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O ORIENTE ENTRE LUTAS DE REPRESENTAÇÃO: À GUISA DE 

INTRODUÇÃO 
 

José Rodolfo Vieira• 

Richard Gonçalves André•• 
 

1. Uma reflexão sobre o Oriente 

O Oriente é objeto de múltiplas representações, inclusive contraditórias, 

tais como exotismo, tecnologia, progresso, atraso, fundamentalismo e 

democracia. Esse jogo de imagens, compreendidas em sentido amplo, varia 

de acordo com a espacialidade em foco, seja o Leste Asiático ou o Oriente 

Médio, mas um componente comum parece ser, justamente, a multiplicidade 

que beira a contradição. É interessante perceber que essas perspectivas não 

são construídas apenas pelos sujeitos históricos que vivem nesse Oriente, 

provavelmente concebido de forma demasiadamente genérica, mas 

também pelos próprios ocidentais. Esse embate não é neutro, sendo, antes, 

perpassado por uma disputa política1. É sobre essa questão que o presente 

texto, à guisa de introdução deste livro, pretende versar, abordando os casos 

do Japão e do Oriente Médio.  

Do ponto de vista social, tanto o presente texto quanto o livro como um 

todo justificam-se diante da necessidade de desconstruir e compreender 

representações a respeito do Oriente e suas implicações culturais. Como será 

ressaltado mais adiante, não se tratam de imagens inocentes acerca da 

questão, na medida em que se encontram inseridas em relações de poder, 

geralmente bastante desiguais, com múltiplas finalidades de acordo com o 

contexto histórico em foco. 

 

 
• Doutor em História pela Universidade Estadual Paulista (UNESP). 
•• Doutor em História pela Universidade Estadual Paulista, pós-doutor pela Universidade de São 
Paulo (USP) e professor do Departamento de História da Universidade Estadual de Londrina 

(UEL). 
1 O conceito de política é compreendido aqui em sentido amplo, transcendendo a noção 
restrita de ação do Estado ou de partidos políticos. O termo envolve os processos de 
negociação e disputa no interior do espaço público em diferentes escalas, sejam macro ou 

micro-analíticas. Como será pontuado mais adiante, o fenômeno político também engloba 
a esfera cultural. 
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Representações em torno do Oriente podem ser utilizadas para 

fundamentar preconceitos, como a caracterização da comunidade árabe 

como um grupo de ignorantes afeitos às seduções do terrorismo, o que se 

acentuou nos Estados Unidos após o episódio do 11 de setembro (VIEIRA, 2022). 

Mais recentemente, representações foram mobilizadas durante a pandemia 

de Covid-19 para caracterizar o “vírus chinês” (ANDRÉ, 2020), seja produzido 

supostamente em laboratórios, seja derivado de hábitos alimentares suspeitos. 

Seja como for, são imagens que alimentam teorias da conspiração que se 

refletem em práticas sociais violentas, o que é particularmente perigoso numa 

era em que fake news definem eleições, como são os casos, por exemplo, de 

Jair Bolsonaro no Brasil e Donald Trump nos Estados Unidos. 

Da perspectiva acadêmica, a reflexão em torno do Oriente, o jogo de 

representações e suas disputas é importante considerando que, no Brasil, o 

“estado da arte” dessa produção encontra-se em expansão, tendo em vista 

a própria dimensão territorial e pluralidade cultural da Ásia. Nos últimos anos, 

têm surgido significativos lugares de discussão, encabeçados por 

pesquisadores em diferentes universidades, destacando-se, por exemplo, o 

Simpósio Eletrônico Internacional de História Oriental (SIMPORIENTE), ligado à 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), tendo com um de seus 

principais promotores o sinólogo André Bueno. Na Universidade Estadual de 

Londrina (UEL), cabe sublinhar o papel do Laboratório de Pesquisa de Culturas 

Orientais (LAPECO), que publica a Prajna: revista de culturas orientais, tendo à 

frente os professores Leonardo Henrique Luiz, José Rodolfo Vieira e Richard 

Gonçalves André. Na Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), há o 

Laboratório de Estudos Orientais e Asiáticos (LEOA), coordenado pela 

professora Samira Adel Osman. Na Universidade de São Paulo (USP), pode-se 

ainda destacar a Revista de estudos japoneses, ligada ao Programa de Pós-

Graduação em Língua, Literatura e Cultura Japonesa. Seria possível multiplicar 

esses exemplos, mas isso fugiria ao escopo da presente introdução. 
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Com o intuito de embasar teoricamente a reflexão aqui proposta, é 

utilizado, como ponto de partida, o conceito de representação proposto pelo 

historiador francês Roger Chartier (2002). Pelo termo, o autor designa as formas, 

“[...] contraditórias e afrontadas, pelas quais os indivíduos e os grupos dão 

sentido a seu mundo.” (CHARTIER, 2002, p. 66). Entretanto, uma condição da 

representação seria a competência do “leitor”, compreendido em sentido 

amplo – desde aquele que decodifica um texto, passando pelo espectador 

de uma imagem e chegando ao transeunte da cidade (CERTEAU, 2014) –, 

para compreender os sentidos ou eventualmente recriá-los. 

A definição de Chartier é importante, pois sugere que a representação 

é não apenas a construção de significado realizada pelos indivíduos e grupos 

sociais, como também um ato de poder. Com efeito, o autor (CHARTIER, 2002, 

p. 73) afirma a construção de identidades, compreendida pelo autor como 

uma das manifestações da representação (ao lado das práticas e das formas 

institucionalizadas), como “[...] resultando [...] de uma relação de força entre 

as representações impostas por aqueles que têm poder de classificar e de 

nomear a definição, submetida ou resistente, que cada comunidade produz 

de si mesma [...]”. Somado a isso, o historiador utiliza a expressão “luta de 

representações” (CHARTIER, 2002, p. 73), o que é particularmente significativo 

ao presente texto, na medida em que remete à dimensão política dos 

embates entre sentidos. 

As representações envolvem a construção de sentidos historicamente 

concebidos com o objetivo de criar efeitos de realidade, o que não 

corresponde à realidade propriamente dita. Isso passa pela naturalização de 

concepções arbitrárias e, como tais, históricas, que são questionadas em 

diferentes níveis e por intermédio de múltiplos canais que envolvem as lutas de 

representações. Nesse sentido, a Nova História Cultural, tal como proposta por 

Chartier, é também uma história do político, considerando o embate de 

concepções no interior do jogo social. É interessante notar que essas disputas 
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não ocorrem apenas entre esferas institucionalizadas do poder, mas também 

em torno das táticas cotidianas criadas por sujeitos ordinários2. 

 

2. O Oriente como construção 

Delineadas algumas das matrizes teóricas que embasam a presente 

reflexão, torna-se possível compreender o Oriente como representação. O 

argumento não é propriamente novo, uma vez que Edward Said, em livro 

originalmente publicado em 1978, ressaltou que 

 

O orientalismo é um estilo de pensamento baseado em uma distinção 

ontológica e epistemológica feita entre “o Oriente” e [...] “o 
Ocidente”. Desse modo, uma enorme massa de escritores, entre os 
quais estão poetas, romancistas, filósofos, teóricos políticos, 
economistas e administradores imperiais, aceitou a distinção básica 

entre Oriente e Ocidente como o ponto de partida para elaboradas 
teorias, épicos, romances, descrições sociais e relatos políticos a 
respeito do Oriente, dos seus povos, costumes, “mente”, destino e 

assim por diante. [...] (SAID, 1990, p. 14) 

 

O ponto levantado por Said, ele próprio um palestino radicado nos Estados 

Unidos e vivendo uma experiência culturalmente fronteiriça, é interessante ao 

sugerir que o Oriente, bem como o conjunto de conhecimentos a ele 

relacionado, não é um fato da natureza, mas uma construção cultural e, 

portanto, uma representação. Embora operando com outra matriz teórica, o 

autor define o conceito de representação sugerindo que “[...] não existe nada 

do gênero de uma presença recebida, mas sim uma re-presença, ou uma 

representação [...]”. As representações “[...] utilizam-se, para os seus efeitos, 

de instituições, tradições, convenções e códigos consentidos, e não de um 

distante e amorfo Oriente [...]” (SAID, 1990, p. 33). 

 

 

 
2 Segundo Michel de Certeau (2014), as táticas remetem à reconstrução do cotidiano diante 
das estratégias de dominação ou construções de sentido. O leitor pode fazê-lo de diferentes 
formas, seja lendo um texto, seja criando objetos de arte a partir de sucata, o refugo da 

sociedade industrial. Seja como for, o que está em jogo é a disputa entre sentidos, ainda que 
sempre mediados pela materialidade. 
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Durante o imperialismo, a construção do Oriente se deu mediante o 

discurso produzido e disseminado pela imprensa, pelas expressões culturais e 

artísticas, bem como pela literatura europeia que, direta e indiretamente, 

representavam ao público ocidental um mundo distante e diferente daquele 

experimentado pelos leitores. Os romances de Jane Austen, os contos de 

Rudyard Kipling e de Joseph Conrad, assim como as óperas de Giuseppe Verdi, 

poderiam facilmente ser confundidos com as notícias sobre o distante Oriente, 

cristalizando culturalmente a imagem do oriental incivilizado que se curvaria 

diante do progresso conquistado pela civilização ocidental. O fato de 

escritores e intelectuais contribuírem para a elaboração desse discurso nos 

mostra, segundo Said, a escassez de pensadores que se contrapusessem à 

ideia de orientalismo na Europa. 

Como sugerido por Said, o Oriente, como um ato de representação, 

não pode ser reduzido a uma dimensão territorial envolvendo áreas como 

Oriente Médio, Oriente Próximo e Leste Asiático pensadas de forma neutra. A 

própria construção das “regiões”, cuja etimologia deriva de “reger” – em si 

uma prática de poder originalmente exercida pelo rei –, no sentido de 

demarcação de fronteiras imaginárias e que somente de maneira secundária 

baseia-se em características geográficas, constitui a elaboração de 

representações (BOURDIEU, 2000). 

Assumir o Oriente como representação é um passo importante, mas que 

não encerra a complexidade do problema, que pode ser desdobrado em 

diversos componentes. Se ele é uma construção cultural e arbitrária, significa 

que envolve a competição com outras concepções, inclusive contraditórias. 

Entretanto, seria falacioso afirmar a existência de um Oriente representado (e 

potencialmente “mentiroso”) em contraposição a um Oriente real e que não 

teria passado por um processo de significação cultural. A rigor, isso não existe, 

pois, como sugere Chartier (2002), é importante pensar uma história cultural 

da sociedade postulando que todas as dimensões do mundo social, inclusive 

aquelas consideradas objetivas de um ponto de vista tradicional – como, por 

exemplo, a economia –, seriam também representadas em determinado nível. 



10 
VIEIRA; ANDRÉ. O Oriente entre lutas de representação 

 
 

No entanto, o risco da afirmação diz respeito à possibilidade de afirmar 

todas as representações como equivalentes, o que remete à falácia do pós-

modernismo que acabou se convertendo, no senso comum, num movimento 

de pós-verdades inconsistentes conceitualmente. Não é nesse sentido que 

caminhamos na presente reflexão. Retornando à questão sobre o Oriente 

como representação, é preciso inseri-lo no sugerido embate político que 

envolve a disputa de narrativas.  

Essa é uma das chaves para compreender o conceito de orientalismo 

proposto por Said, na medida em que as múltiplas imagens em torno do 

Oriente seriam concebidas, no interior das delimitações de seu objeto de 

pesquisa, no contexto histórico colonialista protagonizado pela expansão 

europeia (sobretudo britânica e francesa) em direção ao Oriente Médio e 

também ao Egito. Nesse sentido, o autor mapeia diferentes discursos 

produzidos no Ocidente e que resvalam tanto no exótico quanto no 

preconceito, utilizando dessas concepções para justificar o avanço sobre 

sociedades que viveriam num sonho romântico europeu ou numa incivilidade 

que daria margem para a dominação do outro diante de indivíduos e grupos 

incapazes de cuidarem de si próprios. 

A reflexão é importante para transcender o problema da equivalência 

de discursos, uma vez que, embora todas as representações, orientalistas ou 

não, sejam construções históricas e arbitrárias, elas partem de lugares sociais 

e políticos para pensar o “oriental”. Um dos casos mais emblemáticos diz 

respeito à construção do ideário racialista no final do século XIX pelo filósofo 

francês Arthur Gobineau (1816-1882), que postulava a existência de três raças, 

tendo, na base, os negros, os amarelos como intermediários e, por fim, os 

brancos no estrato superior (DEZEM, 2005). Essa constituição tríbia implicava 

numa hierarquia supostamente natural que se refletiria numa moral e cultura 

adequada a cada camada.  

Ainda segundo a lógica de Gobineau, o oriental, não sendo negro e 

nem branco, estaria na zona limítrofe entre a barbárie e a civilização, 

autorizando o domínio pelo europeu. O racialismo de Gobineau, embora 

pretensamente ancorado sobre um cientificismo objetivo (vide a questão do 
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efeito de verdade), também é uma forma de orientalismo voltada para a 

dominação do outro. A representação aqui não é equivalente, do contrário 

o custo seria a legitimação de narrativas que violariam o direito de existência 

da diferença. O limite é este, e não um estado de natureza que existe apenas 

enquanto construção histórica. 

 

3. Limites do orientalismo e outros orientes 

As propostas de Said são importantes, mas demandam cautela na 

aplicação conceitual em relação a fenômenos ligados a outros orientes. O 

próprio autor ressaltou que estava lidando, por uma questão de recorte de 

investigação, com o “[...] lugar especial ocupado pelo Oriente na experiência 

ocidental européia. [...]” (SAID, 1990, p. 13), tendo como escopo o universo 

árabe islâmico, mas também transitando entre outras possessões europeias na 

África e na Ásia. Além disso, Said ressalta que excluiu desse universo regiões 

como Índia e Japão, entre outras, não pela falta de pertinência 

epistemológica, mas pela necessidade de circunscrever um objeto de 

pesquisa. 

Para além do colonialismo, as representações em torno do Oriente 

inserem-se também no universo do imperialismo que envolve outras regiões do 

planeta, mas é necessário cuidado no sentido de intitulá-las como 

orientalismo, que envolve um objeto de pesquisa circunscrito. Um caso 

interessante diz respeito ao Japão que, como visto, foi excluído da análise de 

Said. Logo ao final da Segunda Guerra Mundial, após as bombas atômicas 

sobre Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945, os Estados Unidos 

desenvolveram um Governo de Ocupação em território nipônico, 

permanecendo até 1952. O Japão era objeto de representações japonistas 

(aqui a utilização de um conceito diferente é importante) desde o final do 

século XIX, quando abriu-se para o Ocidente a partir da chamada 

Restauração Meiji (1868)3. O japonismo compartilha um componente com o 

 
3 A Restauração Meiji (1868) foi marcada pela abertura econômica e cultural do Japão em 

relação ao Ocidente, encerrando o governo exercido pelo xogum, o comandante 
administrativo e militar até então, e restaurando o poder do imperador. A partir de Meiji, pelo 
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orientalismo (mas distancia-se do conceito em outros aspectos, como será 

discutido mais adiante): o discurso passava pela criação no Ocidente de 

imagens de um local que oscilava entre o exótico, o moderno e o beligerante, 

sintetizadas em figuras como a gueixa e o samurai, mobilizadas de acordo 

com as conveniências políticas (DEZEM, 2005). 

A representação japonista em torno do Japão como gueixa remete ao 

mistério exótico dessa figura feminina tal como concebida pelos ocidentais, 

mas sugere também certa erotização que poderia ser objeto da libido 

ocidental. Retornaremos ao ponto nos próximos parágrafos, sendo, por 

enquanto, importante atentar para o fato de que existe um raciocínio de 

sinédoque nessa construção discursiva, que toma a parte (a gueixa) pelo todo 

(o Japão). É interessante notar que, com a vitória nipônica na Guerra Russo-

Japonesa (1904-1905), as representações em torno do Japão em escala 

internacional se transformaram, uma vez que se tratava de um país asiático e 

emergente que havia vencido uma nação europeia – embora parte do 

território da Rússia se encontre no Oriente. Isso converteu o Japão numa 

ameaça em potencial aos interesses políticos, econômicos e militares 

ocidentais, o que foi corroborado, na década seguinte, pela participação do 

país na Primeira Guerra Mundial (DOWER, 1999). De gueixa, o Japão 

converteu-se para o Ocidente em samurai, tendo em vista a concepção 

masculina, agressiva e beligerante em relação a essa figura (DEZEM, 2005). 

A representação japonista do país como samurai constituiu um dos 

componentes em torno do perigo amarelo, isto é, o Japão não apenas como 

local marcado pelo exotismo, como também por uma ameaça em potencial. 

Não coincidentemente, em nações que receberam imigrantes japoneses, 

como os Estados Unidos e o próprio Brasil, os discursos antinipônicos 

enunciados por pensadores e políticos nativistas enfatizavam o perigo desses 

sujeitos que agiriam como uma espécie de agentes imperialistas (e 

potencialmente colonialistas) do império nipônico. No período da Segunda 

Guerra Mundial, com o alinhamento dos países que compunham o Eixo 

 
menos de forma mais sistemática e contínua, a sociedade japonesa passou por um acelerado 
processo de ocidentalização.  



13 
VIEIRA; ANDRÉ. O Oriente entre lutas de representação 

 
 

(Alemanha, Itália e Japão), o perigo amarelo foi especialmente enfatizado 

como forma de legitimar o esforço bélico dos Aliados (Estados Unidos, França 

e Inglaterra) (LESSER, 2001). Isso chegou a ser representado nas capas dos 

quadrinhos do personagem Capitão América, criado por Joe Simon e Jack 

Kirby e lançado em 1941: o herói norte-americano, em algumas dessas 

ilustrações, luta contra japoneses bestializados e que cultuam budas 

demoníacos, numa alusão figurativa ao perigo amarelo (ANDRÉ, 2014). Por 

outro lado, os discursos antinipônicos constituíram a base para uma série de 

medidas restritivas contra imigrantes e descendentes nos EUA e no Brasil, como 

a necessidade de portar salvo-condutos para deslocarem-se, o confisco de 

bens e mesmo a reclusão em campos de internamento (LESSER, 2001; 

TAKEUCHI, 2001). 

Logo após o final da Segunda Guerra Mundial, representações 

japonistas passaram a ser mobilizadas pelo Governo de Ocupação com o 

intuito de legitimar sua presença em território japonês. Uma delas foi a 

figuração do Japão como donzela que deveria ser resgatada pelo homem 

(no caso os Estados Unidos), salva de sua própria autodestruição. Essa mulher 

frágil estaria sendo ameaçada pelo militarismo e nacionalismo que 

caracterizaram o Japão até 1945. É interessante notar que esses enunciados, 

que passaram a caracterizar o que Yoshikuni Igarashi (2000) denominou 

“discurso fundador”, passavam inclusive pela representação das bombas 

atômicas como armas pacificadoras que, por um lado, acabariam com todas 

as guerras e, por outro, salvariam o Japão de sua própria aniquilação.  

A mobilização dessas imagens de gênero não eram gratuitas, uma vez 

que a representação do Japão como donzela bela, misteriosa e sexualmente 

vulnerável já se encontrava presente desde a Restauração Meiji. Porém, no 

pós-guerra, elas foram ressignificadas para justificar esse regate feito pelo 

homem e herói pacificador norte-americano (IGARASHI, 2000). É necessário 

ressaltar, conforme sugere Chartier, que a representação precisa operar num 

terreno de leitores competentes para, em primeiro lugar, reconhecer e, em 

segundo, decodificar os códigos em jogo. As imagens da donzela 

encontravam-se consagradas, reconhecíveis e decodificáveis por intermédio 
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de seu uso no decorrer do tempo, simplificando uma realidade complexa, isto 

é, a própria guerra (seja material ou de representações), as armas nucleares, 

a derrota e a ocupação4. 

O caso japonês oferece a possibilidade de compreender o jogo de 

representações de forma complexa, considerando que a generificação das 

relações internacionais, tal como realizado pelos norte-americanos, 

contrapunha-se à própria mobilização desses códigos pelo governo nipônico 

até 1945. Um dos fundamentos ideológicos realizados pelo Estado japonês 

para dominar colonialmente a Coreia e a China foi a chamada Esfera de 

Coprosperidade do Grande Leste Asiático, no original Dai Tōa Kyōeiken. O 

constructo afirmava a necessidade de união dos países asiáticos diante da 

expansão colonialista e imperialista ocidental, mas seria o Japão que definiria 

os termos dessa suposta cooperação. Um dos elementos discursivos 

cooptados pelo governo nipônico foi sua autorrepresentação como homem 

dominante que, por sua vez, resgataria as donzelas asiáticas (IGARASHI, 2000).  

No pós-guerra imediato, como visto, os Estados Unidos inverteram o 

discurso. Isso possui duas implicações importantes. Em primeiro lugar, 

corrobora a reflexão levantada no início do presente texto no que se refere à 

luta de representações, que parte de atores sociais situados em diferentes 

países, ainda que as imagens em foco não sejam, aparentemente, tão 

diferentes. O segundo aspecto diz respeito ao fato de que esse jogo não 

constitui um embate maniqueísta opondo, por um lado, norte-americanos 

criando uma distorção do Japão e, por outro, o próprio governo nipônico 

produzindo representações supostamente verdadeiras e legítimas, na medida 

em que ambos os estados operavam no terreno da ideologia, ela própria uma 

das manifestações da representação. Seja como for, essas considerações 

devem ser situadas no interior de contextos históricos específicos, sendo 

arriscado realizar generalizações apressadas. Nesse sentido, uma vez mais, 

não apenas terminologicamente, o orientalismo proposto por Said é diferente 

 
4 As representações generificadas das relações entre países é baseada num modelo familiar 

de caráter patriarcal, em que o homem submete por meio da violência os demais membros 
do grupo, principalmente a mulher.  
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do japonismo aqui abordado, na medida em que são conceitos aplicáveis a 

objetos e não categorias puras e a-históricas. 

Retornando ao Japão, as representações nacionalistas tornaram 

legítimos crimes de guerra como o Massacre de Nanquim, ocorrido em 1937, 

quando o exército japonês massacrou militares e civis em cidade homônima 

chinesa, o que passou pelo estupro das mulheres (DOWER, 1999). Outro 

episódio diz respeito à cooptação forçada de mulheres coreanas, chinesas e 

filipinas para trabalharem em bordéis e atenderem às necessidades sexuais 

dos soldados nipônicos (GLUCK, 2006). Por outro lado, no pós-guerra imediato, 

as representações mobilizadas pelo Governo de Ocupação legitimaram a 

própria exploração sexual de prostitutas japonesas, distantes das donzelas 

romantizadas pelos norte-americanos, como forma de satisfazer a libido dos 

GI, como eram chamados os soldados estadunidenses5 . Isso foi, inclusive, 

representado em produções culturais como a fotografia, como aquelas 

produzidas por Ken Domon (1909-1990) e Ihei Kimura (1901-1974) (COLE, 2015), 

e também o cinema, destacando-se obras como Yoru no onnatachi 

(literalmente, As mulheres da noite), filme dirigido por Keiji Mizoguchi (1898-

1956) e lançado em 1948 (MCDONALD, 1997). 

O conjunto de representações mobilizado durante a guerra ou o pós-

guerra, apelando ou não para o japonismo, oferece repertórios para que os 

indivíduos e grupos sociais construam práticas, outro elemento articulado ao 

conceito proposto por Chartier (2002). Ou seja, as imagens encontram-se 

conectadas ao mundo social numa contínua retroalimentação, não 

constituindo componentes binários no interior de certos contextos históricos, 

tampouco sendo reduzidas a determinismos, como, por exemplo, a ação 

unilateral de uma infraestrutura sobre uma superestrutura. No entanto, é 

preciso atentar para o fato de que as práticas são realizadas pelos atores 

sociais que podem apropriar-se de formas diferenciadas das representações, 

seja utilizando-as como mecanismos de legitimação, seja rejeitando-as na 

 
5 A sigla GI não se refere a uma única expressão, podendo remeter a government issue 
(questão governamental), general issue (questão geral) ou ground infantry (infantaria 

terrestre). Aqui a sigla é utilizada como sinônimo de soldado norte-americano na conjuntura 
histórica da ocupação japonesa. 
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invenção do cotidiano. Isso abre espaço para o processo de leitura realizado 

pelos sujeitos sempre ativos, embora submetidos a relações de poder 

geralmente desiguais. 

Não obstante o japonismo seja conceito importante para compreender 

o jogo de discursos produzido pelo Ocidente, há outras possibilidades teóricas 

para abordar a questão. Uma delas diz respeito ao termo “orientalismo 

relacional” proposto por Michelle Monserrati e discutido no presente livro por 

Rogério Dezem (2022). Segundo Monserrati, o orientalismo relacional não 

opera necessariamente a partir de uma oposição binária entre “nós” 

(ocidentais) e “eles” (orientais), característica do orientalismo proposto por 

Said. Além disso, o conceito delineado por Monserrati não envolve por via de 

regra a dominação sobre o diferente, baseando-se, antes, numa tentativa de 

compreensão relacional do outro. A Itália seria privilegiada para pensar o 

constructo teórico em foco, já que seria um Estado nacional historicamente 

recente, datando da segunda metade do século XIX, tal como o Japão. Além 

disso, é válido ressaltar o desinteresse italiano pelas possessões coloniais do 

Oriente – diferentemente, por exemplo, da Inglaterra –, permitindo a 

construção de olhar não enquadrável no orientalismo saidiano (DEZEM, 2022).  

 

4. O Oriente como produtor de representações 

O caso analisado na seção anterior oferece ainda subsídios para 

abordar mais um componente das representações sobre o Oriente: a 

produção de imagens realizadas pelo próprio Oriente e que participam da 

luta de representações. Entre a Restauração Meiji e o fim da Segunda Guerra 

Mundial, o Estado nipônico, tendo à frente três imperadores diferentes, 

construiu códigos que buscavam caracterizar o país não apenas em escala 

nacional, mas também internacional. Representações associando o 

tradicional ao moderno, a sobriedade ao militarismo, entre outros aspectos, 

não se encontram dissociadas da autoimagem de uma nação recém-

construída, datada da segunda metade do século XIX, embora matizada por 

uma suposta tradição milenar. O Japão precisava disseminar 

internacionalmente esses códigos numa era marcada pelo imperialismo, seja 



17 
VIEIRA; ANDRÉ. O Oriente entre lutas de representação 

 
 

resistindo às nações ocidentais, seja adotando essas posturas frente a outras 

regiões, como os demais países asiáticos. 

Certas representações japonesas articulam-se às próprias 

representações japonistas. Uma delas diz respeito à reconstrução das imagens 

em torno do samurai no Japão que, como grupo social, desapareceu no país 

na segunda metade do século XIX como efeito da Restauração Meiji. 

Entretanto, a cultura samuráica – ou, pelo menos, a forma como foi pensada 

e de certa forma inventada a posteriori – foi endossada no período do 

nacionalismo nipônico. Ressaltava-se que, assim como o samurai seria leal ao 

senhor, os cidadãos japoneses deveriam ser fieis ao imperador, oferecendo 

suas vidas se necessário, o que explica parcialmente fenômenos como os 

soldados kamikaze na Segunda Guerra Mundial. Tratava-se de uma 

representação que, como estratégia de Estado, poderia ser apropriada de 

formas diferenciadas pelos sujeitos, inclusive criticamente, mas que operava a 

partir de usos do passado para legitimar o presente. Para as representações 

japonesas, o samurai seria símbolo de fidelidade; para as representações 

japonistas, exemplo de agressividade militarista6. 

