... “Pai eu quero tocar a minha própria vida. Dê a minha parte da
herança agora. Não quero esperar pela sua morte.”
Quadro 1 – Comparativo entre os fragmentos de texto.

Para a composição de um mangá ou história em quadrinhos fazem-se necessárias algumas adaptações. Conforme acentuam Ferreira e Andrade (2005), as HQs não são
fechadas em si mesmas, pois elas apresentam uma linguagem que atua harmoniosamente com outras linguagens
expressivas, trazendo contribuições fundamentais para o
desenvolvimento do sentido do texto, uma vez que sua
narrativa se expressa por meio de duas modalidades de linguagem: a verbal e a não verbal (cores, formas, imagens,
planos de visão, etc.).
Considerando apenas a linguagem verbal do início da
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parábola verificamos que os diálogos da versão Bíblia em
Mangá e Bíblia em Ação apresentam um linguagem verbal
bem próximas umas das outras, no entanto o uso do verbo
exigir, na versão Bíblia em Mangá nos remete a uma
linguagem mais clássica e erudita aproximando sua linguagem da tradução de João Ferreira de Almeida Revista e
Corrigida. Outrossim os títulos em ambas as versões são semelhantes “O filho pródigo – o irmão incompassivo” (A
Bíblia em Mangá e Bíblia) e “A parábola do filho pródigo”
(João Ferreira de Almeida Revista e Corrigida), já o título da
versão Bíblia em Ação, “Um pai amoroso”, distancia-se ainda
mais da tradução clássica de João Ferreira de Almeida.
Considerações Finais
O presente estudo propôs-se a descrever e apresentar
introdutoriamente uma análise das versões bíblicas A Bíblia
em Mangá e Bíblia em Ação, comparando-as com a tradução
de João Ferreira de Almeida Revista e Corrigida. Não há dúvida das diferenças entre as três versões, mas é fato que
todas cumprem bem o seu papel de divulgar os ensinamentos de Jesus e os objetivos foram alcançados com uma breve
análise da parábola do filho pródigo. Não é possível esgotar
todas as possibilidades de análise das versões e do recorte
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escolhido, porém esperamos que o leitor passe a olhar para
as variedades das versões e traduções bíblicas com outro
olhar.
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A arte erótica e grotesca de Suehiro Maruo: uma análise
intertextual do mangá Ero-Guro

Krystal Urbano
Vinícius Azevedo

Introdução
As obras de Suehiro Maruo são consideradas
verdadeiros catálogos de perversões. Seu caráter preciosista e a inquietante atmosfera
surrealista com que as envolve transformam
as aberrações que ilustra em autênticos poemas visuais.
(El Mundo, Espanha)

Sodomia, canibalismo, coprofilia, pedofilia, zoofilia,
vouyerismo, incesto. Junte à fórmula a decadência e a obscenidade da juventude japonesa, com a ansiedade e a degeneração de uma sociedade nos períodos entreguerras, seguida de uma boa dose de surrealismo e de expressionismo.
Sob o prisma da transgressão, o resultado é uma atmosfera
inquietante que apresenta uma visão de mundo desconcertante, onde o realismo extremo (e grotesco) encontra lugar
para sua realização. Nesse cenário, nada é inocente. Tudo é
perverso e caótico no doce inferno do iconoclasta eróticogrotesco Suehiro Maruo (1956), um dos principais nomes
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da arte sequencial japonesa, uma das formas de arte mais
originais da atualidade (GRAVETT, 2006). Considerado o pai
do mangá underground, seus trabalhos fazem parte de uma
das correntes da arte erótica mais requintada e ousada disponíveis na contemporaneidade e que tem suas raízes no
fenômeno cultural japonês denominado Ero guro nansensu
ou Ero guro1, surgido no início do século 20. Esse gênero
artístico e literário, que tem sua gênese no período entreguerras (anos 1920-30), pautado pela crua exploração do
erotismo, corrupção sexual e decadência, serviu de abrigo
para que expressões grotescas da sexualidade humana, do
sadismo, masoquismo e toda uma série de parafilias, pudessem ganhar forma pelas mãos de artistas contemporâneos como Maruo, mas não só dele. Nomes como Junko
Mizuno (trabalha o estilo Gothic Kawaii, com a mistura de
elementos de horror, violência e cunho sensual), Jun
Hayami (que traduz uma visão de mundo onde todos são
pervertidos), Waita Uziga (adepto do humor negro e da
exploração de temas como distopias, corrupção e abuso de
autoridade), Toshio Maeda (autor de Urotsukidoji, famoso
1

Gênero artístico japonês surgido no início do século 20. O termo "ero"
refere-se ao erotismo e às perversões sexuais, enquanto o termo "guro"
refere-se à forma grotesca como são apresentados temas e personagens.
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no Brasil) e Henmaru Machino (considerado o René
Magritte do gênero Ero-Guro, participante do movimento
Superflat2) representam aquilo que há de mais inquietante
na arte sequencial japonesa.
Em todas as suas faces, o erotismo constitui-se num
dos temas relevantes da contemporaneidade e “vem sendo
cada vez mais integrado ao tecido social” (LEITE JÚNIOR,
2006, p. 11-12). Entretanto, longe de gerar consenso,
propostas transgressoras como as contidas nas obras de
Suehiro Maruo e de outros mangakás3 do ciclo underground
parecem se afastar do que é considerado “politicamente
correto”. Em início de carreira, Maruo encontrou diversos
obstáculos que impediram sua ascensão dentro do mercado
editorial dos quadrinhos japoneses. Suas histórias apresentavam uma atmosfera erótica, mas também bastante san2

O movimento Superflat foi lançado pelo artista plástico Takashi Murakami.
É um movimento estético pós-moderno que surgiu dentro das artes
plásticas e que encontrou eco nos mangás e nas animações – até porque
seu pressuposto é de que a cultura dos animes e mangás é a cultura
japonesa de nosso tempo. Vale-se dos elementos de fetiche que
caracterizam os animes e mangás dentro da cultura otaku para questionar o
contexto social que deu origem aos mesmos fetiches, isto é, lança mão da
caricatura dos clichês para desmontá-los, questioná-los e mostrar o que se
esconde
por
trás
deles.
Disponível
em:
http://www.interney.net/blogs/maximumcosmo/2009/12/19/superflat_pos
_modernismo_boom_otaku/ Acesso em 05.01.2019.
3
Termo utilizado para nomear o desenhista de mangás.
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guinária e caótica, mesclada com um sadismo e realismo
desconcertantes, contrastando do universo das insólitas e
inocentes histórias que permeiam o universo de autores
conhecidos e consagrados no circuito dos mangás como
Hayo Myazaki e Ozamu Tezuka. Aliás, o estilo simples deste
último encontra-se em Maruo, além do enfoque nos detalhes, no subjetivismo, no abstrato e, principalmente, o contraste nas formas e na composição de sua obra. Entretanto,
tendo suas obras recusadas em revistas importantes como
a Shonen Jump e também na indústria pornográfica,
Suehiro Maruo desponta (mesmo que tardiamente) como
mestre do gênero erótico-grotesco demonstrando sua
ambição subversiva e sua preferência por aquilo considerado de mau gosto, fora dos padrões estéticos aceitáveis (ou
desejáveis). Especialmente, Maruo encontra seu lugar na
vanguarda artística e suas obras adquirem contornos de
Arte Erótica. Atualmente, suas pinturas e artes originais são
disputadas a lances altos em leilões e sua obra é objeto de
culto dos fãs para além-mar.
Cabe ressaltar que Maruo se influenciou em grandes
obras para desenvolver suas histórias. Seu universo é construído a partir de referências diversas como a literatura
francesa e inglesa, com a presença de nomes de relevo do
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cinema, da poesia, da pintura etc. Marquês de Sade, Arthur
Rimbaud, George Bataille, Edgar Alan Poe e o cinema de
Luis Buñuel, René Magritte e Fritz Lang são referências de
peso de que esse autor lança mão para compor o espaço
cênico de suas produções. A literatura moderna japonesa
também se faz presente, bem como o expressionismo
alemão, a pintura surrealista, dentre outras possibilidades
que não se esgotam e que dão origem também a interpretações diversas por parte dos leitores.
Neste trabalho em particular, interessa-nos discutir
algumas características da obra Ero-Guro, lançada no ano de
2005 no Brasil, pela Editora Conrad. Em Ero-Guro (2005),
Maruo oferece uma representação inquietante do Japão da
primeira metade do século 20 em nove histórias. São nove
pesadelos, onde o horror e o prazer se misturam à escatologia, coprofagia, incesto, canibalismo, sadismo e demais perversões que indicam determinados aspectos da cultura moderna japonesa, considerada em decadência na década de
1930. Fundamentalmente, nota-se que a forma e o
conteúdo da referida obra também são marcados fortemente por uma retórica intertextual que abrange vínculos
com diversas áreas e atividades artísticas de um dado
contexto sociocultural. Assim, devido à natureza dialógica
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da obra de Suehiro Maruo, que exige por parte do leitor
uma compreensão intertextual, interessa-nos discutir aquilo que se convencionou chamar de dialogismo, ideia central
das relações denominadas intertextuais. O termo dialogismo surgiu no trabalho de Mikhail Bakhtin no começo do
século 20, como um meio para estudar e reconhecer a troca
existente entre autores e obras. Ainda se pretende brevemente explorar as manifestações do erótico e do grotesco
na obra de Maruo para compreendermos alguns aspectos
presentes naquilo que se convencionou chamar “suehirismo”, isto é, a marca autoral, a percepção singular do mundo de Maruo na obra Ero-Guro (2005).
Sobre o conceito de dialogismo e intertextualidade
O conceito de dialogismo concebido por Bakhtin e
atualizado por Júlia Kristeva na década de 1960 (intertextualidade) refere-se ao processo dialético entre um texto e
outro texto, seja pela discordância ou concordância em seus
discursos, criando um novo leque de sentidos, transformando-o (STAM, 2003; GARCIA, 2000). Ao fundamentar o
conceito de dialogismo, Bakhtin transpõe para a análise
estética questões éticas e filosóficas que traduzem seu
postulado. Segundo Robert Stam (2003), a tradução do
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termo por Kristeva promoveu uma perda dos contornos
humanos e filosóficos do termo original. Em seu caráter
conceptivo, o dialogismo celebra a alteridade, o sujeito em
movimento, sua abertura e singularidade no mundo, sua
relação com o outro, bem como a tensão entre falta e
excesso, isto é, a ideia essencial de que cada sujeito se
constitui no complemento necessário de outro sujeito. Aqui,
o ser humano poderia ser considerado um intertexto, não
existindo isoladamente, pois se constrói em relação dialógica com os outros seres.
Para Bakhtin, a percepção humana seria comandada
por uma lei do posicionamento, que determinaria o prisma
do campo visual de focalização. Logo, o ponto de vista do
indivíduo em relação a um objeto seria determinante no
processo de apreensão e interpretação direcionado a tal
objeto. Em outros termos, a percepção singular do sujeito
diante do mundo em diálogo com outras percepções, experiências e mundos igualmente singulares definiria uma
perspectiva de complementaridade (BAKHTIN, 2010; MACHADO, 1995).
O excedente de minha visão em relação ao
outro indivíduo condiciona certa esfera do
meu ativismo exclusivo, isto é, um conjunto
daquelas ações internas ou externas que só
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eu posso praticar em relação ao outro, a
quem elas são inacessíveis no lugar que ele
ocupa fora de mim; tais ações contemplam o
outro justamente naqueles elementos em
que ele não pode completar-se. (BAKHTIN,
2010, p. 23)

De acordo com as proposições bakhtinianas, a
alteridade marcaria o ser humano, pois o outro e o contexto
específico são imprescindíveis para a sua constituição. Para
Bakhtin (2010, p. 300), o “falante não é um Adão bíblico, só
relacionado com objetos virgens ainda não nomeados [...]”.
Todo discurso ou enunciado, indissociavelmente, imbui-se
de outros discursos que o sucederam e também daqueles
que virão lhe suceder. Dessa forma, compreende-se que o
tema ou enunciado de um diálogo
[...] é um elo na cadeia da comunicação discursiva e não pode ser separado dos elos
precedentes que o determinaram tanto de
fora quanto de dentro, gerando nele atitudes
responsivas diretas e ressonâncias dialógicas. (BAKHTIN, 2010, p. 300)

Nesta vertente, o dialogismo seria o confronto das
entoações e dos sistemas de valores que possibilitam as
mais variadas visões de mundo acerca de um tema particular, pois “reagimos àquelas [palavras] que despertam em
nós ressonâncias ideológicas ou concernentes à vida”
(BAKHTIN, 1995, p. 95). Aqui, não haveria enunciados
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neutros, pois estes, necessariamente, são permeados de
significados e valores que resultam de um contexto cultural
específico e, como tal, derivam uma compreensão responsiva ativa do ouvinte.
O ouvinte, ao perceber e compreender o significado (linguístico) do discurso, ocupa simultaneamente em relação a ele uma ativa
posição responsiva: concorda ou discorda
dele (total ou parcialmente), completa-o,
aplica-o, prepara-se para usá-lo, etc.; essa
posição responsiva do ouvinte se forma ao
longo de todo o processo de audição e compreensão desde o seu início, às vezes literalmente a partir da primeira palavra do falante. Toda compreensão da fala viva, do enunciado vivo é de natureza ativamente responsiva (embora o grau desse ativismo seja bastante diverso); toda compreensão é prenhe
de resposta, e nessa ou naquela forma a gera
obrigatoriamente: o ouvinte se torna falante.
(BAKHTIN, 2010, p. 271)

Tendo isso em vista, um discurso pode se valer de
outro ou de outros para sugerir novas orientações e/ou novos sentidos a um texto. Há um movimento de renovação,
atualização constante, ao longo desse processo. Mesmo que
o enunciado possua suas próprias significações, orientações
e conserve esta forma, sem alterar o que está estabelecido,
o novo discurso vem retrabalhar, atualizar a ideia mostrada.
Além disso, é preciso considerar o movimento estabelecido
pelo ouvinte, sua resposta e reação (às vezes não intencio304
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nal) ao discurso.
Para Umberto Eco (2007), em todo texto existe o não
dito, ou seja, aquilo que não se encontra na superfície do
texto, mas que em nível de conteúdo é atualizado pelo leitor.
Assim, um texto inclui sempre movimentos por parte do
leitor. Segundo o autor, mesmo que exista essa oportunidade de construção do texto pelo leitor, a partir da ação
interpretativa, existe uma espécie de intenção de que esta
interpretação seja mais ou menos de acordo com a ideia do
produtor do texto. Assim, um conteúdo textual requer sempre que “alguém o ajude a funcionar”. Em particular, na obra
de Suehiro Maruo, Ero-Guro, é possível observar o texto
como um substrato atravessado por vários elementos de
diversas áreas que percorrem os nove contos que compõem
o mangá. A forma e o conteúdo da referida obra apresentam
uma retórica intertextual que abrange vínculos com diversas áreas e atividades artísticas de um dado contexto. É
sobre essa obra e suas possibilidades dialógicas que direcionamos a partir de agora nosso olhar.
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Da retórica intertextual e dos contornos grotescos em
Ero-Guro
Uma traição cruelmente vingada. Um grupo
de jovens envolvidos em perversões escatológicas. Um anão sádico que arruína a vida
de uma jovem mãe. Seja bem-vindo ao doce
inferno de Suehiro Maruo.
(Ero-Guro, contracapa)

Em Ero-Guro, Suehiro Maruo consegue estabelecer
um diálogo com o Surrealismo e o Expressionismo Alemão,
trazendo referências de grandes obras destes movimentos
de vanguarda. O contexto dos nove contos que se sucedem é
a sociedade japonesa da primeira metade do século 20,
retratada por um viés fantástico e caótico. As nove histórias4, nas quais se misturam escatologia, coprofagia, incesto,
canibalismo e sadismo, apresentam uma “visão de mundo”,
como afirma Claudio Willer no prefácio de Ero-Guro (2005).
As narrativas imagéticas e textuais nesta obra são complementares para a representação da expressão estética de
Maruo. A profusão de vozes ao longo dessa narrativa evidencia a presença exatamente do que Bakhtin aponta como
dialogismo, isto é, um discurso que representa a constitui4

Essas são as histórias, na ordem: Noite podre; O garoto da latrina; Uma
temporada no inferno; Receita para uma sopa de merda; O grande
masturbador; Noite podre / O corvo de Édipo; O paraíso do garoto da
latrina; O voyeur do sótão e A cidade que sucumbe.
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ção do sujeito em relação com o mundo, por meio de diálogos já existentes, dando origem a um novo texto.
Maruo tangibilizou sua visão de mundo explorando a
raiz dos temores mais profundos da mente humana em EroGuro (2005). As experiências do excesso, horror, êxtase e
morte, presentes ao longo do mangá remetem diretamente
à literatura de Marquês de Sade e George Bataille. Entretanto, a obra de Maruo não convoca apenas estes textos.
Maruo parece encontrar inspiração em Sade para compor o
tecido de suas produções, assim como o cineasta Luis Buñuel, em particular na obra Um Cão Andaluz (1929). Assim
como, ainda é possível perceber ecos da obra do cineasta
Robert Wiene, O Gabinete do Doutor Caligari (1920), um
dos primeiros filmes do expressionismo alemão. O mangaká
ainda homenageia Salvador Dalí batizando um dos contos
com o nome de um dos seus quadros, “O Grande
Masturbador” (1929). As passagens reflexivas e as
referências filosóficas dão consistência à obra de Maruo,
que vem propor uma interpretação do mundo como verdade e não apenas no plano do simbólico, da fantasia, fruto
da imaginação, tal como sugerido por Sade.
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Figura 1 – No conto Noite Podre, algumas referências ao filme Cão
Andaluz (1929) presente no primeiro pesadelo de Ero-Guro.

No primeiro conto, Noite Podre, o autor japonês faz
uma alusão ao filme francês Um Cão Andaluz (1929), dirigido e escrito por Luis Buñuel e Salvador Dalí. Na cena inicial do filme, um homem em uma noite enluarada corta o
olho de uma jovem mulher com uma navalha. A sucessão da
imagem da lua sendo transpassada por uma nuvem e a navalha rasgando o olho são imagens resgatadas pelo mangá.
Na história de Maruo um casal de amantes é mutilado pelo
marido ressentido, como castigo eles são aprisionados num
porão sem os braços e sem os olhos, mas mesmo assim
conseguem ter relação sexual. O quadro da lâmina da es308
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pada transpassando a lua e a mesma lâmina cegando a mulher é uma sucessão que nos remete à quebra do tabu do
incesto, presente também na visão de mundo de Bataille,
como assinala Claudio Willer: “[...] simbolicamente, gozar
com os olhos e penetrar pupilas desorbitadas é romper o
tabu do incesto; portanto, voltar à origem, à estaca zero [...]”
(WILLER, 2005). Para Bataille, o erótico estaria localizado
justamente na zona de transgressão desse tabu.
Além disso, é preciso levar em conta uma característica importante do surrealismo, que é o amor louco, impulsivo, extremista e dominador, tão presente na obra de
Suehiro Maruo e que ganha destaque no discurso imagético
do referido conto. Assim como em Noite Podre, os demais
contos são compostos por uma mise en scene expressionista, por conta de seu alto contraste entre claro e escuro,
num mundo sem cores, preto e branco. Um mundo em que
as pessoas se escondem em surdina, as paredes têm olhos e
a intemperança domina. O sangue dos amantes se torna um
mar negro sob seus corpos mutilados.
Assim como o choque promovido pelo cinema de
Buñuel ou pela literatura obscena de Sade, em Maruo percebe-se que as imagens (aparentemente gratuitas) têm o
mesmo objetivo: aguçar a emoção estética do leitor, exi309
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gindo uma ação recíproca de resposta.

Figura 2 – Referência ao quadro O professor da escola (1954, Suíça)
de René Magritte em O Grande Masturbador, quinto pesadelo de
Maruo.

Em O Grande Masturbador, referência direta ao quadro de Salvador Dalí que carrega o mesmo nome, o mangaká traz referências diretas a grandes pintores surrealistas, não apenas Dalí como também René Magritte. Em referência a Magritte, rostos de personagens são ocultados ou
marcados no quadro de maneira vazada de cor branca ou
preta, compondo um ambiente de mistério e degradação.
Esses rostos ocultos escondem um massacre que acontece
às escondidas; por mais chocante que tudo possa parecer,
os personagens encontram o prazer no caos. Novamente a
estética expressionista ganha relevo, não apenas pelo mundo retorcido e desfigurado, mas também pelos contornos
criados pelas sombras, que compõem a paisagem dessas
histórias.
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Ainda em O Grande Masturbador, nota-se outro
intertexto na superfície da obra. Na história, após presenciar seu irmão se masturbando no cemitério junto ao túmulo da tia-avó, uma jovem garota percorre o campo como
Cesare, o jovem moribundo de O Gabinete do Doutor
Caligari, correndo loucamente, fugindo daqueles que a
querem molestar. Ainda nesse conto, Maruo retorna ao
tema do incesto, já que toda a trama se constrói em torno
do menino, que fica obcecado depois de ser excitado sexualmente por sua tia idosa, que lambe um tersol em seu olho,
literalmente.

Figura 3 – Referência ao filme O Gabinete do Doutor Caligari (1920,
Alemanha) em O Voyeur do Sótão.

O mesmo Cesare, o sonâmbulo de Wiene, aludido
em O Grande Masturbador, recebe também outra referência
explícita em O Voyeur do Sótão. Assim como na obra de
311

Animando as mangas – ensaios sobre animes e mangás

Wiene, em que um homem assombra a vida de uma jovem
moça por quem se sente atraído, o personagem de Maruo,
também imbuído por um prazer voyerístico, passa a perseguir uma jovem moça grávida, que ao dar à luz assassina
friamente seu rebento. O voyeur de Maruo é um inquisidor
ressentido, pois encontra o prazer no ato de torturar a jovem moça que assassinou seu rebento. O olhar esquizoide
do protagonista do conto nos remete diretamente a Cesare.
Entretanto, há uma diferença substancial entre os dois
personagens, já que Cesare age por sugestão mental; suas
ações são controladas pela mente do Doutor Caligari. Já o
voyeur de Maruo age por conta própria; o personagem tem
livre arbítrio para cometer suas transgressões voyeurísticas.
Em O Garoto da Latrina encontra-se outro intertexto.
Dessa vez, Maruo exibe uma imagem de Marlene Dietrich
em referência ao filme expressionista O Anjo Azul (1930).
Lola, personagem de Dietrich, é uma atriz de Cabaré que
seduz um professor que acaba tendo sua vida degradada.
Neste pesadelo de Maruo, um bebê que é abandonado por
sua mãe numa privada cresce “nadando” nos esgotos e se
torna um psicopata escatológico, que molesta mulheres no
momento que estão fazendo suas necessidades fisiológicas.
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Como expressão metafórica da sexualidade, a abundância
de closes em ícones fálicos, o excesso de excrementos e
demais secreções corporais; as múltiplas funções dos
orifícios do corpo humano são experimentadas ao longo do
conto. No entanto, a metáfora da figura materna pode ser
uma leitura possível, pois a imagem de Dietrich presente no
espaço cênico evidencia a fixação do garoto pela imagem da
mãe

que,

ao

longo

da

narrativa,

passa

a

ser

intermitentemente acionada, devido ao diálogo imaginário
que o personagem estabelece com a mãe degenerada.
Marlene Dietrich, como diva dos filmes expressionistas
alemães nas décadas de 1920 e 1930, pode ser comparada a
Jocasta (mãe de Édipo), por ser vista além de mãe como
também objeto de desejo do pobre garoto da latrina.
Na continuação do conto, O Paraíso do Garoto da
Latrina as manifestações da sexualidade, a partir de diferentes possibilidades, são exploradas numa orgia orquestrada pelo mesmo garoto, que atrai jovens colegiais através
do odor de seus excrementos (urina, fezes). Nessa história,
a escatologia chega ao seu ápice, culminando no ato de
beber urina, engolir fezes e introdução de objetos no ânus e
na vagina dos participantes da orgia escatológica. Wilton
Garcia (2000), ao analisar a obra do cineasta Peter
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Greenway, nota que essas manifestações da sexualidade humana (também presentes na obra de Maruo) visam
representar as “múltiplas funções sensoriais no corpo
humano”, pois
a boca parece ser lugar de retenção como o
ânus e a vagina – parece que tudo o que é
buraco no corpo humano deve ser alimentado com algum objeto, alguma “coisa”. (GARCIA, 2000, p. 91).

Figura 4 – Marlene Dietrich em O Anjo Azul (1930, Alemanha)
como metáfora da figura materna inserida no perturbador conto O
garoto da Latrina. Na frase em alemão se lê: “Eu sou a sensual
Lola!”

Em Receita para uma sopa de merda, um narrador
interpela o leitor com a seguinte frase: “Ei, ei, você sabia?
dizem que os pratos existem para a gente colocar a bunda
em cima” (MARUO, 2005, p. 57), antecipando para o leitor o
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que está por vir na história. Os personagens de Maruo em
Receita para uma sopa de merda são adolescentes rebeldes
que partilham o mesmo anseio: levar ao limite suas
brincadeiras eróticas, explorando suas obsessões até ultrapassarem os limites dos corpos. No cenário criado por
Maruo, os acontecimentos se retiram do plano da imaginação e ganham vida, concretude. Tudo é permitido e ansiosamente experimentado; os personagens realizam sexo grupal, cozinham e comem as próprias fezes (coprofagia),
introduzem objetos estranhos em seus corpos. Nada escapa
enquanto objetos de profanação, o assoalho, o corrimão da
escada e até o olho de um boi, uma menção direta a trechos
da obra História do Olho (1928), do escritor George Bataille.
Aliás, Maruo estabelece uma relação citacional com as
obras desse autor francês; seus textos são convocados a
todo o momento. Maruo executa a difícil tarefa de traduzir
para o plano imagético a visão de mundo contida nos
escritos de Bataille. No entanto,
Antes de História do Olho de Bataille e Sopa
de Merda de Maruo, outro personagem também se desorbitou, perdeu os olhos: O Édipo
de Sófocles, punido com a cegueira por haver
feito sexo com a mãe. Freud, ao interpretar
esse mito, associou a perda da vista à punição da criança que foi olhar seus pais a fazerem sexo. Bataille e Maruo adotam esse mito
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e o desdobram: simbolicamente, gozar com
os olhos e penetrar pupilas desorbitadas é
romper o tabu do incesto; portanto, voltar a
origem, à estaca zero. Isso, admitindo-se,
como postulam Freud e Lévi-Strauss, que o
tabu do incesto, a interdição do sexo entre
parentes sanguíneos, constituem a sociedade
e a cultura. (WILLER, 2005)

Conforme visto em Bakhtin, o enunciador do discurso pode prever qual será a reação do leitor. Em Receita
para uma sopa de merda, com o auxílio da voz do narrador,
Maruo dirige-se inicialmente ao seu público pressupondo
uma resposta desses ouvintes; induzindo-lhes a uma ação.
Ao final da história, no epílogo, Maruo descreve sua façanha
particular, argumentando com o leitor “que ele mesmo já
fez isso, provou desse manjar, bebeu dessa água” (WILLER,
2005). Assim, Maruo argumenta que não há impossibilidades: as perversidades e façanhas contidas, por exemplo, na
obra de Sade são passíveis de serem transportadas para
uma realidade concreta:
Quando eu era criança, sem querer, tive a
chance de experimentar o gosto da merda,
obviamente era a minha própria. O escritor
ladrão Jean Genet já escrevia: “A imundice
abomina outras imundices”. É uma frase célebre. Ainda criança, quando sentia vontade
de ir ao banheiro, tinha que correr até a minha casa. Até hoje, não consigo fazer minhas
necessidades nos banheiros públicos de estações de trem e parques. Quanto ao sabor
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da merda, mais do que fedido, é amargo. Se
não acredita em mim, recomendo que experimente você mesmo. – Ass.: Eu. (MARUO,
2005, p. 72)

No conto que encerra o mangá, “A Cidade que
Sucumbe”, novamente é possível perceber que Maruo se
apropria do cinema surrealista e do expressionismo alemão
para produzir sua representação da realidade. A história é
ambientada em coordenadas de tempo e espaço precisas –
no Japão pós-guerra. O narrador introduz a história para o
leitor utilizando-se das seguintes palavras:
No mesmo verão em que foi preso K – o cínico maníaco sexual que aterrorizou as mulheres da cidade de Tóquio com uma série de
crimes de estupro e morte – o destino armou
o estranho encontro de um homem e uma
mulher. (MARUO, 2005, p. 131)
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Figura 5 – Em A cidade que sucumbe encontra-se a humilhação
japonesa na guerra representada na figura de um soldado
castrado (à esquerda).

Nesse último pesadelo, temos um sádico anão (como
em Madame Edwarda (1941) de Bataille) que destrói a vida
de uma jovem mãe e seu filho. A trama gira em torno do
anão e uma mulher com seu pequeno filho, que vive na mais
completa pobreza, desde que seu marido partiu para lutar
na guerra. A foto do anão disforme na abertura do conto
evidencia um diálogo com o cinema de Lynch e Buñuel,
tendo em vista que ambos focalizam certas figuras em suas
obras que fogem do dito padrão normal, tais como os anões,
os gigantes, os cegos, os deformados, mutilados etc. Ao
mostrar as deformações, as obsessões e os horrores que
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constituem os seus personagens e o universo comum que
os circunda, Maruo produz (com recursos estéticos e narrativos) uma representação crítica de uma dada realidade.
Assim como em todos os contos, a presença de uma
estética grotesca se apresenta como meio utilizado por
Maruo para uma crítica à realidade de um dado período
histórico: o pós-Segunda Guerra Mundial. A derrota do
Japão na guerra e o choque cultural promovido pelo trânsito de soldados americanos e japoneses (muitos deformados devido à guerra) na cidade de Tókio são o escopo da
história. Porém, é no canibalismo do anão que a estética
grotesca se apresenta de maneira contundente. Nas últimas
páginas do conto, a jovem mãe é levada a provar a carne do
seu próprio filho, assassinado pelo anão. A cena do preparo
da carne do garoto denota uma animalidade reprimida na
personagem do anão, que é retratado na história como
quem não representa perigo. Aqui a ideia ocidental do japonês como um homem de 12 anos é contraposta no universo
de Maruo. Ao ser desmascarado, quando são descobertas
suas práticas canibais, o anão foge impune de seus crimes.
No ápice do desespero, a mulher, ao se descobrir grávida do
anão sádico, causador de toda sua desgraça, revela a solução extrema que encontrara: “não estou me matando. Só
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estou retirando um tumor que surgiu dentro de mim”
(MARUO, 2005, p. 213).
O dilema da mulher que, até certo momento, resiste
às investidas do anão e a pobreza envolvendo aqueles
personagens são retratados por Maruo sob uma ótica consistente e realística, contrastando com obras mainstream,
que traduzem uma cosmovisão hegemônica. Ao não reafirmar os pressupostos hegemônicos na representação de um
Japão bonito e rico, com cenários exóticos, de gueixas,
samurais e personagens mitológicos, Maruo afasta-se do
senso comum e traz à tona o relativismo da verdade dominante ao apresentar a possibilidade do “diferente” no âmbito das representações das narrativas gráficas (STAM,
2006).
Apontamentos finais
Apesar de ser visto como tabu na sociedade ocidental, acredita-se que a partir do erótico (ou pornográfico) o
indivíduo comum possa ultrapassar o limite do ordinário e
adentrar num território desconhecido, insólito onde tudo é
permitido, ou “entregar-se a um estado de ‘ser aberto’,
aberto à morte bem como à alegria” (SONTAG, 1987, p. 65).
Ao analisar o projeto estético de Suehiro Maruo sob uma
320

Animando as mangas – ensaios sobre animes e mangás

perspectiva bakhtiniana, devemos considerar o aspecto
filosófico dessa “abertura para o mundo”, que se faz visível
tanto nos códigos intertextuais como também nos contornos grotescos que delineiam a arte erótica e a proposta
transgressiva desse mangaká.
Se tivermos como pressuposto que o grotesco se
torna crítico na medida em que desafia os cânones, tal como
percebido em Bakhtin, passa-se a compreender o excesso
de referências aos orifícios e partes baixas do corpo como
constituintes da proposta estética de Suehiro Maruo. Em
Ero-Guro, há uma preponderância de imagens que remetem
à alimentação, excreção, cópula, gravidez e parturição, características constantes das imagens grotescas. Nas narrativas de Maruo parece não haver espaço para representações
canônicas do corpo, corpo clássico definitivo e acabado. Há
uma preponderância de imagens representacionais do corpo grotesco, corpo que funciona mediante metamorfose e
mistura. Muniz Sodré e Raquel Paiva, (2002) ao discutirem
as características do grotesco e da carnavalização à luz de
Bakhtin, elucidam que:
[...] o grotesco não mais depende da noção de
obra-de-arte. Sua principal categoria analítica é o realismo grotesco, que gira em torno
do “corpo grotesco”, isto é, uma corporalida-
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de inacabada, aberta às ampliações e transformações, como na figura da mulher grávida. É o corpo da gestação, mas igualmente
dos desdobramentos, dos orifícios, dos excrementos e da vitalidade [...] O grotesco
subverte as hierarquias, as convenções, as
verdades socialmente estabelecidas. Subverte igualmente as figurações clássicas do corpo, passando a valorizar as vinculações corporais com o universo material, assim como
seus orifícios, protuberâncias e partes baixas. Alimentação, dejeção, cópula, gravidez e
parturição compõem constantes na imageria
grotesca. (SODRÉ; PAIVA, 2002, p. 57-59)

É isso que encontramos em Maruo, um festival da
“imageria grostesca”. Escapando das zonas de tolerância de
uma sociedade pautada pela ode ao bom gosto (gosto
idealizado e construído socialmente, se tomarmos o postulado de Bourdieu) Maruo põe ao chão tudo aquilo que o
leitor desavisado idealizou quando materializa sua visão de
mundo em seus trabalhos, elevando as possibilidades estéticas e filosóficas da arte sequencial japonesa contemporânea. Cabe agora ao leitor responder (ou não) à provocação
contida na teia intertextual das obras eróticas e grotescas
de Suehiro Maruo.
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Akira: interfaces entre o mangá e o anime
Dagmar Vieira Nogueira Silva
Vanderlis Legramante Barbosa

Introdução
Os quadrinhos no Ocidente surgiram em 1830 com os
trabalhos de Rodolphe Töpffer, ou seja, antes do cinema,
mas ainda é relativamente raro encontrar estudos que
apontem esse meio como arte. Por isso, é raro encontrar
um trabalho que o relacione com o cinema. Os estudos
europeus foram pioneiros nessa interface entre quadrinhos
e cinema. No Brasil, isso começou nos anos 1970, com trabalhos ligados à Educação, em sua grande maioria, que enxergavam essas mídias como ferramentas que poderiam
estimular a leitura. Atualmente existem diversos grupos de
pesquisa no CNPq cadastrados que estudam os quadrinhos,
como o Núcleo de Pesquisa em Quadrinhos, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, o NuPeQ, coordenado
pelo Prof. Nataniel Gomes.
O cinema e os quadrinhos se relacionam desde que o
cinema notou que tinha um grande potencial para contar
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histórias. O cinema auxiliou os quadrinhos em sua experimentação estética. Um dos motivos é que quando o cinema
se firmou como um suporte para contar histórias, ele passou a se alimentar das histórias em quadrinhos e viceversa.
Tanto o cinema quanto os quadrinhos buscam a
aproximação entre o espetáculo e o espectador, para que o
mesmo possa adentrar na história, colocando em segundo
plano, na maioria das vezes, a construção do sentido.
A interface entre o cinema e as histórias em quadrinhos não é novidade. Desde o início do século 21, houve
uma redescoberta da chamada nona arte. Em 20 anos,
quatro das maiores bilheterias de todos os tempos nos cinemas são de obras inspiradas em quadrinhos. As adaptações se mostraram rentáveis por dois motivos: (i) os quadrinhos se popularizaram e atraíram um amplo grupo de
leitores e (ii) o desenvolvimento da tecnologia para o cinema pôde redefinir a estética dos filmes.
A seguir vamos mostrar como o mangá Akira foi
adaptado para o cinema em uma animação, que teve grande
sucesso, inclusive no Ocidente.
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O mangá
Akira chegou ao Brasil nos anos 1990, pela Editora
Globo, em um formato que o leitor não estava acostumado,
com uma impressão de qualidade, com papel diferenciado,
que fazia com que as cores tivessem mais destaque. Para o
leitor médio de quadrinhos publicados por aqui era uma
inovação, não só na estética, mas na história: motos cruzando uma metrópole futurista e decadente, a narrativa
capaz de colocar o leitor no meio das brigas de gangues,
com uma violência mais explícita do que nos quadrinhos
norte-americanos da época.

Figuras 1 e 2 – Capas das edições brasileiras 1 e 2.
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A história
A história se passa em futuro distópico, em 2019 (a
versão ocidental mudou a data para 2030), em uma metrópole futurista chamada Neo-Tokyo, levantada sobre os escombros da antiga capital nipônica, destruída na III Guerra
Mundial, em uma sociedade à beira do colapso, com um
governo totalitário. Entre os principais personagens estão
Tetsuo e Kaneda, jovens motoqueiros que passam seus dias
brigando com outras gangues até que encontram crianças
com poderes paranormais. Testuo acaba descobrindo poderes psíquicos e faz com que ele parta em busca do primeiro
e maior dos paranormais, responsável pela destruição da
capital japonesa, Akira.
A arquitetura high-tech na cidade de Neo-Tokyo, o
trauma com as bombas de Hiroshima e Nagasaki, a ameaça
de terremotos devido à localização do território japonês
estão presentes no enredo de Akira e servem como pano de
fundo de futuro distópico, que se assemelha muito a Metrópolis, de Fritz Lang (Alemanha, 1926)
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Figura 3 – Cena de Metrópolis, de Fritz Lang.

Durante a história, o autor expande para temas como
a alienação dos jovens, a corrupção do governo e as relações de amizade profunda. Com mais de 2000 páginas, o
desenvolvimento dos personagens e da trama podem ser
explorados e desenvolvidos de forma mais aprofundada.
As edições do mangá
O início dos anos 1990 trouxe um boom de quadrinhos voltados para adultos no Brasil, começando com o
lançamento de O Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller, três
anos antes. Eram poucos fãs de quadrinhos orientais, pou329
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cos acompanhavam na língua original, pouquíssimo material do gênero era publicado por aqui, salvo uma ou outra
tentativa isolada, como O Lobo Solitário.
O mangá Akira, de Katsuhiro Otomo, na época de seu
lançamento, foi um divisor de águas na cultura pop, em um
tempo em que era raro encontrar quadrinhos japoneses no
Brasil. O trabalho foi lançado no Japão em 1980, com capítulos curtos em preto e branco, com enorme sucesso e, logo
em seguida, fazendo com que seus direitos autorais fossem
adquiridos para a língua inglesa pela Epic Comics, um selo
da Marvel que tinha como foco trabalhos mais autorais.
A editora americana precisou fazer uma série de
adaptações bem complexas para tentar agradar o seu público, entre elas: a troca da ordem de leitura das páginas (a
leitura oriental é da direita para a esquerda) e a colorização
da obra. Steve Oliff decidiu usar uma técnica de colorização
por computador, algo inédito na época para os quadrinhos;
depois a técnica foi popularizada com a Image Comics e
acabou se tornando um padrão no mercado de quadrinhos
ocidental. Em uma época pré-internet, Otomo acompanhou
todo o processo, em um esforço hercúleo entre os trabalhos
no Japão e nos Estados Unidos.
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Antes de remeter as artes para a editora americana, o
estúdio de Otomo extraía todos os balões e onomatopeias.
As páginas eram invertidas por intermédio de um processo
fotográfico e despachadas para a Epic com o roteiro traduzido.
A Epic recebia a tradução em inglês dos volumes
japoneses, feita por funcionários do estúdio japonês. As edições eram divididas em partes de 64 páginas por Archie
Goodwin, editor naquele momento. Nos Estados Unidos, a
revista ganhava ares ocidentais, sem perder os elementos
japoneses, completando as páginas as onomatopeias e a fluência da linguagem.
Akira foi publicado em 38 volumes coloridos, entre
1988 e 1995, com enorme sucesso nos Estados Unidos. A
Editora Globo usou essa versão como base para publicar a
obra no Brasil, com grande sucesso. O leitor brasileiro
estranhou a publicação de novos volumes por causa do
atraso de anos, o que não era comum na época. Quando a
Epic começou a publicar a série nos Estados Unidos, o
mangá ainda estava sendo publicado no Japão, mas com o
seu sucesso e adaptação para o cinema, os volumes novos
demoraram muito e a impressão americana alcançou a
original japonesa. A editora americana decidiu que só iria
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lançar novas edições quando a obra fosse finalizada no
original. O intervalo no Brasil foi de setembro de 1993 até
dezembro de 1997.
Na época do seu lançamento, apenas as revistas da
editora fizeram propaganda de Akira, conforme separado
abaixo.

Figuras 4 e 5 – Parte da publicidade da época publicada na revista
Sandman, n. 10.

A edição mais recente está sendo publicada pela
Editora JBC em 6 grandes volumes encadernados, publicados em preto e branco e com leitura na ordem do original
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japonês (mesmo formato da publicação americana da Editora Kodansha).

Figura 6 – Exemplo de uma página de Akira, ainda em preto e branco,
com a arte Otomo.