De qualquer modo, a disseminação dessas representações “japonesas” 

(expressão utilizada aqui para distingui-las daquelas analisadas mais acima, 

de caráter “japonistas”) não se encerram no período que separa a 

Restauração Meiji até o final da Segunda Guerra Mundial. Como afirmado, no 

pós-guerra imediato, o país foi palco de um Governo de Ocupação norte-

americano. Contudo, mesmo após o encerramento da presença do Supremo 

Comando das Forças Aliadas, a cooperação mútua entre ambas as nações 

perdurou posteriormente (DOWER, 1999). Um dos marcos diz respeito ao 

Tratado de Segurança entre Estados Unidos e Japão, firmado em 1951, sendo 

renovado na década seguinte, embora a esfera pública japonesa tenha sido 

 
6 Como memória social, a figura do samurai continua operando de forma importante na 
cultura japonesa, não sendo coincidência, como sugere Matheus Eduardo Rezende Pereira 

(2022) em capítulo que compõe o presente livro, que o personagem seja continuamente 
representado em produtos da cultura pop, como os mangás. 
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tomada por protestos contra as posturas autoritárias do então primeiro-ministro, 

Nobusuke Kishi, que renunciou em 1960 (IGARASHI, 2000)7. 

Dentre as representações disseminadas pelo Japão na segunda 

metade do século XX, pode-se ressaltar a autoimagem de país ecológico e 

defensor da natureza desde tempos imemoriais. Um dos setores sociais que 

passaram a apropriar-se desse discurso foram os próprios grupos ligados ao 

Xintoísmo, religião que forneceu as principais bases ideológicas de 

sustentação do nacionalismo nipônico até 1945. A partir do final dos anos 1970, 

o que se popularizou nas décadas seguintes, sacerdotes xintoístas passaram a 

ostentar a imagem segundo a qual a religião sempre teria sido ecológica, o 

que refletia a crescente popularização dos movimentos ecológicos 

internacionalmente. Essa ênfase sobre um Xintoísmo ecológico possuía como 

um dos pilares as chamadas chinju no mori, os segmentos florestais adjacentes 

aos santuários considerados sagrados e habitados por entidades 

denominadas kami. Entretanto, as principais chinju no mori seriam áreas de 

preservação historicamente recentes, datando do início do século XX, 

baseando-se, inclusive, na ciência florestal europeia (ROTS, 2015). 

Seja como for, o Xintoísmo ecológico converteu-se, nos últimos anos, 

numa representação consagrada em torno da religião e do país de forma 

mais ampla. O tópico aparece em diversas produções internacionalizadas da 

cultura pop japonesa, como histórias em quadrinhos (mangás) e animações 

(anime), como, por exemplo, aquelas produzidas pelo popular Studio Ghibli, 

como Mononoke hime e Tonari no Totoro (ANDRÉ, 2022). Japão e Xintoísmo 

tornaram-se sinônimos de ecologia e, portanto, a representação sugere 

condições de decodificação não apenas no interior do território japonês, mas 

também fora dele, em que produtos nipônicos, incluindo ideias, tornaram-se 

valorizados como expressão de um Japão cool e progressista. 

 

 
7 Kishi era avô do ex-primeiro-ministro Abe Shinzō, que ocupou o cargo entre 2006 e 2007 e, 
posteriormente, entre 2012 e 2020. Durante o período de escrita desta introdução, Abe foi 

assassinado por um ex-integrante das Forças de Autodefesa Marítimas do Japão enquanto o 
político realizava um comício na cidade de Nara no dia 10/07/2022 (ABE, 2022).  
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Entretanto, a concepção homogênea em torno do Japão ecológico 

constitui uma representação frágil diante de certas posturas existentes no país. 

Apenas para citar algumas delas, no início dos anos 2000, um sacerdote 

xintoísta, Hayashi Haruhiko, foi afastado pela Associação Nacional de 

Santuários (Jinja Honchō)8 após opor-se à venda de parte do Santuário Shi Shō 

Hachiman à Chūgoku Denryoku, empresa voltada para a produção de 

energia e que pretendia construir uma usina nuclear na região (BREEN; 

TEEUWEN, 2010; ROTS, 2015). Uma década mais tarde, em 2011, terremotos e 

tsunamis em Fukushima geraram um dos principais desastres no país após o 

derretimento de reatores nucleares na cidade, trazendo à tona os perigos 

inerentes não apenas à energia nuclear, como também às necessárias 

medidas de segurança. Por fim, é possível ressaltar ainda a manutenção da 

caça às baleias realizada no Japão à revelia das críticas feitas tanto por 

japoneses quanto estrangeiros ao problema (POR QUE, 2018). 

Seria enganoso afirmar que as posturas em torno da ecologia 

promovidas no Japão seriam todas antiecológicas em oposição a um 

conjunto de representações de natureza ideológica. Como outras sociedades, 

o país é composto por múltiplos grupos com ideários, agendas e ações 

diferenciadas em embate no espaço público. No terreno xintoísta, por 

exemplo, Sakurai Takashi, sacerdote responsável pelo santuário Gosho 

Kotamaki, organizou uma iniciativa importante no sentido de preservação do 

ambiente, criando uma organização não governamental chamada Sennen 

no Mori no Kai ou, literalmente, Associação da Floresta Milenar. 

Diferentemente de Hayashi, destituído de suas funções, o empreendimento 

de Sakurai ganhou popularidade e converteu-se num modelo de ação 

ecológica (ROTS, 2015). 

De qualquer forma, tomando como fio analítico a questão do Japão 

ecológico (e do Xintoísmo de forma mais específica), o que está em jogo é 

uma representação produzida no interior do próprio território japonês e 

difundida com sucesso em escala internacional, principalmente por 

 
8  Arquitetada em 1946, a Associação Nacional de Santuários integra a maior parte dos 

santuários xintoístas no Japão, levantando recursos, designando sacerdotes e organizando 
certas agendas religiosas (BREEN; TEEUWEN, 2010). 
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intermédio da cultura pop. As imagens japonistas também passaram a 

enfatizar esses elementos na segunda metade do século XX, de forma que as 

fronteiras entre representações japonesas e representações japonistas 

tornaram-se mais fluidas e cinzas. Isso corrobora um dos elementos 

apresentados no item anterior, isto é, que as diferenças entre essas duas 

camadas discursivas não diz respeito tanto ao conteúdo empregado, a rigor 

bastante semelhante, mas aos lugares de produção desses enunciados e, 

também, às formas de mobilização. 

O Japão converteu-se num aliado político dos Estados Unidos no pós-

guerra, apropriando-se também de elementos do ideário imperialista norte-

americano. Dentre eles, destacam-se, principalmente, o individualismo e o 

consumismo (COLE, 2015), embora seja possível argumentar que tenha havido 

uma ressignificação dessas concepções em território nipônico. O jogo de 

representações passou para um terreno em que a autoimagem do Japão (e 

dos diferentes países asiáticos de forma mais ampla), tornou-se um código 

importante nas relações internacionais, o que implica critérios de seleção. 

Numa rápida pesquisa pelo Google Imagens utilizando a expressão 

Japan, aparece a Torre de Tóquio, um dos principais marcos da arquitetura 

moderna no país, assim como as construções tradicionais de Quioto com uma 

mulher trajando um quimono. Imagens referentes, por exemplo, à caça às 

baleias sequer entram em cena. Pode-se dizer, nesse sentido, que as últimas 

são obliteradas pelo brilho da tecnologia associada à tradição milenar. Por 

outro lado, apenas para sugerir o contraste, se a palavra Syria for buscada por 

meio da mesma ferramenta, aparecem ruínas de cidades, pessoas aleijadas 

ou portando fuzis em mãos, provavelmente aludindo ao terrorismo ou à guerra 

civil. As diferenças nas representações visuais não podem ser reduzidas a 

contrastes objetivos entre Japão e Síria, mas, antes, devem ser explicadas a 

partir da construção de códigos em escala internacional, seja dentro ou fora 

do universo japonês ou sírio, para referir-se a essas sociedades. O que está em 

jogo não é uma evidência do real, mas a elaboração de formas de 

percepção arquitetadas a partir de um princípio arbitrário. 
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Quando pensamos na relação entre Síria e Japão, torna-se relevante 

refletir sobre o peso que esses discursos proporcionam e/ou o papel 

desempenhado por aqueles que os produzem no complexo jogo cultural e 

político que tange as relações internacionais. Enquanto o Japão é 

representado pelo Ocidente como um relevante polo tecnológico, 

percepção essa que pode ser reafirmada pela grandeza da Torre de Tóquio, 

a Síria, por sua vez, é frequentemente representada pelos meios de 

comunicação ocidentais como a atual localização da “Casa da Guerra”, 

expediente possível de ser averiguado pelas inúmeras imagens das ruínas de 

Aleppo. Além disso, o país árabe, em relação ao Japão, não conta com um 

corpo midiático e de intelectuais que consiga fornecer aos ocidentais um 

contraponto às representações orientalistas, apresentando uma Síria que 

transcenda os conflitos civis e a destruição de suas cidades. 

Na dinâmica das relações internacionais, essas representações não 

operam, portanto, como ilustrações – recordando que a etimologia da 

palavra remete a “lustre”, ou seja, uma decoração –, transitando, antes, no 

terreno político. Assim como um mapa, o Google Imagens permite visualizar 

uma escolha historicamente construída e que envolve relações de poder. Isso 

é válido tanto para o Japão quanto para a Síria, na medida em que, não 

obstante recentes, essas imagens visuais possuem diferentes historicidades.  

Corolário dessa questão, esses orientes imaginários encontram-se 

perpassados por diferentes efeitos de legitimidade nas relações internacionais. 

Por um lado, como visto, identificar-se com a cultura japonesa, sendo ou não 

um japonês, implica assumir-se como parte direta ou indireta de um Japão 

cool, moderno e ao mesmo tempo cioso de suas tradições. Por outro, o 

mesmo processo no tocante à cultura síria possui efeito de legitimidade inverso, 

gerando potencial desconfiança em relação a posturas atrasadas, 

beligerantes ou mesmo terroristas. Uma exame mais acurado do problema 

indicaria que essas apropriações, bem como as autoridades delas resultantes, 

dependem de uma série de variáveis como lugar, grupo social ou étnico, 

entre outros aspectos. Mesmo assim, as representações, como códigos legíveis, 

permitem vislumbrar, inclusive, os efeitos de autoridade a elas atribuídas. 
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Como visto no decorrer da presente reflexão, o Oriente não constitui 

reflexo de sociedades e espacialidades que podem ser compreendidas de 

forma objetiva. Para além de um fato social imune às imaginações dos atores 

sociais, é necessário pensar o Oriente como representação construída no 

interior de determinados contextos históricos, seja dentro ou fora da Ásia. Essas 

imagens encontram-se numa relação de negociação e conflito que as insere 

numa história não apenas cultural, mas também política e ligada àquilo que 

Chartier denominou guerra de representações. Intelectuais como Edward 

Said ofereceram uma importante contribuição para pensar o fenômeno por 

intermédio do conceito de orientalismo, embora o constructo teórico se 

mostre atualmente insuficiente para lidar com outras facetas do Oriente em 

diferentes espaços e tempos. Esperamos que o presente livro ofereça aos 

leitores diferentes olhares que possam contribuir para com o complexo tecido 

que compõe a urdidura do universo oriental.  
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A MODERNIDADE COMPULSIVA DO UKIYO ATRAVÉS DO UKIYO-E 
 

Afonso Medeiros• 
 

Preâmbulo 

O tema geral deste VIII ENEIMAGEM parte do conceito de ukiyo 

(“mundo flutuante”) que atravessou as artes literárias, performáticas e 

pictóricas japonesas entre os séculos XVII e XIX, para traçar um paralelo com 

a impermanência e a fluidez das imagens na iconosfera da nossa própria 

contemporaneidade. Sem dúvida, uma proposta ousada, dado o aparente 

anacronismo do conceito e da própria imaginária que lhe serve de suporte. 

Entretanto, trata-se de um tema e de uma abordagem que há muito 

move minhas paixões artístico-estéticas, particularmente se considerarmos 

que minha tese de doutoramento se debruçou justamente sobre a 

epistemologia e a prática do universo ukiyo discutidas a partir do acervo de 

xilogravuras nipônicas do Instituto Moreira Salles. 

Assim, feliz pela coincidência de participar deste evento exatamente 20 

anos depois da conclusão do doutorado, hoje vou retomar alguns pontos 

chaves da tese Ukiyo-e: crônica visual ou a modernidade do prosaico 

defendida em outubro de 2001 no Programa de Pós-Graduação em 

Comunicação e Semiótica da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

sob a orientação da Profa. Dra. Lucia Santaella e que contou com a acurada 

análise dos professores doutores Milton Sogabe (UNESP), Darcy Kusano (USP), 

Christine Greiner (PUC-SP) e Winfried Nöth (Universidade de Kassel) durante a 

defesa. 

Obviamente, não me limitarei às conclusões que cheguei há 20 anos, 

mas apresentarei, na medida do possível, o desenvolvimento do estado da 

arte desde então. 

 

 

 

 
• Prof. Titular da Faculdade de Artes Visuais e do Programa de Pós-Graduação em Artes da 
UFPA; bolsista produtividade do CNPq. 
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Nos interstícios entre ser e não-ser 

 

杜若 (kakitsubata) 

にたりやにたり (nitari ya nitari) 

水の影 (mizu no kage) 

 
Cómo se parece 

A su reflejo en el agua 
El íris 
(trad. de Francisco Villalba, 1994, p. 13) 

 
A íris 
Parece se parece 
Reflexo n’água 

(trad. livre) 

 

Neste haikai de Matsuo Bashō (1644-1694) que denota o verão, há uma 

chamada de atenção para a fugacidade da beleza. O ideograma kage (影) 

tem o amplo sentido de “reflexo, sombra, silhueta, ilusão”. O efeito 

onomatopaico de nitari ya nitari reforça a sensação de reflexo tremeluzente 

na água. Assim, tal haikai estabelece um paradoxo: como algo pode parecer 

ou assemelhar-se a seu reflexo? Não seria justamente o contrário, já que o 

reflexo ou a ilusão é o efeito e não a causa? O reflexo na água e a silhueta 

expressam impermanência e imprecisão e nesse jogo intermediado pela brisa 

entre a flor e sua sombra tremeluzente, Bashō estabelece um jogo de espelhos, 

um duplo perceptivo que faz com que o sentimento de beleza não se reduza 

nem à flor e nem a seu reflexo na água, traçando dialogismos entre fato e 

fantasmagoria e, assim, instalando-a para além da maldição da percepção 

imediata e limitada que preside o ser e o estar no mundo. 

Claro está que estamos diante de um sentimento de mundo, de uma 

forma de sensibilidade – em uma expressão, diante do kokoro (心) japonês. 

Kokoro significa, ao mesmo tempo, coração e mente. Nesse duplo e 

inextricável sentido, expressa tanto as formas de sentir quanto as formas de 

pensar nas ciências do carnal e nas ciências do espiritual. Para entendermos 

melhor essa relação inextricável entre o sentimento e o entendimento de 

mundo presente nos sentidos do kokoro que o haikai expressa, é necessário 

explorar um pouco mais a filosofia zen-budista que por algum tempo foi 

exercitada pelo poeta Bashō antes de se tornar um andarilho-poeta. 
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Takuan Sōhō (1573-1645), mestre do chá, artista da caligrafia, pintor em 

nanquim, professor, pensador da escola Zen que fundou o templo Tōkai-ji em 

Shinagawa (1638) e um descendente de samurais (como Bashō), afirmou em 

vários de seus escritos que: 

 

No eu existe o eu verdadeiro e o eu ilusório. Porque frequentamos o eu 
ilusório, não conseguimos atingir o caminho (michi). Mesmo o eu 

verdadeiro deve ser esquecido, muito mais ainda o eu ilusório [...]. O 
eu não está limitado a meu corpo individual, mas se estende a todas 
as criaturas vivas [...]” (TAKUAN apud MINAMOTO, 2007, p. 301). “A 
natureza-do-eu é a mente verdadeira acima mencionada. 

Compreender a mente verdadeira é ver que a mente e a natureza 
são uma coisa só (TAKUAN apud MINAMOTO, 2007, p. 301). 

 

Aqui importa reiterar que o eu não é um ente limitado a um corpo 

específico; que o eu pode oscilar entre a verdade e a ilusão; que a natureza 

do eu é a mente em busca da verdadeira essência das coisas, inclusive de si 

mesma; e que mente e natureza, ilusoriamente separadas, constituem um 

único ente. 

Continuando a citar o mestre zen: 

 

Em contrapartida, a não-mente se compara a um espelho, que reflete 
todas as coisas, mas no qual as coisas refletidas não deixam traços” 
(TAKUAN apud MINAMOTO, 2007, p. 302). “Quando a luz de nossa 

mente se revela, a lua não é a lua e as flores não são as flores. Nós 
mesmos medimos e criamos a lua e as flores. Para a mente iluminada, 
o olho pode estar na flor, mas não existe a forma de uma flor na mente. 

O olho pode estar na lua, mas não existe a forma da lua na mente 
(TAKUAN apud MINAMOTO, 2007, p. 302). 

 

É impossível não perceber naquele haikai de Bashō os reflexos destas máximas 

zen-budistas. 

Todos estes ensinamentos de Takuan se baseiam nas palavras de 

Bodidarma: “Na confusão, uma pessoa vai até as coisas; na iluminação, as 

coisas vêm até a pessoa” (MINAMOTO, 2007, p. 301). Portanto, o caminho para 

a iluminação zen-budista consiste na busca da não-mente, isto é, da não 

categorização ou hierarquização das coisas do mundo, de modo que não se 

possa cristalizar os perceptos e, assim, poder transcender o simples jogo de 

causa e efeito ou invertê-lo. Para isso, evitando tanto a sua ilusão quanto a 

sua verdade, o self deve diluir-se, deve dissipar-se na natureza que ele 
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percebe, mas não formaliza, não cristaliza. Deve desapegar-se tanto do 

próprio eu quanto do eu das coisas. 

O zen japonês constituiu-se como teoria e prática peculiares que 

amalgamam filosofia, arte e religião. Um zen-budista é, em síntese, um filósofo-

artista-religioso atento às facetas do ego e sua dissolução na unidade com a 

natureza. No zen-budismo, portanto, o percurso espiritual e o percurso artístico 

são indiscerníveis e isso vale tanto para o monge quanto para o guerreiro ou 

para o artista que queira trilhar esse caminho (michi em japonês). 

Essa é uma das perspectivas que nos permite perceber as implicações 

da ideia de ukiyo que impregnou as artes e as culturas japonesas durante o 

período Edo (1603-1868) – o período histórico e cultural que continua 

insuflando um japonismo que resiste no imaginário ocidental desde, pelo 

menos, meados do século XIX e que se espraia ainda hoje através do mangá 

e do animê. 

O conceito de ukiyo (憂世) se origina num budismo já aclimatado à 

paisagem japonesa e é formado por dois ideogramas: uki (憂) e yo (世). No 

primeiro (憂), dois outros ideogramas são reconhecíveis: hyaku (百, “cem, uma 

centena”) e kokoro (心, “coração, mente, sentimento, emoção, pensamento”, 

servindo de radical). Numa tradução livre, uki sugere “cem [coisas sobre] o 

coração e a mente” para significar o “estar (ou sentir-se) ansioso, temeroso, 

preocupado”. O segundo ideograma yo (世 ) significa “este mundo, a 

sociedade, a comunidade, o público”. Nos dicionários, ukiyo (憂世) expressa a 

“dificuldade e a tristeza da vida humana neste mundo fugaz e efêmero”. 

 

O ukiyo como conceito artístico e estético 

Este conceito de ukiyo, vindo do budismo clássico, foi de alguma 

maneira ressignificado pelo zen-budismo do período Edo expresso nas 

palavras de Takuan já citadas anteriormente. Por fim, esse caminho zen 

(definido por Takuan) foi popularizado em várias instâncias da cultura 

japonesa daquele período, particularmente nas artes da palavra, da imagem 

e da performance que lhe são peculiares. Minamoto Ryōen resume esse 

legado de Takuan da seguinte maneira: 
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Em outras palavras, o meio de nos libertar da maldição da percepção 
limitada consiste em visar a natureza através dos objetos. Em outras 

passagens, Takuan recomenda a adoção de uma diversidade de 
perspectivas a fim de se alcançar essa compreensão do vazio, ou 
nada, por meio dos objetos, acontecimentos e modos de ser (usō). Ele 

enfatiza a necessidade de nos manter próximos às coisas e 
acontecimentos, em contextos tanto práticos quanto epistemológicos 
(MINAMOTO, 2007, p. 303). 

 

Nessa necessidade de se manter próximo às coisas e acontecimentos, 

nessa recomendação de adoção de perspectivas diversificadas para que a 

natureza do eu seja diluída e esvaziada na natureza ela mesma e no ser das 

coisas e dos acontecimentos, é possível pensar na ressignificação do termo 

ukiyo operado também no período Edo: do ukiyo (憂世) das penas do mundo 

efêmero ao ukiyo (浮世) dos prazeres do mundo flutuante. 

De fato, este homófono também é escrito com dois ideogramas. O 

primeiro deles, uki ( 浮 , “flutuar, emergir; transitório”) é resultado dos 

ideogramas mizu (水, “água, líquido; fluido”) – que lhe serve de radical – e ko 

(子 , “criança, filho, descendência”). A este ideograma assim elaborado, 

agrega-se yo (世), cujo significado já vimos anteriormente. Nos dicionários esta 

grafia de ukiyo (浮世) significa tanto o “mundo ou sociedade interessante, 

divertido(a)” quanto “moderno, da moda, colorido”. 

É neste sentido de mundo moderno, da moda, da diversão e do 

hedonismo que o ukiyo (浮世) assume um caráter artístico-estético que vai 

atravessar pelo menos quatro gerações de escritores e artistas japoneses entre 

os séculos XVII e XIX e que também vai incidir decididamente nas gêneses da 

moderna arte europeia através de Monet, Manet, Signac, Seurat, Sérusier, 

Cézanne, Van Gogh, Gauguin, Toulouse-Lautrec e mais um sem-número de 

etcéteras. 

Mas antes de esmiuçarmos esteticamente o conceito de ukiyo, é 

necessário reiterar que o Japão do período Edo é uma sociedade rigidamente 

hierarquizada pelo xogunato, com os samurais no topo e agricultores, 

comerciantes e artesãos na base da pirâmide social. Desprestigiados 

socialmente, comerciantes, artistas e artesãos (os chamados chōnin) foram 
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pouco a pouco constituindo uma estética distanciada do gosto elitista dos 

samurais, este voltado para o desprendimento zen-budista e suas diversas 

formas artísticas a exemplo da cerimônia do chá. Entretanto, as questões 

estéticas atravessam toda a sociedade nipônica do período Edo e isso é 

perceptível no próprio haikai exercitado tanto por samurais e monges quanto 

por comerciantes e artesãos, configurando um outro conceito tão 

fundamental quanto: shibui. 

Yanagi Sōetsu (1889-1961), filósofo e fundador do movimento artístico 

mingei (民藝) afirma em seu The Unknown Craftsman (KODANSHA, 1972) que 

"É essa beleza com suas implicações internas que é chamada de shibui. Não 

é uma beleza exibida diante do espectador por seu criador... os espectadores 

devem buscar a beleza por si mesmos. Conforme nosso gosto fica mais 

refinado, nós necessariamente chegaremos à beleza que é shibui” (YANAGI 

apud RICHIE, 2007, p. 40). Portanto, shibui trata de uma beleza que não deve 

ser imposta pelo criador, mas, ao contrário, deve ser construída pelo 

espectador em sua própria caminhada de refinamento do gosto – temos aqui, 

mais que uma estética da criação, uma estética da recepção. 

Donald Richie (1924-2013), comentando a definição de shibui de Yanagi 

citada em seu A Tractate on Japanese Aestehtics (2007), nos diz que: 

 

Embora originalmente uma sensibilidade estética (e, portanto, 

relacionada a termos como wabi, sabi e, muito mais tarde, iki), shibui 
acabou por descrever um certo tipo de comportamento também – o 
uso de cores suaves, padrões simples, cantores que entregam pouca 

ostentação, atores que se misturam com o conjunto (RICHIE, 2007, p. 
40-41). 

 

Wabi-sabi está para a estética zen-budista (da pobreza e da 

simplicidade das coisas do dia a dia) assumida pela classe dos samurais, assim 

como shibui está para a estética citadina-mundana, assumida pelos chōnin e, 

obviamente, é possível encontrar uma série de conexões entre esses dois 

conceitos estéticos. Uma dessas conexões é o fato de que ambos atestam o 

“gosto japonês” já desatrelado da ostentação, do brilho e da exuberância 

colorista do gosto chinês cultivado pela Corte Imperial desde quando Nara e 

Kyoto foram sucessivamente as capitais políticas e culturais. 
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É neste contexto, de um gosto das classes dominantes que vai sendo 

pouco a pouco solapado e ressignificado pelo gosto popular, que devemos 

entender a estética ukiyo. Como vimos, ela está ligada à sociedade hodierna 

e secular, ao moderno, à moda e ao entretenimento, mas não pode ser 

pensada em termos de uma sociedade hedonista pura e simplesmente, pois 

o escritor Asai Ryōi (?-1691) explicita em seu Contos do mundo flutuante (ukiyo 

monogatari 浮世物語) o que é ukiyo: 

 

Viver só para este momento, concentrar toda a atenção na beleza 
da lua, da neve, das flores de cerejeira e das folhas do bordo; cantar 
canções, beber vinho, simplesmente abandonar-se ao prazer, 
flutuando, flutuando; não preocupar-se minimamente com a pobreza 

próxima, afugentar todas as tribulações, comportar-se como a 
cabaça na corrente do rio: isto é o que chamamos de mundo 
flutuante (ukiyo) (ASAI apud STANLEY-BAKER, 2000, p. 188). 

 

Embora essa passagem de Asai assinale um distanciamento 

considerável da ideia de “este mundo de pena e sofrimento” expresso no 

primeiro sentido budista de ukiyo, ainda é possível perceber nela a dissipação 

do ego na contemplação da beleza presente na natureza, nos objetos e 

acontecimentos triviais que foram propugnados pelo zen-budismo de Takuan. 

Portanto, o sentido religioso de ukiyo ainda reverbera no sentido mundano de 

ukiyo, embora este, como homófono, expresse também uma troça em 

relação ao sentido religioso. Em ambos, o reconhecimento da 

impermanência e da ilusão que caracterizam tanto o “mundo da pena e do 

sofrimento” quanto o “mundo do prazer e do divertimento” – todos são 

transitórios, em permanente fluxo. Por um outro lado, observe-se como um 

conceito estético-filosófico deságua numa estetização popular e 

artisticamente referendada, ou como o antigo continua infectando o 

moderno, ainda que de maneira subjacente. 

Coerente com aquele mundo descrito por Asai Ryōi, ukiyoe (浮世絵) 

significa literalmente “cenas (ou imagens) do mundo flutuante”, lembrando 

que o ideograma e (絵) significa ao mesmo tempo imagem, pintura, desenho, 

esboço ou ilustração. A polissemia ideogramática é uma das fontes da 
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abençoada “imprecisão” da escrita japonesa e permite os muitos trocadilhos 

entre fonética e escrita que, por meio da metáfora, da paródia e do pastiche 

(mitate), tornaram-se dominantes nas artes performáticas, literárias e 

pictóricas próprias da estética ukiyo. 

 

O ukiyo-e como crônica visual  

Populares (porque atingem um público mais diversificado), de certo 

modo provisórias (porque moldadas no calor do dia a dia), reproduzidas em 

série, acessíveis, às vezes graves, em outras melodramáticas, eróticas, 

maliciosas, divertidas... Com essas características, tanto a crônica quanto o 

ukiyo-e contemplam o efêmero. O efêmero, diria, é a própria razão de ser do 

ukiyo-e enquanto crônica visual. Em suma, a gravura ukiyo-e, retratando o 

teatro e suas estrelas, a vida e a beleza de cortesãs, gueixas e mulheres do 

povo, os campeonatos de sumô, a variabilidade das paisagens urbanas e 

interioranas (através da mutação das estac ̧ões do ano), a flora e a fauna, a 

moda e os costumes do período Edo, é uma crônica visual, às vezes com 

características de folhetim ou de fotonovela.  

Segundo Massoud Moisés, “Ambigüidade, brevidade, subjetividade, 

diálogo, estilo entre oral e literário, temas do cotidiano, ausência de 

transcedente – eis os requisitos essenciais da crônica, a que falta adicionar 

tão-somente um outro, anteriormente mencionado: a efemeridade” (MOISÉS, 

1987, p. 257). Percebendo-o como crônica, chegou o momento de considerar 

mais amplamente o que é ukiyo-e.  

Inicialmente, o termo ukiyo-e não definia uma técnica ou uma arte, mas 

um eixo temático. As primeiras obras ukiyo-e (era Kaei, 1624-1644) são pinturas 

cujo foco é o entretenimento na zona da boemia ao longo do rio Kamogawa 

em Kyōto. Essas cenas retratam reuniões, festivais, performances etc., 

refletindo a busca pelo prazer na sociedade da época, recém apaziguada 

após um longo período de guerras internas. O termo define esse tipo de tema 

abordado em pinturas, ilustrações e gravuras. Como vimos ukiyo era uma 

expressão de origem budista que denotava a transitoriedade, a fugacidade, 

as vicissitudes e, consequentemente, o sofrimento e as penas da vida terrena 
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– em síntese, a aflic ̧ão advinda do caráter ilusório da permanência. Em 

meados do século XVII, trocando-se o primeiro ideograma, ukiyo passa a 

significar “mundo flutuante” para designar também as características da nova 

cultura citadina, calcada no culto ao prazer, às sensações da carne – em uma 

expressão, ao “aqui-e-agora”. Em mais um caso de trocadilho parodístico, o 

termo conota o que está na moda, o chique, o erótico, o hedonístico, o 

picante e o malicioso. Relembrando a definição de ukiyo dada pelo escritor 

Asai Ryōi, o “mundo flutuante” que esse gênero de gravura retrata é, portanto, 

o mundo da sociedade secular, dos prazeres, do divertimento e da 

sensualidade – ideia muito próxima do conceito de “carnavalização” de 

Mikhail Bakhtin (1996). 

O ukiyo-e, ao expressar o “mundo flutuante” transmuta a realidade dura, 

rígida, da censura, da hierarquia, numa “outra realidade”, numa realidade 

paralela através da metáfora, da paródia, da troça e, assim, veicula uma 

inversão de valores. Dessa maneira, ukiyo, “o mundo da flutuação” é um 

lenitivo para o ukiyo, “o mundo da aflição”.  

Para estabelecer mais uma conexão entre o ukiyo-e e a crônica, 

confronte-se a definic ̧ão que Asai Ryōi nos legou sobre o conceito de ukiyo 

com as seguintes citac ̧ões do professor, escritor e ensaísta David Arrigucci Jr.: 

 

Plenitude passageira do que foi ou está indo e agora vira imagem, aos 
olhos atentos do cronista, habituados ao efe ̂mero dos fatos do dia. [...] 
Em conseqüe ̂ncia, a necessidade de gozar o presente antes que a 
vida fuja parece adquirir [...] a dimensão materialista do velho tema 

pagão do carpe diem, pois se liga diretamente ao prazer material dos 
sentidos, numa espécie de negaceio erótico que torna o instante 
presente inadiável. [...] A fulgurac ̧ão do instante é breve e fugidia: um 

mostrar-se repentino e rápido daquilo que logo se esvai no 
esquecimento. Por isso, há sempre realmente alguma coisa de vão no 
gesto que busca fixá-la, como o do cronista, movido pela iluminac ̧ão 
de um momento, mas imobilizado na atitude de coletor de sombras 

passageiras (ARRIGUCCI JR., 1987, p. 32, 33, 43). 

 

Nestas citações de Arrigucci Jr., vários espelhamentos da estética ukiyo 

podem ser percebidos. Para estabelecer apenas um paralelo visual com a 

“atitude de coletor de sombras passageiras” da qual nos fala Arrigucci Jr., 

basta lembrarmo-nos da série de pinturas de Claude Monet sobre a catedral 

de Rouen (1894) e do haikai de Bashō que abre esta conferência.  
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Por fim, a relação que venho estabelecendo entre o conceito de ukiyo 

e o conceito de crônica visual pode parecer incoerente, visto que o ukiyo-e 

retratou várias peças kabuki cujos enredos eivados de vinganc ̧as, delações, 

assassinatos, extorsões, roubos etc. parecem denotar a tragédia da condição 

humana. Em primeiro lugar, é necessário considerar que a crônica não é uma 

narrativa do trivial no sentido único e exclusivo de uma “prosa sobre 

amenidades”, isto é, a crônica se debruça sobre a totalidade da condição 

humana, seja ela comédia ou tragédia. Em segundo lugar, as estampas sobre 

o kabuki são, antes de mais nada, um registro da atividade teatral e, num 

segundo plano, um comentário que sublinha a catarse provocada pelas 

tramóias do enredo encenado. Em terceiro lugar, a morte na cultura japonesa 

não pode ser apreendida nos moldes judaicos-cristãos (cf. o excelente ensaio 

de Maurice Pinguet, 1987). Nesse sentido, a consciência da inevitabilidade da 

morte (ou da “passagem”) é o que corrobora o sentido de impermanência 

da vida, da “necessidade de gozar o presente antes que a vida fuja” 

conforme a citação anterior de Arrigucci Jr.  

As estampas teatrais (denominadas yakusha-e) podem ser 

consideradas como crônica visual em mais de um sentido. Primeiramente, 

eram uma espécie de revista onde os fãs da época podiam reconhecer seus 

atores prediletos, bem como conhecer detalhes de determinada montagem. 

Ademais, as cenas retratadas veiculam valores culturais ao abordarem 

aspectos históricos ou da sociedade contemporânea, mesmo contendo 

diversos elementos ficcionais. Nesse sentido, por exemplo, pode-se apreender 

a proeminência da elite guerreira ou a fama das cortesãs em gravuras que 

retratam as cenas tanto das peças jidaimono (“drama histórico”) quanto das 

sewamono (“drama mundano”). Em terceiro lugar, as gravuras yakusha-e 

constituem um manancial para o estudo da história do kabuki, pois através 

delas tomamos conhecimento dos figurinos, das maquiagens, dos adereços, 

das posturas cênicas etc. – enfim, uma riquíssima iconografia da arte teatral 

do período Edo. Talvez não seja demasiado redundante reiterar que a crônica 

é, dentre outras definic ̧ões, 
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[...] compilac ̧ão de fatos históricos. [...] Texto literário breve, em geral 

narrativo, de trama quase sempre pouco definida e motivos, na maior 
parte, extraídos do cotidiano imediato. Prosa ficcional, relato com 
personagens e circunsta ̂ncias alentadas, evoluindo com o tempo; 

romance. História ou conjunto de boatos, rumores, notícias a respeito 
de algo ou alguém em determinada região ou lugar. Espécie de 
biografia falada e, em regra, escandalosa (HOUAISS, 2001, p. 877). 

  

A crônica é, conforme a definição de Antônio Houaiss, um gênero 

híbrido. Sendo um gênero que, não raro, explorando as fronteiras entre a 

ficc ̧ão e a não-ficc ̧ão, é uma espécie de narrativa onde comparecem os 

discursos da história, da biografia, do romance, do conto, do ensaio e da 

reportagem. Por extensão, a crônica visual não pode prescindir dessa 

miscigenac ̧ão. Seja nas séries sobre a Tōkaidō de Hiroshige ou nas estampas 

com temas fantasmagóricos de Kuniyoshi, nas paisagens de Hokusai ou nas 

gravuras yakusha-e de Kunisada, também percebemos o leque de discursos 

acima citados e, por isso, podemos considerar o ukiyo-e como crônica visual.  

Para sintetizar este paralelo entre o ukiyo-e e a crônica, apelo também 

para Charles Baudelaire: 

  

Felizmente, de vez em quando aparecem justiceiros, críticos, 
amadores e curiosos que afirmam nem tudo estar em Rafael nem em 
Racine, que os poetae minores possuem algo de bom, de sólido e de 
delicioso, e, finalmente, que mesmo amando tanto a beleza geral, 

expressa pelos poetas e artistas clássicos, nem por isso deixa de ser um 
erro negligenciar a beleza particular, a beleza de circunsta ̂ncia e a 
pintura de costumes (BAUDELAIRE, 1988, p. 160). 

 

A modernidade do prosaico no ukiyo-e 

Modernidade, aqui, deve ser entendida como um tipo de sensibilidade 

que perpassa a história das idéias no ocidente desde, pelo menos, a 

Renascença e que se torna aguc ̧ada nas duas primeiras décadas do século 

XX, tal como foi meticulosamente abordado em A Crise do Passado (1994) de 

Philadelpho Menezes. Em linhas gerais, a modernidade é, de um lado, a 

consciência do presente como fratura radical ou acentuado desenvol-

vimento em relação ao passado imediato (às vezes redesenhando valores de 

um passado remoto) e, por outro lado, uma crença na melhoria do ser 

humano através das rédeas da razão e do avanço científico – sendo esta 

última concepção, oriunda da filosofia iluminista, uma das definic ̧ões da 
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modernidade no século XX. Dentro dessa moldura, Menezes sublinha algumas 

características que vários autores consideram presentes nas diversas facetas 

do moderno: a ciência, a moral e a arte se desvencilham da religião (Max 

Weber); a crise da linguagem e a emerge ̂ncia das línguas vulgares (Jacques 

Le Goff); a emergência de uma consciência crítica e autocrítica (Tomas 

Maldonado); a vida urbana delineando uma nova moral oposta aos valores 

da vida rural; “uma noção de tempo como fenômeno linear e contínuo” – 

características estas discutidas por Menezes (através de exemplos extraídos 

da literatura) no primeiro capítulo de sua obra.  

Alicerc ̧ado em Menezes e correndo o risco de oferecer uma visão 

superficial de seu ensaio, diria que a modernidade foi a tentativa de demolir 

a ideia de transcedência construída pela tradição metafísica e de erigir em 

seu lugar a confiança na condição humana, estabelecendo, por sua vez, um 

outro tipo de transcedência (ou, mais especificamente, um novo idealismo). 

Por isso a emergência do riso, da paródia, do prazer, do presente, do 

cotidiano, da consciência da temporalidade, da finitude, da importância do 

sensório e da sede do novo são alguns dos incensos queimados nos altares da 

modernidade. Ainda segundo Menezes, 

 

O humor traz impressa uma nova conscie ̂ncia do presente e trac ̧a 
uma linha parodística entre a forma da nova escritura e a realidade 
do mundo. O humor e a paródia são mais alguns dos trac ̧os de curiosa 

proximidade entre aquele período de primeira modernidade e a 
última, contempora ̂nea. Tanto nas vanguardas clássicas quanto nas 
modernistas o elemento do humor é um dos dados marcantes da 

época, enquanto a paródia é vista por críticos como a característica 
central não só da modernidade, mas também o trac ̧o distintivo central 
entre esta e a pós-modemidade (MENEZES, 1994, p. 21). 

 

Como vimos, a paródia que Menezes define como “característica 

central da modernidade” é também algo crucial na estética ukiyo-e. Vejamos, 

agora mais detidamente, o que é o mitate. Mitate significa “comparação ou 

imitação entre coisas que se assemelham pela forma ou por outra 

característica” ou seja, o mitate se dá através da simulac ̧ão, da 

representac ̧ão, da imitac ̧ão – não confundir com o conceito ocidental de 

mimese. Consequentemente, a gravura ukiyo-e que se utiliza desse artifício 
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(mitate-e) configura-se como uma paródia ou mímica de temas clássicos da 

cultura japonesa, traduzindo-os paródica e metaforicamente em 

equivalentes contemporâneos. Quando Utamaro substitui os atores por belas 

mulheres em sua série sobre a peça Chūshingura, está criando, através do 

mitate, um mundo paralelo, autônomo, que auto-referencia-se, mas que não 

deixa de ser uma espécie de aggiornamento bem humorado da história, da 

mitologia, da vida social, da arte, enfim, de amplos aspectos da cultura 

japonesa.  

Finalmente, resta-me dissertar brevemente sobre outra importante 

chave não só da estética ukiyo-e, mas também do haikai e de tantas outras 

formas de arte japonesas, qual seja, a alusão à passagem do tempo (e da 

vida) através das estac ̧ões do ano. Hiroshige certamente baseou sua famosa 

série sobre a Tōkaidō nos esboços que ele fez durante uma viagem por essa 

estrada. Entretanto, sua série retrata o dia a dia dessa rota tendo como pano 

de fundo as diversas estações do ano, evitando assim a função meramente 

jornalística que sua criação poderia reforc ̧ar – eis outra característica da 

crônica. Essa passagem do tempo expressa na alternância das estações, 

corrobora a idéia de ukiyo: passageiro, transitório, flutuante, impermanente. O 

próprio haikai, com sua forma concisa, revela a “vã atitude do coletor de 

sombras passageiras” da qual nos falava Arrigucci Jr. anteriormente.  

Um outro aspecto faz com que a gravura ukiyo-e seja percebida num 

paralelo com o conceito de modernidade se levarmos em consideração um 

trac ̧o que se distinguiu a partir das vanguardas históricas, qual seja, o de tentar 

amalgamar diferentes códigos no corpo da obra – particularmente no 

Cubismo e no Futurismo, mas também no Dadaísmo e no Construtivismo. 

Ainda segundo Menezes, “a arte moderna fixou seu padrão estético no 

definitivo e radical cruzamento das linguagens” (APOSTILA, s.d.). A inserção da 

palavra nas artes visuais desses movimentos, embora atenda a um outro tipo 

de impulso estético, aproxima-as daquela simbiose entre imagem e texto 

verificável na gravura ukiyo-e. Aliás, essa característica moderna avant la 

lettre da xilogravura japonesa está por ser devidamente considerada, 

sobretudo se percebermos as relac ̧ões entre imagem e escrita como uma 
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constante na cultura japonesa desde, pelo menos, o desenvolvimento dos 

emakimono.  

O Impressionismo deglutindo o ukiyo-e e o Cubismo nutrindo-se da arte 

africana, nos fazem lembrar que o modernismo foi beber na fonte das culturas 

ditas “primitivas” ou “exóticas” – para não cairmos em armadilhas 

etnocêntricas, melhor reconhecê-las como culturas não contaminadas pelos 

cânones naturalistas. A crônica literária também, ao assumir seu débito com 

a tradic ̧ão oral, com os contadores de casos, faz reverberar a tradic ̧ão 

ancestral da narrativa mito-poética. Nesse sentido, tal como a crônica literária, 

a crônica visual configurada pelo ukiyo-e serve-se também, segundo Arrigucci 

Jr., de “um material heterogêneo e variado, que se diria primitivo, arcaico ou 

tradicional, mas que serviu à constituição de obras cujo modo de ser prefigura 

a modernidade ou é essencialmente moderno” (ARRIGUCCI JR., 1987, p. 31). 

Tracei até aqui, em linhas gerais, alguns aspectos distintivos da 

modernidade na estética ukiyo-e através de uma visada ocidental 

retrospectiva, já depurada pelo distanciamento. Mas não foi só em relac ̧ão à 

arte ocidental que o ukiyo-e significou um sopro de modernidade. A 

diferenciac ̧ão das camadas sociais conforme seus modos produtivos e, 

consequentemente, a setorização do espac ̧o da produção e do espaço da 

diversão, inclusive em termos urbanísticos – o que no ocidente pôde ser 

configurado pelo processo de industrializac ̧ão – são também, em certa 

medida, características do período Edo. Nesse arcabouço sociocultural, o 

ukiyo-e estabeleceu uma fratura (tanto temática quanto formal) nos cânones 

estéticos vigentes, principalmente com os da Escola Kanō.  

Tornando-se crônica, o ukiyo-e refutou as artes tradicionais e aproximou-

se da pulsação da rua para dar um novo estatuto ao vulgar, ao trivial, ao 

comum e ao grotesco. Apesar de sua condição de crônica visual, algo dessa 

percepc ̧ão de mundo por ela engendrada sobreviveu ao tempo e nisso reside, 

provavelmente, o seu maior paradoxo – talvez porque tenha se assumido 

como “o reflexo da íris na água”, da impermanência, do fugidio. 
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Epílogo 

 

No caminho, a febre: e por meus sonhos, planura 
seca, vou errante.  

(BASHŌ apud SAVARY, 1987, p. 29)  

  

Este haikai de Bashō foi escrito alguns dias antes de sua morte. Mestre 

na lapidação das palavras, conta-se que o poeta itinerante pretendia corrigi-

lo, mas desistiu dizendo: “Não o modificarei. Isto seria ainda vaidade e apego 

ao mundo, apesar do muito que amei a vida e a arte” (trad. de Savary, 1987, 

p. 29). Tal citação poderia servir para justificar as imperfeições desta 

conferência, mas não é essa a intenção consciente. Numa primeira e turística 

visada, vários aspectos da cultura japonesa se nos afiguram impregnados de 

um ritualismo estéril, reforc ̧ado pelos longos e pacientes anos de 

aprendizagem que a ikebana, o bonsai, a arte da caligrafia, a cerimônica do 

chá e as artes marciais, por exemplo, exigem. Contudo, se tivermos a chance 

de observar mais detidamente os processos e produtos desse fazer, 

verificaremos uma certa sensac ̧ão de imperfeic ̧ão e de incompletude que o 

poema de Bashō tão bem expressa. As tigelas “tortas” para a cerimônia do 

chá, os vasos com formas inusitadas para a ikebana, a assimetria e o uso de 

vegetação ordinária no próprio arranjo floral, o traço impetuoso e manchado 

da caligrafia, a não uniformidade do papel artesanal... tudo isso reforça uma 

estesia que, até o advento do modernismo, causaria estranhamento aos 

estetas ocidentais.  

De fato, a imperfeição (no sentido de incompletude) é uma constante 

na estética japonesa e pode ser vislumbrada num dos mais caros de seus 

conceitos.  

Mono no aware é um ideal estético e literário expresso no Genji 

Monogatari – sempre nele – e que contaminou, desde então, diversas 

camadas da cultura japonesa. Seu conceito enfatiza a contemplação 

(acompanhada de uma certa dose de melancolia) da efe ̂mera beleza 

manifesta na natureza e na vida humana – note-se que essa contemplação 

não é necessariamente limitada por preceitos morais ou religiosos. Grosso 

modo, o conceito pode ser resumido como “a beleza do efêmero”, “a 
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comovente fugacidade da beleza”, “o que comove a alma” ou “o 

sentimento patético das coisas” e, num certo sentido, abarca a ideia de 

admirável ou de reverência. Sob o ponto de vista do médico e crítico literário 

Motōri Norinaga (1730-1801), contemporâneo da efervescência do kabuki, do 

haikai e do ukiyo-e, mono no aware “é um purificado e sublime sentimento, 

próximo do secreto coração do homem e da natureza” (NORINAGA apud 

AOKI, 1995, p. 307). Em síntese, mono no aware é a consciência da 

impermanência da beleza e a intuição do espírito sensível que é capaz de 

contemplar essa beleza. 

Impermanência, incompletude, fugacidade e imperfeição foram 

expressões utilizadas amiúde nesta palestra e isso não se deu por acaso. Além 

de reiterarem certas ideias presentes na cultura japonesa, oferecem uma 

moldura para a defesa do ukiyo-e como crônica visual. Enquanto tal, são uma 

tentativa de acercar-se do prosaico – tanto no sentido de “relativo à prosa” 

como no de “trivial, comum, vulgar” – enquanto matéria-prima da crônica.  

Levando-se em consideração que a crônica é fugaz e transitória, que 

traz sempre consigo o risco da senilidade precoce, que seus melhores 

exemplos coligidos em livros são apenas uma “mumificação” (MOISÉS, 1987, 

p. 257-258), resta perguntarmo-nos o que faz com que muitas obras ukiyo-e – 

apesar de serem uma espécie de crônica visual – resistam ao tempo, 

mantenham o seu frescor, o encanto, vivifiquem, reverberem... E porque 

criaram um mundo paralelo, limítrofe ao cotidiano – que com ele se confunde, 

mas não se mistura. Em uma expressão, tornaram-se póiesis  que, como bem 

definiu Benedito Nunes, “significa um produzir que dá forma, um fabricar que 

engendra, uma criação que organiza, ordena e instaura uma realidade nova, 

um ser” (MOISÉS, 1989, p. 20).  

Ora, se é assim com o ukiyo-e, deveríamos desconfiar (contradizendo 

Massoud Moisés e o lugar-comum) que o mesmo pode acontecer com a 

crônica literária: 
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Não raro ela adquire assim, entre nós, a espessura de texto literário, 

tornando-se pela elaborac ̧ão da linguagem, pela complexidade 
interna, pela penetrac ̧ão psicológica e social, pela forc ̧a poética ou 
pelo humor, uma forma de conhecimento de meandros sutis de nossa 

realidade e de nossa história. Então, a uma só vez, ela parece penetrar 
agudamente na substa ̂ncia íntima de seu tempo e esquivar-se da 
corrosão dos anos, como se nela se pudesse sempre renovar, aos olhos 
de um leitor atual, um teor de verdade íntima, humana e histórica, 

impresso na massa passageira dos fatos esfarelando-se na direc ̧ão do 
passado (ARRIGUCCI JR., 1987, p. 53). 

 

Desconfio que Arrigucci Jr. foi treinado nas manhas do zen-budismo. 

Concordando com ele e fazendo coro com aquela percepc ̧ão poética de 

Bashō, diria (pretensamente) que a gravura ukiyo-e é como a íris e esta 

crônica, como o seu reflexo na água... A ilusão se apresenta tanto na flor 

quanto no seu reflexo. 

Finalmente, não posso deixar de recorrer mais uma vez a Baudelaire 

para dar um arremate a esta colcha de retalhos e tentar cerzir entre o 

conceito de crônica, o de ukiyo-e e o de modernidade uma possível unidade 

compositiva: 

 

[...] o ge ̂nio do pintor de costumes é um ge ̂nio de uma natureza mista, 
isto é, no qual entra uma boa dose de espírito literário. Observador, 

flaneur, filósofo, chamem-no como quiserem, mas, para caracterizar 
esse artista, certamente seremos levados a agraciá-lo com um epíteto 
que não poderíamos aplicar ao pintor das coisas eternas, ou pelo 
menos mais duradouras, coisas heróicas ou religiosas. Às vezes ele é 

um poeta; mais frequentemente aproxima-se do romancista ou do 
moralista; é o pintor do circunstancial e de tudo o que este sugere de 
eterno (BAUDELAIRE, 1988, p. 164). Ele busca esse algo, ao qual se 

permitirá chamar de Modernidade; pois não me ocorre melhor 
palavra para exprimir a ideia em questão. Trata-se, para ele, de tirar 
da moda o que esta pode conter de poético no histórico, de extrair o 
eterno do transitório (idem, p. 173). A Modernidade é o transitório, o 

efe ̂mero, o contigente, é a metade da arte, sendo a outra metade o 
eterno e o imutável (BAUDELAIRE, 1988, p. 174). 

 

Esse insight de Baudelaire sobre a modernidade da pintura de costumes 

– expressa em seu “O Pintor da Vida Moderna” publicado pela primeira vez 

no jornal Le Figaro em 1863 e postumamente na coletânea L’Art Romantique 

em 1869 – resume aquilo que chamei na tese de doutoramento de “o ukiyo-e 

como crônica visual ou a modernidade do prosaico”. Moderno porque não é 

somente uma qualidade contida no presente, mas significa uma postura 

diante do presente. Prosaico porque se trata de uma atitude para com o trivial 
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e o vulgar, porque não teme em sublinhar o efêmero em oposição às “coisas 

eternas”. E crônica visual, porque essa é a narrativa que tenta dar forma à 

instantaneidade do presente “como se nela se pudesse sempre renovar, aos 

olhos de um leitor atual, um teor de verdade íntima, humana e histórica 

impresso na massa passageira dos fatos” conforme tão bem expressou 

Arrigucci Jr., ecoando, de certa maneira, aquelas afirmativas de Baudelaire.  

A nossa tendência em extrair da produção poética um sentido de 

perenizac ̧ão que transcenda a precariedade da vida – ars longa, vita brevis, 

segundo o primeiro aforismo de Hipócrates – é algo que os ocidentais, em 

certa medida, apreenderam dos orientais. Isso se explica pelo fato de que, 

paradoxalmente, a valorização ou desvalorização de uma estética 

comumente se dá através de um “olhar estrangeiro”, isto é, a partir do outro, 

do não-eu. As gravuras ukiyo-e, tão banais e comuns, imersas na paisagem 

cultural japonesa, não despertaram a atenc ̧ão de historiadores e críticos 

japoneses após o auge de sua produção. Assim, os olhares de Fenollosa, de 

Chiossone, de Goncourt, dos impressionistas e de tantos outros escritores e 

artistas foram, em relac ̧ão ao ukiyo-e, sensíveis o suficiente para perceberem 

póiesis na banalidade das “cenas do mundo flutuante”. Nesse sentido, 

inadvertidamente expressaram aquele tipo de estesia que Bashō, Issa e Buson 

(dentre outros) plasmaram em suas poesias. 

Se ora vivemos numa modernidade líquida (como afirma Bauman), são 

inumeráveis os cardumes iconográficos que, flutuando nessa liquidez 

contemporânea, devem seu estatuto poético aos artistas do ukiyo-e. Em 

pleno século XXI, ainda é de fluxos e refluxos tremeluzentes que estamos 

falando. 

No fundo, no fundo, para concluir sublinhando o conceito de mono no 

aware, tanto a crônica literária (como no haikai) quanto a crônica visual 

(como no ukiyo-e) são contaminadas pelo fluxo contínuo e célere da 

impermanência... A única invariável que podemos reiterar é a nossa crônica 

tentativa de apreender a beleza das coisas, de vislumbrar o admirável – 

inclusive no caráter transitório de crônicas como esta que acabei de 

pronunciar. 
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O “ORIENTALISMO RELACIONAL” DE FOSCO MARAINI (1912-2004) 

  

Rogério Akiti Dezem• 

 

Introdução 

Em 1937 um jovem florentino entrou em contato com o eminente 

antropólogo e orientalista italiano Giuseppe Tucci (1894-1984) interessado em 

fazer parte na sua expedição ao Tibete. Impressionado pela vivacidade do 

rapaz e necessitando de um fotógrafo para documentar a empreitada em 

terras tibetanas, Tucci acolheu de bom grado o pupilo. Foi a partir deste 

episódio, aliado à paixão pelos estudos sobre o “Oriente” e o seu olhar 

fotográfico humanista, que a carreira do etnógrafo  Fosco Maraini (1912-2004) 

se alicerçou, resultando em obras importantes1 como Segreto Tibet (1951), Ore 

giapponesi (1957), L’isola delle pescatricci (1960) e Karakorum, Gasherbrum 4 

(1961) entre outras. Dessa maneira o Japão acabou sendo a grande passion 

de la vie de Maraini como veremos ao longo desta apresentação. 