Katsuhiro Otomo (1954, Japão) começou sua carreira
de sucesso com histórias curtas. Sua primeira saga foi
Fireball, depois Domu, que explora um conflito entre dois
personagens com poderes psíquicos, uma obra seminal para Akira.
O filme
A publicação do mangá sofreu um grande atraso por
causa da animação que estava sendo desenvolvida. Embora
333

Animando as mangas – ensaios sobre animes e mangás

Otomo fosse relutante no início em transformar sua obra
em um filme, ele acabou encampando o projeto pelo fato de
ter o controle artístico da adaptação, com um orçamento de
8 milhões de dólares, valor até então inédito para um
anime.
A versão em anime foi condensada e modificada em
relação ao original em mangá, mas foi revolucionária em diversos quesitos; por exemplo, foi o primeiro anime que
utilizou a pré-gravação de diálogos a fim de que a animação
pudesse se encaixar com a falas de forma sincrônica; utilizou 24 frames por segundo, o dobro do normal para um
filme animado, resultando em mais de 160 mil células todas
pintadas a mão; uma estética de luz única; trilha sonora
com instrumentos de percussão pela banda Geinoh
Yamashirogumi.

Figura 7 – Cena da animação e os efeitos de luz utilizados.
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Em 1988, o filme foi lançado no Japão, em 1989, nos
Estados Unidos. Akira foi o primeiro anime lançado no
circuito comercial americano. A obra se tornou um sucesso
instantâneo, desafiando as previsões dos cineastas Steven
Spielberg e George Lucas.

Figura 8 – O cartaz da animação para o mercado norteamericano.

Além do sucesso comercial, a animação Akira abriu
espaço para a produção da cultura popular japonesa nos
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Estados Unidos e no resto do Ocidente, conseguindo provar
que as animações podiam explorar temas adultos, indo
além do senso comum, que acreditava que o público era
apenas formado por crianças. Assim, Akira está ao lado de
outras obras adultas que mexeram com a nona arte, como
Watchmen, Sandman e O Cavaleiro das Trevas. Além disso,
trechos do filme foram utilizados por Michael Jackson,
grande nome da música pop mundial, no clipe de Scream.
Akira faz parte do subgênero cyberpunk e dialoga com
filmes como Blade Runner – O caçador de androides, de
Ridley Scott. Nos dois filmes, pode-se ver megalópoles poluídas e iluminadas com luzes em neon. Akira é citado como
uma influência que vai culminar em Matrix.
No Japão, o filme serviu de base para o mangá e o
anime Ghost in the shell.
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Figura 9 – A moto icônica de Kaneda.

As duas versões
Durante muito tempo, os estudos das relações entre
dois meios midiáticos foram chamados de Estudos Interartes ou Artes Comparadas. O problema surge na própria definição do que vem a ser arte, principalmente na atualidade,
com a popularização de obras híbridas, que passam a
coexistir com outras que ainda não alcançaram esse status
na academia.
Outra forma de abordar tal relação entre os dois
suportes é considerar um como tradução do outro. Jakobson (1975) fala de três tipos de tradução: a intralinguística
(paráfrase de um texto na mesma língua), a interlingual (recriação de um texto em outro idioma) e a intersemiótica
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(interpretação de signos verbais por meio de um sistema de
signos não verbais). A abordagem da tradução intersemiótica de Jakobson está ligado essencialmente ao texto literário e considera que o texto fonte deve ser formado apenas
por signos verbais. Mas no caso em questão deve-se considerar a interpretação dos signos não verbais por meio de
um sistema de signos verbais. Logo, a transposição intersemiótica de Clüver serve melhor aos propósitos de nossa
discussão: “transferência de um sistema de signos para
outro e, geralmente, também de uma mídia para outra”
(CLÜVER, 2006, p. 15 apud DINIZ e FIGUEIREDO, 2015, p.
143) nos parece mais apropriado
As histórias em quadrinhos e os filmes são formas
híbridas estabelecidas por sistemas de signos visuais e
verbais, mesmo assim os estudos teóricos sobre as adaptações de ambos são raros, salvo exceções como Cirne (1972),
que compara as narrativas em ambos os suportes, e mostra
que os quadrinhos usam recursos do cinema na narrativa e
na estética. Embora o cinema e os quadrinhos estejam
unidos por suas narrativas mais do que por seus aspectos
visuais, em algumas obras, como Akira, a aproximação da
imagem entre os dois suportes se destaca na versão para a
sétima arte.
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Embora os dois suportes tenham um passado marcado pela rejeição, o cinema começou a mudar seu status
para a crítica ainda no século 20, recebendo reconhecimento devido, o que ainda não aconteceu com os quadrinhos, mesmo usando recursos que seriam empregados pelo
cinema posteriormente, como os quadros estreitos e compridos, imagens panorâmicas, close-ups para apressar a
narrativa, multiplicação de quadros e recuo de câmera. A
paternidade das artes que narram por meio de imagens
raramente é credita aos quadrinhos, mas de forma errada
ao cinema.
Quando uma história em quadrinhos é adaptada para
o cinema ela passa por mudanças, seja por acréscimos ou
mesmo eliminações para que ela consiga comunicar para
seu público-alvo. Cada suporte apresenta características
próprias para contar sua história de forma particular.
Assim, o que funciona em uma determinada mídia, nem
sempre funciona na outra. Ao adaptar uma história em
quadrinhos para o formato cinematográfico é preciso adaptar a narrativa no nível do texto e da imagem. Além disso, o
layout da página impressa e da tela são diferentes. Os
quadrinhos não têm som, diferentemente dos filmes, que no
momento que receberam a sonorização mudaram a forma
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de interpretar e perceber as imagens. Nesse sentido se
assemelham aos filmes mudos.
Akira é um mangá fundamental para a indústria de
quadrinhos japonesa e com o passar do tempo se tornou
uma das obras favoritas entre os leitores do gênero, e sua
adaptação para as telas virou uma referência para aqueles
que gostam de anime, se mantendo como uma animação
impressionante.
O mangá é muito mais extenso do que o filme,
principalmente nos detalhes. Na animação Akira, personagem que tem um papel fundamental no mangá, nunca é
apresentado. O filme se limita a contar o primeiro dos três
atos que compõem a história impressa.
No mangá, Akira é um personagem que surge apenas
no segundo volume, enquanto no filme, ele foi dissecado
para pesquisa e os seus restos mortais permanecem
armazenados no subsolo do Estádio Olímpico de Tóquio.
Tal mudança dá um efeito dramático na história. No mangá,
Akira e Tetsuo aliam-se e depois Akira destrói Neo-Tokyo.
No mangá, depois que Akira é apresentado, ele vai se
tornando o imperador do Grande Império de Tóquio, formado pelos sobreviventes de desastres que têm em Tetsuo
uma esperança de manter a vida normal. No filme, não
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foram incluídos detalhes da transformação de Tetsuo, mas
conseguem manter um futuro de pouca esperança.
Quanto ao tratamento dos personagens, o Kaneda do
mangá é bem mais sombrio e vingativo do que Tetsuo. Sua
vontade de fazer as coisas certas se inicia à medida que a
história se desenrola. Por outro lado, no anime Kaneda é
retratado como bem mais amigável, e a principal motivação
para suas ações é pela amizade.
Por outro lado, o Tetsuo em ambas as versões é um
sociopata marcado por um complexo de inferioridade
muito forte; embora no mangá ele seja retratado como uma
vítima de circunstâncias e no filme Tetuso acabe colaborando com sua própria destruição.
Conclusão
As histórias em quadrinhos e o cinema sempre estiveram bem próximos. Já no início do século 20 era possível
observar as influências de temas, estilos, personagens e enquadramentos dos quadrinhos no cinema e vice-versa.
Apesar dessa proximidade não ser nenhuma novidade, foi a partir dos anos 1970 que surgiram textos teóricos examinando os dois suportes. A partir daí as análises
amadureceram e, atualmente, evita-se a simples análise
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comparativa entre as duas mídias, mas busca-se mostrar as
relações entre as duas, na área da intermidialidade.
Akira começou como um mangá e graças ao seu
sucesso recebeu a versão em anime com a supervisão do
próprio criador, Otomo. Como a obra ainda estava em
desenvolvimento, o filme segue um caminho diferente e
mostra cerca de um terço da história original. E mesmo
assim, os dois serviram para popularizar a cultura popular
japonesa nos Estados Unidos, e por consequência, em todo
o Ocidente. Além de influenciar filmes, clipes e história
ambientadas no universo cyberpunk.
Os traumas inconscientes e conscientes dos japoneses
são mostrados por Otomo, sendo um retrato pós-Segunda
Grande Guerra, do medo de desastres naturais, da herança
pregada nos genes que produzem seres humanos com
deformidades. Nas duas versões, logo no início uma bomba
explode em Tóquio – em analogia às bombas que explodiram no final da Segunda Guerra – para dar origem a NeoTokyo. Diferentemente do anime, o mangá deixa uma pergunta no ar: o que explodiu, uma bomba nuclear ou o
próprio Akira?
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O Apocalipse segundo Satã: a dialética do crístico e do
demoníaco no anime Devilman Crybaby

Ravel Giordano Paz

Pode ser que Deus goste de mim
Mas o demônio é meu próximo
(Flávio Murrah, Pessoas)

Introdução
Um dos aspectos mais interessantes das animações
televisivas e histórias em quadrinhos japonesas – os animes
e mangás – é o modo como assimilam e processam temas e
elementos da cultura ocidental, o que se dá, muitas vezes,
com um espírito próximo do reverencial e, ao mesmo tempo, profundamente desconstrutor.
Nenhum dado ilustra isso de forma mais curiosa do
que os olhos enormes que caracterizam muitas das figuras
humanas dessas produções. Oriunda, provavelmente, da influência (ainda que não exclusiva) dos personagens disneynianos, essa característica fixou-se de tal modo na estética
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dos animes e mangás1 que pode ser vista – apesar das muitas exceções importantes – como um de seus elementos intrínsecos, com toda uma “vida” própria na evolução desses
gêneros (cf. LUYTEN, 2011). É digno de nota, por exemplo,
que, embora seja mais comum em produtos voltados para o
público mais infantil – como ocorre na própria Disney2 –,
essa característica não se confina a eles, adornando, inclusive, feições de personagens de demografia seinen e mesmo
de temática hentai; mais ainda, tornando-se, para além de
um clichê, um recurso altamente expressivo, a serviço dos
mangakás e demais autores e produtores na construção dos
efeitos empáticos tão almejados por eles.
No entanto, essa tendência à assimilação criativa
abrange questões muito mais amplas no que se refere ao
“choque” ou às interrelações culturais Oriente-Ocidente. Ela
inclui, por exemplo, questões éticas, religiosas, sociais e
geopolíticas, imiscuindo-se por temas como a liberação
sexual, as drogas químicas, as utopias e distopias, o avanço
tecnocientífico e as políticas imperialistas, que recebem
1

Ou o que poderíamos denominar a estética animangá, levando em conta a
quase interdependência dos suportes midiáticos em questão nas produções
contemporâneas.
2
Vide os olhos de Mickey, Pateta, etc., ao passo que o Zorro disneyniano,
por exemplo, é desenhado com traços realistas.
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tratamentos não raro inusitados a olhos ocidentais, já que
enformados sob perspectivas profundamente diversas das
nossas. Sem serem os únicos, o anime Devilman Crybaby e o
mangá Devilman,3 de Go Nagai, no qual ele se baseia, estão
entre os que se valem de forma mais direta e polêmica de
um dos textos mais caros à cultura ocidental: o Apocalipse
bíblico.
Os mitos, profecias e narrativas de fim – e, eventualmente, recomeço – do mundo não se restringem, obviamente, à tradição judaico-cristã, e muito menos a mitologia
esboçada por Go Nagai tem essa tradição como fonte exclusiva. No entanto, é dela que o mangaká extrai, além de alguns elementos pontuais, um dos motivos fulcrais de seu
enredo: o tema do anjo caído cuja revolta é a causa – ou
uma delas – da perdição humana4. No tratamento que
3

Devilman está sendo publicado no Brasil em dois volumes pela editora
New Pop. No entanto, somente o primeiro volume foi lançado até o
fechamento deste capítulo, de modo que nos valemos da versão virtual do
site Yes Mangás, com escaneamento e tradução dos scans Gondal, Okaeri e
Saturn. (Disponível em https://yesmangas1.com/manga/devilman-ym56677.
Último acesso em 08.03.2020.) Mesmo gratos ao trabalho dos scanlators e
tradutores, porém, recomendamos fortemente a aquisição da edição oficial
impressa, tanto pela importância de fortalecer o mercado editorial quanto
pelos problemas de tradução e redação da versão virtual.
4
Isso se dá, no Apocalipse de João, pela exegese que o vincula ao Gênese
bíblico. Mas é importante lembrar que a escatologia judaico-cristã inspira
outras narrativas canônicas na literatura ocidental, como a Divina Comédia
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confere a esse tema, porém, Nagai subverte diversos elementos dessa tradição; um processo que se acentua no anime lançado no início de 2018, e que relê o mangá de 197273 de forma igualmente ousada e reverente.
Produzido para o canal de transmissão via streaming
Netflix, dirigido por Massaki Yuasa e roteirizado por Ichirō
Ōkouchi, Devilman Crybaby segue relativamente de perto o
enredo do mangá original. Nesse sentido, a série de apenas
dez episódios difere de sua antecessora, o anime de 39
episódios lançados quase simultaneamente ao mangá, mas
onde, apesar disso, o Devilman do título é um herói adolescente mais ou menos convencional, cujas aventuras não
tomam o rumo literalmente apocalíptico da história de
Nagai. Em outras palavras, Devilman teve de esperar mais
de quatro décadas para encontrar uma adaptação telemidiática à altura de sua ousadia.
Também esteticamente Devilman Crybaby busca
fazer jus ao original. Embora a arte do anime difira bastante
do traço de Nagai, há a mesma convivência de elementos
de Dante e o Paraíso Perdido, de Milton. É importante lembrar, também,
que o Apocalipse – “revelação” – não é uma narrativa de perdição, e sim de
redenção, mas não é sempre assim que o texto de João repercute na cultura
ocidental, principalmente a de massa, na qual seu título é sinônimo, muitas
vezes, de “fim do mundo”.
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convencionais – inclusive os kawaii – com uma estética
transgressora, não raro “suja”, cuja deformação sublinha o
grotesco das situações. Na verdade, o anime intensifica o
uso de ingredientes como o sexo e a violência, tratados de
forma tão crua e extrema que a produção recebeu a “tarja
preta” da Netflix, ou seja, a classificação etária de 18 anos,
enquanto o mangá é de demografia shonen, tendo sido
publicado na Wookly Shonen Magazine (embora provavelmente isso não ocorresse nos dias de hoje).
Da mesma forma, o enredo de Devilman Crybaby
acrescenta e suprime diversas situações e episódios em
relação ao original, mas, em linhas gerais, o efeito é de
adaptação ou “atualização” temático-contextual. Assim, por
exemplo, as possessões demoníacas no início do mangá
ocorrem em shows de rock, enquanto no anime elas se dão
em festas estilo rave, com música eletrônica. Uma
modificação importante no anime é a transformação de
uma trupe de jovens marginais do mangá em um grupo de
rappers, menos hostis e cujas intervenções discursivomusicais

funcionam

como

uma

espécie

de

coro,

sublinhando e ampliando os aspectos sociais e existenciais
do enredo. O episódio 7 abre com uma dessas intervenções,
versando sobre os atos vis de homens e demônios: “Você e o
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demônio, o demônio e eu / Qual é a diferença?”.
Finalmente, há o curioso acréscimo no título.
Crybaby, traduzível por “bebê chorão”, se refere igualmente
ao jovem Akira, o Devilman, sublinhando um de seus traços
mais característicos: a profunda empatia pelo próximo. Nisso, há uma diferença fundamental em relação ao mangá: enquanto neste o Akira pré-Devilman é medroso, praticamente um covarde, no anime sua fraqueza física não o
impede de manifestar certa coragem, de modo que sua
fragilidade emocional ganha outros contornos. Assim, constantemente o vemos derramar torrentes de lágrimas diante
do sofrimento alheio, não raro em situações que julgaríamos pueris, somando mais esse clichê – o das torrentes de
lágrimas – ao dos olhos grandes que, muito embora com
contornos “demoníacos”, também o caracterizam, assim
como outros personagens do anime e do mangá. Mas é mesmo de dialéticas de extremos como essas que se compõem
muitas dessas narrativas.
Exposição e análise, ou o demônio são os outros
Como o mangá no qual se baseia, Devilman Crybaby
acompanha a trajetória de Akira Fudo, um adolescente que
a certa altura se vê possuído por um demônio, o poderoso
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Amon5, transformando-se, em consonância com o título,
num homem-demônio. A história abre com uma espécie de
prólogo, no qual vemos um corpo luminoso chegando a uma
Terra tomada por criaturas monstruosas e uma espécie de
bombardeio celestial que dizima o planeta. Segue-se a imagem de um menino de cabelos pretos socorrendo outro,
loiro, aparentemente perdido, e depois uma sequência de
imagens da convivência posterior dos dois. Uma voz off
acompanha essas imagens: “O amor não existe. Não existe
nada disso. Portanto, não existe tristeza. Era o que eu pensava”. Embora seu dono não seja indicado, essa voz é
facilmente relacionável ao menino loiro, cuja frieza contrasta com a piedade do outro, o qual se esforça por salvar

5

A provável inspiração desse personagem (do qual, afinal, só vemos a forma
física e os traços morais ou psicológicos “encarnados” em Akira) é o deus
egípcio Amon, a quem o profeta Jeremias dedica uma exortação
condenatória: “Disse Iahweh dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que
castigarei Amon de No, o Faraó, o Egito, seus deuses e seus reis” (BÍBLIA DE
JERUSALÉM, p. 1440). “No”, como os editores esclarecem em nota, referese a Tebas. Vale notar, porém, que o Antigo Testamento cita, também em
termos pouco elogiosos, pelo menos outro Amon, herdeiro do trono de
Judá de Manassés no século 7 a.C. No Segundo Livro de Reis, ele é apontado
como alguém que “fez o mal aos olhos de Iahweh, como havia feito seu pai
Manassés. Seguiu em tudo a conduta de seu pai, prestou culto aos ídolos
que ele havia servido e prostrou-se diante deles” (BÍBLIA DE JERUSALÉM, p.
515). E vale notar, também – embora sem supor, necessariamente, que Go
Nagai tenha levado isso em conta –, que Mateus inclui esse rei em sua
genealogia de Jesus (BÍBLIA DE JERUSALÉM, p. 1703).
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animais pequenos e frágeis, de sobrevivência inviável ou
duvidosa, enquanto o primeiro os eliminaria de bom grado.
Trata-se de nosso primeiro contato com Akira e Ryo Asuka,
o menino loiro, ainda não nomeados.
Os fatos que constituem o núcleo do enredo, o qual
resumiremos tanto quanto possível,6 têm início com o
jovem Akira ainda em estado normal: um jovem tímido, fisicamente frágil e de vida pacata, cujo aspecto mais interessante é a participação em uma equipe de velocistas. Também integra essa equipe a talentosa Miki Makimura, cujos
êxitos no esporte a tornaram famosa nas redes sociais, e
que forma com Akira o par de protagonistas (e, de certa
forma, o par romântico) do enredo. Consolidando essa situação, Miki e Akira moram juntos: ainda pequeno, o rapaz
fora deixado pelos pais, cientistas dedicados a causas
humanitárias em países pobres, aos cuidados da família da
moça, à qual ele se integrara como um terceiro filho (Miki
tem um irmão). Naturalmente, o jovem se revela desde o
início apaixonado por ela.
Akira se torna um “devilman” ainda no primeiro episódio, graças a um plano consumado por Ryo, o amigo de
6

Mas fica aqui o aviso de spoilers, assim a sugestão de que se assista antes
o anime (são apenas dez episódios de cerca de 25 minutos).
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infância que ele não via há muito tempo e que ressurge de
repente, solicitando sua ajuda em um caso escabroso. Da
mesma idade do protagonista, Ryo é um jovem e brilhante
cientista, ocupando um cargo docente em uma importante
universidade. Ele explica ao amigo que vem estudando a
presença de demônios na Terra, e, em vista da confiança
que deposita nele, pede-lhe que o ajude a combatê-los e
expô-los ao mundo. Ryo, então, conduz Akira a um Sabbath,
uma espécie rave orgiástica, regada a muito sexo e drogas,
onde espera que os demônios apareçam. Akira se mostra
atordoado com o ambiente licencioso, ao qual é pouco familiarizado, e que logo se torna um quadro vivo de horrores:
alegando que os demônios não surgiriam num “cenário falso” como aquele, Ryo começa a ferir e matar pessoas na
festa, ao mesmo tempo que a filma.
Então, de fato, os demônios aparecem, surgindo como que das entranhas de diversos jovens, dilacerando-os e
pondo-se matar e a devorar outros de formas atrozes. É
quando, invocado por Ryo, Amon se apossa do corpo de
Akira. A expectativa do jovem cientista é que seu amigo se
torne “o demônio mais poderoso, implacável e brutal deste
mundo”. No entanto, como se vê na imagem abaixo, já na
primeira aparição icônica de Devilman, que sugere as
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dimensões de sua fúria e seu poder, também sua significação crística se plasma alegoricamente.