Seria Fosco Maraini mais um europeu fisgado pelo “desejo do olhar”2 

sobre o Japão e os japoneses? Ou seja, seus escritos e imagens 

especificamente sobre o país do sol nascente, lugar que o acolheu, 

encarcerou e reverenciou, dariam margem para uma leitura de viés exótico 

e colonialista, um “diálogo de mão única” (SAID, 1978) ou representariam uma 

 
• Professor de Cultura e História do Brasil no Departamento de Estudos Luso-Brasileiros da 
Universidade de Osaka. 
1 Boa parte das obras foram traduzidas para o inglês, francês, espanhol entre outras línguas, 

mas infelizmente até o momento apenas a obra sobre o Tibete foi traduzida para o português 
europeu com o título O Tibete Secreto. Colecção ‘Por Terras de Maravilha” (1953), publicada 
pela Livraria Tavares Martins do Porto, Portugal. 
2 Defino esse “desejo de olhar” como uma maneira específica de olhar, (d)escrever e dialogar 

com o “Outro” japonês, atitude em muitos aspectos divergentes da visão “orientalista” 
consagrada por E. Said (1978). Esse “desejo” presente na literatura de viagem e nos álbuns 
fotográficos voltados ao nascente turismo em terras japonesas a partir da década de 1870, 
parte de uma busca que vai além do exotismo ao relativizar a relação “nós/eles”, muitas vezes 

apresentada de forma não assimétrica. O seu ponto de partida seria uma necessidade de 
viajantes, escritores, turistas europeus e norte-americanos em decifrar e domesticar um 
universo imaginado e imutável de gueixas, samurais e possuidor de uma natureza idílica. 

“Desejo” baseado em um escapismo e na idealização do Japão e dos japoneses, que surge 
no contexto do Japonismo a partir do último quartel do século 19, se condensando em “Perigo 
Amarelo” até meados dos anos 1940, mas que depois da Segunda Guerra Mundial (1945) se 
revigora e se torna mais “desejoso” do que nunca como podemos atestar em textos 

acadêmicos, jornalísticos e nas fotografias produzidas entre o final da década de 1940 e 
meados dos anos de 1960. 
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leitura do “Outro” japonês sob um viés diferente, singular? Para tentar 

responder a essa questão adotaremos como referência o conceito de 

‘“relational Orientalism”3 (port. “Orientalismo relacional”) apresentado pelo 

pesquisador Michelle Monserrati ao analisar as obras de alguns autores 

italianos produzidas sobre o “Outro” asiático, no caso o Japão e os japoneses 

ao longo do século 20, com destaque para o fotógrafo-etnógrafo florentino 

Fosco Maraini. 

Segundo Monserrati: 

 

Therefore Italian representations of Japan, from their outset until at least 

the end of World War II are caught in between the construction of a 

nationalist Italian identity, in reaction to the perceived Japanese 

“yellow peril” and the construction of a transnational Italo-Japanese 

identity, in response to the opening of Japan to the West. While the first 

type of identity formation falls into Said’s theory of Orientalism, for its 

systematic emphasis on differences and demarcations between 

‘familiar West” and “foreign East”, I propose the notion of “relational 

orientalism” to indicate an opposite approach that builds on 

commonalities and integration by claiming what is “Oriental” as one’s 

own. 4 (MONSERRATI, 2020, p. 4) 

 

 
3 Adjetivo originalmente desenvolvido pela pesquisadora e professora de Depto. de Estudos 

Italianos da Universidade de Berkeley, Barbara Spackman na obra Accidental Orientalists: 
Modern Italian Travellers in Ottoman Lands (SPACKMAN, 2017) como “accidental” Orientalist 
(port. Orientalista “acidental”) termo baseado na tese de que muitos autores italianos 

(i.e.”orientalistas”) não eram nem colonizadores, nem colonizados e por isso suas obras sobre 
o universo Otomano foram escritas sob uma perspectiva à margem das metrópoles europeias 
como Inglaterra, França e Alemanha e sob a égide de um nacionalismo permeado por 
influências estrangeiras. No entanto neste artigo, usaremos como referência a obra do 

pesquisador e professor de Literatura Comparada e Línguas Românicas do Williams College 
(EUA) Michelle Monserrati. Searching for Japan. Twentieth-century Italy’s Fascination with 
Japanese Culture. (MONSERRATI, 2020) como eixo condutor da nossa análise da obra 
imagética de Maraini sobre o Japão. 
4 “Portanto, as representações italianas do Japão, desde o início até pelo menos o fim da 
Segunda Guerra Mundial, estão presas entre a construção de uma identidade nacionalista 
italiana, em reação ao suposto ‘perigo amarelo’ japonês e à construção de uma identidade 

ítalo-japonesa transnacional, em resposta à abertura do Japão ao Ocidente. Enquanto o 
primeiro tipo de formação indenitária se enquadra na teoria do orientalismo de Said, por sua 
ênfase sistemática nas diferenças e demarcações entre o ‘Oeste familiar’ e o ‘Oriente 
Estrangeiro’, proponho a noção de ‘orientalismo relacional’ para indicar uma abordagem 

oposta que se baseia em semelhanças e integração, alegando o que é ‘oriental’ como seu 
próprio.” (Tradução minha) 
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Essa  maneira de olhar e se “relacionar” com o “Outro” japonês estaria 

associada diretamente à posição singular tanto da Itália na geopolítica 

europeia (unificação tardia, desinteresse colonial no Extremo-Oriente e a 

ascensão de um regime caráter fascista), como do Japão na geopolítica 

asiática e também no contexto das relações diplomáticas entre as duas 

jovens nações desde o final do século 19. 5  São esses elementos que 

influenciaram diretamente na construção de discursos alternativos e no 

direcionamento do olhar de intelectuais, escritores, aventureiros e jornalistas 

italianos sobre o “desejado” Japão. Impressões derivadas muito mais de um 

diálogo do que numa oposição “nós/Ocidente familiar” x “eles/Oriente 

estranho” (SAID, 1978, p. 43-44). 

 Monserrati apresenta diferentes narrativas para corroborar o termo 

“orientalismo relacional” a partir da seleção e análise de documentação 

escrita, principalmente na denominada Literatura de Viagem6 , manancial 

precioso  quando se trata do olhar ocidental (europeu e norte-americano) 

sobre o “Outro” africano e asiático: 

 

 

 

 

 
5 “Enquanto o empreendimento colonial (italiano) se baseava nos interesses geopolíticos do 
país em direção ao continente africano, um movimento paralelo não violento de 
intercâmbios diplomáticos, culturais e comerciais ocorreu com o Japão, atingindo seu auge 

durante o período da aliança do Eixo. É claro que, como no caso das campanhas africanas, 
a busca de interesses no Extremo Oriente foi outra forma da Itália alcançar as outras potências 
europeias que já haviam estabelecido laços de longa data com o Japão, no caso da Itália, 
a falta de interesses coloniais na região do Pacífico, bem como um conjunto de semelhanças 

históricas, orientou essa relação de poder em uma base muito mais igual. De fato, a 
percepção de que o Japão estava conseguindo reverter o equilíbrio desigual com outras 
potências ocidentais (especialmente após a guerra russo-japonesa) promoveu um sentimento 
da Japanofilia entre os italianos, que também estavam lutando para buscar uma paridade 

com outras nações dominantes. A aliança do Eixo representou para a Itália o ápice deste 
processo gradual de convergência com o país do Leste Asiático, combinando Japanophilia 
com nacionalismo." (MONSERRATI, 2020, p. 236)  (Tradução minha) 
6 “Ao adotar uma lente metodológica que integra Estudos sobre Literatura de Viagem com a 
recente transnacionalidade dos Estudos Italianos, Searching for Japan mostra que as 
impressões de viajantes italianos sobre o Japão colaboraram na construção e na imaginação 
de uma comunidade nacional, como também na apresentação ao público italiano de 

modos de vida alternativos e complementares, mesmo a grandes distâncias” (Tradução 
minha) 
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By adopting a methodological lens that integrates Travel Literature 

Studies with the recent transnational turn in Italian Studies, Searching 

for Japan shows Italian travelogs to Japan collaborated in both 

building and imagined national community and in exposing the Italian 

public to alternative and complementary ways of life, even at great 

distances. (MONSERRATI, 2020, p. 2) 

 

 Ao apresentar e analisar uma seleção de diferentes narrativas de 

autores italianos sobre o “Outro” japonês desde o final do século 19 até o início 

dos anos de 1980, o pesquisador enfatiza as singularidades, como também as 

“armadilhas” que os discursos construídos sobre o Japão e os japoneses ao 

longo do período perscrutado apresentam. Nesta apresentação como 

elemento provocador importa para nós a análise que Monserrati faz da obra 

escrita de Maraini sobre o Japão como um ponto de partida para uma 

reflexão sobre sua obra fotográfica. Apesar de não discorrer sobre as imagens 

produzidas pelo fotógrafo-etnógrafo italiano, a inserção da obra etnográfica 

do autor no espaço epistêmico de um “Orientalismo tardio” é de grande valia 

para repensarmos sobre algumas características do seu regime escópico 

sobre o país do sol nascente entre as décadas de 1940-1950. Período em que 

os discursos sobre o “Outro” japonês se redefinem, ocorrendo uma espécie de 

“renascimento” dos olhares sobre o Japão/japoneses no âmbito fotográfico, 

principalmente a partir de olhares europeus. Um novo momento histórico se 

conforma no período pós-1945 com a Pax Americana e o American way of life 

influenciando desde boa parte da dilacerada Europa até o (ainda) distante 

Extremo-Oriente. O interesse pelo derrotado Japão, agora em vias de 

democratização e recuperação socioeconômica, estava na ordem do dia. 

Neste contexto muitos fotógrafos/fotojornalistas de renome fizeram a sua 

peregrinação ao país,  inicialmente para cobrir a Guerra da Coreia (1950-

1953), mas ao longo da década de 1950 e início dos anos 1960 para 

documentar o início do “milagre japonês”. Como também o desejo em buscar 

uma “fuga” ao rápido processo de americanização que estava levando ao 

“declínio da civilização europeia” a partir da perda daquilo que o pensador 

florentino Nicolau Maquiavel (1469-1527)  denominava virtú (“uma 

capacidade coletiva de ação e vitalidade histórica”). Maraini também 
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criticou de forma ácida a influência norte-americana no Japão a partir da 

década de 1950 em sua obra Ore Giapponesi (1957), defendendo a tese de 

que culturalmente Estados Unidos e Japão seriam incompatíveis e o estilo de 

vida norte-americano influenciaria negativamente no modus vivendi japonês. 

Essas opiniões marcam um novo momento histórico que pode ser notado no 

caso do olhar italiano sobre o Japão. Segundo Monserrati.7  

 

The perception of cultural distance between Italy and Japan only 

increased during the Cold War, and, in fact, Italian travelogs of this 

period reinstated neo-exotic perspectives that posed the two countries 

at the opposite ends of a comparative spectrum. (MONSERRATI, 2020, 

p. 236) 

 

 Nosso eixo conceitual nesta apresentação será a relação entre olhar do 

etnógrafo auxiliado pelo aparato fotográfico que pode vir a produzir não só 

documentos de caráter científico, mas também artístico. A partir da década 

de 1840 o surgimento e o desenvolvimento da Fotografia e da Antropologia 

são contemporâneos. Inicialmente caminhando de forma paralela, foi só a 

partir da década de 1880 que a fotografia, ainda de maneira secundária, 

passou a fazer parte dos estudos etnográficos. Alinhada à antropologia física 

e ao racialismo científico, ela serviu de instrumento para documentar em 

imagens e legitimar a superioridade branca em relação aos povos 

considerados na época como “raças exóticas”, principalmente em territórios 

africanos e asiáticos.  No período histórico analisado aqui, a relação entre a 

fotografia e a antropologia transitava entre “uma técnica percebida mais 

como registro de superfície do que profundidade que era o assunto do 

antropólogo” (MALINOWSKI, 1934, p. 461) e uma maneira pioneira de trabalho 

de campo, exemplificado pelo uso do aparato fotográfico pelo casal de 

antropólogos Gregory Bateson (1904-1980) e Margareth Mead (1901-1978) 

entre os anos de 1936-1939 em Bali (Indonésia). Publicado nos Estados Unidos 

 
7 “A percepção de distância cultural entre Itália e Japão só aumentou durante a Guerra Fria, 
e, de fato, as narrativas de viajantes italianos deste período restabeleceram perspectivas neo-
exóticas que colocavam os dois países nas extremidades opostas de um espectro 

comparativo” (Tradução minha) 
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com o título de Balinese Character em 1942, esta etnografia é considerada 

um dos mais ambiciosos trabalhos de fotografia antropológica já produzidos. 

As fotografias de Bateson publicadas no formato de pequenas sequências 

criam uma narrativa que através “[...] do uso da fotografia, a totalidade de 

cada parte do comportamento pode ser preservada, enquanto a referência 

cruzada desejada pode ser obtida com a disposição de uma série de 

fotografias numa mesma página. ” (BECKER, 1995, p. 137)   

Nesse processo de “escrever o ‘Outro’ com imagens” sobressai o 

trabalho do fotógrafo-etnógrafo francês Pierre Verger (1902-1996), profícuo 

viajante, fotógrafo autodidata, colaborador de periódicos importantes como 

Paris-Soir, Daily Mirror, Match, Life ao longo da década de 1930 e da revista 

brasileira O Cruzeiro no pós-guerra. As imagens de Verger na forma de 

reportagens e narrativas fotográficas centradas mais nos tipos humanos, se 

tornaram referências sob a singularidade do la toche Verger (SOUTY, 2008) ao 

reforçar a estética de um fotógrafo-etnógrafo, que ao optar por uma relação 

íntima e prolongada com o universo cultural a ser fotografado acabou por 

desenvolver intuitivamente um trabalho fotográfico autoral.  

Não objetivamos nesta breve apresentação comparar a obra de 

fotógrafos-etnógrafos que foram contemporâneos, como o norte-americano 

Gregory Bateson, o franco-brasileiro Pierre Fatumbi Verger e o italiano Fosco 

Maraini.  Ao citarmos brevemente o pioneirismo da etnografia de Bateson em 

Balinese Character (1942) ou a representatividade e singularidade do olhar 

fotográfico de Verger, principalmente em relação às imagens que retratam 

os afro-descendentes em Salvador (por exemplo em Retratos da Bahia, 1980), 

apresentamos um momento em que a Antropologia Visual dá os seus primeiros 

passos efetivos como disciplina para se compreender o “Outro” e, dessa 

maneira, ressaltamos a importância da fotografia não só como um auxiliar dos 

estudos antropológicos, mas também como um material científico cuja 

autonomia estética pode vir a se tornar um objeto de arte, mesmo correndo 

o risco de ter o seu sentido original obliterado e redefinido. 

 A partir dessas referências, “Orientalismo relacional” e o olhar do 

fotógrafo-etnógrafo, selecionamos a etnografia realizada por Maraini sobre as 

ama (jap. 海女)  nas ilhotas de Hegura e Mikura, no sudoeste do Japão em 

meados da década de 1950 e publicado na forma de livro ilustrado 
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primeiramente na Itália L’isola delle pescatricci (1960) para exemplificar a 

singularidade do olhar de Maraini em relação ao “Outro” asiático. 

 

1. Acima de tudo um humanista 

A trajetória dos 92 anos de vida de Fosco Maraini pode ser descrita como 

o retrato de um diletante, um humanista em pleno século 20. Podemos afirmar 

que suas raízes florentinas e o ambiente familiar tiveram importância para 

instigar desde cedo nele um olhar curioso, perspicaz e humano sobre o 

“Outro”. 

Nascido em Florença no ano de 1912, Fosco Maraini era filho do escultor e 

político italiano, Antonio Maraini (1886-1963) e da modelo e escritora inglesa, 

Cornelia Edith “Yoi” Crosse (1877-1944) e desde cedo teve oportunidades de 

viajar pela Itália e por outros países europeus como Inglaterra, Suíça, França e 

Alemanha. Viagens que serviram [a Maraini] não só como estímulo intelectual, 

como também possibilitaram o desenvolvimento de um senso nato de 

aproximação a outras culturas desde cedo. 

Com dezoito anos ele expôs seus trabalhos fotográficos experimentais pela 

primeira vez na Mostra Nazionale di Fotografia Futurista em Roma e alguns 

anos depois, em 1936, obteve o primeiro lugar no III Concorso Nazionale 

Ferrania de fotografia, cujo auspicioso prêmio foi uma câmera Leica IIIa que 

irá acompanhá-lo em muitas de suas viagens etnográficas (TAYLOR, 1999, p. 

9). A paixão pela fotografia, espelho da modernidade e vanguarda nos anos 

de 1920 e 1930, fisgou a imaginação do jovem Maraini que publicou alguns 

artigos em revistas italianas especializadas sobre a representatividade da 

imagem a partir da perspectiva da “fotografia como expressão artística” 

(MARAINI, 1999, p. 71) nos anos de 1930.  

Para compreenderemos melhor o modus operandi de Mariani como 

fotógrafo-etnógrafo, torna-se necessário nos atermos aos acontecimentos 

ocorridos entre 1938 a 1954, anos que podem ser considerados como o 

período de bildung da obra escrita e fotográfica do ainda desconhecido 

Fosco Maraini. Anos antes de participar como fotógrafo da expedição do 

antropólogo e orientalista Giuseppe Tucci, que era um ferrenho defensor do 

governo de Mussolini, o jovem e antifascista Maraini, se casou com a pintora 

de origem aristocrática Topazia Alliata di Salaparuta (1913-2015) em 1935. Os 
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dois tiveram três filhas e estiveram casados por 20 anos, divorciando-se 

oficialmente em 1970. 

 Após a primeira expedição ao Tibete ocorreu um distanciamento por 

razões ideológicas do seu mentor Tucci em 1938. Na época Maraini graduou-

se em Ciências Naturais (Antropologia) na Universidade de Florença, 

conseguindo uma bolsa de estudos de uma agência governamental 

japonesa (Kokusai Gakuyu Kai) para fazer pesquisas etnográficas em território 

japonês. Com a família, na época a esposa Topazia e uma filha (Dacia), 

partem para o norte do Japão no fatídico ano de 1939, quando se tem início 

do conflito europeu que se tornou mundial e que impactou de forma 

inesperada a vida dos Maraini nos anos seguintes. 

Seu destino foi a Universidade Imperial de Hokkaido na capital Sapporo 

e o seu tema de pesquisa foi sobre cultura, religião, arte e as tradições dos 

Ainu sob a supervisão do antropólogo físico e professor Kodama Sakuzaemon 

(1895-1970). A pesquisa foi publicada em forma de monografia pelo Instituto 

de Cultura Italiana de Tóquio no ano de 1942 sob o título  de Gli Iku-bashui 

degli Ainu8 (port. Os Iku-bashui9 dos Ainu). No mesmo ano Maraini publica sua 

primeira reportagem fotográfica sobre o Tibete em japonês (Chibetto) com 96 

imagens e que serviu de base para o clássico livro Secreto Tibet (1951). 

Nos seus anos iniciais no Japão, Maraini se deparou com a obra do 

artista Hokusai Katsushika (1760-1849) e o universo pictórico do ukiyo-e (port. 

“retratos do mundo flutuante”). Descoberta marcante que o fez de imediato 

se auto intitular um discípulo espiritual do mestre japonês. (CIRCOLO, 2000)  

As obras dos mestres japoneses como Hokusai e também Utamaro 

Kitagawa (1753-1806), tiveram um grande impacto na maneira como Maraini 

passou a enxergar o Japão e os japoneses esteticamente. Como se fossem 

respostas imagéticas aos questionamentos inconscientes do fotógrafo-

 
8  “O volume do iku-bashui, recentemente republicado no Japão, é uma contribuição 

verdadeiramente inovadora em muitos aspectos. Em primeiro lugar -  até onde sabemos – é 
o primeiro volume publicado na Itália inteiramente dedicado a um tema de arte étnica.  Além 
de uma crítica clara do conceito de "primitivo", há a afirmação da autonomia formal da arte 

étnica, bem como a rejeição explícita do mecanicismo das relações de derivação simbólica, 
o que levou Maraini a elaborar uma concepção das relações internas entre representações, 
motivos geométricos e símbolos que parecem muito próximos de alguns resultados da 
semiologia moderna". (CAMPIONE,1999, p. 42-43) (Tradução minha) 
9 Bastão curto de libação em madeira com um dos lados gravados identificando a linhagem 
do dono usado nos principais rituais do povo ainu.  
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etnógrafo sobre o Japão, as xilogravuras do universo ukiyo-e auxiliaram na 

materialização do “Outro”, a partir da reprodução das paisagens, dos 

costumes e, principalmente, do feminino japonês iconograficamente. 

A sua permanente inquietude intelectual somada ao conjunto de 

impressões e descobertas vivenciadas desde cedo, dificulta situar a obra 

escrita e iconográfica de Maraini em algum campo da ciência antropológica. 

Segundo o antropólogo italiano Francesco Campione, a etnografia de 

Mariani seria além de tudo “ uma viagem interior” (CAMPIONE, 1999, p. 39), 

pois o “ homem Maraini” viria sempre antes do “Maraini cientista”.  

Entre 1942-1943 os Maraini se mudam para Quioto, onde Fosco, além de 

continuar suas pesquisas sobre a cultura e as religiões japonesas, lecionou 

língua italiana na Universidade Imperial de Quioto. O cotidiano tranquilo e 

produtivo, principalmente em termos culturais (apesar da guerra), mudou de 

forma drástica, não a só partir de um acontecimento histórico, mas de uma 

importante decisão tomada por Topazia e Fosco. 

Com a saída da Itália da guerra (3 de setembro de 1943) e a posterior 

criação de um estado fantoche no norte do país por Mussolini, a República 

de Saló em 23 de setembro de 1943, os residentes de nacionalidade italiana 

em território japonês vivenciaram uma situação inusitada.  

Neste contexto, o diário mantido por Topazia Alliata na época e que foi 

a base para o documentário Haiku on a Plum Tree (2016), dirigido e produzido 

por sua neta, se torna uma importante referência sob uma perspectiva 

feminina daqueles anos difíceis. É possível a partir das entrevistas de duas das 

três filhas do casal (Dacia que na época tinha 8 anos de idade, frequentava 

a escola japonesa e estava plenamente adaptada ao universo japonês; 

Antonella “Toni” que havia nascido em Tóquio em 1941 pouco antes dos 

Maraini se mudarem para Quioto) reconstruir os momentos de privação e 

incertezas vividos por aqueles que passaram a ser vistos como “inimigos”. Com 

a criação da República de Saló, os residentes italianos em território japonês 

foram interpelados de forma direta pela temida Kenpeitai, polícia militar e 

política, conhecida como a “Gestapo japonesa”  em seus trabalhos ou 

residências como no caso da família Maraini. Os residentes italianos deveriam 

escolher mediante a assinatura de um documento de qual lado estariam: 
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apoiar o governo italiano que se rendeu aos Aliados ou apoiar o governo 

fascista de “resistência” de Mussolini. 

Como podemos ver no documentário, a partir dos depoimentos de 

Topazia, em nenhum momento ela ou Fosco pensaram em ser favoráveis ao 

governo de Saló, mesmo que fossem considerados “inimigos” e sabendo que 

a situação deles no Japão poderia mudar completamente afetando de 

forma dura as três filhas pequenas.10 De forma separada, os dois assinaram o 

documento se colocando contrários ao governo fascista, selando dessa 

forma o destino da família por um período incerto em terras japonesas, ora 

acolhedoras e que naquele fatídico final de 1943 tornaram-se um cárcere. 

De Quioto os Maraini foram enviados para o Tempaku, um pequeno 

campo de internamento para civis estrangeiros na cidade de Nagoia. Neste 

local com outros italianos, todos adultos, Maraini e sua família sofreram 

privações como fome e extremo frio, além do terror psicológico baseado em 

violência verbal e até física. Em um episódio emblemático, de maneira 

improvisada, um grupo de italianos resolveu protestar, entrando em greve de 

fome contra os maus tratos sofridos. Protesto que foi prontamente reprimido 

por autoridades policiais de Nagoia sob a alegação de que os prisioneiros 

deveriam receber o mínimo de comida pois eram “traidores”, “mentirosos” e 

por essa razão mereciam ser “eliminados” (MARAINI-MELEHI, 2016). Em uma 

tentativa de intimidar a polícia e ao mesmo tempo demonstrar a sua relação 

profunda com os costumes japoneses, Maraini utilizou um pequeno machado 

para decepar o dedo mindinho da sua mão esquerda (jap. Yubitsume/port. 

“decepar o dedo”) aos gritos de “A Itália não é um país de mentirosos!”. 

Atitude repentina que surpreende a todos e que na prática acabou por 

impressionar os guardas japoneses, que passaram a demonstrar um certo 

respeito pelos prisioneiros, principalmente por Maraini e sua família. 

Em meados de 1945 a família foi transferida para outro local em Nagoia, 

o templo Kosai ji onde ficaram aprisionados até o término da guerra. Com o 

término do conflito em agosto de 1945, os Maraini são libertados e 

permanecem ainda por quase um ano no Japão, transferindo-se para Tóquio 

 
10 Meus sinceros agradecimentos à diretora Mujah Maraini-Melehi, neta de Fosco Maraini e 

Topazia Alliata, pela atenção dispensada e por disponibilizar prontamente o acesso restrito 
ao documentário sobre a vida dos Mariani no Japão. (MARAINI-MELEHI, 2016) 
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onde Fosco trabalhou como intérprete para o Oitavo Exército Norte-

Americano no início do processo de ocupação do Japão. A família partiu de 

volta para a Itália em fevereiro de 1946, após 8 anos no país que os marcou 

profundamente. No caso de Fosco, este pode ser considerado o primeiro 

capítulo de sua longa relação com o Japão cujas impressões estéticas, 

culturais e sensoriais se materializariam de forma singular em palavras e 

imagens alguns anos depois. 

 Na Itália do pós-guerra Maraini se reaproximou do seu mentor Giuseppe 

Tucci em 1948 participando de uma segunda expedição ao Tibete. Etnografia 

que resultou na sua obra mais conhecida Segreto Tibet publicada em 1951 e 

traduzida em doze línguas (CAMPIONE, 1999, p. 349). Seu retorno ao Japão se 

deu em 1953 com o objetivo principal de produzir documentários etnográficos 

em filme sobre aspectos culturais e religiosos japoneses. Como observado pelo 

antropólogo italiano Francesco P. Campione, como na fotografia, as 

filmagens realizadas por Maraini “são notáveis por combinar as habilidades do 

observador científico com um alto grau de interesse humano” (CAMPIONE, 

1999, p. 349). 