Figura 1 – A primeira aparição de Devilman.

Ao contrário do que ocorre aos demais na festa,
Akira preserva seu coração humano e, de certa forma, sua
integridade física: ao invés de dar lugar a um demônio, ele
se transformará em Devilman em dadas ocasiões. Por outro
lado, o jovem não oculta, simplesmente, Amon em seu
corpo: mesmo em condições “normais”, este se mostra
agora muito maior, mais forte e capaz proezas incríveis,
inclusive no esporte. Também a personalidade de Akira se
modifica: o garoto tímido dá lugar a um jovem intensamente sexualizado, que não se preocupa em ocultar seu
avantajado pênis ereto sob as calças, para assombro e
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delírio da legião de fãs que passa a ter. O espanto, naturalmente, é partilhado por todos, mas, com a licença poética
típica dos animes, rapidamente assimilado à diegese.
Enquanto Devilman, quando toma a forma de um
demônio grotesco (embora bem menos que muitos outros),
Akira se torna, como queria Ryo, extremamente voraz. Já no
Sabbath, promove uma grande matança de demônios. No
entanto, mesmo nessa condição, e mesmo convivendo com
a pulsão destrutiva, sua piedade não só se mantém quase
intacta como, de certa forma, se amplia. Dedicando-se inicialmente à defesa dos seres humanos contra os demônios,
logo Akira passa a se preocupar também com os homensdemônios como ele, e pelo menos em um momento sua
empatia se expande para os próprios demônios.
Isso ocorre no quinto episódio, ao fim de sua luta
com a demônio Silene (a “bela Silene” que dá nome ao episódio). Essa personagem surgira episódios antes, em busca
de Amon, por quem nutre um desejo sexual próximo da
obsessão, e é acompanhada por outro demônio, Kaim, que
reiteradamente se oferece para satisfazer os desejos dela,
sendo invariavelmente rejeitado. Finalmente, para angústia
de Kaim, Silene – que, como outros demônios, também alterna a forma humana e a demoníaca – tem a chance de se
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unir sexualmente a Amon/Akira, mas este, ao vê-la transformada em demônio, declara (em termos bem mais crus)
que, mais do que saciar sua sede de sexo, se compraz em
exterminar seres como ela.
Na luta que se segue, Silene está prestes a ser morta
quando Kaim – que, ao contrário do personagem bíblico
homófono ao qual seu nome remete, é de uma lealdade a
toda prova – oferece o próprio corpo para fundir-se com o
dela, permitindo-lhe prosseguir na batalha. Silene o alerta
de que isso implicaria na morte dele, mas ele diz que não
pretende sobreviver, pois só deseja que ela sinta o prazer de
derrotar Devilman; quando, tocada, ela lhe pergunta por
quê, ele declara, num sussurro algo comovido, que, mesmo
coberta de sangue (na verdade Silene está completamente
mutilada, com pouco mais da metade do corpo e do rosto),
ela é linda. A fusão – particularmente bizarra pela desproporção e discrepância dos corpos demoníacos – se consuma, mas não é suficiente para impedir a derrota do estranho casal. A imagem dos corpos amalgamados, detidos
pela morte a um passo da vitória, é de um belo-grotesco que
toca o sublime, e certamente uma das mais impactantes do
anime e do mangá, de onde advém.
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Figura 2 – Cena da animação.

Depois da batalha, tendo compreendido o que ocorreu, Akira pergunta a Ryo se os demônios são capazes de
amar, e o amigo lhe responde que provavelmente não: tais
seres, segundo Ryo, “são criaturas puras, de certa forma”,
mas votadas apenas ao impulso destrutivo. Akira, porém,
retruca que aquilo que lhe pareceu amor.
Como vimos, a oposição entre Akira e Ryo é literalmente desenhada desde o início do anime; na verdade,
ainda na abertura, onde os perfis dos dois se fundem e
separam mais de uma vez. Ryo, pode-se dizer, segue o
caminho diametralmente oposto ao do amigo, incitando o
ódio não apenas dos humanos contra os demônios e
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homens-demônios, como dos humanos entre si. É ele quem,
ao revelar a identidade de vários demônios ou homens-demônios, gera o caos social que logo atinge escalas globais e
se torna irreversível.
No episódio 8, num pronunciamento pela TV, o jovem cientista afirma ter descoberto que, na verdade, os
demônios são humanos que sofreram alterações celulares
devido a suas insatisfações com a sociedade, argumentando
que as pessoas propensas a isso devem ser identificadas e
mortas antes que a transformação se consume. Como “prova”, exibe uma versão editada das imagens de Akira se
tornando Devilman e supostamente matando humanos no
Sabbath, apresentando-o como um jovem frustrado e
ressentido. O resultado é a instauração de um verdadeiro
inferno na Terra.
Grosso modo, o miolo narrativo de Devilman Crybaby
consiste na escalada de violência e horror que atinge todos
os níveis da diegese e seus espaços, dos núcleos familiares
de Miki e Akira (quase todos os seus parentes se tornam
demônios, e todos sofrem mortes terríveis; alguns, inclusive
a mãe de Akira, pelas mãos do próprio Devilman), passando
pela equipe de atletismo e o amplo entorno urbano até a
geopolítica mundial. No entanto, essa espécie de progressão
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descendente é entrecortada por diversas situações nas
quais temos a impressão de que uma típica “virada” a favor
dos protagonistas terá início, o que intensifica o tônus
dramático da narrativa.
Um desses momentos ocorre no nono episódio,
justamente depois que a condição de homem-demônio de
Akira é revelada e ele passa a ser caçado pela turba
ensandecida. Miki sai em defesa do amigo nas redes sociais,
e a princípio encontra mais ofensas do que apoio, mas aos
poucos isso começa a se inverter. Da mesma forma, ao se
deparar com um grupo de pessoas sendo apedrejadas até a
morte, Akira confronta a horda raivosa, tentando mostrar a
loucura que cometem ao matar humanos. Reconhecido e
acusado de ser um demônio, ele argumenta que tem o
coração humano, e começa a chorar pelo que vê. Na sequência, primeiro uma e depois outras crianças se sensibilizam e, mesmo advertidas pelos adultos, caminham até
ele e o abraçam, até que os próprios adultos se desarmam
física e moralmente e fazem o mesmo.
Essa é uma das cenas que expõem a significação
crística de Akira/Amon de forma mais transparente: o herói
chega a pedir que o matem a si, demônio, em troca de pouparem os humanos. No entanto, a esperança suscitada pelo
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fim da sequência é um alento muito breve: logo voltamos à
profusão de massacres, que, para espanto do espectador
desavisado, não poupam a jovem Miki, que termina trucidada por um dos jovens (os remanescentes dos rappers)
que acolhera em sua casa. Só então, ao chegar atrasado para
salvar sua amada e se deparar com a cena hedionda da
celebração assassina, com pessoas portando estacas onde
se fincam partes de corpos, incluindo a cabeça de Miki – só
nesse momento (e em nenhum outro) Akira se volta contra
os humanos, acusando-os de serem eles os demônios e
dizimando os que ali se encontram.
Mas antes disso, o vemos ter uma conversa decisiva
com Ryo, que finalmente expõe suas intenções destrutivas e
malogra em sua tentativa de manter o amigo junto a si. Ao vêlo sair para o caos lá fora, com a intenção de lutar a favor
dos homens, e sentindo a possibilidade de perdê-lo, Ryo
afinal se pergunta sobre o motivo de suas ações, e se dá
conta de que precisa descobrir quem ele mesmo realmente
é. Começa, então, a perscrutar sua memória, mas sente que
precisa ir bem mais longe.
Esse processo só se completará no episódio seguinte,
o último, quando Ryo se revela a Akira e ao espectador como Satanás, o anjo caído que foi expulso do céu por ter,
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segundo suas palavras, desafiado o “Deus indolente”. Nessa
reescritura apócrifa e parcial do Gênese bíblico, Satanás
vagara pelo espaço até chegar à Terra, então dominada por
demônios. Como ele explica, afeiçoara-se aos “corações simples e objetivos” desses seres, cuja única lei era a do mais
forte; e, assim como os homens depois desenvolverão armas e máquinas para se tornarem mais fortes – Ryo, que no
início aparece portando e usando uma metralhadora automática, já havia exposto a ideia da tecnologia como extensão do homem a Akira7 –, os demônios haviam desenvolvido a capacidade de se fundir a outros seres para aumentar seus poderes e sobreviver naquele mundo inóspito.
Apesar desse paralelo entre homens e demônios,
Satã – que se expõe em sua verdadeira forma, nu, como um
belo anjo andrógino de doze asas – afirma a superioridade
dos segundos, assim como sua revolta com o “Deus impiedoso” por ter tentado exterminá-los, e a ele próprio. Vol-

7

Uma ideia que não tem sentido, necessariamente, positivo nem negativo.
Em que pese, por exemplo, a metáfora da corrida como sentido aberto para
a vida (como veremos adiante), ela não se exclui, necessariamente, a tecnologia. Em um pós-crédito do nono episódio, por exemplo, vemos Akira e
Miki atravessando uma ponte em uma moto, numa imagem “extra” que
plasma o sonho irrealizado da felicidade do casal. Aliás, tecnologia e vida
biológica e psíquica se fundem de várias formas nos animes e mangás, como
testemunham, entre outras, as narrativas de estilo mecha.
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tamos, então, às imagens do início, nas quais uma espécie
de bombardeio celestial destrói a superfície da Terra, transformando-a numa grande esfera incandescente, que em seguida esfria e volta a se povoar de vida. Ryo/Satã explica
que os demônios haviam sobrevivido como espíritos que
precisavam se apossar de outros corpos para voltarem a
viver plenamente. Quanto a ele próprio, ao renascer, fora
acolhido e idolatrado por uma tribo indígena sul-americana
e perseguido por exércitos de homens, aos quais dizimava
instintivamente, antes de ser encontrado pelo pequeno
Akira e, mais tarde, levado por uma mulher, Jeny, inicialmente apresentada como sua secretária, mas que desde
a primeira aparição percebemos que é ou abriga um demônio, a “Jenny Psicótica” (ou “Psycho Jenny”) que a essa altura já conhecemos, e que no mangá é responsável por manipular as lembranças de Ryo.
Só então as ações do personagem se esclarecem:
inconscientemente, antes mesmo de recuperar sua memória ancestral, ele se empenhara em reviver os demônios, e
fizera Akira se fundir ao mais forte deles para que sobrevivesse ao seu lado. Mas Akira volta a recusar a proposta de
Ryo, afirmando o valor da humanidade e seu pertencimento
a ela.
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Tudo isso parece desenhar nitidamente dois campos
opostos, o do “bem” e o do “mal”, mas as coisas estão longe
de serem assim. A ambiguidade humano-demoníaca de
Akira/Amon, a acusação que ele lançara aos homens no
episódio anterior, sua própria menção ao aparato bélico
como prova da capacidade humana de fazer frente aos
demônios e, por outro lado, o fato destes serem apresentados como seres primitivos em luta pela sobrevivência,
além de suscetíveis aos afetos, tudo isso torna as fronteiras
bem menos rígidas. Além disso, a partir desse momento o
próprio Ryo/Satanás começa a ganhar a estatura de um
personagem trágico, tão ou mais que o próprio Akira, e
também ele, de certa forma, eivado de uma significação
crística.
Após a morte de Miki e o tenso diálogo com Satanás,
Akira, ou Devilman, volta a enfrentar os demônios, agora
com a ajuda de outros homens-demônios, que se sacrificam
na tentativa de salvar os homens que os perseguiam. A
referência ao Armagedon, a batalha do Apocalipse, se explicita no demônio de sete cabeças – embora diferente da
besta descrita por João – em que Ryo aparece montado a
certa altura (antes disso, ao fim de sua discussão com Akira,
havíamos visto um 666 encimando a porta de seu aparta362

Animando as mangas – ensaios sobre animes e mangás

mento). Finalmente, embora Ryo tente evitar o confronto
com Akira, isso se torna inevitável. No derradeiro golpe que
desfere contra o ex-amigo (numa cena veloz, cujas consequências facilmente nos escapam), as feições do anjo caído
se fixam num sorriso demoníaco, semelhante ao de Jenny
Psicótica.
Na sequência, após um clarão que sugere o fim da
batalha, somos transportados para um cenário já “pacificado”, às custas do mar de sangue que o banha. Vemos,
então, Satanás e Akira deitados lado a lado, no alto de um
penhasco, enquanto o primeiro se dirige ao segundo, contemplando as estrelas afirmando que “todos os seres
humanos pereceram” e recordando as cenas da infância
partilhada por ambos que vimos no início, nas quais a
bondade de Akira contrasta com a racionalidade precoce e a
frieza cruel de Ryo.
Na mais tocante dessas cenas, o pequeno Akira chora
intensamente a morte de um gatinho morto, enquanto Ryo
o censura, já que ele mesmo o havia alertado de que isso ia
ocorrer, afinal “os fracos morrem”. Akira então lhe diz,
reiteradamente, que ele “também está chorando”; o que não
é verdade, mas esclarece a fala inicial da voz off, que
ouvimos novamente, com um pequeno acréscimo: “Naquela
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época eu sabia o que você queria dizer. O amor não existe.
Não existe nada disso. Portanto, não existe tristeza. Era o
que eu pensava”. Nesse momento, Satã semiergue seu corpo
para contemplar o rosto do amigo, e lhe pergunta por que
apenas ele próprio está falando. Mas trata-se de uma estranha e sinistra pergunta retórica, já que ele sabe – como
sabemos então – que Akira está morto, com apenas a metade superior de seu corpo presente na cena.
Mesmo assim, Satanás volta a chamar pelo amigo, e,
passando a um tom de voz comovido, diz que está sentido
algo desconhecido e lhe pergunta, de forma insistente e
cada vez mais pungente, o que é aquilo, enquanto derrama
algumas lágrimas sobre seu peito, tomando afinal o corpo
nos braços e clamando por sua presença e empatia:
Sinta o que eu estou sentindo agora. Escuteme. (...) Não esqueça que você esteve comigo
até agora. (...) Não me deixe. Por favor, esteja
em algum lugar.

É quando sabemos que Devilman Crybaby é a
história do amor denegado de Satanás por Akira, e da
própria descoberta do amor – e, quem sabe, da
superioridade moral do amor – por Satanás;8 algo que não
8

No mangá o personagem não chega a chorar, e sua fala é bem mais breve,
não incluindo, por exemplo, o tocante apelo à presença “em algum lugar”
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se dá na forma de um rescaldo moralista, como uma
excrescência vingativa por seus atos: pelo contrário, de
certa forma é para isso que converge todo o drama.
Satanás, aqui, não é uma alegoria do mal, e sim do
homem, da incapacidade de amar que, na leitura do próprio
anime, assola a humanidade. Mas é também uma alegoria
da possibilidade do amor. A trágica sequência se fecha com
um novo bombardeio divino, aniquilando o que resta da
vida Terra; no pós-crédito, porém, vemos o planeta novamente verdejante, agora com duas luas (o golpe de Satanás
que partira Devilman fizera o mesmo ao satélite natural),
quem sabe sinalizando com outra chance para a humanidade e, como já ocorrera uma vez, para o próprio anjo
caído. Mas essa é uma história que provavelmente não conheceremos – felizmente, pois os dez episódios desse anime, como obra de arte que constituem no seu todo, se
fecham e, nesse sentido, se bastam em si mesmos.
Ampliando o arco: de demônios e casulos
Dissemos que, grosso modo, o enredo de Devilman
de Akira. Além disso, sua tentativa de salvar o amigo se explica mais em
termos de desejo sexual, aludindo, inclusive, à sua androginia. Ou seja, o
upgrade sentimental conferido a Devilman também se aplica a Satanás, que
afinal também se revela um crybaby.
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Crybaby pode ser resumido como a progressão dos acontecimentos catastróficos que culminam em seu final
desolador. No entanto, de entremeio com esses acontecimentos há toda uma gama de situações, de microenredos
nos quais se tecem os destinos e os afetos de diversos
personagens, e, como é de regra no gênero, é esse emaranhado de destinos e afetos que se presta a capturar os
afetos do próprio espectador. Mais do que isso, é nele que
se imprimem os matizes significacionais – éticos, morais e
ideológicos –, ou seja, o complexo axiológico gerado pela
visão de mundo que enforma a narrativa. Naturalmente,
isso se dá para além dos destinos dos protagonistas, embora de forma indissociável deles, seja a nível simbólico ou
pragmático.
Uma (ou duas, ou mais de duas9) dessas micronarrativas é a que diz respeito a dois personagens secundários, e
que, tal como Miki Makimura e Akira Fudo, chegam perto de
constituir um par romântico, sem, porém, consumarem isso. Esses personagens são um dos jovens rappers e uma das
colegas de atletismo de Miki e Akira, cujos nomes são, res9

Trata-se de um complexo de demandas, e, portanto, de uma lógica
espectral – e os espectros, como insiste Jacques Derrida (1994), são sempre
mais de um, e tendem à proliferação infinita.
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pectivamente, Mayuta e Miki Kuroda10; ambos, no entanto,
são conhecidos por seus apelidos: Kukun e Miko. No caso
desta, isso ocorre para diferenciá-la de sua xará mais veloz
e famosa, o que se torna parte de um verdadeiro drama
pessoal, tanto mais que, devido a isso, poucos sabem seu
verdadeiro nome. Mas também Kukun se queixa de seu
nome ter sido suplantado pelo apelido, vendo nisso um dos
resultados de sua timidez e sua dificuldade de realizar seus
sonhos e provar seu valor diante dos amigos.
A queixa pungente de Kukun – “Meu coração vive
gritando / Mas ele não é ouvido” – se dá na forma de um rap
que ele improvisa diante de Miko quando a conhece, e
externa um dos motivos fulcrais no complexo axiológicopsicológico dos animes e mangás: a busca de realização e
reconhecimento pessoal. Kukun se vale, para explicar sua
condição, de uma metáfora literalmente impressa em seu
corpo: “Ainda estou num casulo / Mesmo eu sendo um lixo /
Eu procuro me tornar uma borboleta / Assim como diz
aqui”. Ele mostra, então, os punhos, sobre cujas falanges se
veem tatuadas as letras da palavra butterfly (em inglês, tal
como ele a pronuncia). No fim da cena, tocada pelo discurso
10