 Neste segundo período (1953-1955) no Japão, juntamente com uma 

produtora de filmes de Roma, foram produzidos uma série de seis 

documentários que irão consolidar a figura de Maraini como fotógrafo-

etnógrafo, destacam-se:  Gli ultimi Ainu (port. Os últimos Ainus), Ai piedi di sacro 

Fuji (port. Aos pés do sagrado Fuji) e L’Isola delle pescatrici. (port. A ilha das 

Mergulhadoras). Além da publicação de duas obras de referência sobre o 

Japão e os japoneses: Ore giapponesi (port. Horas japonesas) de 1957 e L’Isola 

delle pescatrici em 1960, obra que pretendemos fazer uma breve análise a 

seguir como representação do seu olhar baseado em um “Orientalismo 

relacional” sobre o Japão e os japoneses. 
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2. As “mitológicas filhas do mar” 

 

Séculos atrás o encanto das ama (port. “mulheres do mar”) já fascinava 

artistas japoneses como Utamaro Kitagawa que as retratou, primeiramente 

em sua obra erótica11 Utamakura (port. “Poesias do travesseiro”) de 1788. E 

logo depois em uma série de trípticos chamada Awabi-tori (1797-1798): 

 

Imagem 1 - Pescadoras de awabi em uma pedra (ca. 1797-98) por Kitagawa Utamaro - The 

Art of Japan (archive) 

Fonte: Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=55799257 

 

Imagens que chegaram ao Ocidente mediante a febre europeia pelas 

“coisas do Japão” (i.e. Japonisme) a partir de meados do século 19, 

influenciando não só esteticamente o campo das artes, mas também 

alimentando os “desejos do olhar” masculinos ocidentais direcionados para 

os aspectos exóticos/eróticos sob a forma de uma idealização estética da 

figura feminina japonesa associada principalmente a emblemática figura das 

gueixas. No entanto, em muitas xilogravuras de Hokusai e Utamaro seria 

possível afirmar que a figura da ama estaria associada à natureza, a uma 

 
11  Shunga (port. “Imagem da primavera”), imagens de cunho erótico muito comuns no 

período Edo (1603-1868). Geralmente eram apresentadas como xilogravuras no contexto da 
artístico ukiyo-e.  
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rusticidade que denotaria liberdade social e sexual, contrapondo-se a priori à 

figura da gueixa associada ao universo das bijin-ga (port. “retrato das 

beldades”), à sofisticação artística e à alcova. Sobre essa contraposição, a 

antropóloga Dolores P. Martinez apresenta a hipótese de que esses elementos 

podem ser notados nas xilogravuras da época, nas quais a figura da ama foi 

retratada de forma “elegante”, muitas vezes da mesma maneira que as 

famosas cortesãs do período Edo, mas in natura, seminuas com os cabelos 

desalinhados (MARTINEZ, 2004, p. 35-36). Dessa forma, ao atenuar os 

elementos que pudessem enfatizar algum caráter sexual, as xilogravuras 

acabariam por reforçar elementos do cotidiano das mergulhadoras, como 

por exemplo a maternidade (Imagem 1).   

 O uso da fotografia para registrar/descrever o “Outro” a partir de 

diferentes objetivos e perspectivas culturais, possibilitou a construção de novas 

narrativas no século 20 sobre as “filhas do mar” como Maraini as definiu. Neste 

caso é importante citar os trabalhos de dois fotógrafos e a sua maneira de 

retratar as ama, o japonês Yoshiyuki Iwase (1904-2001) e o húngaro Francis 

Haar (1908-1997), representantes de diferentes olhares sobre o mesmo tema.  

Nascido e criado em um universo de pescadores, o “fotógrafo do mar” 

Iwase tinha interesse em usar a fotografia para documentar a vida nas 

pequenas vilas de ama ao longo da costa da província de Chiba. Suas 

imagens são muito bem compostas, geralmente retratando as atividades 

comunais femininas (imagem 3), crianças brincando, grupos de ama de várias 

idades reunidas, mães amamentando os filhos, ou seja, apresentando uma 

narrativa visual mundana. Narrativa que é intercalada por retratos individuais 

que ressaltam a beleza natural das jovens mergulhadoras junto às paisagens 

naturais rústicas da costa de forma muitas vezes erotizante. Desse modo, Iwase 

compõe um cenário único ao contrapor a beleza natural feminina à dura 

realidade da atividade de mergulhadora naquela área.  Foi graças a essa 

proximidade criada ao longo dos anos, que o fotógrafo japonês pode 

documentar o cotidiano das ama em Onjuku de forma intimista, tornando-se 

referência no Japão, mas por um longo tempo praticamente desconhecido 

no exterior. 
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Imagem 2 - “Separando konbu” (port. “alga”) (1956) por Yoshiyuki Iwase©. 

 

Fonte: 海女の群像 : 千葉・岩和田 1931-1964 : 岩瀬禎之写真集. 彩流社; 新装改訂, 2012. p. 122. 

 

No caso de Haar, o diferencial estético se encontra na preferência por 

fotografar a natureza local, fazer retratos em close-up e do uso de ângulos 

baixos para retratar algumas atividades realizadas pelas ama. Um olhar menos 

intimista e mais preocupado em construir uma narrativa imagética adequada 

à publicação de um livro ou documentário. 

O fotógrafo húngaro teve uma preocupação em documentar esse 

universo com os olhos voltados para o Ocidente. O próprio título do livro 

Mermaid of Japan (port. “Sereias do Japão”) já seria um atrativo sob a 

perspectiva ocidental, que remete ao imaginário medieval associado ao 

“pecado, vaidade e luxúria” comumente atribuído as sereias. No entanto, na 

cultura japonesa, a figura da “sereia”, no caso ningyo (port. “peixe humano”) 

seria o oposto, um ser antropozoomórfico, feio, cruel e rodeado de 

superstições. O objetivo principal de Haar seria produzir uma espécie de 

“álbum fotográfico” sobre aspectos do universo das ama, seguindo uma 

fórmula parecida com a obra Gueixas de Pontocho publicada por ele no 

mesmo ano (1954). 
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Pela própria natureza da temática retratada, a seminudez feminina está 

presente em várias imagens produzidas pelos dois fotógrafos, possibilitando 

distintas narrativas no contexto das respectivas obras. Se para Iwase o universo 

das ama era ao mesmo tempo familiar e encantador, possuindo “vida própria” 

(Imagem 2) que deveria ser a priori documentado, para Haar este universo 

seria um fragmento de um uma realidade maior, bela e complexa chamada 

“Japão” e que merecia ser compartilhada com o Ocidente.  

Fosco Maraini, enquanto colocava em prática seu projeto de longa 

data, documentar etnograficamente o universo das ama em forma de filme 

e livro, certamente teve acesso aos trabalhos de Iwase, Haar e Horace Bristol 

(1908-1997), publicados no Japão na época. A obra de Haar Mermaid of 

Japan é citada por Maraini  nas fontes bibliográficas no seu livro sobre as ama 

na ilha de Hegura. Para confecção deste capítulo foi consultada a edição 

inglesa Hekura: The Diving Girl’s Island traduzida a partir da edição italiana 

(1960) que foi publicada em 1962 no Reino Unido.12 

Ao dar início efetivo ao projeto de documentar as ama em seu habitat, 

a primeira dificuldade surgida foi sobre qual seria o local ideal para realizar 

essa etnografia. Na época, ao consultar uma pesquisa do eminente folclorista 

Kunio Yanagita (1875-1962), Maraini descobriu que existiam mais de cinquenta 

vilas de ama espalhadas em vinte e quatro localidades pelo Japão (MARAINI, 

1962, p. 17). A dificuldade estaria em selecionar o lugar “ideal” para realizar a 

etnografia, ou seja, um local que não houvesse sido explorado (i.e 

documentado/fotografado) ainda. Primeiramente ele visitou a área de Toba 

na província de Mie, famosa pela produção artificial de pérolas desenvolvida 

por Kokichi Mikimoto (1858-1954) no final do século 19. No entanto a curta 

experiência mostrou exatamente o contrário do que o olhar sempre curioso 

do fotógrafo-etnógrafo  procurava: 

 

 

 
12 A partir da publicação original em italiano L’isola delle pescatrici (1960) a obra foi traduzida 
e publicada em outros cinco países, pela ordem de publicação: The island of fisherwomen 
(Estados Unidos, 1962); Hekura: The diving girls island. (Reino Unido, 1962); Die Insel der 
Fischermädchen (Alemanha Ocidental, 1963); Najardenas Ö (Suécia, 1963) e Ama no shima.-

Hekurajima. (Japão, 1964). O relato escrito e pictórico sobre as ama realizado por Maraini em 
pouco tempo tornou-se uma referência na Europa e nos Estados Unidos sobre o tema. 
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I was not very impressed by what I saw. The Ama girls of Toba had 

nothing in common with the mythological sea goddesses about whom 

some of my Japanese friends had talked to me; they were more like 

honest working girls employed at so much an hour to dive a few feet 

into the tranquil roadsteads of the Sea of Ise where the boxes 

containing the oysters lay. The whole atmosphere was of efficient 

industrial routine, which is an excellent thing in this place, of course, but 

differed greatly from the picture which I had been planted in my mind 

by the possibly excessively romantic descriptions of my friends. 

(MARAINI, 1962, p. 19)13 

 

 Descartada a área de Toba, Maraini planejou visitar dois locais próximos 

a Tóquio onde haveria a possibilidade de produzir o seu documentário. 

Inicialmente ele partiu para a área de Hatsushima (fotografada pelo 

fotojornalista Horace Bristol no mesmo ano) próxima à Baía de Tóquio. Na 

esperança de encontrar uma área que não houvesse sofrido a intromissão de 

forasteiros como turistas, “curiosos” e jornalistas, como também a obrigação 

do uso de vestimentas para mergulho, ou seja, que ainda estivesse 

“imaculada” – uma versão japonesa do Taiti retratado pelo pintor francês Paul 

Gauguin (1848-1903) – Maraini rumou para a costa de Onjuku (área 

documentada desde a década de 1940 pelo fotógrafo Yoshiyuki Iwase). As 

primeiras impressões foram promissoras:  

 

 

 

 

 

 
13 “Não fiquei muito impressionado com o que vi. As Ama de Toba não tinham nada em 
comum com as deusas mitológicas do mar sobre as quais alguns dos meus amigos japoneses 

tinham falado comigo; elas se pareciam mais como trabalhadoras honestas empregadas por 
uma hora para mergulhar alguns metros nos tranquilos caminhos do Mar de Ise onde as caixas 
contendo as ostras estavam. Toda a atmosfera era de uma rotina industrial eficiente, o que é 
uma coisa excelente neste lugar, é claro, mas difere muito da imagem que tinha sido 

plantada em minha cabeça pelas descrições possivelmente excessivamente românticas dos 
meus amigos. ” (Tradução minha) 
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At Onjuku things turned out to be much better. There was a real ama-

buraku, or Ama village, quite distinct from the other fishermen’s or 

peasant’s villages along the cost, from which it differed slightly in 

appearance. Here the Ama girls engage in their traditional calling of 

gathering awabi and edible seaweed. They do not wear the appaling 

white bathing-costumes inflicted on their colleagues at Toba by the 

management of Mikimoto concern, but still dive in magnificent nudity, 

as they did when the painter Utamaro saw them two centuries ago 

(MARAINI, 1962, p. 24)14 

 

Ao entrar em contato com um dos líderes da vila para discutir sobre a 

produção do documentário etnográfico, Maraini foi surpreendido pela 

seguinte resposta do ancião dizendo que poderia enviar duas jovens 

“modelos”. E se tratavam de “garotas muito legais, e todas bonitas que já 

trabalharam para muitos fotógrafos, e as taxas são muito razoáveis”. (MARAINI, 

1962, p. 26) 

 Pode-se notar neste trecho que, além da importante fonte de renda 

gerada pelo trabalho das mergulhadoras para toda a comunidade, o “corpo” 

das mais jovens passou ser uma commodity sob a supervisão dos líderes de 

algumas vilas, podendo vir a ser negociado, retratado e consumido. 

Inicialmente para o consumo do público japonês ao ressaltar em forma de 

reportagens fotográficas a tradicional relação das ama com natureza 

(mar/pesca) potencializada por um erotismo primitivo associado à nudez e à 

juventude das retratadas.  Por outro lado, muitas dessas imagens serviriam 

para saciar a curiosidade sobre o “Outro” feminino japonês, pois reforçavam 

um exotismo erotizante, representado pela semi-nudez quase “selvagem” da 

mulher asiática em muitas imagens reproduzidas fora do contexto. Essa 

exposição – muitas vezes de forma equivocada – da figura das ama no Japão 

e no exterior entre as décadas de 1940-1950, contribuiu para que os seus 

 
14 “Em Onjuku as coisas acabaram sendo muito melhores. Havia uma verdadeira ama-buraku, 

ou aldeia de amas, bastante distinta das aldeias de outros pescadores ou camponeses ao 
longo da costa, da qual diferia ligeiramente na aparência. Aqui as Ama se reúnem em sua 
tradicional chamada para juntar os awabi e as algas comestíveis. Eles não usam os trajes de 
banho brancos infligidos a suas colegas em Toba pela preocupada direção da Mikimoto, elas 

ainda continuam mergulhando nuas de forma magnífica, como faziam quando o pintor 
Utamaro as viu há dois séculos.” (Tradução minha) 
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corpos fossem “cobertos” por vestimentas de mergulho em geral parecidas 

com as que já vinham sendo usadas pelas ama de Toba a partir de meados 

dos anos 1960. 

 Após três tentativas frustradas, Maraini toma conhecimento sobre as 

ilhas de Hegura e Mikuria  no Mar do Japão  próximas à península de Noto, 

como um provável local ainda inexplorado, portanto ideal para os propósitos 

etnográficos.15 Foi nesta área formada por sete ilhotas de difícil acesso que 

entre julho e agosto de 1954, Maraini produziu as suas memoráveis imagens 

sobre as ama de Hegura, elevadas à categoria de “musas etnográficas” por 

ele. 

 Entre os anos de 1955 e 1960 os resultados da etnografia de Maraini 

foram apresentados em exposições e periódicos, resultando em um curto 

documentário e um livro. A obra escrita foi estruturada na forma de uma 

narrativa etnográfica, um diário totalizando 200 páginas (intercaladas por 91 

imagens coloridas e branco e preto) que narram cronologicamente sua 

etnografia junto às ama. Ao longo do livro Maraini descreve as dificuldades 

iniciais em se encontrar uma área ainda “imaculada”; as primeiras impressões 

geográficas e naturais das ilhas de Hegura e Mikura; aspectos da religiosidade 

nas vilas e os seus matsuris (port. “festivais”); compara a relação dos japoneses 

e italianos com o mar; faz um breve histórico da presença das ama nas ilhotas 

e as dificuldades iniciais em conseguir a confiança dos habitantes da vila em 

Hegura, principalmente dos homens mais velhos para poder efetivamente ter 

a “autorização” para filmar e fotografar o cotidiano das ama. Superados esses 

percalços, que atrasaram em algumas semanas o planejamento inicial, 

Maraini pode efetivamente adentrar e retratar de forma efetiva – e por que 

não artística – o universo das “mitológicas filhas do mar”. 

 Em seu trabalho de campo podemos notar, além do domínio da língua 

japonesa e do profundo conhecimento do ethos japonês aliado aos métodos 

da antropologia cultural e ao seu olhar de humanista, algumas inovações 

técnicas no campo da fotografia.16 Apesar das limitações, ser obrigado a 

 
15 “Uma coisa, no entanto, foi certa. Finalmente encontramos as ama em seu estado natural. 
Desta vez, onde na presença da coisa real, não uma sobrevivência pálida sobreposta por um 
mundo estranho e hostil, como em Hatsushima ou Onjuku”. (MARAINI, 1962, p. 37)  
16 Inovação técnica que foi usada pelo fotógrafo japonês Yoshinobu Nakamura (1925-1990) 

de forma mais eficiente anos depois no seu clássico livro Nihon no Ama (port, “O Japão das 
Ama”) retratando as ama em diferente áreas do Japão. No livro de fotografias publicado em 
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mergulhar sem cilindro de oxigênio e sozinho, Maraini foi o primeiro fotógrafo 

a registrar a atividade das ama em filme e imagens subaquáticas17 (Imagem 

4).   

 

Imagem 3. “Em direção ao abismo”(1954) por Fosco Maraini © Fonte: Catálogo da 

exposição L’ incanto delle Donne del Mare. Fotografie. Giappone 1954. p. 50) 

 

 Seguindo um caminho diferente dos outros trabalhos publicados sobre 

as ama na época, o caráter etnográfico da obra de Maraini buscou ressaltar 

a dimensão humana (“humanidade primordial”) das mergulhadoras em seu 

cotidiano (Imagem 3), mas sem perder a tênue relação entre o “mito” e a 

realidade, descrita por ele muitas vezes de forma literária em suas obras. Esta 

simbiose pode ser vista nas últimas páginas do seu livro, no qual o fotógrafo-

etnógrafo em um breve capítulo (três páginas), intitulado “Taeko”, narra o 

encontro com uma jovem ama na ilha de Mikuria. Ilustrado por uma 

 
1962 (primeira edição), podemos notar que a maneira de compor algumas imagens sofreu 
influência dos trabalhos fotográficos anteriores de Maraini e Iwase. 
17“As imagens fotográficas e descrições da atividade subaquática das ama constituem o 

momento central do projeto de Maraini e, provavelmente, uma de suas maiores contribuições 
para a história da fotografia do século XX, mas seria errado querer simplificar os resultados de 
sua pesquisa sobre esse objetivo”. (CAMPIONE, 2005, 109)(Tradução minha) 
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sequência de seis retratos coloridos tomados de diferentes ângulos, as 

imagens retratam  o seu encantamento e admiração pela jovem Taeko:18 

 

Taeko was eighteen, and had been diving for two years. With her 

gaiety, innocence, and playfulness, she was truly delightful. She 

plummeted to such giddy, deep, dark depths as almost to disappear 

from the view of those remaining on the surface. Gentle, smiling, and 

slightly plump as she was, she presented a striking contrast to the 

harshness and severity of her surroundings. But that applied only to her 

appearance; her character – so far as we could judge from the short 

time we spent working with her – seemed to be in entire harmony with 

the jagged rocks and fierce, swirling waters of Mikuria. None of the 

other Ama girls dived as deep as the fearless and confident Taeko. 

(MARAINI, 1962, p. 92-93) 

 

 Este trecho apresenta de forma elucidativa a maneira como Maraini se 

relacionava com os sujeitos fotografados por ele, seja na estupa de Gyantsé 

no Tibete, em um vilarejo no sul da Itália ou na remota ilha de Hegura, o 

diálogo com o elemento humano ocorre não só verbalmente, mas mediante 

a uma troca de olhares (fotógrafo-fotografado) que beira a cumplicidade, 

culminando com imagens que vão além do registro etnográfico nos padrões 

da época. As imagens da nudez casta da jovem ama Taeko ultrapassam o 

erotismo/exotismo, redirecionando o “desejo do olhar” sobre o feminino 

japonês para um outro espectro: o da exaltação do “Outro” asiático. 

Possibilitando, dessa forma, uma maneira diferente de enxergar/pensar as 

culturas asiáticas e desorientando a clássica perspectiva orientalista baseada 

na dominação/subjugação do “Outro” asiático a partir do conceito de 

 
18 “Taeko tinha dezoito anos, e mergulhava por dois anos. Com sua alegria, inocência e 
brincadeiras, ela era verdadeiramente encantadora. Ela descia para profundidades tão 

vertiginosas, profundas e escuras como quase desaparecendo da visão daqueles que 
permaneciam na superfície. Gentil, sorridente e gordinha, ela apresentava um contraste 
impressionante com a dureza e severidade do seu entorno. Mas isso se aplicava apenas à sua 

aparência; sua personagem – tanto quanto pudemos julgar pelo pouco tempo que passamos 
trabalhando com ela – parecia estar em total harmonia com as rochas irregulares e as águas 
ferozes e agitadas de Mikuria. Nenhuma das outras Ama mergulhou tão fundo quanto a 
destemida e confiante Taeko.” (Tradução minha) 
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Orientalismo proposto pelo crítico literário e escritor Edward Said (1935-2003) 

para criticar o fenômeno. 

 A primeira exibição pública das fotografias das ama ocorreu na capital 

italiana em dezembro de 1957 – precedendo a publicação do livro (1960) – 

em uma exposição intitulada “Japão de Hoje e de Sempre”. Nela algumas 

imagens da etnografia em Hegura foram inseridas de última hora. No breve 

texto do catálogo da exposição sobre o Japão e os japoneses Maraini definiu 

as ama como19: 

 

[...] sonno donne di forza e salute meravigliose. La loro casta nudità 

avrebbe certo innamorato Gauguin. Questa serie di fotografie si 

riferisce alle Ama dell’isolleta de Hèkura, nel Mar del Giappone, che è 

stata visitata e studiata per la prima volta da uno straniero. (MARAINI 

apud CAMPIONE, 2012, p. 10) 

 

 Após a publicação e a grande divulgação de seus trabalhos 

etnográficos sobre o Japão no final da década de 1950, Maraini tornou-se 

pesquisador associado (1959-1964) do Department of Far Earsten Studies no St. 

Antony’s College da Universidade de Oxford continuando suas pesquisas 

sobre cultura e religiões japonesas. O fotógrafo-etnógrafo voltou outras vezes 

ao Japão, casando novamente em 1970 com a japonesa Mieko Namiki. 

 

Considerações Finais 

O antropólogo italiano Francesco P. Campione, um dos maiores 

especialistas sobre a vida e a obra de Fosco Maraini, afirma que o modus 

operandi do fotógrafo-etnógrafo pode ser compreendido a partir do que ele 

define como a “fórmula Maraini”20: 

 
19 “[...] são mulheres de força e saúde maravilhosas. A sua nudez casta certamente teria 

apaixonado Gauguin. Esta série de fotografias refere-se as ama da ilhota de Hegura, no Mar 
do Japão que foi visitada e estudada por um estrangeiro pela primeira vez.” (Tradução minha) 
20 “O trabalho científico de Maraini no pós-guerra imediato é a expressão de um refinamento 

adicional de sua maneira de conceber tanto a profissão de antropólogo como a concepção 

do significado e valor da pesquisa antropológica. Este refinamento é percebido ao longo de 
duas diretrizes principais que possuem elementos de justificativa mútua entre eles: por outro 
lado, a tensão ética subjacente é enriquecida pelo valor de uma intenção educacional e de 
popularização; por outro lado, a escrita científica  progressivamente se configura como prosa 

literária, enquanto o discurso se integra em um todo orgânico como representação, ou melhor, 
como narrativa ‘fotográfica’ do acontecimento. A série resultante de obras semelhantes à 
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Il lavoro scientifico di Maraini nell’immediato dopoguerra è 

l’espressione  di um ulteriore perfezionamento sis del suo modo di 

concepire la professione di antropologo, sai dela sua concezione del 

significato e del valore della ricerca antropologica. Tale 

perfezionamento si explica lungo due direttrici principal che hanno fra 

loro pareccchi elementi di reciproca giustificazione: da una parte, la 

sottostante tencione etica si arricchisce del valore di um preciso 

intento didattico e divulgativo; dall’altra, la scrittura scientifica si 

configura progressivamente come prosa letteraria, mentre il discorso s’ 

integra in um tutt’uno organico com la rappresentazione, o forse, per 

meglio dire, con la narrazione “fotografica” dell’ evento. Ne vengono 

fuori uma serie di opere assimilabili per struttura in cui un’ampia 

narrazione etnografica è arricchita da centinaia di illustrazioni 

fotografiche, disegni al tratto, cartografie e diagrammi esplicativi. Uma 

sorta di “formula Maraini” che, fra l’altro, ha incontrato um grande 

successo di pubblico, sai in Italia, sai all’estero dove – caso unico per 

l’antropologia italiana [...] (CAMPIONE, 1999, p. 45-46) 

 

“Fórmula” que produziu a partir do registro fotográfico, segundo o 

historiador da arte italiano Gian Carlo Calza, uma fotoetnografia  que também 

pode (e deve) ser analisada sob a perspectiva de obra artística. O historiador 

atribui isso ao interesse natural de Maraini e sua proximidade pelo elemento 

humano que objetivava representar o “Outro” de forma menos “científica” e 

mais humana, atitude que contribuiu “de forma sensível para a nossa 

compreensão do Japão e dos japoneses” (CALZA, 1999, p. 32). As imagens 

das ama em Hegura e Mikuria representariam o encontro de Maraini com o 

seu ideal estético, baseado em um olhar desviado da narrativa orientalista de 

dominação do “Outro” que exotiza/sexualiza a figura feminina asiática por 

 
estrutura em que uma ampla narrativa etnográfica é enriquecida por centenas de ilustrações 

fotográficas, desenhos, mapas e diagramas explicativos. Uma espécie de ‘fórmula Maraini’ 
que, por sinal, encontrou um grande sucesso de público tanto na Itália como no exterior, caso 
único na antropologia italiana.” (Tradução minha) 
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exemplo. Foi no Japão que Maraini – como Pierre Verger na Bahia – sob a 

perspectiva humanista, consolidou o seu olhar sobre a condição humana.  

Desse modo a etnografia de Fosco Maraini, tanto na sua forma textual 

como iconográfica, pode ser lida a partir da perspectiva de um “Orientalismo 

relacional” (MONSERRATI, 2020) não só pelo seu interesse em descrever 

aspectos da cultura, costumes, geografia e religiosidade dos japoneses que 

viriam a “desaparecer” como os ainu em Hokkaido ou as ama em Hegura. Ou 

fazendo comparações com o universo italiano ao apresentar o Japão e os 

japoneses ora como iguais, ora como superiores, mas dificilmente como 

inferiores. Mas também, pelo uso da fotografia para criar imagens que 

legitimassem o seu olhar humanista exaltando as diferenças entre a sua 

cultura nativa, a Itália e adotiva, o Japão. 

Em uma leitura superficial do conjunto da obra de Fosco Maraini temos 

a impressão de que o autor foi fisgado pelo “desejo do olhar” sobre o “Outro” 

japonês como tantos europeus e norte-americanos desde a reabertura do 

Japão na década de 1850, no entanto após uma  leitura mais atenta e feita 

a comparação com a produção acadêmica ou não de muitos dos seus 

contemporâneos (antropólogos, fotógrafos, jornalistas, escritores), notamos 

que a singularidade da obra de Maraini se encontra exatamente em traduzir 

em palavras e imagens a sua necessidade de compreender o “Outro” a partir 

da sua essência e não apenas partindo de teorias antropológicas ou pelo 

registro de imagens que objetivassem “apenas” documentar de forma 

científica e precisa a cultura por ele estudada. Essa característica contribui 

para a popularização das obras de Maraini, convidando o leitor não só a 

adentrar no universo por ele pesquisado, mas também compartilhar 

esteticamente o seu encantamento pelo “Outro” japonês. 
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FLUTUANDO ENTRE A LUZ E O TEMPO:  

AS TEXTURAS DA AUSÊNCIA EM ひろしま/HIROSHIMA DE MIYAKO 

ISHIUCHI  
Lucas Gibson• 

 

Tempo, memória e afeto na obra de Miyako Ishiuchi 

Foi no ano de 2006, durante sua exposição da série Mother’s no Tokyo 

Metropolitan Museum of Photography, que Miyako Ishiuchi recebeu o convite 

de realizar um projeto fotográfico sobre Hiroshima. O convite, que partiu da 

editora Shūeisha, foi visto como uma surpresa pela fotógrafa, que nunca tinha 

visitado Hiroshima até então e considerava que não havia mais o que 

fotografar sobre a cidade, diante da extensa documentação realizada por 

outros fotógrafos (ISHIUCHI, 2008).  

Contudo, diante da possibilidade de desenvolver um trabalho autoral e 

com abordagens diferenciadas, a fotógrafa aceitou a proposta e visitou 

Hiroshima diversas vezes em 2007, gerando a série ひろしま/Hiroshima, que deu 

origem a livros como From Hiroshima (2014) e ひろしま/Hiroshima (2008), e teve 

imagens publicadas em múltiplos catálogos de exposições ao redor do 

mundo. Com o objetivo de compreender a série e suas reverberações em 

profundidade, traçaremos um breve paralelo sobre os primeiros trabalhos da 

fotógrafa até os dias atuais, analisando suas experimentações e mudanças 

de estilo em seus projetos. Posteriormente, serão analisadas outros projetos 

fotográficos sobre Hiroshima concebidos ao longo do pós-guerra, além das 

próprias imagens da série de Ishiuchi e seu contexto de produção, levando 

em consideração suas escolhas técnicas, formais e estéticas, com o objetivo 

de compreender o impacto da série nos dias de hoje e sua contribuição para 

a memória coletiva sobre Hiroshima. 