Personagem esta que tem uma equivalente no mangá, mas com função,
configuração e peso totalmente diferentes.
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rimado e ritmado do jovem, Miko deixa escorrer grossas
lágrimas, e Kukun se desculpa, perguntando se é por causa
dele que ela chora.
Há aqui um evidente jogo de espelhos – dessimétrico, mas, por isso mesmo, produtivo – com o casal de protagonistas. A metáfora do casulo e da borboleta remete
implícita, mas claramente à transformação demoníaca, sublinhando o aspecto do “empoderamento” físico e psicológico que ela propicia. E, de fato, como dissemos, pelo
menos um daqueles personagens secundários – a Miki/Miko – passará por ela, tornando-se, como o próprio Akira, um
“devilman”.
Ainda encontraremos Miko e Kukun juntos duas
vezes. Na primeira, a jovem explica que o rap a havia tocado
por falar sobre ela própria, e expõe suas frustrações e seu
desejo de suplantar Miki – a quem, não obstante, admira –
ao menos no atletismo. Finalmente, na segunda – ou
terceira, e última – vez, vemos os dois num Sabbath, ingerindo uma droga que, segundo Kukun, havia ajudado um
atleta a bater um recorde, e em seguida indo para a pista de
dança. A cena termina com um corte abrupto, no instante
em que um demônio avança sobre eles. Depois disso, não
tornaremos a ver Kukun – apenas, bem adiante, um pedaço
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mutilado de sua mão tatuada –, e Miko ressurgirá com o
corpo transformado, assim como o de Akira, correndo
muito mais velozmente e desafiando Miki.
O sumiço de Kukun será, por assim dizer, “compensado” pela aparição de um personagem mencionado no
início do anime: Moyuru Koda, um “superatleta” de outra
equipe que também se tornara um “devilman”, e que logo se
tornará o novo parceiro – mas não amoroso – de Miko. A
semelhança física entre Kukun e Koda é por demais evidente para não ser proposital, e parece ter a função de
sublinhar a dimensão alegório-espectral desses personagens; tanto mais que a figura benigna do primeiro dá lugar
ao oportunismo do outro, o único “devilman” que veremos
(no episódio 9) aliar-se aos demônios, por sabê-los mais
fortes; algo que, como sublinha Psycho Jenny, também um
humano faria...
Mas voltemos a Miko, cujo história prossegue. Sua
aposta do uso do nome próprio com Miki não chega a se
consumar, pois o torneio onde isso ocorreria é o mesmo no
qual Ryo expõe a existência dos demônios – os quais ele não
diferencia dos “devilmen” –, dando início à guerra que logo
se disseminará mundialmente. A certa altura, porém, no
penúltimo episódio, Miko confessa a Miki os sentimentos
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ambíguos de amor e ódio que nutre por ela, sendo acolhida
com o olhar e as palavras benevolentes que são usuais à
“equivalente” feminina de Akira (mas, curiosamente, não
pela concessão do nome que a outra ambiciona). Em troca,
Miko praticará um ato de altruísmo em defesa da colega na
hora derradeiro de ambas. Tentando salvar Miki da turba
humana que as persegue, Miko – em sua forma demoníacomonstruosa – não apenas se interpõe entre os perseguidores e a colega como lhes implora que deixem a outra viver, o
que contrasta com os brados para que ela própria “morra
logo”, o que afinal acontece pelas mãos dos agressores. Miki,
como sabemos, não escapará, mas corre o quanto pode,
enquanto pensa no próprio ato de correr – uma das metáforas centrais no anime, à qual voltaremos logo mais.
Um dos aspectos interessantes das histórias de Miko
e Kukun é como elas sintetizam os dramas psicológicos e
dilemas ético-morais típicos dos mangás e animes shonen –
demografia em cujo espectro temático Devilman Crybaby
não deixa de transitar –, ilustrando a forma peculiar, por
assim dizer não excludente, como as questões implicadas
nesses dramas e dilemas costumam se equacionar. Quando
Kukun expõe a Miko seu drama pessoal e julga tê-la tocado
com ele, o espectador tende a partilhar dessa impressão, e
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talvez se incomode um pouco ao saber que não havia sido
bem isso – ou não apenas isso – que havia ocorrido: as
lágrimas de Miko não haviam sido exatamente uma expressão de empatia ou altruísmo, e sim de sua individualidade,
de seu centramento nesta, num sentido que podemos facilmente tomar como egoísta; algo, no entanto, de que Kukun
não a acusa.
Seja como for, o “egoísmo” de Miko parece evidente
em sua inegável inveja da xará que monopoliza o uso do
nome de ambas. Assim, quando a vemos assumir uma
postura altruísta no fim atroz das duas, temos a impressão
de que houve um “salto” moral da personagem, uma
superação de seu individualismo pelo altruísmo – o que, no
entanto, também é exatamente verdade. Sua defesa de Miki,
afinal, só se tornara possível pela assunção, nela própria, da
afeição que a ligava a ela, sem que essa afeição constitua um
interesse imediato. O que está implícito aí é algo banal, mas
poucas vezes notado, sobretudo no âmbito do binarismo da
cultura ocidental: que o altruísmo também se liga a uma
demanda íntima de quem o pratica, assim como a empatia é
movida por uma “afetação” íntima. E é na consciência implícita desse fato que Kukun não deixa de se sentir contemplado quando Miko lhe diz que era sobre ela que ele
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cantava: essas palavras, afinal, traçam uma zona de intersecção entre ambos.
Essa não oposição entre altruísmo e individualismo
é um dos fatores que tornam as diegeses dos animes e mangás espaços constituídos por demandas em confronto,
muito mais do que conflitos entre campos simbólicos firmemente instituídos. Isso é válido mesmo para os personagens que se posicionam nos extremos dessas diegeses,
como é o caso, em Devilman Crybaby, de Satanás e o próprio
Devilman. De certa forma, ambos simplesmente lutam pelo
que acreditam, o que envolve seus vínculos afetivos. Isso
fica claro, no caso do primeiro, quando ele diz que, ao
chegar à Terra, afeiçoou-se aos demônios; e se ele pouco se
importa de manipular esses seres de coração simples,
criando um conflito que é mortal também para eles, é
porque isso condiz com a ética que os une.
Embora esta seja, evidentemente, uma ética muito
mais egoísta, ela não está muito distante do motivo-clichê,
recorrente nesses enredos, de se ter “alguém por quem
lutar”. No mangá, o próprio Akira enuncia esse clichê
referindo-se a Miki; e depois que a perde, encontra ou forja
outro vínculo com os demais “devilmen”. Em suma, o
heroísmo altruísta também deve atender a uma demanda
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pessoal do herói. Pode-se dizer que o peso conferido aos
termos em jogo é o divisor de águas entre os campos que,
afinal, não deixam de se constituir, mas esse peso é variável,
e esses campos, portanto, quase sempre móveis.
Vide, afinal, o desenho paradoxal constituído pelo
arco axiológico do anime: em uma condição na qual o humano se revela em seu aviltamento extremo, erige-se a
humanidade de Satã.
À guisa de conclusão
O humano e o demoníaco se fundem desde os títulos
de Devilman e Devilman Crybaby, sendo que, no segundo
caso, a essa fusão se acrescenta o elemento empático algo
extremo que compõe a personalidade do herói; um amálgama que, como o ódio, se espraia por toda a diegese do
enredo. E é justamente o fato de o ódio ser um ingrediente
disponível a todos os personagens – dos centrais, apenas
Miki se mantém isenta dele, mas no anime – garante que
cada posição seja reversível, inclusive a da vítima expiatória.
Em sua plena consciência dos fatos, e até de sua
participação neles, Akira sabe que, quando dizima as pessoas que ostentam o corpo mutilado de Miki, seu ato consti373
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tui uma vingança, e não um ato de justiça. E quando Satã
acusa Deus de odiar os demônios e a ele próprio, só podemos censurar suas palavras de um ponto vista teológico que
é exterior ao anime: neste, como no mangá, o Deus invisível
e silencioso cujas supostas ações nos são apresentadas não
comportam qualquer desmentido – nem, é verdade, confirmação – dessas palavras. O que dissemos há pouco, sobre
uma outra “chance” para a humanidade e para o próprio
anjo caído no fim do anime (mas não do mangá), não passa
de uma interpretação cujo fundamento é o que se vê na tela
(a Terra novamente verdejante), sendo que esse visível
remete à ordem da natureza, e não, necessariamente, a uma
vontade superior.
E é na ordem da natureza, afinal, que se situa o
horizonte axiológico de Devilman Crybaby. Justamente a
isso se prestam as metáforas da corrida e do bastão na
prova de revezamento – metáforas estas ausentes do mangá, onde as coisas talvez sejam um pouco diferentes –, e em
cujo escopo a ideia dos vínculos interpessoais ou de solidariedade se vincula às de prazer vital e de seguir adiante,
no sentido, inclusive, de continuidade da espécie. Quando o
pequeno Ryo interrompe a cadeia do revezamento, numa
imagem insistentemente reprisada na sequência final de
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flashbacks, interrompe tudo isso. Em seu ressentimento
egocêntrico – mas também em seu pertencimento à “comunidade” dos demônios derrotados –, ele não percebera sua
integração a uma ordem maior, e muito menos a extensão
de sua própria “humanidade”; como, afinal, não reconhecera a dos demônios: a “humanidade”, ou seja, o amor que
ele sente irromper em si quando chora sobre o corpo de
Akira.
Também nesse sentido, portanto, Devilman Crybaby
reescreve o Apocalipse bíblico: não nos termos de um conflito entre o bem e o mal, mas de um embate entre campos
demandantes cuja legitimidade é a própria força das demandas em jogo. Se algum lastro ou horizonte moral subjaz
a isso, é o amor como força vital; um pouco, talvez, no
sentido danteano do “amor que move o sol e as outras
estrelas”, mas não importa a quem esse amor pertença, que
formas tome ou de onde advenha. O que confina, no fim das
contas, com uma visão do homem como ser complexo,
composto e dividido por múltiplas demandas, cujo arco
abrange o que quer que se situe entre a ânsia de redenção e
as satisfações mundanas – tudo, enfim, que concerne ao
humano.
Não obstante, porém, sua complexidade intrínseca,
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Deviman Crybaby é uma fábula de certa forma unívoca, na
qual a mistura dos campos não impede que se distingam as
alternativas em jogo. E o destino de Ryo/Satanás sintetiza a
moral dessa fábula: o que torna homens e demônios
“desumanos” (ou “inumanos”) é a intolerância; o que os
“humaniza” é a abertura para o outro, e com ela a percepção do
outro como parte de nós mesmos, em nossa incompletude e
empatia constitutivas.
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Tokyo Godfathers: soft power japonês na visão
universalista de Satoshi Kon

Alessandra Scangarelli Brites

A cultura está diretamente vinculada à sociedade na
qual é inserida, e esta, por sua vez, ao contexto mundial de
determinada época. Portanto, as questões econômicas e
políticas e a influência destas nas relações sociais, tanto no
âmbito nacional quanto internacional, são elementos que
acabam por servir de base para a obra de vários artistas e
profissionais que lidam com cultura, direta ou indiretamente. Este é o fator maior que vamos tentar desenvolver
nesta oportunidade.
A exemplo, a animação Tokyo Godfathers (2003) de
Satoshi Kon apresenta um retrato diferenciado da sociedade japonesa, ao inserir personagens e temáticas de cunho
universalista e que têm semelhança com a situação de
outros países. Dessa forma, esta obra, mesmo que o seu
público seja mais seleto que outros animes de apelo mais
comercial e feitos para uma audiência maior, atinge setores
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mais específicos do Japão e de outras nações, como intelectuais, artistas, ativistas etc., tornando-se uma forma de
Soft Power japonês significativa.
Para melhor compreender a importância dessa
animação é preciso realizar uma contextualização breve e
histórica das transformações realizadas no sistema internacional nos últimos tempos. No início dos anos 1990, acelerou-se um processo cujo desenvolvimento já se testemunhava há algumas décadas: as mudanças das relações de
poder no cenário internacional com a chamada interdependência econômica dos Estados nacionais. O que significa
dizer que, diferentemente de outras épocas, em que os
países mantinham certa proximidade e dependiam uns dos
outros, a Globalização no século 21 elevou este processo a
níveis que hoje podem ser caracterizados da seguinte forma: a sobrevivência de um país depende diretamente da
“boa saúde” econômica e política do outro.
Isso obviamente recai mais sobre os países de maior
economia e poder de influência internacional, do que sobre
nações em desenvolvimento, mas todos acabam interconectados, de tal forma que uma guerra no Oriente Médio
hoje promove influências muito maiores no Brasil que
antigamente. A guerra comercial entre Estados Unidos e
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China traz consequências para todas as economias nacionais existentes do Globo. E, acima de tudo, por mais que
almejem, hipoteticamente falando, acabar um com o outro,
tanto China quanto Estados Unidos estão de tal forma
interconectados, que ambos serão gravemente atingidos
caso um colapso qualquer ocorra em uma dessas economias.
Portanto, não foi apenas a bomba atômica que
colocou limites a novas possibilidades de guerras mundiais
entre grandes potências bélicas e econômicas, mas também
a estrutura sistêmica do cenário internacional, especialmente impulsionada pelo avanço da tecnologia das
comunicações, promovendo aproximação e uma interconexão dos países que dificilmente será desfeita em gerações
seguintes. E com o advento da União Euroasiática, impulsionada pela Rússia, e da Nova Rota da Seda, promovida pela
China, a economia futuramente terá uma interconexão ainda maior do ponto vista da infraestrutura e do comércio
exterior.
Todas essas questões impactam a sociedade global
culturalmente. É por isso que, apesar de manterem suas
culturas locais, uma padronização cultural maior está em
curso, assim como de agendas sociais e de direitos huma379
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nos comuns às diversas nações. Esta situação traz
obviamente novos problemas, mas também tem o seu lado
positivo, ao se observar que diversas questões são comuns
aos países, tornando-os mais próximos.
A interdependência complexa e o soft power
Com relação à competição entre os países, ela continua existindo, mas em outros campos e de forma mais
complexa, como observam Keohane e Joseph. S. Nye, dois
teóricos da Relações Internacionais que cunharam o termo
interdependência complexa.1 Em outras palavras, significa
que as economias nacionais acabaram criando relações de
dependência, sem necessariamente deixarem de competir
umas com as outras. Neste contexto internacional, o uso
real do poder militar torna-se menos viável, estendendo a
competição entre os países para outras áreas como a econômica e a cultural2.
Nye é também o responsável por trazer à comunidade acadêmica e, posteriormente, a outros públicos o
conceito de soft power. Há diversas publicações atualmente
que visam explicar o conceito de soft power, em português
1
2

Cf. Keohane & Nye (2011) e Nye (2004).
Scangarelli, 2019.
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“poder suave”, apenas apresentando uma lista de “ativos”
culturais importantes de alguns países. Tal iniciativa não é
suficiente para bem entender e compreender o que significa e o que está em jogo quando falamos dessa forma de
poder. A área das relações internacionais (RI) tem por objetivo estudar as relações de poder que ocorrem na esfera
internacional fora dos contextos nacionais3.
Diferentemente do que ocorre dentro de cada país, o
espaço internacional é anárquico. Não há uma autoridade
superior, supranacional, que de forma hierárquica e imperativa exerça o seu poder sobre os Estados nacionais e
todas as outras formas de poder relacionadas a eles, como
grandes corporações econômicas que acabam, sim, trazendo suas respectivas nacionalidades à tona, quando assim lhes convêm4.
Existem diversas formas de o poder de um país ser
exercido, os dois principais e mais conhecidos são denominados em inglês como hard power (poder forte, bruto),
caracterizado pelo uso da força, relacionado às forças
armadas nacionais, ou ao poder econômico capaz de cor-

3
4

Scangarelli, 2018.
Idem.
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romper e coagir; e o soft power (poder suave), cuja complexidade exige uma explicação mais pormenorizada5.
De forma bastante simplificada, é a capacidade de
atrair e cooptar, a também chamada habilidade que um país
tem de moldar as preferências e interesses de outros,
conforme os seus objetivos, utilizando-se do poder de
atração. Em outras palavras, é fazer com que os outros
incorporem como deles os seus interesses, valores e objetivos. Para tanto, diversas “ferramentas” podem ser utilizadas, entre elas está o cinema e o audiovisual como um
todo6.
O cinema como ferramenta de soft power
Através de histórias, baseadas em fatos ou não, seus
personagens, o visual, a sonoridade, a música, são vários os
artifícios que o cinema pode trabalhar com o imaginário e
promover ideais, que de modo bastante sutil vão sendo
transmitidos constantemente para serem perpetuados.
Assim, construímos as imagens de países, por exemplo, e de
seus povos e culturas. Obviamente, muitas vezes não se
trata de querer pintar a realidade como ela é, pois esta tem
5
6

Idem.
Idem.
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uma complexidade imensa e de múltiplas facetas, sendo
possível aos artistas e profissionais do cinema apenas representar uma parte desta realidade e sob a visão que
imaginam dela, podendo, ou não, serem baseadas em suas
experiências de vida.
As generalizações podem apenas impedir o conhecimento da pluralidade humana, pois nem todo japonês, ou
estadunidense, ou indiano, ou sul-africano, tem o comportamento e o retrato que fazemos deles. A questão em jogo é
justamente o interesse daqueles que estão fomentando
estes estereótipos com o objetivo de pensarmos como eles
sobre as nações e culturas alheias, descrevendo-os e moldando-os para nós. A indústria que de forma clássica tem
esta intenção é Hollywood, que propaga ao mundo, de maneira bastante eficaz, o retrato do que venha a ser, por
exemplo, um cidadão nascido na Rússia, na China, ou no
mundo árabe e islâmico.
Contudo, existe aquela parte do cinema que visa
sempre fazer uma contrapartida dessas superproduções
cinematográficas, cujas bilheterias explodem mundo afora:
o chamado cinema independente, de arte etc. Ou, que simplesmente apresenta uma ideia contrária ao status quo. E
mesmo que estas obras cinematográficas acabem contes383
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tando duramente algumas questões de seus próprios países, ou de outros, elas também são carregadas de soft
power, e se as críticas são transmitidas de forma universal,
mais poderosas e persuasivas podem ser.
É quando você faz a contestação e a negação de algo
para reafirmar uma ideia. Por exemplo, um filme produzido
por pessoas de uma país “x” decide falar de infração de
direitos humanos nesse próprio país. Para além de direcionar o foco para os problemas, ele incita a simpatia de quem
em outras nações pode estar passando pelas mesmas dificuldades.
A ideia de que se está enfrentando e contestando
permite às pessoas perceberem que, por mais dificuldades
que existam, sempre há uma janela para a resistência, para
a oposição, mesmo naquele determinado país. Por isso,
temos em diversos momentos, filmes hollywoodianos
abordando a falta de compromisso com a democracia dos
próprios políticos dos Estados Unidos. Entretanto, sempre
há aquele cidadão norte-americano comum que luta contra
as injustiças, reafirmando os valores de que a liberdade e a
democracia são cláusulas pétreas para a sociedade desse
país. Isto corresponde a realidade? Talvez sim, talvez não! O
essencial aqui é fortalecer a imagem de que assim se
384
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procede “na terra dos livres”, promovendo que tal ideia seja
aceita e que a realidade aos poucos seja transformada para
melhor, podendo, inclusive, esta ser também a real vontade
dos próprios criadores do filme.
O soft power das animações japonesas
Este contexto pode ser encontrado na indústria cultural de outros países, como o Japão, em especial em suas
animações, os conhecidos animes. Até talvez mais do que
nos próprios Estados Unidos, o cinema e a produção de
desenhos para adultos parece ser um espaço reservado aos
artistas japoneses para melhor expressar todo tipo de
sentimento e pensamento, muitas vezes de forma mais livre
do que nos filmes live action e doramas, em uma sociedade
conhecida pela sua extrema rigidez. Tal situação promove,
em diversos momentos, a passividade de seus cidadãos e a
dificuldade, ou medo, provocados por uma timidez fora do
normal, podendo ser esta uma das razões para as altas
taxas de suicídios e de descontentamento, reclusão e solidão que os japoneses constantemente demonstram em pesquisas realizadas pelo próprio governo.
O Japão, mesmo que bastante polido, cortês e educado com a cultura alheia, parece ter ainda dificuldade de
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integrar e aceitar aquilo, ou aqueles que apresentam características diferentes das que está acostumado. São já clássicos aos que acompanham um pouco mais de perto tal cultura que a família japonesa, as ditas mais conservadoras e
tradicionais, não enxergam com bons olhos o casamento
dos filhos com estrangeiros, ou até com pessoas, mesmo um
outro japonês, ou japonesa, não aprovadas pelos pais.
Certamente não é um problema exclusivo dos japoneses,
mas enfocamos neste exemplo para justamente falar sobre
um anime que, de forma muito delicada, contesta tal situação e ganha o coração de muitos cidadãos do Japão e de outras pessoas ao redor do mundo.
O caráter universalista da obra de Satoshi Kon e as
questões sociais e culturais em Tokyo Godfathers
Satoshi Kon nasceu em 12 de outubro de 1963, em
Sapporo, Hokkaido, Japão. Morreu em decorrência de um
câncer no pâncreas em agosto de 2010. Foi designer gráfico, escritor e desenhista de mangás, além de diretor e
criador de animações. A influência que exerceu sobre outros diretores vão de Darren Aronofsky, diretor de Cisne
Negro (2010), que apresenta similaridades com o filme
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Perfect Blue, e até com o também cineasta Christopher
Nolan em A Origem (2010).
Ao fazer grande uso de temas adultos, fantasia e
realidade, que se misturam muitas vezes dificultando ao
espectador saber se a história que está assistindo é realmente a mesma que iniciou a narrativa, o diretor cria uma
assinatura diferenciada em sua obra, capaz de atrair atenção de pesquisadores ao redor do mundo, assim como
influenciar o trabalho de outros realizadores de cinema.
Segundo a autora Oriane Sidre, na estética utilizada por
Satoshi Kon, assim como na narrativa em si, estão presentes temas típicos de um diretor que viveu durante o
período do pós-guerra: a mistura de muitos elementos que
englobam a cultura de vários locais, a cultura japonesa com
o folclore japonês, a cultura popular etc.
Esse ponto de vista estético levou ao sóciohistórico, revelando a visão de Satoshi Kon
em sua época, em especial nas culturas populares, na circulação de imagens, nos fenômenos do otaku, no fanatismo ou nos ídolos.
Ele cresceu no período pós-guerra, foi muito
influenciado pela presença ocidental no Japão durante as décadas de 1960 e 1970. O
mundo cinematográfico e a animação alimentaram, em particular, uma paixão que se
tornou evidente em seu trabalho. O cineasta
geralmente faz referências a muitos filmes
ou séries e também usa o princípio de mise
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en abîme [narrativa em abismo]. De fato, a
lógica do espectador constrói massivamente
seu trabalho: os personagens estão dentro e
fora de um filme que está sendo filmado, ou
projetados, impulsionados por vários labirintos da mídia, figuras de papel, pôsteres e
pinturas, estrelas como audiências de histórias que cruzam gêneros e tons. (SIDRE,
2014)

Em entrevista ao Los Angeles Times, o diretor
canadense Dean DeBlois, codiretor da animação Como treinar o seu dragão, na época do falecimento de Satoshi Kon
afirmou:
Satoshi Kon usou o meio desenhado à mão
para explorar estigmas sociais e a psique
humana, lançando uma luz sobre nossas
complexidades de maneiras que poderiam
ter fracassado em produções live-action.
Muito disso era arenoso, intenso e às vezes
até um pesadelo. Kon não se esquivou do assunto maduro ou das sensibilidades da ação
de um filme live-action em seu trabalho, e
seus filmes sempre ocupam um meio termo
fascinante entre “desenhos animados” e o
mundo como o conhecemos.