 
• Lucas Gibson é Mestre em Artes Visuais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e 
pós-graduado em Fotografia e Imagem pela Universidade Cândido Mendes (UCAM). É 
pesquisador dos grupos GEAA (Usp/Unifesp), GEOki (USP) e da CEÁSIA (UFPE). A fotografia 
japonesa do pós-guerra é um de seus principais objetos de estudo, tendo produzido 

comunicações e artigos sobre o tema em diversos eventos e periódicos. Estudou língua, 
literatura, lei e cultura japonesa na Universidade de Osaka de 2014 a 2015. 
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Miyako Ishiuchi nasceu no ano de 1947, dois anos após o término da 

guerra, e começou a fotografar em 1977, com trinta anos de idade, ao pegar 

o equipamento de um amigo emprestado.  Nascida na província de Gunma, 

a fotógrafa passou a infância na cidade portuária de Yokosuka, em 

Kanagawa, local de uma das bases marinhas dos Estados Unidos desde 

agosto de 1945. Foi este o cenário de seu primeiro projeto fotográfico História 

de Yokosuka (fig. 1), em 1977 (FRITSCH, 2018). O projeto, que marca o retorno 

dela à cidade e à memória de emoções conflitantes, traz em seu cerne o 

embate entre o pessoal e o político, aspecto central em muitos de seus 

trabalhos.  

 

 

Figura 1 - História de Yokosuka #98, 1976-77. 

 
Fonte: ENGUITA; SAS; YASUMI (2019, p. 167). 
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O estilo preto e branco, granulado e contrastado1 da figura 1 – bem 

como a união entre o pessoal e o político – constituem características que 

acompanhariam Ishiuchi em mais dois trabalhos centrais de sua trajetória: 

Apartamento (1977-78) e Noite sem Fim (1978-80), que, juntos com História de 

Yokosuka, marcam a primeira fase2 da carreira de Ishiuchi (MADDOX, 2015). 

Apartamento documenta as moradias simples de Tóquio da época, 

mostrando quartos pouco mobiliados e envoltos de precariedade, evocando 

um senso de realidade intenso e se conectando com as memórias da 

fotógrafa de ter vivido em uma habitação naquele estilo. Em Noite sem Fim, 

Ishiuchi continua a revisitar locais associados à sua infância, documentando 

prostíbulos e o distrito da luz vermelha o qual era aconselhada a evitar quando 

criança (FRITSCH, 2018).  

A partir dos anos 80, Ishiuchi voltou sua atenção para o corpo e 

começou a desenvolver séries novas, marcando a segunda fase de sua 

carreira. Esta etapa começa com a série 1.9.4.7 em 1989, em que Ishiuchi 

fotografou mãos e pés de mulheres que nasceram no mesmo ano de seu 

nascimento (1947), como demonstra a figura 2. Também fazem parte desta 

fase as séries Cicatrizes (1991-2002) e Inocência (1994-2007), que apresentam 

cicatrizes como partes naturais e belas do corpo, funcionando como marcas 

da memória e do tempo.  

 

 

 

 

 

 

 
1 Em entrevista a Lena Fritsch realizada em 2016, Ishiuchi declarou que no início de sua carreira 
teve seu estilo comparado ao de Daido Moriyama, de modo que acreditavam que ela era 
sua discípula. Isso acabou gerando uma amizade entre os dois, pois, motivada pelas 

comparações, Ishiuchi telefonou para Moriyama o convidando para a abertura da primeira 
exposição individual de História de Yokosuka. Moriyama compareceu e chegou a escrever 
um texto no livro da série posteriormente (FRITSCH, 2018). 
2 Não objetivamos enrijecer as compreensões sobre a complexidade da obra de Ishiuchi com 

esta separação de fases; na verdade, a usamos apenas para fins didáticos, acreditando que 
auxiliará em um entendimento mais eficaz das escolhas e momentos da vida da fotógrafa. 
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Figura 2 - Miyako Ishiuchi. 1.9.4.7 #9, 1989. 

 
Fonte: sigma-sein.com. 

 

A terceira fase, marcada por uso mais frequente da cor, começa com 

a série Mother’s (2000-2005), com a qual Ishiuchi representou o Japão na 

Bienal de Veneza de 2005. Em Mother’s, Ishiuchi fotografou o corpo de sua 

mãe, falecida no ano 2000, e objetos que pertenceram a ela como forma de 

aceitar sua ausência. Sobre a série, Michiko Kasahara declarou que Mother’s 

fornece o retrato de uma mãe que foi pioneira da emancipação feminina no 

Japão contemporâneo, sendo um projeto representativo das mudanças que 

ocorreram na consciência das japonesas dos tempos atuais (KASAHARA 

apud. SAS, 2015).  

Na série ひろしま/Hiroshima, igualmente representativa desta terceira 

fase, Ishiuchi visita o Memorial da Paz de Hiroshima com o objetivo de 

fotografar pertences de pessoas afetadas direta ou indiretamente pela 

bomba de Hiroshima 3 . Dos 19.000 objetos do acervo do museu, Ishiuchi 

escolheu itens que estiveram em contato direto com o corpo das vítimas, 

dando um especial enfoque a tecidos femininos4 (KOBAYASHI, 2010). 

 
3 Segundo a fotógrafa, a série segue em contínua produção, pois o Memorial da Paz de 
Hiroshima recebe novos objetos a cada ano (FRITSCH, 2018). 
4 De acordo com Makeda Best (2015), em outubro de 1945 pesquisadores estadunidenses 
chegaram ao Japão para estudar o impacto da bomba em diferentes tipos de tecidos, 
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Myriam Sas (2015) destaca, em adição, que na trajetória de Ishiuchi um 

projeto acaba se conectando com o outro – desde o porto de Yokosuka, até 

as cicatrizes do corpo de sua mãe, até chegar às reminiscências de Hiroshima. 

Uma evidente conexão de estilo entre Mother’s e a série ひろしま/Hiroshima 

pode ser vista nas figuras a seguir: 

 

Figura 3 (esquerda) - Miyako Ishiuchi. Mother’s nº 5, 2001.  

Figura 4 (direita) - Miyako Ishiuchi. hiroshima #65, 2007. Doado por Masumi Segawa. 
 

 
Fontes: KOBAYASHI (2010, p. 88) e ISHIUCHI (2008, p. 65). 

 

Ishiuchi fotografou os objetos do Memorial da Paz de Hiroshima com a 

mesma proximidade e afeto que fotografou os objetos de sua genitora. O 

vestido da figura 3, que pertenceu a sua mãe, possui um enquadramento 

semelhante ao retratado na figura 4, que pertenceu a Masumi Segawa, uma 

pessoa que Ishiuchi não conhecia.  O motivo pelo qual a fotógrafa escolheu 

principalmente tecidos5 que pertenceram a mulheres em ひろしま/Hiroshima 

 

buscando compreender como cada material respondeu à explosão. Notou-se, também, que 
tecidos brancos foram menos afetados, enquanto tecidos negros e de algumas outras cores 
foram carbonizados ou se desintegraram. Outro ponto interessante levantado por Best é que 

a escassez de tecidos, principalmente os de algodão, era uma realidade do Japão durante 
a guerra e no imediato pós-guerra, de modo que a escolha por um enfoque nos tecidos por 
parte de Ishiuchi alude a questões sociais, econômicas e políticas do período da guerra. 
5 Acreditamos que a preferência por tecidos na série também passa por sua formação em 

costura na Universidade de Tama (1966), ainda que a fotógrafa tenha abandonado o curso 
antes de terminá-lo. 
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parece estar conectado com as profundas lembranças que cultivou de sua 

genitora (KOBAYASHI, 2010). Ademais, interessante observar que o título ひろ

しま (Hiroshima), escrito em hiragana, faz referência ao passado da escrita 

japonesa, em que tais caracteres eram utilizados primordialmente por 

mulheres.  Tal escolha de Ishiuchi evidencia seu gesto de demarcar o ponto 

de vista da série, qual seja, o de uma mulher (BEST, 2015).  

Ainda que os temas trabalhados por Ishiuchi sejam variados, é possível 

perceber um tópico comum entre todos eles: a representação dos efeitos 

visuais do tempo e sua passagem, intermediados pela memória humana 

(FRITSCH, 2015). Antes de analisarmos com profundidade a série ひろしま

/Hiroshima e suas inovações, estudaremos como se materializaram outras 

representações fotográficas de Hiroshima do pós-guerra, evidenciando seus 

objetivos, linguagens e pontos de vista sobre a tragédia. 

 

Representações fotográficas de Hiroshima no Japão pós-guerra 

Olhando para a história da fotografia japonesa do pós-guerra, é possível 

observar que o período de 1945 a 1952 foi marcado por uma forte censura por 

parte do Comando Supremo das Forças Aliadas à mídia, impossibilitando a 

publicação de imagens que denunciassem os efeitos da guerra e das bombas 

atômicas em Hiroshima e Nagasaki (RICHIE, 1997). Esta proibição não se 

restringia à mídia impressa ou ao rádio, mas abarcava também meios como 

o cinema, o teatro e a pintura, embora os critérios para as artes não fossem 

muito precisos 6 . Deste modo, ainda que produzidas entre o período da 

censura, tais imagens só puderam ser publicadas a partir da assinatura do 

Tratado de São Francisco em abril de 1952, documento responsável por 

também encerrar a Ocupação dos Aliados em território japonês (RICHIE, 

1997)7. 

 
6  Emily Elizabeth Cole (2015) destaca, ademais, a presença da autocensura, fruto da 

mencionada ausência de critérios delineados para as artes, exercendo forte influência na 
escolha dos editores pelo que deveriam ou não publicar.  
7 Importante ressaltar que a censura, embora tenha durado sete anos efetivamente, foi sendo 
suavizada com o tempo para algumas modalidades de arte e mídias informativas, 

principalmente em virtude das mudanças de critério dos censores do Comando Supremo das 
Forças Aliadas do que seria ou não considerado ameaçador (RICHIE, 1997). 
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Finda a censura, instaurou-se um cenário mais propício para o 

desenvolvimento de projetos que tinham a documentação dos efeitos da 

guerra como tema central. As consequências diretas e indiretas das bombas 

de Hiroshima e Nagasaki, assim, foram assuntos cruciais para que fotógrafos 

levantassem questionamentos e debates sobre o que a Segunda Guerra 

Mundial representara para a sociedade japonesa8.  

O livro Hiroshima (1958) de Ken Domon representa uma dessas principais 

documentações da cidade em seu período após o desastre. Domon foi a 

Hiroshima pela primeira vez em 1957, e ficou impressionado como muitas 

pessoas ainda sofriam com as consequências das bombas. O fotógrafo visitou 

diversas vezes o Hospital da Cruz Vermelha & dos Sobreviventes da Bomba 

Atômica de Hiroshima, entrevistando e fotografando vítimas e seus familiares. 

Precursor do movimento do Realismo Fotográfico (1950), Domon priorizava 

uma estética direta, visando a obtenção de um “legado de evidência” 

(MUNROE, s.d.) a partir de uma documentação objetiva da realidade, sem 

interferências subjetivas do fotógrafo. Em sua obra fotográfica sobre 

Hiroshima, buscou mostrar os efeitos da bomba ao mesmo tempo que 

destacava a dignidade das vítimas e a esperança de uma vida melhor, como 

exemplificado pela figura 59. 

 

 

 

 

 

 
8 Importante salientar que esta seção não busca apresentar todos os trabalhos fotográficos 
produzidos sobre Hiroshima pós-bomba. Além da contextualização histórica, a seleção de 
obras aqui posta tem como objetivo final a compreensão mais eficaz da linguagem escolhida 

por Ishiuchi. 
9 Ainda que o Realismo Fotográfico de Domon advogasse por uma estética objetiva em 
teoria, sem interferências sentimentais do operador da máquina, é importante observar que 

a escolha de Domon por um contraste de esperança e sofrimento em Hiroshima representava, 
por si só, uma escolha subjetiva do fotógrafo. O apelo subjetivo também fez-se presente por 
parte dos fotografados (ANDRÉ, 2019). Neste sentido, compreendemos a fotografia como 
uma manifestação que sempre carrega em si alguma parcela de subjetividade, de modo 

que movimentos como o Realismo Fotográfico buscavam, na prática, uma redução de 
interferências e intenções manifestas do fotógrafo em suas produções.  



79 

GIBSON. Flutuando entre a luz e o tempo 

 
 

Figura 5 - Ken Domon. Sr. e Sra. Kotani, dois que sofreram com a bomba. Imagem do livro 
Hiroshima, 1958. 

 
Fonte: TUCKER et al (2003, p. 228). 

 

Após o “fim”10 do Realismo Fotográfico de Domon em 1954 e com a 

introdução do conceito de “Fotografia Subjetiva”11 no Japão, abre-se espaço 

para um momento de experimentações mais subjetivas na fotografia do pós-

guerra. É neste contexto que surgem coletivos como o Grupo VIVO12 (1959-

1961), com fotógrafos que privilegiavam uma linguagem mais 

 
10 Em 1954, em uma palestra intitulada “A Essência da Fotografia Moderna”, Domon declarou 
que a primeira fase do Realismo Fotográfico tinha chegado ao fim, sendo necessário avançar 
para sua próxima etapa. Domon não esclareceu que etapa seria esta, e o Realismo 
Fotográfico não terminou na prática, mas a partir de 1954 mais formas de linguagem 

fotográfica começaram a conquistar espaços no Japão (TUCKER et al, 2003). 
11 Conceito de Otto Steinert introduzido no Japão através do artigo “A Fotografia Subjetiva 
dos Fotógrafos Europeus Modernos”, escrito pelo crítico Yusaku Kamekura na revista Camera 

de maio de 1954. O conceito advogava por uma permissibilidade ampla da experimentação 
fotográfica, sem as preocupações estritas de representações objetivas do Realismo 
Fotográfico, porém não as excluindo como possibilidades fotográficas. Em outras palavras, 
tratava-se de um conceito que abarcava a subjetividade do fotógrafo em seu sentido mais 

abrangente (TUCKER et al, 2003). 
12 O grupo VIVO surge em 1959 a partir da iniciativa dos fotógrafos Eikoh Hosoe, Kikuji Kawada, 
Akira Sato, Akira Tanno, Shomei Tomatsu e Ikko Narahara, em virtude de suas participações na 
exposição Os Olhos dos Dez, que aconteceu em três edições nos anos de 1957, 1958 e 1959. 

O Grupo VIVO funcionava como um escritório cooperativo e darkroom dos participantes, que 
objetivavam divulgar seus trabalhos e agir como seus próprios agentes (TUCKER et al, 2003). 
Embora cada um dos fotógrafos tivesse seus próprios temas e estilos, seus projetos 

compartilhavam de abordagens mais pessoais e subjetivas que a de seus predecessores. 
Curioso perceber como esta liberdade incomodou fotógrafos e críticos de gerações 
anteriores, como Natori Yonosuke, que em discussões publicadas na revista Asahi Camera em 
1960 qualificou um dos trabalhos de Tomatsu como “nada mais que uma impressão, sem 

esforço algum de torná-lo compreensível para os outros” (FRITSCH, 2015, p. 47). O grupo se 
dissolveu em 1961. 
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experimentalista e com subjetividades mais evidentes. O fotógrafo Kikuji 

Kawada (1933), um dos membros do grupo, publica seu principal fotolivro O 

Mapa13 em 6 de agosto de 196514, exatos vinte anos após o lançamento da 

bomba em Hiroshima. O livro continha imagens que faziam referência às 

memórias da guerra e suas consequências diretas, como uma bandeira 

japonesa enlameada e pisoteada, garrafas de Coca-Cola e pacotes de 

Lucky Strike, evidências da intensa americanização do Japão e o 

desenvolvimento da sociedade de consumo. Dentre as imagens de Hiroshima 

que fazem parte do livro, Kawada fotografou manchas causadas pela 

radiação que ficavam no teto do Memorial da Paz de Hiroshima (figura 6). 

 

Figura 6 - Kikuji Kawada. Imagem do livro O Mapa, 1965. 

 
Fonte: SZARKOWSKI; YAMAGISHI (1974, p. 55) 

 

 

 
13 Inclusive, Ishiuchi declarou que O Mapa de Kawada foi uma das obras que a inspirou a 
seguir o caminho da fotografia (FRITSCH, 2015). 
14 Embora o livro tenha sido publicado em 1965, a série de Kawada se inicia de fato em 1960. 
A epifania que leva à concepção inicial do projeto acontece em julho de 1958, quando o 

fotógrafo avista pela primeira vez as manchas da radiação no teto do Memorial da Paz de 
Hiroshima (CHUANG e HINTON, 2021). 
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Embora Kawada tenha sido assistente de Domon em sua 

documentação de Hiroshima, é possível notar a diferença de abordagem de 

ambos os fotógrafos, sendo a de Kawada mais focada em sublinhar os 

elementos subjetivos. De qualquer modo, as gerações de ambos vivenciaram 

a guerra de perto, fosse na juventude que se iniciava ou na tardia. A próxima 

geração, marcada por menos memórias de guerra, optaria por uma 

abordagem diferente de Hiroshima.  

Um bom exemplo destas novas abordagens encontra-se no trabalho de 

Hiromi Tsuchida (1939), que em 1975 iniciou um ambicioso projeto fotográfico 

sobre Hiroshima. O projeto incluía séries sobre monumentos da cidade, as 

pessoas que vivenciaram os efeitos da bomba de forma direta e indireta, e 

um conjunto de imagens de objetos que pertenceram a pessoas atingidas 

pela catástrofe (FRITSCH, 2015). O trabalho foi realizado em parceria com o 

museu do Memorial da Paz de Hiroshima. A fotografias de objetos, que 

compõem uma série de nome Hiroshima Collection (1982-95), são em preto e 

branco e tiradas em um fundo neutro, com um enquadramento aproximado. 

Tais escolham evidenciam a individualidade dos artefatos e permitem uma 

maior abstração dos mesmos, direcionando a atenção do espectador para 

a forma e para a natureza dos objetos em si. As imagens são acompanhadas 

de informações adicionais, como o lugar onde o objeto foi encontrado, a 

data em que o museu o adquiriu e, quando possível, o nome de seu 

proprietário. A figura 7 representa um recipiente usado para carregar 

refeições, encontrado em 1970: 
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Figura 7 - Hiromi Tsuchida. Lunch Box. “Reiko Watanabe (15 anos na época) estava 
participando de uma atividade de prevenção de incêndios com a Ordem de Mobilizações 
de Estudantes, a 500 metros do hipocentro. Sua marmita foi encontrada por autoridades da 

escola embaixo de uma parede de lama. Em seu interior, havia ervilhas fervidas e arroz, um 
raro banquete para a época, que se encontravam completamente carbonizadas. Seu 

corpo não foi encontrado” 15. Imagem da série Hiroshima Collection, 1982-95. 

 
Fonte: FRITSCH (2015, p. 59). 

 
 

Observamos uma preocupação peculiar com a documentação de 

Tsuchida, que é voltada para criar uma memória de guerra com riqueza de 

detalhes, trazendo informações diretas e catalogadoras. A escolha pelo preto 

e branco e pelo fundo neutro reforçam tais ideias, ressaltando o caráter 

documental das imagens, mas ao mesmo tempo instigando o imaginário do 

espectador a partir do objeto fotografado (que pertenceu a alguém com 

 
15 No original, "Reiko Watanabe (15 at the time) was doing fire prevention work under the 
Student Mobilization Order, at a place 500 meters from the hypocenter. Her lunch box was 
found by school authorities under a fallen mud wall. Its contents of boiled peas and rice, a rare 

feast at the time, were completely carbonized. Her body was not found” (FRITSCH, 2015, p. 59) 
(tradução livre). 
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conexões com a tragédia) e do caráter narrativo da legenda. As imagens de 

Tsuchida evidenciam, assim, como os objetos individuais podem representar a 

memória a partir de uma ideia de ausência, fatores que estariam igualmente 

presentes na ひろしま/Hiroshima de Ishiuchi.  

 

A luz, o tempo e as texturas da ausência em ひろしま/hiroshima de Ishiuchi 

Nascida dois anos após o término da guerra (1947), é curioso observar 

que as escolhas de Ishiuchi em sua Hiroshima possuem caráter distinto dos 

fotógrafos vistos até então, aproximando-se mais da abordagem de Tsuchida, 

fotógrafo nascido alguns anos após Kawada e trinta anos após Domon, e com 

uma distância etária menor que a de Ishiuchi. O fator geracional evidencia, 

assim, uma relação distinta com a guerra e, consequentemente, com sua 

interpretação imagética pelos fotógrafos que vivenciaram de maneira mais 

próxima ou distante o conflito. Em ひろしま/Hiroshima de Ishiuchi, alguns dos 

vestidos são fotografados no chão com luz natural, enquanto outros são 

fotografados dentro de uma caixa de luz, o que cria uma sensação 

translúcida que reforça o aspecto flutuante e fantasmagórico das imagens. 

Para Fritsch (2015), tal procedimento causa uma sensação de 

desmaterialização, reforçando uma “beleza mórbida” dos vestidos, o que 

pode ser relacionada com a explosão atômica, que em sua potência 

também é capaz de desmaterializar as coisas. Ainda, a caixa de luz permite 

que a claridade ultrapasse através das roupas, fornecendo uma impressão de 

preenchimento que parecia remeter à presença dos corpos que um dia 

estiveram ali. A figura 8 demonstra como o comportamento da luz nos tecidos 

se manifesta, criando um efeito flutuante a partir da claridade: 
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Figura 8 - Miyako Ishiuchi. hiroshima #69, 2007. 

 
Doado por Hatsuko Abe. Fonte: ISHIUCHI (2008, p. 69). 

 

Ademais, as semelhanças da série de Ishiuchi com a de Tsuchida são 

manifestas, principalmente no que tange à representação de objetos do 

acervo do Memorial da Paz de Hiroshima. Há, inclusive, objetos iguais em 

ambas as séries, porém retratados de maneiras muito particulares, como 

demonstram as figuras a seguir: 
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Figura 9 (esquerda) - Miyako Ishiuchi. hiroshima #09, 2007. Doado por Ritsu Ogawa. Fonte: 
ISHIUCHI (2008, p. 9).  

Figura 10 (direita) - Hiromi Tsuchida. Imagem da série Hiroshima Collection, 1982-95. Doado 
por Ritsu Ogawa. 

 

 
 

Fonte: FRITSCH (2015, p. 60). 
 

No dia 6 de agosto de 1945, Ritsu Ogawa, uma menina de 21 anos, 

estava participando de exercícios matinais no quartel general do exército, a 

800 metros do hipocentro. Quando a bomba foi lançada no mesmo dia, 

Ogawa conseguiu se refugiar em um parque e foi resgatada por soldados, 

mas acabou falecendo em virtude das feridas no dia 11 de agosto (FRITSCH, 

2015). Essa é a história da proprietária do vestido (que acompanha a imagem 

de Tsuchida), e ao olhar as imagens da mesma peça de roupa fotografada 

por dois artistas distintos, percebemos diferenças inevitáveis. Possivelmente, a 

que mais nos chama atenção em um primeiro momento é que a imagem de 

Tsuchida é em preto e branco, enquanto a de Ishiuchi é em cor. Ambas 

possuem uma composição semelhante, considerando que o vestido ocupa a 

maior parte do quadro nas duas imagens, e ambas apresentam fundos 

neutros. A curadora Lena Fritsch enumera mais algumas diferenças entre as 

fotografias: 
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[...] Ishiuchi fotografou o vestido em uma caixa de luz, criando uma 
sensação de translucidez e leveza. [...] Tsuchida traz informações 

concretas sobre a dona do vestido, enquanto Ishiuchi apenas numera 
as fotografias, às vezes adicionando o nome de quem doou o vestido, 
Ogawa Ritsu. Assim, ela fornece mais espaço para a imaginação do 
espectador. Tsuchida documenta o vestido, conta sua história, e 

lembra o espectador sobre o bombardeio atômico. Ishiuchi enfatiza 
uma escolha diferente, “criando” Hiroshima ao invés de documentá-
la. Juntos, o tecido transparente em cima da caixa de luz, o formato 

triangular do vestido e o movimento superior das mangas criam um 
sentimento de flutuação. O vestido “machucado” parece flutuar 
pacificamente em um espaço sem tempo (FRITSCH, 2015, p. 60)16. 

 

Ademais, o mesmo vestido doado por Ritsu Ogawa aparece 

novamente no livro Hiroshima (2008) de Ishiuchi, dessa vez com um 

enquadramento bem próximo e fechado. Muitas vezes Ishiuchi optou por 

abordagens mais próximas, direcionando a atenção para os detalhes das 

roupas como rasgos e partes queimadas.  Isso evidencia uma proposta bem 

específica da série de Ishiuchi no processo de captação dos artefatos: 

 

Figura 11 - Miyako Ishiuchi. hiroshima #09, 2007. Doado por Ritsu Ogawa. 

 
Fonte: ISHIUCHI (2008, p. 63). 

 
16  No original, “[...] Ishiuchi photographed the dress on a light box, creating a sense of 

translucency and lightness. […] Tsuchida provides concrete data about the owner of the dress, 
whereas Ishiuchi only numbers the photographs, sometimes adding the name of the donor of 
the dress, Ogawa Ritsu. As such, she leaves more room for the viewer’s imagination. Tsuchida 

documents the dress, tells its story, and reminds the viewer about the atomic bombing. Ishiuchi 
has emphasised that she chose a different approach, ‘creating’ Hiroshima instead of 
documenting it. Altogether, the transparent fabric on the light box, the triangle shape of the 
dress, and the upper movement of the sleeves convey a feeling of floating. The ‘injured’ dress 

appears to float peacefully in a timeless space” (FRITSCH, 2015, p. 60) (tradução livre). 
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A série de Ishiuchi foi criticada por Tsuchida, que acusou a fotógrafa de 

“transformar a tragédia de Hiroshima em uma linda história” (FRITSCH, 2015, p. 

63)17. Diante desta crítica, em um primeiro momento a forma de fotografar 

Hiroshima de Tsuchida nos remete, inevitavelmente, ao apreço pela sombra 

mencionado por Junichiro Tanizaki (2017)18, e aqui entendendo a ideia de 

sombra a partir de um conceito amplo e metafórico, uma presença 

melancólica e profunda que poderia desnudar a própria beleza de forma 

mais eficaz sem a distração da cor. Lembramos, em adição, da defesa 

levantada por Arthur Omar (1999) pelo preto e branco, que qualifica a 

fotografia como uma “arte da escuridão”, que se realiza a partir do 

“esgarçamento das trevas”, e, por serem “filhas da escuridão e da noite”, as 

fotos só deveriam ser em preto e branco (OMAR, 1999, p. 26-29). Contudo, se 

pensarmos por outro lado, a série de Ishiuchi traz em seu âmago a memória 

de guerra a partir de múltiplas perspectivas, combinando a estética da luz, do 

movimento e da cor com o objetivo de criar um sentimento de 

atemporalidade. Em defesa da atemporalidade e da estética evocadas 

pelas imagens de Ishiuchi, Fritsch declarou: 

 

 A sociedade japonesa e todos nós “lembramos” de Hiroshima de uma 
maneira irreal, abstrata – e a data do bombardeio atômico se 
transformou em uma ilha de tempo dentro de nossa percepção 

histórica (FRITSCH, 2015, p. 63)19. 
 