O universo de Satoshi Kon observa ainda uma certa
oposição aos filmes meramente comerciais. Em específico,
suas animações apresentam a complexidade comparável à
de um sonho, como o próprio diretor salientou:
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Se você olha para um sonho em geral, é muito difícil discernir o significado. No entanto,
com o passar do tempo, pode haver certos
significados em segundo plano. Filmes que
você pode assistir uma vez e entender completamente – esse é o tipo de filme que eu
realmente não gosto. (KON apud BOMBARDI,
2019)

Tokyo Godfathers foi lançado em 2003. Escrito e
dirigido por Satoshi Kon, em codireção com Shôgo Furuya,
esta produção tenta incitar uma reflexão sobre o que vem a
ser uma família. Seria ela apenas a relação entre as pessoas
do mesmo sangue? Poderia a família ser, ao contrário do
que se pensa, também uma escolha? A sua união pode ser
constituída por laços de empatia, amor e convivência? Estas
e outras tantas colocações podem ser feitas ao conceito
tradicional de família, em tese: um conjunto de pessoas que
possuem grau de parentesco entre si e vivem na mesma
casa formando um lar.
Obviamente, os animadores aqui querem promover
uma discussão bastante atual e universalizante. Afinal, o começo do século 21 caracteriza-se principalmente pelo repensar de vários dogmas e papeis sociais que foram estabelecidos há séculos mundialmente. Estão vinculados a eles as
questões de gênero, da sexualidade, das relações humanas
389
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e, claro, a ideia do que vem a ser e como é constituída uma
família.
Pense particularmente e perceba que é possível ter
relações mais profundas e íntimas com amigos, ou qualquer
outra pessoa com as quais você não tem qualquer laço
consanguíneo. No caso do enredo de Tokyo Godfathers, o
alcoólatra de meia-idade Gin (Toru Emori), a fugitiva
adolescente Miyuki (Aya Okamoto) e a ex-drag queen e
mulher trans Hana (Yoshiaki Umegaki) são um trio de
moradores de rua, sobrevivendo como uma família improvisada nas ruas de Tóquio. Enquanto vasculham o lixo por
comida na véspera de Natal, eles se deparam com uma
recém-nascida abandonada em uma lixeira.
Com apenas um punhado de pistas sobre a identidade da criança, os três desajustados realizam uma verdadeira jornada pelas ruas de Tóquio, na busca pelos pais da
criança. Nessa odisseia, os personagens acabam contatando
com uma série de outros personagens que habitam esse
submundo dos incompreendidos e rejeitados, entre eles
japoneses e estrangeiros que os auxiliam em diversos momentos. São os que se acredita serem incompatíveis com os
padrões da sociedade japonesa, como ocorre em tantas
outras nações ao redor do mundo. Pessoas que acabam por
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serem escanteadas e, de forma geral, desprezadas educadamente pelos nipônicos.
Trata-se de uma espécie de conto de natal bastante
complexo e pouco inclinado a retratar a típica cena de uma
família feliz reunida. Contudo, apresenta a ideia de que,
apesar das inúmeras batalhas que um ser humano precisa
enfrentar – sociais, econômicas, psicológicas etc. –, é possível ter uma vida plena e um futuro melhor. Como afirma
Érica Bombardi (2019):
Tokyo Godfathers é um conto de Natal doce,
mas não tão fácil de ser digerido, pois não
somos poupadas de ver o lado difícil de
quem está perdido, de quem vive sem esperança e sem recursos. Mas há a predominância da doçura e da fantasia do clima dessa
época idílica, em que se crê que todos são felizes e que receberão como presente o que
mais desejam.

Tal temática bastante sensível sobre o real valor da
família é tratada de maneira muito delicada e sem esconder
as dificuldades de convivência e aceitação das falhas humanas alheias. Pois o trio familiar discute, briga, mas ao fim
permanece junto. E aqui é apresentada a questão-chave, a
mensagem maior: família são aqueles com os quais você
mantém uma relação íntima e próxima independentemente
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do que acontecer, independentemente do que você venha a
se tornar no futuro, seja você bem-sucedido, ou não.
São essas pessoas que provavelmente terão uma
ideia mais aproximada sobre a sua personalidade, sobre a
sua pessoa como um todo, e o aceitarão do jeito que é, com
falhas e qualidades. Todas as suas peculiaridades, ainda que
estas sejam constantemente ignoradas pelas regras sociais.
Portanto, trata-se de uma reflexão que nega o conceito
tradicional de formulação do seio familiar e implicitamente
coloca a seguinte observação: há muitos casos de famílias
que pouco se conhecem, ainda que convivam juntas sob o
mesmo teto, ainda que sejam parentes de sangue. Como
salienta ainda Bombardi:
A mulher trans nos mostra a sua dor, a dor
de quem faz um sacrifício, mas também a dor
de quem mostra uma verdade, que pode ser
a missão de quem conta uma história, de
quem nos mostra os problemas para que nós
mesmas os identifiquemos em nossa vida e
busquemos uma solução... A sensação é a de
que o feminino aqui mora na superação não
apenas dos seus problemas particulares, mas
da superação de uma visão falha, imposta pelo “o que acham que os outros esperam que
você seja”. Nessa história, a narrativa é construída em uma rede de coincidências, como
se o universo e o clima de Natal conspirassem a favor de todos. (BOMBARDI, 2019)
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Como pano de fundo, tem-se as contradições de um
sistema econômico e político que explora as pessoas e as
descarta como seus excedentes que não tiveram tanta
utilidade. Este “excedente” é constituído pelos moradores
de rua, os idosos, os não bem-sucedidos profissionalmente
etc, aqueles que se dão de forma geral “mal na vida”. São
temas universais e, por isso, Tokyo Godfathers ganha até
hoje forte repercussão.
Essa obra contém um espectro de soft power
bastante amplo, cuja propagação apenas as barreiras internacionais do mercado de distribuição audiovisual, comandado por poderosos conglomerados, podem inibir, impedindo que mais pessoas a assistam. Através dessa animação
é possível pensar um Japão mais aberto, não tão perfeccionista, com suas falhas, com a capacidade de rir de si
mesmo e detentor de mais humanidade.
Conclusão
O caráter único da obra de Satoshi Kon ultrapassou
as fronteiras e influenciou criadores e intelectuais de diversos países. Ao abordar questões referentes à agenda de
direitos humanos e sociais, pauta vigente hoje em todas as
regiões do mundo, trazendo ao mesmo tempo as pecu393
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liaridades da sociedade japonesa, incute uma visão bastante universalista aos seus filmes, que estimulam estudos
em universidades ao redor do globo, assim como incitam
novas criações cinematográficas, sejam animações ou não,
que foram reconhecidas e premiadas. Esta peculiaridade de
Satoshi Kon de forma indireta promove uma imagem de um
Japão que detém uma indústria de animação capaz de criar
obras que rompem com o público padrão, sendo capaz de
criar empatia no público internacional, à medida que
influencia o trabalho e a forma de pensar de outros.
Com isto apresenta-se também a ideia de que
naquele país, ainda que conservador em costumes, há
espaço no processo criativo para discutir questões polêmicas e propor soluções. Esta noção traz uma ideia de espaço
democrático aberto ao debate e mais tolerantes às
diferenças. Não que o Japão tenha uma sociedade com tais
características, mas ao ser possível produzir animações
com tal conteúdo esta ideia pode sim ser certificada e
repassada. Com isso, ganhos em outras áreas são possíveis,
como a econômica. Como já se sabe, da produção um anime
são vinculadas tantas outras indústrias, como a criação de
videogames, bonecos, vestuário e outros. A obra de Satoshi
Kon não tem necessariamente um apelo comercial como o
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Pokémon, de maneira que sua influência cultural e econômica encontra-se melhor representada no público criador e
intelectual, que poderá ver no Japão um país referencial
para este tipo de indústria criativa.
Em tais animes está incluído, muitas vezes, o modelo
ideológico e moral da sociedade japonesa, com suas tradições e história. Contudo, o autor apresenta a nação com
seus costumes e tradição, mas, ao mesmo tempo, promove
uma reflexão profunda sobre eles, seguindo a máxima do
autor russo Leon Tolstoi, segundo a qual quem busca a
uniersalidade deve começar por pintar sua própria aldeia.
Assim, este filme resulta em um soft power no cenário político e econômico internacional favorável ao Japão e sua
cultura.
A heterogeneidade do autor ainda incita uma ideia
de que a sociedade japonesa é aberta a influências de
outras culturas e regiões. Porém, ao absorver o conteúdo
que vem do exterior, o reformula com características suas,
mas mantendo elementos e temas centrais capazes de
serem reconhecidos por outras populações que partilham
dos mesmos problemas. Ao incitar e até provocar o espectador, Satoshi Kon traz a noção de que uma outra realidade
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social formada pelos humanos precisa e deve ser possível
no futuro.
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Os Cavaleiros do Zodíaco: uma constelação de
influências

Ana Maria Salvador

Introdução
O uso dos mangás como base de pesquisa tem se
popularizado no século 21. O aumento do número de leitores e a afinidade causada pelo uso da linguagem verbal e
não verbal são a aproximação necessária para seu uso como
uma nova vertente: fonte de conhecimento.
Masami Kurumada, mangaká criador de Saint Seiya,
chamado no Brasil de Os Cavaleiros do Zodíaco, desenvolve
sua narrativa utilizando como suporte a mitologia grecoromana em variados aspectos de sua obra, mostrando como
a sociedade atual incorporou esse mito não só na pintura,
arquitetura, mas também na literatura.
Neste trabalho o estudo será centrado na Saga de
Hades, fazendo a verificação das semelhanças das personagens com a mitologia e de que forma isso é colocado em
uma narrativa atual, que incorpora aspectos do pensamento
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científico, além de outros elementos, inclusive literários.
O autor do anime e do mangá
O criador da saga Os Cavaleiros do Zodíaco, Masami
Kurumada, nasceu em Tóquio, em 6 de dezembro de 1953,
e começou sua carreira ganhando um concurso de mangá
para iniciantes com o trabalho Otoko Raku, tendo a oportunidade, então, de trabalhar com profissionais. Seu primeiro
trabalho como profissional foi Sukeban Arashi, em 1974. No
entanto, o reconhecimento veio em 1977, com Ring ni
Kakero, que conta a história de um jovem que sonha ser
boxeador.

Figura 1 – Masami Kurumada, criador dos Cavaleiros do Zodíaco.1

1

Foto disponível em https://www.expressonerd.com.br/biografia-masamikurumada/ acesso em 2 de novembro de 2019.
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Em 1986 o mangá Saint Seya foi publicado e se tornou
conhecido mundialmente, escrito e ilustrado pelo mesmo
Kurumada. Primeiramente, sua obra foi lançada pela
Weekly Shonen Jump, de 1986 a 1990. Virou anime, em
outubro do mesmo ano, produzido pela Toei Animation, na
TV Asahi, no Japão, e transmitido no Brasil na extinta TV
Manchete. Ressalta-se que o anime é uma versão bastante
fidedigna do mangá, mas, sendo uma adaptação,
possui marcas de escritura decisivas proporcionadas pelo roteiro de Takao Koyama e da
equipe de direção chefiada por Kozo Morishita. (VENANCIO, 2012, p. 8)

Inicialmente, a obra seria chamada de Ginga no Rin
(Rin da Galáxia), porém Kurumada mudou o nome da
personagem principal para Seiya, por significar “flecha
estelar”, fazendo referência a estrela cadente. Renomeado
Saint Seiya, pois os cavaleiros de Atena seriam chamados de
“saints” (santos), em alguns países com forte influência da
religião católica, o nome foi convertido para Os Cavaleiros
do Zodíaco, nome herdado da versão francesa.
O mangá dos cavaleiros é do gênero shonen, voltada
para público adolescente masculino, na ordem high action,
que une humor, apelo sexual leve e lutas em suas tramas,
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progredindo “por meio de flashbacks, narrações, diálogos e
principalmente por meio da narrativa gráfica.”2
Uma das características interessantes é, por
exemplo, os protagonistas, apesar de terem
um corpo musculoso e desenvolvido, possuem idade oficial de 14 e 15 anos, tal como a
média de idade da audiência-alvo. São os heróis de uma nova era, tal como o anime propaga, e frutos da relação entre uma velha mitologia (deuses gregos, deuses nórdicos, astrologia, mitologia cristã) e uma nova mitologia (o super-herói, as teorias da física, as
artes marciais). Com isso, as lutas e a violência (normalmente contestada quando o assunto é programação voltada para o público
jovem) que se tornam patentes na mídia
shonen representam como o adolescente lida, dia-a-dia, com o seu amadurecimento e
as batalhas para ter um lugar no mundo.
(VENANCIO, 2012, p. 9)

As temáticas de amizade, traição, morte dos pais e
ética causam envolvimento e reconhecimento do público
nas personagens já pela música de abertura:
… lutar e brilhar como um guerreiro. Situar,
persistir, superar qualquer barreira. Encarar
sem temor seu destino e será um vencedor…

Não só o personagem principal, mas seus companheiros, Hyoga de Cisne, Shiryu de Dragão, Shun de Andrômeda
e Ikki de Fênix, possuem suas histórias contadas no decor2

https://www.planocritico.com/critica-cavaleiros-do-zodiaco-vol-1kanzenban/ acesso em 13 de novembro de 2019.
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rer dos capítulos, trazendo uma aproximação com cada um
deles; além disso, todos se juntam para propósitos de benevolência com a sociedade.
Os personagens do anime são produzidos a
partir de características como poder e coragem, potencializadas no uso da inteligência e
no domínio da força física e interior. Treinamentos, sofrimento, persistência e nobres
motivações se aliam ao uso de artes marciais
e de armaduras para constituir as qualidades
dos cavaleiros. Suas virtudes como lutadores
resultam de treinamentos rigorosos que
possibilitaram o controle sobre as energias
de seu cosmo, vinculado a uma constelação
celeste, e é desta constelação que ele recebe
proteção e forças para lutar… (WAGNER,
2008, p. 72)

Essa é uma das razões por que Cavaleiros do Zodíaco
faz tanto sucesso entre seu público. O anime e o mangá
unem conceitos universais, como a luta entre o bem e o mal,
a jornada do herói e os dilemas existenciais dos personagens, diferindo das animações dos quadrinhos ocidentais,
além de acrescentar uma boa dose de mitologia grecoromana, unindo-a com conceitos da ciência moderna.
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Os Cavaleiros do Zodíaco
Lançado em 1986, no Japão, o mangá originalmente
chamado Saint Seiya tem, segundo Dutra (2014, p. 46), como história-base
que, de tempos em tempos, o deus do mundo
inferior, Hades, organiza seus exércitos para
invadir a Terra e conquistá-la. Apenas Atena
pode evitar este intento, ela que é a deusa da
justiça, defendida por guerreiros abençoados
com poderes divinos.

Tais cavaleiros utilizam seus corpos como armas em
suas lutas e recebem uma armadura que tem o mesmo
nome da constelação que os guia; no caso do Seiya, seu
signo é Pégaso.
O número de cavaleiros é o mesmo de constelações,
sendo vinte e nove no hemisfério norte, quarenta e sete no
Hemisfério Sul e mais doze constelações no Equador Celeste, somando oitenta e oito. No primeiro capítulo, por
meio da personagem Marin (treinadora de Seiya), o anime
esclarece que todos as coisas que existem são formadas de
átomos, incluindo as estrelas do céu, e, para destruí-las, é
necessário apenas acabar com eles.
Como a explosão do Big Bang deu origem ao universo,
cada pessoa tem um universo dentro de si que também
explode liberando uma energia, chamada de cosmo – e com
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o controle dessa energia são capazes de destruir os obstáculos ao seu redor. Nota-se aí a incorporação do conhecimento científico oriundo da física moderna, que se funde de
forma genérica com noções filosóficas e espiritualistas
orientais, tal como a noção de energia interior. Segundo
Steiner (2020), a chamada “teoria do Big Bang” e a ideia de
um “átomo primordial” vêm sendo desenvolvidas e modificadas desde a década de 1920, sendo compatíveis com
outros modelos teóricos importantes, como a Teoria Geral
da Relatividade de Albert Einstein.
Ao movimentar seus braços, fazendo a posição das
estrelas de sua constelação, o cavaleiro consegue enfrentar
seu inimigo usando seu cosmo, como por exemplo, no
ataque “meteoro de Pégaso”, que chega a ultrapassar a
velocidade do som.
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Figura 2 – Seiya usando seu “Meteoro de Pégaso”. 3

Mitsumada Kido é o responsável por cuidar da
reencarnação da deusa da guerra e da sabedoria Atena,
Saori Kido, e também pela escolha das crianças que serão
encaminhadas para lugares diferentes para iniciarem seu
treinamento. Depois de cinco anos de preparação na Grécia,
o personagem principal ganha sua armadura e retorna ao
Japão para reencontrar sua irmã, Seika. Em sua terra natal,
descobre que Seika sumiu do orfanato no mesmo dia em
que ele foi enviado para o santuário. Seiya vai ao orfanato,
reencontra uma amiga, Mino, que o aconselha a participar
do campeonato “Guerra Galáctica” para assim aparecer na
TV e ser reconhecido por sua irmã. A partir de então
3

https://www.aficionados.com.br/cavaleiros-do-zodiaco-seiya-de-pegaso/.
Acesso em 18 de novembro de 2019.
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começa a saga, a luta entre o bem e o mal, já que Seiya
reconhece Saori como a deusa Atena, tornando-se seu
defensor. Durante a história, o personagem desconfia, durante muito tempo, que sua treinadora Marin é a sua irmã
Seika.
O protagonista Seiya é enviado à Grécia, o berço da
sabedoria, para conquistar a armadura de bronze de Pégaso, que é o cavalo alado domado pela deusa Atena. Sua
característica dominante é nunca desistir de lutar, por mais
difícil que pareça. No desenrolar da história, ele faz amigos
que o acompanharão durante toda a narrativa. Shiryu, cavaleiro da Constelação de Dragão, é treinado na China, nos
Cinco Picos Antigos de Rozan, pelo Mestre Ancião, que
posteriormente descobre ser o cavaleiro de Libra. Apoiado
por Shunrei, uma amiga que faz orações a seu favor, ele se
torna um cavaleiro marcado pelo senso de honra e sacrifício.
Hyoga, de Cisne, é treinado no leste da Sibéria, nas
geleiras, pelo mestre Camus, cavaleiro de Aquário. Dentre
os amigos, ele é o mais sensível, tendo sempre em sua
lembrança a morte de sua mãe. Shun é o cavaleiro de
Andrômeda, tem uma aparência frágil, por ser pacífico, é o
mais piedoso de todos, sendo a pessoa de coração mais
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puro na Terra. Por sempre estar contrário a lutar, desde
pequeno foi protegido por seu irmão mais velho, cavaleiro
de Fênix, Ikki. Este é o oposto de seu irmão, sendo o mais
forte dos órfãos. Em seu treinamento, que ele diz ser o
inferno na Terra, é tomado pelo ódio ao ver sua amada
Esmeralda morrer, deixando-o cruel e violento, tanto que
no início faz parte dos cavaleiros negros. Posteriormente,
redime-se, porém tem sua personalidade solitária, não andando com o grupo, aparecendo somente nos momentos
cruciais para socorrer os amigos.