Ao fotografar os artefatos do museu como se estivessem flutuando entre 

a luz e o tempo, Ishiuchi possibilita a criação de um cenário de paz e 

tranquilidade. A série de Ishiuchi reforça a ideia de Hiroshima como um local 

simbólico, de reflexão sobre as feridas psicológicas deixadas pela guerra. O 

espaço em que os vestidos estão flutuando cria uma impressão de ausência 

 
17 No original, “turns the tragedy of Hiroshima ‘into a beautiful story’”, tradução livre. 
18 Em sua obra Em louvor da sombra (2017), Junichiro Tanizaki disserta sobre o apreço da 
cultura nipônica pela sombra e pela penumbra, aspecto geralmente evitado e visto de forma 

mais negativa na cultura ocidental. A beleza da sombra para os japoneses e seu contraste 
com a claridade é ressaltada a partir de diversos exemplos pelo autor, como as escolhas 
arquitetônicas, as artes performáticas, a culinária, as vestimentas, entre outros aspectos. 
19 No original, “Japanese society and all of us today ‘remember’ Hiroshima in a rather unreal, 

abstract way – and the date of the atomic bombing has become an island of time within our 
perception of history” (tradução livre). 
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de tempo – o cruel poder da bomba também consegue causar a sensação 

de que o tempo foi interrompido, reforçando a sensação de atemporalidade 

das imagens. Não é à toa que o relógio parado foi repetidamente 

fotografado em séries que falavam das bombas, como fizeram Tomatsu, 

Tsuchida e Ishiuchi20. O relógio é um símbolo da bomba e sua relação com o 

tempo, destacando sua força e potência que marcaram intensamente o 

século XX.  

 

Figura 12 - Miyako Ishiuchi. hiroshima #88, 2008. Doado por Shigeo Okimoto. 

 
Fonte: FRITSCH (2015, p. 61). 

 

Ainda que ひろしま/Hiroshima seja um trabalho que evoca a memória 

coletiva de guerra, não podemos esquecer que as fotografias da série 

possuem uma dimensão muito pessoal: estes objetos e vestimentas 

pertenceram a pessoas específicas, com nomes, vidas e memórias 

autônomas, que tiveram suas vidas ceifadas de maneira direta pela bomba 

ou gradualmente por seus efeitos. São pessoas que não podem mais ser 

 
20 Tais fotógrafos registraram relógios parados nas seguintes séries, respectivamente: 11:02 

Nagasaki (1961), Hiroshima Collection (1982-1995) e ひろしま/Hiroshima (2007). 
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fotografadas, mas que aparecem de maneira personificada a partir de seus 

pertences, incrustados nas imagens de Ishiuchi. Segundo Fritsch (2015), as 

pacíficas e silenciosas imagens de ひろしま/Hiroshima constituem retratos dos 

que pereceram. Neste acervo imagético há, ademais, objetos que constituem 

fragmentos do que um dia foram, cujos donos não puderam ser identificados 

e que reforçam ainda mais o poder de aniquilação da bomba: 

 

Figura 13 - Miyako Ishiuchi. hiroshima #35, Dente Falso, 2007. Proprietário não identificado. 

 
Fonte: ISHIUCHI (2008, p. 35). 

 

Assim, Ishiuchi consegue evocar sentimentos múltiplos e simultâneos 

nos espectadores de ひろしま/Hiroshima, dando ênfase à importância da 

memória coletiva sem tornar a memória individual um coadjuvante no 

processo. A empatia se fortalece com a estética das texturas, da luz e da 

flutuação, que nos fornecem a sensação de atemporalidade e nos permitem 

compreender Hiroshima no tempo presente. 
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Hiroshima hoje: dor, memória e impermanência 

“Eu não estou fotografando o passado. Eu estou 
fotografando o momento presente, o tempo do 
agora, onde essas reminiscências estão aqui, junto 

comigo” (ISHIUCHI apud. SAS, 2015, p. 124) 21. 
 

Ao abrir o livro ひろしま/Hiroshima, publicado em 2008 pela editora 

Shueisha, o leitor é surpreendido por um livreto de folhas soltas, no qual consta 

em japonês o poema O Ocaso do Século22 de Wislawa Szymborska, poeta 

polonesa ganhadora do Nobel de literatura em 1996:  

 

Figura 14 - Wislawa Szymborska. Poema “O Ocaso do Século” em japonês. 

 
Fonte: ISHIUCHI (2008, p. 2). 

 
 

 
21 No original, “I am not photographing the past. I am taking the present moment, the time of 
the now, when these remnants are here, together with me” (SAS, 2015, p. 124) (tradução livre). 
22 Para fins de referência em português do título e do poema, usamos o livro Poemas, de 

Wislawa Szymborska, publicado pela Companhia das Letras em 2011 e traduzido do polonês 
por Regina Przybycien.  
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Em seus poemas, Szymborska demonstra uma lucidez profunda acerca 

da falência de valores do século XX, refletindo sobre a condição humana a 

partir de uma perspectiva sóbria e de compreensão de seu lugar no mundo. 

A presença do poema O Ocaso do Século no livro de Ishiuchi é de uma 

coerência ímpar, considerando que Szymborska foi uma poeta nascida no 

período entreguerras e que vivenciou a experiência da Segunda Guerra 

Mundial. No mencionado poema, diz o eu-lírico: 

 

Era para ter sido melhor que os outros o nosso século XX. /Agora já não 
tem mais jeito,/ os anos estão contados,/ os passos vacilantes,/ a 
respiração curta./ Coisas demais aconteceram,/ que não eram para 
acontecer,/ e o que era para ter sido/ não foi./ Era para se chegar à 

primavera/ e à felicidade, entre outras coisas./ Era para o medo deixar 
os vales e as montanhas./ Era  para a verdade atingir o objetivo/ mais 
depressa que a mentira./ Era para já não mais ocorrerem/ algumas 

desgraças:/ a guerra por exemplo,/ e a fome e assim por diante./ Era 
para ter sido levada sério/ a fraqueza dos indefesos,/ a confiança e 
similares./ Quem quis se alegrar com o mundo/ depara com uma 
tarefa/ de execução impossível./ A burrice não é cômica./ A 

sabedoria não é alegre./ A esperança/ já não é aquela bela jovem/ 
et cetera, infelizmente./ Era para Deus finalmente crer no homem/ 
bom e forte/ mas bom e forte/ são ainda duas pessoas./ Como viver – 

me perguntou alguém numa carta,/ a quem eu pretendia fazer/ a 
mesma pergunta./ De novo e como sempre,/ como se vê acima,/ não 
há perguntas mais urgentes/ do que as perguntas ingênuas 
(SYMBORSKA, 2011, p. 142).  

 

Neste poema, Szymborska reflete sobre o século XX e sobre seu 

insucesso, utilizando a metáfora do ocaso para caracterizá-lo e enumerando 

diversas situações que poderiam (ou deveriam) ter sido alcançadas ou 

evitadas, mas não foram. No fim, a poeta traz à reflexão a importância das 

perguntas ingênuas, as realmente urgentes, diante de um mundo que 

desconhece como viver e, por isso, abre espaço para o medo, a fome, a 

guerra e a desesperança. 

A tragédia das bombas no Japão poderia ser um evento que dialoga 

diretamente com essa desesperança evocada. Mais de setenta anos após o 

ocorrido, muito ainda se discute sobre a real necessidade da investida para a 

obtenção da rendição japonesa na Segunda Guerra Mundial. Antes mesmo 

das bombas, grande parte das cidades japonesas já se encontrava dizimada, 

como Tóquio, que foi arrasada com bombas incendiárias em março de 1945. 
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Nagoya, Osaka e Kobe também foram algumas das muitas cidades 

destruídas, trazendo perdas imensuráveis para o Japão. Segundo o almirante 

William Leahy, assessor próximo de Truman, 

 

[...] o uso dessa arma bárbara em Hiroshima e Nagasaki não foi de 
qualquer ajuda material em nossa guerra contra o Japão. Os 
japoneses já estavam derrotados e prontos para render-se. Sendo os 

primeiros a usá-la, nós adotamos um padrão ético comum aos 
bárbaros” (DUTRA, 2008, p. 45).  

 

Diante das informações sobre as bombas trazidas por Leonardo Dutra 

(2008), defendemos a tese de que o uso das bombas atômicas teve como 

real objetivo uma demonstração de poder e intimidação à União Soviética, 

principal adversária ideológica dos Estados Unidos e uma das protagonistas 

do palco da Guerra Fria, que se instauraria logo após a Segunda Guerra 

Mundial. Ainda que saibamos se tratar de um debate extenso, entendemos 

que as bombas poderiam ter sido evitadas, considerando que tenham sido 

utilizadas para realmente obter a rendição, fato este que não acreditamos, 

diante dos argumentos expostos. 

De qualquer modo, diante de um cenário em que não é possível mudar 

os fatos, cabe-nos questionar até que ponto as imagens de Ishiuchi poderiam 

efetivamente provocar uma conexão com seus espectadores e permitir um 

olhar crítico sobre a condição humana. Aliás, a mesma pergunta que Ishiuchi 

fez a si própria, fazemos aqui nesta pesquisa: por que fotografar Hiroshima 

hoje, mais de setenta anos depois do ocorrido? Para Fritsch (2015, p. 62), uma 

questão que não pode ser esquecida é o “discurso purificador” que Hiroshima 

proporciona para o país, em que a representação constante do Japão como 

vítima contribui para ofuscar seus crimes de guerra, como o Massacre de 

Nanquim e as “mulheres de conforto”, apenas para citar alguns exemplos23.  

 
23 O Massacre de Nanquim consistiu em uma série de assassinatos e estupros cometidos na 

cidade de Nanquim, na época capital da China, por tropas do Império japonês. A invasão, 
que aconteceu durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa em 1937, resultou na morte de 
milhares de civis chineses e combatentes desarmados. A expressão “mulheres de conforto”, 
por sua vez, é usada para designar mulheres coreanas, chinesas, filipinas e de outras 

localidades da Ásia que foram forçadas a se prostituírem durante a guerra para os militares 
japoneses. 
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De fato, grande parte dos trabalhos artísticos japoneses que buscam 

suscitar reflexões sobre a guerra evitam explorar o lado obscuro das escolhas 

nipônicas.24 Todavia, Hiroshima permanece como um local simbólico para o 

mundo, em que seu nome, ao ser mencionado, nos remete ao bombardeio 

atômico de 1945. As imagens de Ishiuchi, feitas muitas décadas depois do 

fato, trazem uma atenção renovada para o terror do ocorrido e para suas 

consequências, como a situação dos hibakusha (sobreviventes da bomba) e 

seus descendentes, que até hoje sofrem discriminação na sociedade 

japonesa, em virtude da insuficiência de informações acerca dos efeitos 

posteriores da radiação (FRITSCH, 2015). Em adição, quando descobrimos o 

contexto da série, somos tomados por uma sensação de empatia, processo 

trabalhado extensivamente por Susan Sontag em sua obra Diante da dor dos 

outros (2003). Sontag questiona a capacidade de imagens de conflito de 

causarem real empatia em seus espectadores e ensejar atitudes que gerem 

mudanças. Entre a ação e a letargia, qual prevaleceria quando somos postos 

diante dessas imagens? Sontag faz alusão ao poder anestesiador das 

fotografias explícitas de conflitos, considerando um mundo habitado por um 

excesso de imagens e que as tornou objetos de consumo.  Menciona, 

ademais, sobre o aspecto ficcional das memórias, destacando que a 

memória é sempre da ordem do individual: a coletiva seria uma tentativa de 

estipular que determinada coisa seria importante e, assim, digna de ser 

lembrada: 

 

O motivo para criar repositórios públicos para essas e outras relíquias é 

assegurar que os crimes retratados pelas fotos continuem presentes na 
consciência das pessoas. Isto se chama lembrar, mas na realidade, é 
bem mais do que isso. O museu da memória, em sua proliferação 
atual, é produto de uma maneira de pensar [...] Lembrar, cada vez 

mais, não é recordar uma história, e sim ser capaz de evocar uma 
imagem (SONTAG, 2003, p. 59-60).  

 

 
24  Um exemplo interessante que foge a essa regra é o documentário O exército nu do 
imperador em marcha (1987), de Kazuo Hara, que constitui um retrato de um japonês 

veterano da guerra do Pacífico que toma como missão de vida denunciar os crimes de guerra 
japoneses (SONTAG, 2003). 
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Diante dos pontos levantados, é imperioso lembrar que as imagens de 

ひろしま/Hiroshima não constituem imagens tradicionais de conflito, nem 

apresentam elementos tão diretamente chocantes na composição. Elas 

possuem uma concepção muito mais subjetiva em sua mensagem do que 

grande parte dos trabalhos sobre Hiroshima e Nagasaki do pós-guerra – como 

a Hiroshima (1958) de Domon, O Mapa (1965) de Kawada e a Hiroshima 

Collection (1982-95) de Tsuchida, apresentados anteriormente –, permitindo 

um espaço ainda maior de reflexão e ponderação.  

Ao escrever um dos textos que acompanham o livro ひろしま/Hiroshima 

de 2008, Ishiuchi afirmou que havia dois vestidos no livro os quais as 

proprietárias não foram identificadas. A fotógrafa declarou que, quando 

olhava para eles, podia visualizar as jovens que os vestiam, e que esses 

pensamentos foram os propulsores para a publicação do livro (ISHIUCHI, 2008). 

Um desses vestidos pode ser visto na imagem a seguir:  

 

Figura 15 - Miyako Ishiuchi. hiroshima #35, , 2007. Proprietária não identificada.

 
Fonte: ISHIUCHI (2008, p. 71). 
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Como Ishiuchi, nos colocamos a pensar quem poderia ter usado este 

vestido, para que ocasião foi comprado, se herdou de algum familiar, se era 

colocado com frequência. As fotografias de ひろしま/Hiroshima, intimamente 

ligadas ao conceito estético do Mono no aware 25 , carregam em sua 

impermanência e resignação o brilho intenso e vivo da memória.  No fim, 

fotografamos para lembrar ou, paradoxalmente, para esquecer 

(FONTCUBERTA, 2010) – as fotografias de ひろしま /Hiroshima operam em 

ambas as zonas, pois nos mostram uma dor que traria mais alívio esquecer, 

mas ativam a lembrança como veículo de conscientização e manutenção 

da vida futura. Para além da memória e da atemporalidade, as fotografias de 

Miyako Ishiuchi adicionam uma carga simbólica e artística a estes objetos, 

possibilitando que reverberem e criem múltiplos questionamentos em 

espectadores de diversas épocas.  
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A MITOLOGIA JUDAICO-CRISTÃ NOS MANGÁS:  

OS DEMÔNIOS EM DEVILMAN (1972-1973) DE GO NAGAI 
 

Thiago Tomoaky dos Santos Sato• 

 

1. Introdução 

O presente capítulo1 se propõe a ser um estudo sobre a representação 

dos demônios da mitologia judaico-cristã em mangás (histórias em quadrinhos 

japonesas) sob perspectiva histórica, buscando interpretar esta utilização de 

elementos da religiosidade estrangeira nas elaborações narrativas de 

Devilman, mangá escrito e desenhando por Go Nagai que foi publicado no 

Japão entre 1972 e 1973. Para tal, a análise é dividida em três partes: 1- uma 

breve abordagem sobre a pluralidade religiosa japonesa e sobre a presença 

do cristianismo no Japão; 2- considerações sobre a utilização de elementos 

religiosos nos mangás; 3- um estudo sobre os demônios na obra Devilman. 

Esta pesquisa está inserida na produção acadêmica brasileira sobre as 

histórias em quadrinhos, um campo minoritário, porém, em ascensão. No caso 

deste trabalho, se desenvolve as possibilidades do mangá como fonte 

histórica para os estudos japoneses e da religiosidade. A fundamentação 

teórica é baseada na História Cultural e nos estudos de Michel de Certeau 

sobre a cultura, que evita uma análise a partir da percepção de dominante 

e dominados, mas da apropriação que as diversas forças fazem da cultura 

em seu cotidiano. Go Nagai, o escritor e desenhista de Devilman, mesmo 

sendo o autor, dotado de técnicas e estratégias 2 , é também um 

“consumidor”3 que se apropria da coletividade e da cultura na qual está 

 
• Mestrando em História Social na Universidade Estadual de Londrina (UEL) sob orientação do 
Prof. Dr. Richard Gonçalves André (UEL). 
1 A análise faz parte da pesquisa de mestrado em andamento, realizada na Universidade 
Estadual de Londrina, cujo objeto é a mitologia judaico-cristã nos mangás, utilizando-se a obra 
Devilman (1972-1973) como fonte. 
2 A estratégia é “o cálculo (ou a manipulação) das relações de forças que se torna possível a 
partir do momento em que um sujeito de querer e poder (uma empresa, um exército, uma 
cidade, uma instituição científica) pode ser isolado” (CERTEAU, 2009, p. 93) 
3 Para Michel de Certeau (2009, p. 40), consumidor é uma palavra que busca esconder as 

fabricações destas pessoas, postulando a elas a responsabilidade de simplesmente consumir. 
Um dos principais pontos da teoria de Certeau é que os consumidores realizam as ações que 



98 
SATO. A mitologia judaico-cristã nos mangás 

 
 
 

inserido. O contexto histórico-social transparece em sua arte de fazer mangá. 

Neste sentido, uma das formas de analisar a fonte será a partir do processo de 

criação do mangá, para tal, nos basearemos em entrevistas que o autor 

concedeu em diversos momentos de sua carreira. 

 

2. Pluralismo religioso e cristianismo no Japão  

As duas maiores religiões do Japão são o xintoísmo e o budismo. A 

primeira é considerada como uma religião primordial nativa do arquipélago, 

pouco praticada fora do país (SHOJI, 2021). A segunda, apesar de sua origem 

estrangeira (Índia), possui características próprias no Japão, sendo, uma delas, 

a não exclusividade: em um processo de aproximações e rupturas, o budismo 

praticado no Japão tem como distintivo uma união do xintoísmo (KATO, 2012, 

p. 125). No Japão pós-guerra, é comum os japoneses manterem práticas 

xintoístas e budistas concomitantemente, realizando cerimônias de ambas as 

religiões, mesmo sendo crenças relativamente distintas (YUSA, 2002). 

Segundo o Japan Statistical Yearbook 2021, uma publicação oficial do 

governo japonês com os dados estatísticos de 2015 até 2018, existem cerca 

de oitenta e nove milhões de xintoístas e oitenta e oito milhões de budistas; 

quanto aos cristãos, são menos de dois milhões. Há aproximadamente nove 

milhões de japoneses não religiosos ou que são de outras religiões. Em nota de 

rodapé, o quadro estatístico explica: “total de adeptos excede o total da 

população japonesa, uma vez que muitos pertencem tanto ao xintoísmo 

quanto ao budismo”4 (JAPAN, 2021, tradução nossa).  

Tal nota de rodapé pode ser um indício que condiz com a análise que 

Adam Barkman (2010) faz da religiosidade japonesa. Segundo o autor, a 

principal característica dela é a pluralidade religiosa. A busca por uma 

verdade absoluta ocupa um lugar secundário entre os religiosos pluralistas, 

sendo a salvação individual e a transformação pessoal o principal objetivo. 

Desta forma, pluralistas tendem a desconfiar de religiosidades doutrinárias. 

 
podem e em sua condição de ausência de poder criam espaços silenciosos, ou mudos, 
fabricam novos produtos que escapam de uma técnica. 
4 “Total adherents exceed the total population of Japan, because many people belong to 
both Shintoism and Buddhism”. 
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Como não compreendem a própria crença como uma forma de restrição à 

outra, tendem a realizar uma ou outra prática religiosa, mesmo que sejam 

crenças diversas, de acordo com a situação específica (BARKMAN, 2010).  

Há uma expressão popular japonesa que pode ser utilizada para 

explicar esse pluralismo: “nasça xintó, case cristão e morra budista”. Por 

exemplo, um japonês que se considere budista ou ateu pode decidir realizar 

sua cerimônia de casamento em um templo cristão por questões estéticas5, 

de modismo consumista, de influência da cultura pop ocidental ou até 

mesmo de preço, mas, de fato, não se importa muito com a doutrina cristã 

em si (NAKAGAWA, 2008, p. 8). Além disto, a celebração do casamento como 

um rito religioso ocorre somente após o final da Segunda Guerra Mundial, sob 

influência dos Estados Unidos (ORTIZ, 2000, p. 156). 

Mesmo que elementos religiosos estejam presentes no cotidiano 

japonês (com templos e santuários em meio às cidades, do costume de visitar 

os túmulos dos ancestrais e a manutenção de altares dentro das casas de 

família), dois terços da população japonesa não se consideram parte de uma 

religião. Sendo assim, a partir da influência aliada após a derrota na Segunda 

Guerra Mundial, o Japão é considerado uma sociedade secular (KISALA, 2006). 

Suichi Kato (2012) afirma que a secularização da cultura se fortaleceu na Era 

Tokugawa com o processo de urbanização do Japão, com a população 

citadina cada vez mais focada no “aqui” e no “agora”, ou seja, menos 

preocupadas com questões pós-morte e da existência um mundo 

real/espiritual. Ao mesmo tempo, o budismo se institucionalizava a partir da 

construções de templos, nos quais eram registrados os nascimentos; enquanto 

os santuários xintoístas e o culto aos kami6 serviam como espécie de proteção 

 
5 Existem diversas matérias jornalísticas de demonstram essa tendência. Um exemplo é o artigo 

“Christian-style weddings remain popular in Japan, but allure is more about optics than religion” 
do jornal The Japan Times (HUESTON, 2017). 
6 “Kami é o conceito mais importante do Xintoísmo, podendo ser traduzido por ‘deus’ ou 
‘deusa’, ou mesmo ‘deuses’ ou ‘deusas’ de uma forma geral, um termo que, entretanto, não 

pode ser confundido com o termo ‘deus’ das religiões monoteístas. [...] Uma tradução 
alternativa para kami poderia ser ‘espírito divino’” (SHOJI, 2021, p. 13). 
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a questões cotidianas; já a ética neoconfucionista adotada pela elite 

samurai7 oferecia uma certa ordem à sociedade japonesa. 

Identificando-se como um ritualista-ateu, comenta Hisayasu Nakagawa 

(2008): “posso, com toda sinceridade, responder que sou budista, ou xintoísta 

ou até mesmo ateu, segundo os critérios europeus” (p. 8), afirmando que 

apesar de serem raros os japoneses que adotam uma estrutura mais 

doutrinária de religião, eles frequentemente realizam os rituais sagrados em 

casa ou nos santuários e templos. 

Uma das hipóteses que trabalhamos nesta pesquisa é que esta forma 

não doutrinária e plural de compreender a religiosidade no Japão favorece a 

grande quantidade de obras de cultura pop que tem como base narrativa 

elementos religiosos japoneses ou estrangeiros, sendo observada grande 

liberdade criativa por parte dos autores sobre aquilo que é sagrado para 

muitas pessoas. 

A apropriação de elementos mitológicos como entretenimento 

remonta a períodos anteriores ao que se convencionou chamar de Japão 

Moderno (ou seja, anterior ao processo da Restauração Meiji). No período Edo 

(1603-1868), os yokai8 passaram a ser utilizados como “personagens de livros, 

ilustrações, sátira política, brincadeiras, e foram se espalhando por outras 

regiões além da capital, como Quioto e Osaka” (WANDERLEY, 2013, p. 79). A 

partir do século XX, os yokai se tornaram muito comuns como mascote de 

cidade e personagens nos enredos de mangá e animê9.  

 

 
7 “No início, são guerreiros rudes, mal armados e treinados, que auxiliam os senhores locais a 
manter as suas propriedades. Muitos deles são agricultores na maior parte de suas vidas. Com 
o passar do tempo, esses guerreiros sofisticam seus métodos de luta, os armamentos se 
aperfeiçoam e, mais do que isso, os samurais se tornam uma casta com seu código de valores 

próprios, o bushido” (SAKURAI, 2007, p. 728). 
8 Yokai não possui uma tradução para o português. A palavra abarca uma série de criaturas 
sobrenaturais do folclore japonês, mas que não são consideradas objetos de adoração (kami).  
9  “Animê significa ‘animação’ em japonês. É a forma contraída de animação em inglês 
(animation), da qual deriva a versão de sotaque nipônico animeeshon. Assim, para os 
japoneses, todo e qualquer desenho animado é um animê. [...] No exterior, convencionou 
chamar de animê especificamente os desenhos animados produzidos no Japão ou com o 

conjunto de características específicas que os japoneses desenvolveram nesta área, que dão 
às suas produções um estilo próprio hoje definido como ‘japonês’” (SATO, 2007, p. 31). 
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O cristianismo e judaísmo, ao contrário do xintoísmo, possuem um 

fundador bem definido, doutrinas, preceitos, mandamentos e organizações 

bem hierarquizadas. Apesar de ser minoritária, existem pessoas no Japão que 

seguem a religião cristã de forma similar ao que encontramos no Ocidente e 

ela está culturalmente presente em vários aspectos do cotidiano japonês, 

desde produtos e comportamentos importados e nas próprias criações 

japonesas, como os mangás. 

Ao colocar a história da relação cristianismo e Japão em perspectiva, 

desde a chegada dos navios portugueses no arquipélago em 1549 até os dias 

atuais, observa-se que os dirigentes e a sociedade japonesa mantiveram uma 

relação desconfiada quanto à religião ocidental, ao mesmo tempo em que 

observavam com atenção os elementos que poderiam ser adotados no 

Japão e aqueles que não seriam bem-vindos.  

Podemos subdividir esta relação nas seguintes etapas: a) o cristianismo 

é introduzido no Japão pelas missões jesuíticas em 1549, iniciando um processo 

de catequização no arquipélago que ocorria de forma relativamente 

eficiente; b) entre 1614 e 1867, o cristianismo é proibido em todo Japão e seus 

seguidores são violentamente perseguidos. Algumas comunidades, porém, 

mantiveram o culto cristão em segredo, os chamados karukare kirishitan 

(cristãos escondidos); c) entre 1873 e 1945, já durante a Restauração Meiji e os 

esforços estatais para a consolidação do xintoísmo como religião oficial e o 

culto ao imperador, o Japão deixou de interditar cristianismo em um sinal de 

boa vontade às potências estrangerias, porém, era uma religião 

marginalizada e desestimulada; d) entre 1945 e os dias atuais, com a derrota 

na Segunda Guerra, o Japão instituiu a liberdade religiosa constitucional, se 

tornando um Estado laico. O cristianismo continua sendo uma religião 

numericamente minoritária, porém, seus fiéis têm ampla liberdade de culto 

(YUSA, 2002). 
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Estima-se que um milhão de japoneses já eram convertidos ao 

cristianismo no ano de 1602 (SAKURAI, 2007, p. 1022). Os daimios10 permitiram 

o avanço do processo evangelizador levado à cabo pelos jesuítas, pois 

percebiam que a conversão ao cristianismo favorecia os negócios com os 

portugueses. Após 1614, porém, o Xogunato Tokugawa modificou esta 

permissividade com os europeus, pois identificaram um risco de dominação 

estrangeira a partir da religião. Os europeus foram expulsos e o cristianismo 

proibido (SAKURAI, 2007). As influências europeias se mantiveram mesmo no 

período de proibição do culto cristão em solo japonês entre 1614 e 1873: o 

sistema educacional e de saúde sofreram influência das missões jesuíticas, e, 

em pequenas doses, informações sobre o Ocidente continuavam chegando 

ao Japão nesse período de isolamento11 (PELLICA, 2017).  

Posteriormente à rendição incondicional na Guerra do Pacífico, 

atendendo aos critérios estabelecidos pelos Estados Unidos, o Japão adota o 

sistema de monarquia constitucional liberal, no qual a divindade imperial não 

é citada e a liberdade religiosa é instituída, gradualmente tornando-se mais 

secular também no âmbito social. Nota-se que mesmo a presença militar e 

cultural estadunidense no pós-guerra não trouxe a conversão da população 

japonesa em larga escala ao cristianismo, porém, a influência estrangeira se 

estabeleceu de diversas formas, incorporando à cultura japonesa mais 

elementos cristãos, seja nos ritos matrimoniais ou na cultura pop, assim como 

os estrangeirismos em inglês na língua japonesa.  