Figura 3 – Imagem dos cinco principais cavaleiros: Ikki, Shun, Seiya,
Hyoga e Shiryu.4

4

https://www.proibidoler.com/anime/os-cavaleiros-do-zodiaco/ acesso em
15 de novembro de 2019.
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Impacto no Brasil e no mundo
Lançado no Brasil no dia 1o de setembro de 1994, pela
TV Manchete, no programa Clube da Criança, a série animada revolucionou a maneira de assistir animes, incentivando uma onda de anime-mania por todo o país. O sucesso
foi tanto que, além de começar a ser exibido em dois
horários, Os Cavaleiros do Zodíaco ganhou um programa
próprio.
A série ficou no ar até 1997. Durante o período que
esteve no ar houve lançamentos de vários produtos, como
os actions figures, camisetas e jogos. Ela voltou ao ar em 1o
de setembro de 2003, pelo Cartoon Network. Posteriormente, foi exibida por outros canais, como TV Bandeirantes, Rede 21 e Rede Brasil.
O animê foi veiculado pela televisão concomitantemente à venda de bonecos, facilitando a assimilação de uma vasta gama de personagens e se tornando um sucesso que, duas décadas depois, mantém a mesma aceitação por parte dos antigos expectadores – e
leitores, pois o mangá também seria lançado
e relançado no Brasil a partir de 1999 até os
dias atuais. (DUTRA, 2014, p. 44)

Contrariando o que aconteceu no Brasil e em vários
outros países, na América do Norte o anime não teve muito
sucesso. Até que em 2006, renomeado Knights of the Zodiac,
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alavancou notoriedade no público estadunidense, mas editado e com muitas alterações, desencadeando revolta nos
fãs.

Figuras 4 e 5 – Action figures e camiseta na febre Os Cavaleiros do
Zodíaco no Brasil.

Ainda hoje, continuações, novas versões e derivadas
foram lançadas, o que trouxe novos fãs para a saga. São
continuações das sagas clássicas, como Next Dimension,
Episódio G, Saintia Shô e Ômega, além de algumas produções para o cinema.
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Figura 6 – Imagem do mangá Os Cavaleiros do Zodíaco.

No próximo item, discutiremos a relação de Os Cavaleiros do Zodíaco com a mitologia greco-romana.
A mitologia greco-romana e o anime
A religião tanto da Grécia quanto de Roma não existe
mais, não havendo mais grupos sociais significativos que a
cultuem, levando a uma mudança de categoria de religião
para mitologia. Mas os episódios desses mitos sempre
estiveram ligados às artes e, por isso, dificilmente cairão no
esquecimento.
Para conseguir entender o raciocínio ligado a isso, é
preciso se habituar com a visão de construção de universo
proposta por eles. É válido ressaltar que diversas divindades eram aceitas tanto pelos gregos quanto pelos romanos,
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no entanto, cada um tem suas peculiaridades. É preciso
entender também a existência de diversas versões para o
mesmo fato, o que muitas vezes causa contradições, como a
criação do ser humano varia entre a mitologia grega e
romana.
Os gregos acreditavam que a Terra fosse chata e
redonda, e que seu país ocupava o centro da Terra, sendo
seu ponto central, por sua vez, o Monte Olimpo, residência
dos deuses, ou Delfos, tão famoso por seu oráculo
(BULFINCH, 2002, p. 7). O Monte Olimpo, localizado na
Tessália, tinha uma porta formada por nuvens cuidadas
pelas deusas Estações, davam entrada e saída dos deuses
para a Terra.
Cada deus tinha sua morada, no entanto, quando
solicitados, encontravam-se no palácio de Júpiter (Zeus,
nome grego), rei / pai dos deuses, e se banqueteavam com
néctar e ambrosia. Segundo Bulfinch (2002), Saturno (Chronos, em grego) e Reia (Ops, em grego), da raça dos titãs,
eram filhos da Terra e do Céu, surgidos do Caos.
Havia outra cosmogonia, ou versão sobre a
criação, de acordo com a qual a Terra, o Êrebo e o Amor foram os primeiros seres. O
Amor (Eros) nasceu do ovo da Noite, que flutuava no Caos. Com suas setas e sua tocha,
atingia e animava todas as coisas, espalhan-
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do a vida e a alegria. Saturno e Réia não eram
os únicos Titãs. Havia outros, cujos nomes
eram Oceano, Hipérion, Iapeto e Ofíon, do
sexo masculino; e Têmis, Mnemósine,
Eurgnome, do sexo feminino. Eram os deuses
primitivos, cujo domínio foi, depois, transferido para outros. Saturno cedeu lugar a Júpiter, Oceano e Netuno; Hipérion, a Apolo. Hipérion era o pai do Sol, da Lua e da Aurora. É,
portanto, o deus-sol original e apresentavam-no com o esplendor e a beleza mais tarde atribuídos a Apolo. Ofíon e Eurínome governaram o Olimpo, até serem destronados
por Saturno e Réia. (BULFINCH, 2002, p. 12)

Saturno, em muitas versões, é visto como um ser que
devorava os filhos. Júpiter escapou disso e, com a ajuda de
Métis, fez com que ele vomitasse seus irmãos. Assim,
rebelaram-se contra Saturno e os Titãs, prendendo alguns
deles no Tártaro, e dando a outros diferenciadas penalidades. Partindo disso, surgem várias epopeias, como Ilíada e
Odisseia, que mostram a combinação entre os deuses e os
humanos. Escritores como Homero, Ésquilo e Píndaro utilizaram-se da mitologia para suas criações, apesar das diversidades existentes entre elas. Uma das criações em que há
várias versões é a dos humanos.
Sua criação não é atribuída à linhagem de
Crono, mas à descendência de um outro Titã,
Jápeto, e de sua mulher, a Oceânida Clímene.
Jápeto teve quatro filhos, Atlas, Menécio,
Prometeu e Epimeteu. Os dois primeiros são
gigantes brutais e “sem moderação”. (…) Dos
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quatro filhos de Jápeto, diz-se às vezes que
foi Prometeu quem criou os Mortais, dandolhes forma com terra argilosa. (GRIMAL,
2009, p. 24)

A ligação entre os homens e os deuses, no caso da
mitologia, é muito antiga. Kurumada utiliza-se dessa antiga
conexão para colocar em seus quadrinhos elementos mitológicos e reorganizá-los, como fizeram muitos autores. A
base da narrativa encontra-se no fato de que Hades, o deus
do mundo inferior, tenta, com o passar dos tempos, conquistar a Terra. Atena, deusa da sabedoria e da guerra,
impede essa tragédia com a ajuda de seus guerreiros.

Figura 7 – Manuscrito grego do final do século 5.
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A Guerra Santa ocorrida no século 18 deixou
praticamente todos os cavaleiros de Atena mortos, menos
Shion de Áries, que fica como Grande Mestre do Santuário, e
Dohko de Libra, responsável por guardar o lugar em que
Hades foi aprisionado.
No século 20, já se esperava que tanto Hades quanto
Atena reencarnassem em corpos mortais. Atena renasce
sendo protegida pelo cavaleiro Saga de Gêmeos, entretanto,
este acaba sendo influenciado pelo seu irmão gêmeo do
mal, Kanon, que acaba preso no cabo Sunion. O lugar em
que Kanon é preso é o mesmo onde o deus Poseidon,
responsável pelos mares, descansava, causando assim,
posteriormente, uma guerra entre Poseidon e Atena.
Atena quase é morta por Saga, sendo salva pelo
cavaleiro Aioros, de Sagitário, que fugiu levando a bebê e
sua armadura, e entregou para um viajante bilionário que,
coincidentemente cruzou seu caminho, Mitsumasa Kido. Ele
vai atrás de conhecimento sobre Atena e seus cavaleiros,
criando-a como sua neta e formando órfãos para serem
seus defensores.
As peculiaridades dos deuses são mantidas pelo autor,
como afirma Dutra (2014, p. 53). Na mitologia grega, o deus
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dos mares é frequentemente derrotado pela deusa da
sabedoria, e no mangá esse fato se repete: quando se
deparou com Poseidon, Atena o derrotou mais uma vez, e
com relativa facilidade.
Ainda segundo Dutra (2014), a deusa Atena de Saint
Seiya é possuidora das qualidades que os antigos atenienses
creditavam a ela: sábia e justa, guerreira e vencedora, ela se
colocou ao lado dos humanos mesmo não sendo aceita por
todos.
Somado a isso, temos a luta principal da narrativa, que
acontece contra o deus Hades. Ele é o deus do mundo
inferior, também conhecido como inferno, e tinha como
plano transformar a Terra em uma noite eterna, por meio
do alinhamento dos planetas, matando assim toda a
humanidade.
Kurumada se aproveitou ainda da obra A Divina Comédia, de Dante, para enfocar a geografia específica criada pelo autor renascentista e descrever minuciosamente os campos
da punição. A quantidade de referências que
são feitas à geografia do inferno permite ao
leitor compreender com clareza que existe
uma ordem estabelecida em um lugar que é
completamente caótico. (DUTRA, 2014, p.
58)

A riqueza de detalhes perpassa não só a localização
montada, como o nome dos espectros – cavaleiros aliados a
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Hades. Tem-se nesses episódios, desde a localização do
Érebo, parte próxima da Terra, até os Campos Elísios, lugar
da felicidade eterna. Como também a presença de Caronte,
condutor do barco que atravessa o rio Estige e de Cérbero, o
cão de três cabeças e cauda de serpente.
Atena e Hades retratam a luta entre o bem e o mal, ela
defendendo a humanidade e ele tentando dizimá-la. Hades
explica na narrativa que seu ódio nasceu por perceber que o
homem se tornara um ser ambicioso, deixando de temer os
deuses.
Após esta leitura sobre Atena, Hades e Poseidon, percebemos que o mangá Cavaleiros
do Zodíaco contém referências à mitologia
grega em quantidade, formando um conjunto
que proporciona um conhecimento histórico
sobre a cultura grega, que é uma das principais bases do homem ocidental. Malgrado o
enredo ser uma história fictícia, onde se percebe o enfoque característico dos mangás
shônen, que abordam principalmente batalhas entre pessoas com poderes extraordinários, o eixo que conduz o mangá é a mitologia
grega; e a forma como ela é representada dá
ao leitor conhecimento e entendimento parcial da cultura grega: a arte criada por Kurumada possui elementos arquitetônicos como templos e esculturas que remetem à Grécia Antiga; já sua abordagem literal conduz a
questões filosóficas que misturam a crença
em um destino inexorável (ed. 01, p. 51) com
o materialismo de Demócrito (ed. 01, p. 58),
desenvolvido em um plano onde as diver-
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gências entre os deuses tornam-se as divergências dos homens, e estabelecem o futuro
da humanidade. (DUTRA, 2014, p. 60)

Além das referências aos deuses, há também a relação
com outros personagens, como Andrômeda. Na mitologia,
ela era filha de um rei, que teve que sacrificá-la para evitar a
destruição de seu reino por um monstro marinho. Ela foi
acorrentada a um rochedo e salva por Perseu. Em Os
Cavaleiros do Zodíaco, o personagem Shun, regido por essa
constelação, possui correntes como arma e tem a preferência por evitar lutar, dando muitas vezes sua vida em
sacrifício, uma referência moderna a Andrômeda.
Assim também aconteceu com o irmão de Shun, Ikki,
representado pela Fênix. Esse pássaro tem a habilidade de
renascer das cinzas, bem como a armadura de tal cavaleiro.
O personagem principal, Seiya, possui no mito grego a
explicação para a forte ligação entre o seu personagem e
sua deusa Atena. Bulfinch (2002, p. 154) mostra que “quando Perseu cortou a cabeça de Medusa, o sangue, caindo
sobre a terra, transformou-se no cavalo alado Pégaso. Minerva (Atena) pegou-o e amansou-o”, algo representado nos
primeiros capítulos da série, quando o cavaleiro de Pégaso
se recusa a lutar por Atena, mas, com o passar do tempo,
começa a obedecê-la e reconhecer sua sina.
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Considerações finais
Nas linhas precedentes analisamos as semelhanças
entre a mitologia e o mangá Saint Seiya, de Masami Kurumada. Pode-se observar que o mangaká apropria-se da mitologia greco-romana, fazendo uso dela durante toda a
narrativa, não só na nomeação das personagens, mas indo a
fundo nas suas peculiaridades.
O quadrinista inovou ao trazer para os mangás o tema,
e assim oportunizou que crianças, adolescentes e, claro,
adultos tenham contato com a mitologia grega, de forma
quase lúdica, sem necessariamente perceberem que estão
aprendendo sobre boa parte da base cultural do Ocidente, a
cultura grega. Ao mesmo tempo, Kurumada fundiu essa
cultura com outros elementos, tais como a espiritualidade
oriental, a Divina Comédia de Dante, a Astrologia, a Astronomia e mesmo a teoria do Big Bang, criando assim algo
genuinamente novo.
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Fãs de anime e turismo temático no Japão

Mayara Araujo

Introdução
Faz parte da natureza humana o fascínio pelo desconhecido e a curiosidade de desbravar outros lugares. Em
consonância com isso, uma das funções primordiais das
narrativas sempre foi apresentar outras paisagens a seus
ouvintes, leitores e espectadores; função esta que se elas
cumprem desde o tempo em que se realizavam principalmente via oral, e continuam cumprindo agora, quando se
realizam não apenas por escrito como por uma vasta gama
de recursos midiáticos. Entretanto, o fato de as narrativas
apresentarem outras paisagens não significa que esgotem a
curiosidade de conhecê-las; pelo contrário, elas podem
alimentar essa curiosidade, estimulando os leitores, espectadores, etc., a conhecerem efetivamente os lugares que lhes
apresentam ou nos quais são baseadas. Este é um fato
verificável nas narrativas midiáticas originárias do Japão
conhecidas como animes, e é disso que trataremos neste
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capítulo.1
Antes mesmo de chegarmos à Antiguidade, o ser
humano tem como costume o ato de viajar. As modificações
que ocorreram no decorrer do tempo se encontram vinculadas justamente aos objetivos e motivações da viagem.
Assim, se em tempos longínquos as viagens eram motivadas
por finalidades práticas como a transmissão de mensagens
e informações ou para estimular o comércio, essa experiência foi se transformando até chegarmos na contemporaneidade, em que a viagem coexiste com a noção de
turismo e ocorre como uma atividade de prazer, divertimento e atende as demandas do entretenimento. As viagens
temáticas são uma forma específica de se concretizar o ato
de viajar, mostrando-se cada vez mais frequentes no Japão,
um país que tem investido fortemente no turismo nos
últimos anos e que está prestes a receber as Olimpíadas de
verão de 2020.
As viagens ao Japão, no entanto, têm uma particularidade inusitada: elas se beneficiaram do boom das animações japonesas – os animes – ocorrido em países do
Ocidente, dentre os quais o Brasil, durante as décadas de

1

Agradeço a Ravel Giordano Paz pela colaboração neste parágrafo inicial.
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1980 e 1990. Nessa época, diversos animes foram licenciados em redes de televisão públicas e privadas, e atingindo, portanto, a um público bastante amplo e que cresceu
consumindo tais narrativas audiovisuais. Isso propiciou o
desenvolvimento de um relacionamento afetivo entre a
audiência e os produtos midiáticos japoneses e que acarretou na formação de fãs. De maneira geral e resumida,
podemos entender que fãs são indivíduos que se envolvem
afetivamente com determinados produtos. Aqui, a particularidade dos produtos midiáticos japoneses se encontra
justamente em seu caráter transmidiático: ou seja, o desdobramento de uma mídia em várias outras. Nesse sentido, os
fãs dessas produções nos países do Ocidente são conhecidos por também desdobrar seu consumo e acabar, por
fim, se tornando mais do que fãs de determinado produto,
mas fãs da “marca Japão” como um todo. Em paralelo, isso
acarretou na criação de uma série de imagens, imaginários
e, por fim, ideias sobre o Japão mediada por produtos midiáticos.
Em registro anterior, argumentamos que apesar de o
mercado audiovisual japonês ser orientado para o público
doméstico, a partir dos anos 1980 o Japão passa a se inserir
no mercado de entretenimento mundial através da expor422
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tação de sua cultura pop (IWABUCHI, 2015), que resultou
na expansão da popularidade de seus produtos televisivos
na década seguinte (ARAUJO, 2018). Ressaltou-se ainda que
as tecnologias da comunicação tiveram um papel crucial
para a formação de um circuito informal nas redes digitais,
visto que as grades de televisão não supriram as necessidades dos fãs, que rapidamente assumiram as rédeas da
situação e o protagonismo da narrativa, ao passarem a
legendar e distribuir o conteúdo audiovisual nipônico na
Internet, utilizando-se dos emergentes softwares de legendagem e outras ferramentas tecnológicas que surgiam no
bojo daquele momento (ARAUJO, 2018; URBANO, 2013).
Com essa breve contextualização em mente, partimos do pressuposto de que o desejo em conhecer o Japão
através de uma viagem turística tem início a partir do
consumo de seus produtos de mídia que obtiveram expressivo sucesso ao redor do mundo, mas, em especial,
referimo-nos aos animes. É justamente através desse contato inicial que esse público desdobra tal consumo em
muitos outros, seja lendo as histórias em quadrinhos japonesas (mangás), ouvindo idols da música pop japonesa (Jpop) cantarem ou assistindo os dramas de televisão nipônicos (doramas). No entanto, uma parcela dessa audiência
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também procura outras formas de experienciar o Japão,
para além da lógica do consumo de produtos midiáticos.
Nesse sentido, mais do que consumir objetos, eles buscam
pelo consumo da experiência (PEREIRA, SICILIANO e ROCHA, 2015). Mais do que consumir, é preciso vivenciar.
Esses parágrafos iniciais introduzem a questão que
será abordada nas próximas páginas: o conceito de fãturista, como denominamos provisoriamente, e o seu envolvimento com a marca nacional do Japão (Japan Brand). O
governo japonês tem adotado estratégias de marketing
internacional para incentivar o consumo de seus produtos
tradicionais e pop através do envolvimento emocional, assim como frequentemente estimula a criação de certos
imaginários e, a partir disso, promove o turismo no país.
Em 2005, o governo oficializou tal estratégia de política
internacional através da bandeira Cool Japan. Refletimos
sobre o fã-turista do Japão a partir desse background.
Nesse sentido, optamos por dividir o presente capítulo em três seções. Na primeira, optamos por discorrer
sobre os percursos históricos da viagem, trazendo uma
reflexão teórica que visa ilustrar como a concepção contemporânea do ato de viajar foi transformado ao longo do
tempo. Em seguida, traçamos os primeiros passos da
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elaboração de um conceito que chamamos aqui de “fãturista”, apoiando-nos em definições sobre fãs e nas supostas oposições existentes entre turista e viajante. Na última
seção, apresentamos o Japão enquanto destino turístico,
apoiado em sua cultura pop e nos ideais das teorias da
japonesidade (nihonjinron), estabelecendo as bases para a
criação de um imaginário que alimenta o discurso dos fãs e
instiga a concretização da viagem.
A viagem no decorrer da História
Corriqueiramente associada ao prazer, ao lazer e,
principalmente, ao fascínio, o ato de viajar, bem como o seu
conceito, sofreram transformações ao longo dos séculos.
Lian Tai (2016) retoma as reflexões de Descartes sobre o
assunto. Para Descartes, a viagem era associada ao desenvolvimento de uma formação científica através da experiência empírica. A autora também aponta a relação entre a
viagem e a experiência individual de “autodescobrimento”,
que é explicitada na contemporaneidade. Não somente, é
com o desenvolver do fenômeno do turismo que as ideias
“tradicionais” sobre o termo passam a ser questionadas.
Boorstin (1992) entende que um dos motivos para
se viajar é entrar em contato com o exótico e que antes do
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turismo de massa, tal ato era privilégio de poucos, uma vez
que as viagens eram caras e desconfortáveis, além de representar riscos à própria vida. Corroborando com a ideia de
expandir o conhecimento de Decartes, o autor explica que
os europeus se utilizavam dessa ferramenta para complementar sua formação, durante os séculos XVII e XVIII. Ainda
assim, eram associadas ao extraordinário.
É em meados do século XIX que essa situação começa
a se transformar. Boorstin (1992) entende que, nesse momento, ocorre o declínio do viajante e a ascensão do turista,
o que implica em uma nova forma de se realizar e compreender o ato de viajar. O desenvolvimento dos meios de
transporte, assim como tecnológico, colaborou para tornar
a viagem mais acessível à população. Além disso, a criação
dos pacotes turísticos guiados servia para garantir o prazer
e a segurança das viagens. No século XX, as viagens internacionais se tornaram um negócio lucrativo, além de ser um
importante aspecto nas relações culturais e financeiras com
o resto do mundo. Nesse sentido, a viagem deixava de ser
vista como uma atividade e passava a ser compreendida
como um produto a ser consumido. Ainda segundo Daniel
Boorstin (1992), a partir do momento em que o viajante
assegura a compra de um seguro viagem, ele deixa de ser
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reconhecido como tal e se transforma em turista.
Em sua visão, o viajante busca uma experiência
autêntica, de encontro com povos nativos e o desfrute do
lugar como tal, aprendendo com a cultura da região. No
entanto, as viagens agenciadas procuram exatamente o
oposto: afastar-se da população local e providenciar acomodação e transporte para os turistas, garantindo que a experiência deles corresponda as expectativas desejadas. A
experiência do avião e do hotel expressam esse cenário de
entretenimento garantido e conforto. Boorstin (1992) também acredita que a disposição de objetos dentro de um
museu, ainda que democratizando o acesso aos mesmos, os
descontextualiza de seu ambiente original. Para ele, o museu representa apenas um exemplo dos pseudoeventos que
caracterizam as atrações turísticas. Tratam-se de fenômenos sem outra finalidade a não ser atrair atenção dos
outros.
Edgar Morin (2002, p. 73, apud Tai, 2016, p. 38-39),
por sua vez, entende o turismo como uma espécie de espetáculo que pretende a fuga da vida real, do cotidiano. Com
sua máquina fotografia, esse sujeito estaria mais interessado em fotografar do que apreciar o que vê. É possível
perceber que, sem dúvida, o conceito de turismo tem,
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portanto, sido associado a uma conotação depreciativa do
termo.
Vainikka (2013) contesta essa visão monolítica acerca do turismo, uma vez que cada vez mais é possível
encontrar roteiros personalizados, além de não existir um
modelo homogêneo de turista e de se fazer turismo, considerando que cada indivíduo possui percepções e expectativas distintas. Ele defende que não há grandes rupturas
entre as formas de se viajar, visto que mesmo em viagens
alternativas, ainda existe certo padrão de consumo de
produtos, como as empresas aéreas e veículos produzidos
em larga escala. Ainda assim, é possível perceber que o
“pacote turístico” pode incluir diversos elementos individuais e personalizados. Dessa forma, o autor busca uma
abordagem menos determinística acerca do fenômeno.
Percebemos, portanto, que há aqueles que alegam
que o advento do turismo estaria acabando com as verdadeiras viagens, enquanto para outros, esses conceitos
coexistem. No presente capítulo, compartilhamos com o
pensamento de Lian Tai (2016), entendendo que tais
termos estariam mais vinculados a uma distinção social do
que a qualidade da experiência em si. Sendo assim, propomos o termo “fã-turista”, pois partimos do princípio de que
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os indivíduos em questão não estão necessariamente em
busca de certa autenticidade ou interessados em viagens de
forma geral, mas, sim, que procuram encontrar nessas
viagens aquilo que apreenderam através de produtos midiáticos e culturais oriundos do Japão.
Fã-turista: uma reflexão inicial
Normalmente associado à ideia de fanatismo, a
concepção acerca dos fãs também foi alvo de transformações no decorrer do tempo. De acordo com Henry
Jenkins (1992), a palavra fã tem origem do latim fanaticus,
utilizada para se referir a pessoas bastante religiosas. No
século 19, no entanto, tal conceito sofre uma ressignificação, uma vez que os jornais se apropriaram do termo
para se designar a espectadores assíduos de competições
esportivas e, a partir desse momento, a palavra foi aderindo
novas nuances e teve o seu sentido ampliado para outras
esferas, passando, enfim, a titular qualquer devoto de
formas de entretenimento.
Nos anos 1970, os processos comunicacionais foram
sendo repensados e, com isso, a ideia de um receptor
passivo que absorvia o conteúdo oriundo dos meios de
comunicação de forma alienante vai perdendo espaço. Com
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essa transformação nas reflexões acerca da relação entre os
indivíduos e os meios de comunicação, a palavra fã passa,
novamente, por um processo de ressignificação. Afinal, era
preciso levar em consideração que os públicos são dotados
de capacidade de se apropriar das mensagens recebidas, as
decodificar e as ressignificar, produzindo, portanto, novos
sentidos aos produtos que são consumidos.
De acordo com Cavicchi (2007), existe uma intrínseca correlação entre a utilização do próprio termo fã e as
atividades de consumo.
[...] no início do século XX, quando o consumismo em massa, baseado em novos sistemas de marketing e comunicação, estava
transformando o Ocidente industrial, a tecnologia da mídia não apenas criou uma separação temporal e espacial entre artistas e
audiências no mercado; também deu ao público a capacidade de criar um envolvimento
afetivo com artistas ou produtos, permitindo
que as pessoas experimentassem, repetissem
e estudassem esses “textos” na intimidade de
sua casa e os incorporassem ao tecido de sua
vida cotidiana. O fato de os estudos de fãs se
tornarem um campo crescente nos estudos
de mídia não é surpreendente; a ascensão do
fandom como movimento consumidor consciente [...] parece coincidir com a hegemonia
do entretenimento na mídia. (CAVICCHI,
2007, p. 247; tradução nossa)1

1

No original: “[...] in the early twentieth century, when mass consumerism,
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Ser fã é um processo de consumo que desencadeia
em experiências culturais e processos comunicacionais.
Mais do que gostar, é preciso aparentar, colecionar, interpretar, reinterpretar e produzir. Não devemos desconsiderar a lógica hierárquica dessas comunidades. Hills (2002)
contextualiza os capitais simbólico, social, cultural e econômico cunhados por Bourdieu na esfera dos estudos sobre
fãs para ilustrar abordagens referentes aos estudos sobre
fãs.
Decerto, ao refletirmos sobre a denominação “fãturista” a presença de tais capitais se faz relativamente
evidente para a elaboração do conceito. Em uma esfera
mais óbvia, é perceptível que certo capital econômico se faz
necessário para que esse tipo de fã exista. Ao realizar a
viagem, tal fã se vê imbuído em outras formas de capital, tal
qual simbólico e cultural, possibilitado a partir de sua
based on new systems of marketing and communications, was transforming
the industrial West not only did media technology create a temporal and
spatial separation between performers and audiences in the market; it also
gave audiences the ability to create affective engagement with performers
or products by enabling people to experience, repeat, and study such
“texts” in the intimacy of their home, and incorporate them into the fabric
of their daily life. That fan studies has become a growing field in media
studies is not surprising; the rise of fandom as a self-aware consumer
movement […] seems to coincide with the hegemony of media
entertainment”.
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experiência diferenciada. Ao expressar-se publicamente em
suas redes sociais, ele também adquire destaque entre seus
contatos, elevando, portanto, seu capital social.
A escolha pelo termo turista, em oposição ao viajante, não ocorreu por mero acaso. Ainda que concordemos
com as conclusões de Tai (2016), de que essa diferenciação
ocorre devido ao compartilhamento de signos e de preferências em comum dentre os sujeitos que assim se definem
e não por uma definição naturalizada, buscamos respeitar o
processo de construção identitária que tais indivíduos
utilizam sobre si mesmos. Longe de identificar o “turista”
como um termo digno de menos valor, negativo ou até
mesmo pejorativo, entendemos que tal oposição se dá por
conta de uma perspectiva de certa autenticidade embutida
nas formas de se viajar e enxergar o mundo. Ao nos
referirmos sobre o fã-turista, no entanto, estamos nos referindo a indivíduos que extrapolaram o consumo de produtos midiáticos e culturais de origem japonesa e buscam na
viagem, uma outra forma de consumo.
Quanto mais fã o consumidor for, maior seu potencial de reconhecimento dos fragmentos presentes na narrativa, promovendo o deslocamento da subjetividade e a
integração sensível – intensa em efetividade, envolvente
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como imersão, totalizadora como realidade simulada e, assim sendo, capaz de definir o que chamamos “consumo de
experiência” (PEREIRA, SICILIANO e GOMES, 2015).
Mais do que se envolver em discussões acerca de
como se viajar ou como buscar experiências autênticas
enquanto se viaja, partimos da hipótese de que tal fã se vê
envolvido em narrativas previamente estabelecidas e com
certas expectativas sobre o país a serem devidamente
preenchidas. Nesse sentido, ele não necessariamente busca
o exótico ou intocável em relação ao Japão. Sua principal
busca é pela vivência real, de forma prática, do imaginário
do país sustentado por seus produtos de entretenimentos e
comercializados em escala global. Não é à toa, portanto, que
podemos facilmente encontrar em websites referências ao
turismo otaku2 no Japão. Tal tematização do roteiro é,
inclusive, estimulada pelo governo japonês, através da
campanha Cool Japan, sendo o turismo um dos carroschefes dessa estratégia (OKAMOTO, 2015). Tal questão será
melhor abordada na seção posterior.

2

Diferentemente da definição japonesa, entendemos “otaku” no contexto
brasileiro, como os fãs da cultura pop japonesa. Esse termo, no entanto,
nem sempre é visto pela própria comunidade de fãs de forma positiva.
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O anime como mediador do turismo
Desde a década de 1970, o governo e intelectuais
japoneses percebem o valor de sua indústria cultural a fim
de valorizar a identidade japonesa e diferenciá-lo dos países do Ocidente, através dos estudos japoneses, conhecido
como nihonjinron. Ao propagar tais ideais, sua indústria
cultural se transforma em um negócio lucrativo na economia global (LIE, 1996). Tal ideologia foi reaproveitada no
século 21 e inserida em um novo contexto, colaborando
com a exportação de produtos midiáticos oriundos do país.
A valorização da indústria cultural acarretou em incentivos
de cunho cultural, como é o caso do Cool Japan, que se
apropria do pop japonês – associado a valores “tradicionais” – para remodelar a imagem do Japão ao redor do
mundo, transformando-o em um lugar amigável e atrativo
(ARAUJO, 2018).
O conceito circula desde 2002 e possui origem
controversa: foi proposto pelo jornalista norte-americano
Douglas McGray no artigo Japan’s gross national cool3, publicado na Foreign Policy Magazine, no qual descreve o sucesso de produtos japoneses ao redor do mundo. O ponto
3

http://homes.chass.utoronto.ca/~ikalmar/illustex/japfpmcgray.htm
Acesso: 28 de dezembro de 2019.
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central é o impacto que o êxito dos produtos da cultura pop
japonesa traz para a economia e como essa popularidade
pode trabalhar a imagem que o Japão exporta sobre si, além
de atuar como uma ferramenta de soft power4. De forma
geral, o Cool Japan abarca diversas áreas de atuação: cultura
pop, tecnologia, tradições, moda e turismo são algumas
delas. Assim, o conjunto desses elementos traduzem a aura
cool que o Japão emana desde então, criando um imaginário
baseado nessa bandeira (CHOO, 2013) e promovendo seu
soft power internacionalmente. Além disso, o Cool Japan
também possui um papel diferenciado para a diplomacia
japonesa, uma vez que esses produtos pop e midiático passaram a ser utilizados para atrair simpatia internacional
através de iniciativas como eleger o personagem Doraemon
como embaixador cultural do Japão5 e colocar diversos
personagens de anime/mangá como embaixadores dos jogos olímpicos de Tóquio 20206.

4

Segundo Nye (2005), o conceito de soft power diz respeito a uma habilidade de conseguir o que se quer através da atração e não da coerção. Tratase de uma ferramenta para obter vantagens a partir da influência da opinião
pública, conquistando empatia e credibilidade internacional. No que concerne aos interesses da pesquisa, através de trocas culturais.
5
https://www.theguardian.com/world/2008/mar/20/japan. Acesso: 28 de
dezembro de 2019.
6
https://www.thejakartapost.com/life/2017/02/03/olympics-anime-
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O conceito de soft power, no entanto, tem sido suplantado pela ideia de nation branding (IWABUCHI, 2015).
Trata-se de um processo pelo qual imagens das nações
podem ser criadas ou alteradas com o objetivo de melhorar
a reputação do país diante de uma audiência internacional
(FAN, 2010). Nisso, o nation branding atua de forma a contribuir com a criação da identidade do Estado-Nação a
partir da utilização de indivíduos, símbolos, determinadas,
cores, enfim, uma gama de objetos que passam a atuar
como slogans no desenvolvimento da “personalidade” do
país. Sua utilização como ferramenta de Estado serve à
diversas funções como, por exemplo, atrair compradores
para os produtos desenvolvidos em tal lugar ou incentivando o turismo através de uma faceta atraente para a
audiência externa.
Também acrescentamos aqui a contribuição feita por
Katja Valaskivi (2013), ao acentuar a importância do nation
branding diante da construção do imaginário social:
Através da circulação da ideia transnacional
de marca nacional e de suas diversas práticas locais, um imaginário social específico é
formulado, representado e reproduzido;
characters-turn-ambassadors-for-tokyo-2020.html. Acesso: 28 de dezembro
de 2019.
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através desses processos, também é transformado. É através da circulação não apenas
de imagens, representações, significados, valores e práticas, mas também de pessoas e
objetos, que uma comunidade formula, mantém e reformula seus valores e o entendimento compartilhado da identidade no imaginário social. Em outras palavras, a sociedade é mantida unida [...] e os imaginários sociais [...] são criados e mantidos através da circulação. (VALASKIVI, 2013, p. 286; tradução
nossa)7

Dessa forma, a criação de determinadas imagens
estimuladas pela campanha Cool Japan se torna uma
importante ferramenta na construção de um imaginário
social vinculado ao Japão, que ajuda a angariar olhares simpáticos à nação, despertam a curiosidade por seu povo e,
por fim, acarreta em um estímulo ao turismo na região.
Um exemplo do Cool Japan dialogando com o incentivo ao turismo no Japão pode ser visto no que Okamoto
(2015), chama de Anime Pilgrimage, termo utilizado pelo
autor para se referir ao comportamento dos fãs aos viaja7

No original: “Through the circulation of the transnational idea of nation
branding and its various local practices, a particular social imaginary gets
formulated, represented, and reproduced; through these processes, it is
also transformed. It is through the circulation not only of images,
representations, meanings, values, and practices, but also of people and
objects, that a community formulates, maintains, and reformulates its
values and shared understanding of identity in the social imaginary. In other
words, the society is held together [...] and the social imaginaries [...] are
created and maintained through circulation”.
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rem para o Japão, em que eles buscam visitar lugares que
apareceram ou possuem certa importância em determinados animes. Ainda que a prática do Anime Pilgrimage não
tenha partido do governo japonês e nem receba incentivos
estatais para promover o turismo baseado em lugares nos
quais os animes foram filmados, a indústria midiática –
especificamente às produtoras de animes – têm prestado
atenção nessa movimentação dos fãs e passaram a investir
nesse tipo de conteúdo. Não obstante, as próprias agências
de turismo têm desenvolvido pacotes especiais para
promover tours específicos para cidades que foram utilizadas como base na elaboração de alguns animes.8
Tendo essas informações em mente, para ilustrar tal
situação, podemos utilizar o relativamente recente caso da
animação Kimi no Na Wa (Your Name), dirigida pelo renomado cineasta de animação Makoto Shinkai, que exibida
nas salas de cinema em agosto de 2016 no Japão e em 2017
em outros países. É importante ressaltar que o caso aqui
ilustrado é bastante elucidativo dado ao sucesso obtido pela
animação tanto no Japão quanto no mundo. Embora a
8

https://www.otakupt.com/japao/empresas-de-turismo-japonesas-vaocomecar-a-oferecer-passeios-oficiais-de-peregrinacao-anime-no-proximomes/. Acesso em 28 de dezembro de 2019.
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animação não tenha concorrido ao Oscar, ele foi reconhecido com três prêmios pela Japan Academy Prize e foi
indicado à diversas outras premiações, como na categoria
melhor filme do Festival de Cinema de Londres, no Festival
Internacional de Cinema Fantástico da Catalunha e no Asian
Film Prizes, o que garantiu à animação uma posição de
prestígio diferenciada quando comparada a outros animes.
A cidade em que Kimi no Na wa é ambientada, Hida,
na prefeitura de Gifu, faturou em torno de 170 milhões de
dólares em turismo graças ao filme e estima-se que mais de
750 mil fãs foram visitar o lugar9.
A cidade de Hida, à luz do sucesso do filme,
começou recentemente a oferecer “passeios
de peregrinação pelo seu nome” para capitalizar por sua reputação recente, e os fãs têm
aparecido em massa para passear pela cidade e tirar fotos dos locais emblemáticos que
inspiraram os cenários do filme. filme. Um
desses locais é a Biblioteca da Cidade Hida,
que devido a uma política de permitir amplamente fotos do interior, tornou-se uma
espécie de santo graal para os fãs. (SORA
NEWS, 2016; tradução nossa)10

9

https://soranews24.com/2016/11/26/city-that-inspired-settings-in-hitanime-your-name-sees-unbelievable-boost-in-tourist-dollars/. Acesso em 28
de dezembro de 2019.
10
No original: “Hida City, in light of the film’s success, recently began
offering “Your Name pilgrimage tours” to capitalize on its newfound reputation, and fans have been showing up in droves to mill around town and snap
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Figura 1 – Paisagem em Kimi no Na Wa e no Japão.

Outros exemplos também poderiam ser citados,
como representa o caso do anime The Flower we Saw that
Day / AnoHana (2011) que se tornou particularmente popular em países como o Brasil e os Estados Unidos. A
locação fica na região de Chichibu, na prefeitura de Saitama,
próximo a Tóquio. Nesse sentido, de acordo com relatos de
visitantes, a região estava repleta de produtos pensados
para turísticas à venda com base nos animes11. Nesse caso,
photos of the iconic locations that inspired settings in the film. One of those
venues is the Hida City Library, which due to a policy of largely allowing
photos of the interior, has become a sort of holy grail for fans”.
11
https://www.quora.com/Where-are-the-real-life-locations-for-the-anime-
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o próprio ministério do turismo localizado em Saitama
revelou seu orgulho em ver o turismo florescendo na cidade
por conta do anime e incentivou a criação de quatro vídeos
promocionais, um para as atrações mais interessantes a
depender da estação do ano, para estimular ainda mais o
turismo regional através de spin-offs do anime12.

Figuras 2 e 3 – Paisagem em AnoHana e em Saitama.

Os exemplos dessas duas animações ilustram como a
indústria cultural e midiática japonesa conseguem direcionar os fãs do pop japonês para determinadas regiões do
país, que procuram traduzir aquilo que assistiram nas telas
em uma experiência mais realista. Nesse sentido, o fã-tuAnohana-in-Japan. Acesso: 28 de dezembro de 2019.
12
https://www.youtube.com/watch?v=sCZrZKN58sw&feature=player_embe
dded.
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rista transforma em vivência prática aquilo que outrora
estava limitado à esfera da imaginação e, em paralelo, o país
se beneficia desse trânsito de pessoas, movimentando o
turismo e o comércio a partir da mediação dos animes.
Considerações finais
Ainda é breve a literatura acadêmica, principalmente
apresentando uma perspectiva brasileira, que privilegia a
associação da temática da viagem com o envolvimento emocional dos fãs de determinada marca nacional. Neste capítulo, utilizamos o Japão como um ponto de partida inicial
para explorar o assunto, uma vez que entendemos que o
país (seja numa perspectiva governamental, bem como no
âmbito privado), tem estimulado o turismo ao mesmo tempo em que constrói narrativas para moldar a percepção de
sua imagem internacionalmente. Para tanto, o diálogo com
a indústria de mídia e seus produtos da cultura pop se
tornam peças centrais para o estímulo dessa produção de
sentido.
Sendo assim, propusemos aqui, ainda de forma
bastante inicial, a nomenclatura “fã-turista” para designar
esse indivíduo que procura viajar para o Japão por conta de
um envolvimento prévio com os produtos midiáticos e
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culturais do país. Essa indústria midiática exerce um
importante papel para influenciar a visão desses fãs e criar
uma conexão emocional com a sua audiência internacional.
Não é surpresa, portanto, que diversas cidades japonesas
têm se beneficiado turisticamente e, consequentemente,
financeiramente, de iniciativas como o anime pilgrimage
(OKAMOTO, 2015) ou até mesmo o turismo movimentado
pelos animes, uma vez que as imagens dos lugares que
aparecem nas telas se tem se tornado atrativas para a
comunidade internacional de fãs desse gênero narrativo.
Ainda muito distante de chegar a qualquer possível
conclusão, pretendemos aqui simplesmente traçar um panorama inicial, que abre as reflexões e busca por material
para colaborar com a discussão sobre o assunto. À guisa de
encaminhamento, é preciso considerar algumas questões
que se fazem pertinentes à pesquisa e permanecem em
aberto, como, por exemplo, buscar um perfil identitário,
social e econômico do fã-turista, cartografar os roteiros
turísticos de suas viagens e analisar o impacto de seus
discursos compartilhados em sites de redes sociais para o
desenvolvimento de imaginários sobre tal lugar, sob o ponto de vista dos demais fãs, que ainda sonham em embarcar
nessa viagem. Essas e outras questões atuarão como norte
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condutor que guiará os passos que orientarão uma futura
tese de doutorado.
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Ensaios sobre animes e mangás
O presente livro é um esforço
para popularizar os estudos
acadêmicos dos quadrinhos, em
especial os mangás e os animes.
A palavra mangá se refere às
histórias em quadrinhos produzidas
no Japão. Este tipo de produção
literária encontrou grande aceitação
no Brasil. Em geral, os mangás
contam aventuras heroicas, não
raro, acontecidas em um passado
glorioso, mas idealizado. Já o anime,
animações japonesas, é um setor da
cultura deste país reinventa modos
de ser por meio da sua indústria
dos personagens.