O xintoísmo, o budismo, o cristianismo e as novas religiões e seitas 

coexistem no Japão do pós-guerra, sendo que a maioria dos japoneses 

consideram não ter uma fé religiosa pessoal. Assim, as atividades sagradas se 

converteram em atividades culturais (YUSA, 2002, p. 113). Práticas de origem 

religiosa são realizadas cotidianamente no Japão sem que necessariamente 

se atribua um valor sagrado/doutrinário para elas. Este é um dos fatores que 

 
10 Senhores de terra do período pré-moderno japonês. 
11 Durante o período Tokugawa, entre 1603 e 1853, o Japão adotou uma política externa de 
isolamento conhecida como sakoku (país fechado), no qual só mantinham relações 

comerciais limitadas e com regras específicas com a Holanda, China, Coreia e Ryukyu (Reino 
de Okinawa) (KAZUI e VIDEEN , 1982) 
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permitem que alguns japoneses não se filiem a uma religião específica, 

adotando e adequando diversas crenças de acordo com a necessidade 

específica, sendo utilizadas inclusive na produção de narrativas em mangá. 

 

3. Elementos religiosos nos mangás 

O uso de mangás como fonte histórica normalmente é amparado pelas 

diversas metodologias e reflexões acerca da arte sequencial e das histórias 

em quadrinhos. O mangá faz parte deste tipo mídia e utilizar destes recursos 

metodológicos faz sentido. Entretanto, é necessário observar algumas 

especificidades dos quadrinhos japoneses frente aos seus pares.  Por exemplo, 

a composição da cena e dos quadros da página nos mangás seguem regras 

próprias; o uso das onomatopeias como parte integrante da arte e da 

narrativa; questões comerciais, demografia, de impressão e de 

geolocalização. Características de mercado são importantes, pois os mangás 

são atualmente os quadrinhos mais lidos no mundo, conquistando leitores fora 

do Japão (de forma legal ou por meio da pirataria online) e isto impactou 

diversos aspectos da arte e narrativa nos mangás, o tornando mais 

convidativos para ocidentais, mesmo mantendo diversas características 

destinadas ao público doméstico (LUYTEN, 2012). Em dados de 2020 

divulgados pela European Digital Comics12, o Japão é apontado como o 

maior mercado de quadrinhos do mundo, representando 43% do mercado 

global, os Estados Unidos representam 15% e a França, maior mercado da 

Europa, 8% - sendo os mangás vendidos mais que os quadrinhos europeus em 

seu próprio mercado (TURRIN, 2021). 

Consumido por todos os gêneros e idades, o mangá é uma linguagem 

que possui obras dos diversos gêneros literários, das revistas infantis, de ação 

ou de comédia, até romances históricos, biografias, dramas, pornografia, 

entre outros. Os quadrinhos ocidentais também abarcam estes gêneros, 

entretanto, normalmente o fazem para um consumidor de nicho, ao passo 

que os mangás dos diversos temas são normalmente serializados de forma 

 
12 Programa de incentivo aos quadrinhos digitais da União Europeia. 
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semanal em grandes revistas impressas e digitais. Isso se reflete no mercado: 

na Europa, em 2020, os quadrinhos representaram em média 2% do mercado 

editorial (TURRIN, 2021), ao passo que, no Japão, a fatia é muito maior, 

batendo o recorde em 2021 com 40,4%, segundo dados da National Publishing 

Association / Publishing Science Institute, instituto de pesquisa da indústria 

editorial japonesa (ORICON, 2022). 

Entre os milhares de títulos de mangá, a presença de elementos da 

cultura religiosa japonesa e do Extremo Oriente são muito comuns, mas 

também chama a atenção a frequente utilização da mitologia judaico-cristã 

como inspiração no desenvolvimento narrativo dos mangás. Ressalta-se que, 

segundo os levantamentos realizados até o momento, com raras exceções, 

não existe um ímpeto evangelizador nestas obras. 

Quando os autores de mangá usam a mitologia judaico-cristã como 

base da narrativa, não existe a necessidade de seguir a doutrina católica, 

protestante ou judaica. Pelo contrário, observa-se uma grande liberdade 

criativa no trato da religiosidade, algo similar com o que ocorre quando 

referenciam o xintoísmo ou o budismo. Nesse sentido, as referências às 

narrativas bíblicas são alteradas de acordo com a necessidade do enredo. 

Por exemplo: no mangá Nanatsu no Taizai13 , escrito e ilustrado por Suzuki 

Nakaba entre 2012 e 2020, os heróis são nomeados de acordo com os sete 

pecados capitais, exatamente como diz o parágrafo 1866 do catecismo da 

Igreja Católica (Avareza, Gula, Inveja, Ira, Luxúria, Preguiça e Soberba), 

enquanto o time antagonista é composto por uma dezena de demônios 

nomeados como “Os 10 Mandamentos”. Os nomes destes dez, por outro lado, 

não condizem com as leis revelada para Moises. São eles, no mangá: Piedade, 

Amor, Paciência, Retenção, Pureza, Repouso, Pacifismo, Fé, Altruísmo e 

Verdade. Além do nome, o comportamento, os poderes e habilidade de 

combate destes personagens estão relacionados com seu “pecado” ou 

“mandamento”. Este é um exemplo de como um dos princípios mais sagrados 

 
13 Em português, Sete Pecados Capitais. 
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da religião judaica se torna um recurso narrativo bem inusitado em uma obra 

de mangá. 

 

Figura 1 - Cena da abertura de Fire Force (2019-) 

 
Fonte: Crunchyroll. 

 

A Figura 1 é uma cena da animação japonesa adaptada do mangá 

Fire Force (2015-). Ela nos fornece alguns elementos que indicam estas 

adaptações do cristianismo. Nesta obra, os heróis pertencem a uma 

instituição que mistura elementos do catolicismo com o corpo de bombeiros. 

Eles combatem seres flamejantes chamados de infernais (焰ビト - Homura Bito). 

A sede do grupo é um templo de características de catedral católica, com 

vitral, cruz, torres, mas com uma caixa d’água em evidência, uma alusão aos 

bombeiros. A personagem feminina à esquerda possui o uniforme de freira, ao 

passo que os outros personagens trajam os uniformes de bombeiro que 

remetem às vestes eclesiásticas, como o personagem que veste uma 

peregrineta14. A personagem mais à direita está seminua, revelando uma 

característica ecchi15 da obra, mesmo em um contexto ficcional inspirado nos 

 
14 Peregrineta é a capa eclesiástica que cobre os ombros e parte dos braços, semelhante à 
murça (mozeta), mas aberta à frente.  
15  No Ocidente, convencionou-se nomear como ecchi mangás no qual se utiliza a 
sensualidade e erotismo como recurso narrativo, mas sem sexo explícito ou nudez completa.  
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membros do clero. Analisado esta cena e os personagens de Nanatsu no 

Taizai, é possível ter um pequeno vislumbre de como os autores de animes e 

mangás se apropriam dos elementos cristãos e criam mitologias próprias, que 

fazem sentido no contexto da obra.  

O porquê de ser comum mangás que incluem em sua narrativa 

aspectos da mitologia judaico-cristã, mesmo sendo uma religião minoritária 

no Japão, é um dos questionamentos que estamos tentando responder com 

a pesquisa realizada no mestrado, ainda em andamento. As reflexões 

caminham para diversas possibilidades: por vezes, os seres da mitologia-cristã 

representam de alguma forma o avanço do Ocidente sobre o Japão, é o 

caso provável dos anjos de Neon Genesis Evangelion (1995-1996) e os 

demônios de Devilman (1972-1973), apesar da distância temporal, ambas são 

obras com um discurso apocalíptico. Em outros casos, é observado que são 

referenciados termos e elementos do cristianismo como recurso estético e 

narrativo para determinar algum poder ou característica do personagem. É o 

caso dos mangás Trinity Bloody (2001-2005), Immortal Rain (1999-2011) e Witch 

Hunter Robin (2002), nos quais os personagens que possuem o dom da 

imortalidade são chamados por alguma variação do nome Matusalém 

(BARKMAN, 2010), referenciando o personagem mais longevo da Bíblia, que 

teria vivido 969 anos (Gn, 5, 27). 

Assim como a percepção da religiosidade pelos japoneses é 

potencialmente influenciada pelas obras de mangá e animes, a forma que 

ela se manifesta nas páginas do quadrinhos também é o reflexo da 

religiosidade plural do japoneses. Há ainda o fato destas obras serem uma 

vitrine mundial para a cultura japonesa, já que são amplamente consumidos 

em diversos países. Quando há o tema de cristianismo, entretanto, existem 

casos de mangás e animes que causaram forte comoção entre comunidades 

cristãs do Ocidente, levando a boicotes e pedidos de censura (BARKMAN, 

2010). 
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4. Breve apresentação do mangá Devilman 

Devilman, mangá que será analisado a partir de agora, foi escrito e 

ilustrado por Go Nagai entre 1972 e 1973, é uma obra de grande impacto na 

indústria, considerado um clássico 16  por muitos consumidores da mídia. A 

edição utilizada para este trabalho é a tradução brasileira de Thiago Nojiri, 

lançado como uma Edição Histórica em dois volumes pela Editora NewPop 

em 201917. Esta obra é significativa como fonte histórica principal por diversos 

motivos. Seu enredo dialoga diretamente com a mitologia judaico-cristã, 

principalmente com os livros do Gêneses e Apocalipse, com a presença de 

demônios, anjos e do Armagedon, mas o faz de forma que reflete as bases 

culturais japonesas da década de 1970, inserida no contexto do pós-guerra e 

do Milagre Econômico18.   

Resumidamente, o mangá Devilman conta a história da luta do 

adolescente Akira Fudo contra os demons (como são chamados os demônios 

na obra) que querem extinguir a humanidade para recuperar o controle sobre 

o planeta Terra. Como os demons são muito mais poderosos que os seres 

humanos, Akira aceita se fundir com um demônio, agindo de acordo com o 

plano proposto pelo seu melhor amigo, Ryo Asuka. Desta fusão, surge o herói 

Devilman, um ser com os poderes do demon Amon, mas que mantém a 

racionalidade humana e o coração puro de Akira Fudo. Entretanto, mesmo 

mantendo sua benevolência, várias características físicas e comportamentais 

de Akira foram modificadas. Ele deixa de ser um garoto tímido e reprimido, 

 
16 Conforme pode ser observado na mídia especializada (NALIATO, 2019; BIBLIOTECA, 2020) e 
em blogs (CRIVE, 2018; BEDIN, 2020), por exemplo. 
17 Esta edição é a primeira versão brasileira da obra. É uma tradução da edição japonesa 
especial de 2012, originalmente intitulada Kaitei-ban, em comemoração do aniversário de 40 
anos da publicação da primeira edição. Na apresentação da edição especial, o autor 
informa sobre algumas alterações que realizou: melhoria nos traços, nos cenários e cerca de 

60 páginas extras, e a inclusão de dois capítulos da série spin-off, Shin Devilman, de 1979. Neste 
trabalho, seguiremos a nomenclatura adotada pela tradução brasileira para os personagens, 
locais, expressões, entre outros. A versão brasileira é uma edição de luxo, lançada em dois 

volumes com mais de 650 páginas cada uma, com algumas páginas coloridas em alta 
definição. Para análise presente neste capítulo, a versão brasileira foi escolhida, pois o autor 
não domina o idioma japonês suficientemente, apesar de consultas serem feitas no original 
para verificar questões de tradução. 
18 Período entre 1950 e 1991 de grande crescimento econômico do Japão impulsionado pela 
exportação de industrializados e fortalecimento do mercado interno (GOTO-JONES, 2019). 
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passando a se impor mais, sendo violento na escola, com a libido mais 

aflorada e sendo intimidador em várias ocasiões. 

Na cosmogonia da obra, os demons são os seres originários que 

estavam na Terra desde o período da Criação. São seres vivos que utilizam o 

poder de fusão para se tornarem mais poderosos, adquirindo as 

características de outros seres vivos, sejam vegetais ou animais, e de objetos 

inanimados. Porém, os demons evoluíram para uma espécie muito selvagem 

e violenta, tornando o mundo um ambiente em que predominava a lei do 

mais forte. Sendo assim, os deuses criadores retornam à Terra com o objetivo 

de destruir o planeta, para posteriormente reconstruí-lo, uma vez que 

desaprovaram a existência dos demons. Nesta batalha contra os deuses, os 

demons, liderados pelo deus Satã, saem vitoriosos. Durante a Era Glacial, os 

demons voluntariamente entram em hibernação, cientes de que a guerra não 

havia acabado – cedo ou tarde, os deuses voltariam para executar o 

armagedon. Nesse ínterim, surge a humanidade que domina a Terra. Somente 

na era moderna, ao despertarem de seu sono no gelo, os demons revoltam-

se com o que os humanos fizeram com o planeta: Satã resolve então 

exterminar a humanidade.  

Inicialmente, a obra possui uma narrativa episódica, no qual as tramas 

eram encerradas no próprio capítulo. Um demon diferente é apresentado a 

cada edição e é derrotado pelo Devilman. No segundo momento, há uma 

maior continuidade entre um capítulo e outro, enquanto a trama caminha 

para o armagedon, na derradeira batalha entre o exército Devilman e o de 

Satã que encerra a obra. Ao comparar o mangá com as revelações do livro 

bíblico Apocalipse, nota-se que o papel do exército de Deus é substituído pelo 

de Devilman. 

Devilman possui várias camadas de análise que serão abordadas 

somente na pesquisa de mestrado. A partir de agora, focaremos em 

compreender as características de alguns demons do mangá: como 

abordam a mitologia judaico-cristã e outras influências do Ocidente e como 

as apropriam.  
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5. Devilman: um herói demoníaco ou oni? 

O protagonista Devilman, alter ego de Akira Fudo, é o super-herói do 

mangá. Seu nome remete aos principais heróis dos quadrinhos estadunidenses, 

como Batman, Superman, Spiderman, Aquaman, entre outros. Ou seja, em 

uma tradução livre, ele poderia ser o Homem-Demônio19. 

Em vários quadros, Devilman é representado em poses tipicamente dos 

heróis de quadrinhos (por exemplo, com braços cruzados; protegendo 

alguém ou sendo carinhoso; mostrando sua força; closes de baixo para cima), 

como se pode observar na Figura 2, na qual Devilman aparece com traços 

firmes e limpos com as mãos representadas de formas praticamente humanas. 

Outras vezes, porém, é enfatizada sua característica bestial (violência extrema, 

presas, garras, sangue, traço mais “sujo”), principalmente durante batalhas, 

como o caso da Figura 3. 

Figura 2 - Devilman salva Joana d'Arc 

 
Fonte: (NAGAI, 2019a, p. 654) 

 

 
19 Devilman não foi traduzido como Homem-demônio no mangá brasileiro da NewPop, mas a 

expressão foi adotada na adaptação para animê Devilman Crybaby (2018), realizada pela 
Netflix. 
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Figura 3 - Devilman se fere em batalha 

 
Fonte: (NAGAI, 2019a, p. 445)  

 

Devilman é a fusão do humano Akira Fudo com o demônio Amon20, mas 

seus elementos estéticos não remetem a nenhuma representação desta 

entidade nas diversas culturas identificadas em pesquisa. A estética de 

Devilman condiz com a representação dos demônios em diversas obras de 

artistas católicos, principalmente, nas ilustrações de Gustave Doré da Divina 

Comédia (Figura 4) – que é indicada pelo próprio Nagai como a referência 

para construção da estética dos demônios (D373, 2007). Barkman (2010) 

pontua que muitos mangás e animes que se utilizam do cristianismo como 

inspiração de suas histórias o fazem a partir de artes românticas ou góticas e 

muitas vezes a referência à religião é estritamente uma aproximação estética 

destes estilos artísticos. No caso de Devilman, Go Nagai vai além, fazendo que 

 
20 Amon está presente na demonologia como marquês do Inferno (PLANCY, 1863, p. 28). 
Também é o nome da divindade egípcia (Amon) e mesopotâmicas (Ba'al Hammon) e um rei 
hebreu citado na bíblia de forma negativa por ser adorador de ídolos pagãos (BÍBLIA, II Reis, 

21,18-26). O mangá, porém, aparenta não se basear em nenhuma destas entidades, 
utilizando somente o nome. 
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toda a obra de certa forma tenha como base a mitologia judaico-cristã, 

porém, adaptada para seu enredo. 

 

Figura 4 - Barrators - Giampolo 

 
Fonte: (DORÉ, 1976, p. 186). 

 

Devilman mantém mais características antropomórficas quando 

comparado com outros demons, refletindo a fusão entre ser humano e 

demônio que define o personagem. Os traços que remetem a virilidade são 

ressaltados: braços fortes e estatura elevada. Elementos animalescos também 

são evidentes: quando voa, abre as asas de morcego; as pernas são pretas e 

peludas. Complementam seu visual, uma calda longa, antenas que se 

esticam e podem ser usadas como arma, orelhas que lembram asas de 

morcego, dentes afiados e garras. Muitas destas características são 

esporádicas, ou seja, aparecem de acordo com a necessidade de Devilman.  

Essa combinação de vários animais é frequente em outros personagens da 

obra, devido ao poder de fusão dos demons. Por outro lado, o formato de seu 



112 
SATO. A mitologia judaico-cristã nos mangás 

 
 
 

rosto também pode ser relacionado a um humano mascarado, remetendo 

aos heróis dos quadrinhos americanos. Na Figura 5 é possível observar que 

Devilman possui elementos de super-herói (a “máscara” e o ângulo de 

desenho de baixo para cima) e de demônio (garras, pelos e a violência) 

simultaneamente. Neste quadro (em uma aventura que envolve viagem no 

tempo), Devilman derrota o demon que corrompeu o coração da famosa 

rainha executada na Revolução Francesa, Maria Antonieta. Sendo este um 

“herói demoníaco”, assim como nesta cena, a representação da extrema 

violência contra os inimigos é uma constante. 

 

Figura 5 - Devilman na Revolução Francesa 

 
Fonte: (NAGAI, 2019b, p. 40-41) 

 

 

A representação quase vilanesca do protagonista comunica outra ideia 

importante da obra: abrir questionamentos sobre quem de fato é o herói e o 

vilão. Se, inicialmente, é claro que os demons seriam violentos, selvagens e 

irracionais enquanto os humanos seriam as vítimas deles; no decorrer da 

narrativa, essa premissa começa a ser questionada. Os antagonistas se 
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demonstram com a capacidade de ter empatia e de fazerem sacrifícios em 

nome do amor entre membros da própria espécie; além disso, compara-se o 

fato dos demons se alimentarem da carne humana assim como as pessoas se 

alimentam de outros animais da terra. Ao longo da obra, os humanos 

cometem atos de violência, inclusive contra a família do protagonista. O 

personagem Devilman, em diversos momentos, desenvolve diálogos reflexivos, 

questionando se ele seria realmente o herói da história ou somente mais um 

monstro. 

Desta forma, assim como a estética dos personagens, a conclusão do 

mangá foge ao dualismo cristão, no qual os demônios são sempre 

representantes do puro mal. Para compreender melhor isso, podemos 

relacionar esta forma de compreender os demônios a partir da mitologia 

japonesa. Os oni são os seres esteticamente próximos aos demônios no 

Ocidente, sendo normalmente traduzidos para a língua portuguesa como 

ogro. Dentre as características de suas representações, é observável dentes 

afiados, garras, chifres e se alimentam de seres humanos.  

Dentre as características de suas representações, são observáveis 

dentes afiados, garras, chifres – próximos à representação de alguns demons 

e do próprio Devilman no mangá. Porém, existe grande variação estética 

entre eles, além de mudanças no próprio conceito de oni ao longo das eras 

japonesas. A representação mais comum no imaginário japonês é o oni é o 

ushitora (Figura 6), com chifres de boi, trajando um fundoshi21 de pele de tigre 

(REIDER, 2010, p. 7). 

 

 

 
21 Um fundoshi é uma peça de vestuário típica do Japão, uma espécie de tanga e que deixa 
as coxas e nádegas desnudas. 
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Figura 6 - Sessen Doji oferecendo sua vida a um ogro. 

 
Fonte: Soga Shohaku, 1764. Disponível em: 

http://artscape.ne.jp/artscape/eng/focus/1903_02.html. Acesso em: 25 jan. 2022 
 

A pesquisadora especialista em oni, Noriko Reider (2010), compara 

Devilman com o mito dos oni. A autora aponta que eles possuem tanto 

aspectos positivos quanto negativos assim como os demônios em Devilman. 

Sendo assim, mesmo que o universo de Devilman seja orientado pela mitologia 

judaico-cristã, o discurso e elementos ali presentes são baseados na visão de 

mundo japonesa na qual bem e mal coexistem (REIDER, 2010, p. 150). O fato 

dos demons se alimentarem de carne humana também mostra esta 

adaptação, pois a antropofagia é uma característica do oni, mas não 

relacionada com os demônios cristãos. 

A decisão do autor representar esteticamente heróis e vilões de forma 

tão similar é compreendida ao longo da história, principalmente nas páginas 

finais, nas quais, o exército de demônios enfrenta o exército de homens-

demônios como Akira. Diferente do apocalipse bíblico, no qual, em um 

http://artscape.ne.jp/artscape/eng/focus/1903_02.html
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dualismo bem definido, os anjos de Deus enfrentam os demônios; no mangá, 

o autor faz questão de deixar claras as motivações e justificativas dos demons, 

demonstrando que a batalha final não é uma simples luta do bem contra o 

mal, mas um conflito de interesses, uma vez que não existe possibilidade de as 

duas espécies conviverem na Terra. Esse embate é resolvido pela “lei do mais 

forte”, ou seja, a guerra. Ao fim, a batalha leva à extinção de todos os seres 

vivos do planeta, demonstrando o posicionamento político que Go Nagai 

desejava comunicar com Devilman, o discurso antiguerra (NAGAI, 2006). 

 

6. O discurso antiguerra na possessão demoníaca 

 Quando Devilman completou 30 anos, Go Nagai (2006) escreveu 

revelações sobre o desenvolvimento do mangá. O texto foi inserido em uma 

versão comemorativa de aniversário de Devilman em língua inglesa e 

replicado no site devilworld, antigo portal oficial do autor. Nele, o mangaka 

aponta qual foi seu principal objetivo com a publicação da obra: fazer um 

manifesto antiguerra.  

Para isto, ele usa de um elemento cristão para transmitir seu discurso 

antiguerra, no qual a possessão demoníaca representa o recrutamento 

forçado que durante a guerra transforma pessoas comuns em combatentes. 

O autor comenta 

 

O tema de Devilman é antiguerra. Quando os humanos se 
transformam em demônios, o que eles realmente estão fazendo é 
pegar as armas do crime e embarcar na guerra. A 'fusão 

indiscriminada de demônios com humanos' que vemos em Devilman 
refere-se ao sistema de recrutamento, enquanto a morte da amada 
Miki de Akira Fudo simboliza a morte da paz. Eu sou o autor de 
Devilman, mas ao longo de sua criação, senti como se estivesse sendo 

empurrado por um poder invisível. Não há justiça na guerra, em 
nenhuma guerra, nem há qualquer justificativa para os seres humanos 
matarem uns aos outros. Devilman carrega uma mensagem de 

advertência, à medida que avançamos em direção a um futuro 
brilhante (NAGAI, 2006). 
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No mangá, humanos são possuídos por demônios desde os primeiros 

capítulos; nele, a possessão é chamada de fusão. Quando o processo de 

fusão é completado, o humano é despersonificado, agindo de acordo com 

as vontades do demon, passando a cometer assassinatos e devorar carne 

humana. Como aponta Nagai (2006), a possessão demoníaca é uma 

analogia ao recrutamento. Inicialmente, poucos humanos sofrem a fusão, pois 

existia uma condição para que isso acontecesse: o humano deveria perder 

sua racionalidade para que o demon se apossasse dele. Nos meados da obra, 

os demons começam a fazer as fusões indiscriminadas, ou seja, eles tentam se 

fundir com pessoas aleatórias, o que normalmente resulta na morte do 

humano e do demon invasor. A ideia é que o desespero de ser possuído e 

morrer a qualquer momento levaria o medo para as nações, conduzindo os 

humanos para a irracionalidade, assim facilitando a fusão com os demons.  

Logo após as fusões indiscriminadas, a URSS destrói uma de suas cidades 

com uma bomba de hidrogênio. A insanidade global aumenta, demons 

começam a tomar o controle de líderes mundiais e de oficiais do exército, em 

poucos minutos a terceira guerra mundial é iniciada.  Deus pune a união 

soviética, transformando o estado socialista em sal, assim como fez em 

Sodoma e Gomorra (NAGAI, 2019b, p. 304). Uma interpretação possível é que 

o medo de se transformar em um demônio (entrar novamente em guerra) 

assombrava uma parcela da população japonesa. No mangá, podemos 

observar que, inicialmente, somente algumas pessoas eram vítimas da fusão, 

ou seja, levando em consideração a analogia proposta por Nagai (2006), 

eram poucos que aceitam a guerra. Porém, após o medo se instaurar na 

população, mais e mais pessoas são fundidas (recrutadas). No mangá, muitos 

humanos começam a tomar decisões violentas para lidar com a situação, 

matando pessoas que desconfiam ser inimigas, criando uma força especial 

de combate aos demons, abandonando os direitos humanos, denunciando 

conhecidos, entre outros. Ou seja, para o mangaka, a irracionalidade leva as 

pessoas à guerra e à violência.  
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Na década de 1970, o debate em torno das políticas de defesa externa 

japonesa foi um tema central na Dieta 22 . O desenvolvimento econômico 

japonês permitiria mais investimentos nas Forças de Defesas23, sendo que, no 

ano de 1970, o comitê de segurança propôs que as forças armadas 

americanas assumissem um papel secundário na defesa japonesa e que o 

Japão deveria ter condições de se defender sozinho, convocando os 

americanos somente em situações mais extremas. A ideia de fortalecer os 

armamentos japoneses levaram a críticas dos vizinhos asiáticos, ainda 

desconfiados do Japão, uma vez que os japoneses cometeram diversos 

crimes de guerra durante seu período expansionista. Em 1971, este projeto é 

deixado de lado e uma abordagem mais alinhada à Doutrina Yoshida24 se 

manteve. Em 1972, o novo primeiro-ministro, Tanaka Kakuei, quis afastar a ideia 

de remilitarização japonesa, criando limites de investimento no setor (1% do 

PIB) e que ela deveria se modernizar, mas não ampliar de tamanho. Na 

segunda metade de 1970, com a vitória do Norte na Guerra do Vietnã, a linha 

antimilitarista se consolidou no congresso. As força de defesa deveriam existir 

e ser suficientemente poderosas para se defender de ameaças estrangeiras, 

mas os EUA mantiveram seu papel de principal aliado militar (WATANABE, 

2012). 

O discurso em favor da guerra aparece na voz dos demônios em 

Devilman. Durante uma aventura de viagem ao passado, no qual Ryo e Akira 

visitam a Guerra dos Cem Anos, os demons sequestraram Joana d’Arc e a 

levam para um julgamento, sob a acusação de tentar acabar com aquela 

 
22 Dieta Nacional do Japão, ou kokkai, é o poder legislativo japonês. 
23 Após a derrota na Segunda Guerra Mundial, a constituição japonesa vetou a possibilidade 
de o Japão constituir uma Força Armada, permitindo apenas a Força de Defesa. Desde 1945, 
o Estados Unidos assumiram o papel de grande aliados do Japão contra invasões estrangeiras 
e riscos internos (WATANABE, 2012). 
24  “Sob a proteção convencional e nuclear dos Estados Unidos, o Japão conseguiu 
desenvolver um comportamento baseado na reconstrução total de sua economia. Essa 
política ficou conhecida pelo nome de seu criador e maior defensor, Yoshida Shigeru. Para 

ele, boas relações com os Estados Unidos garantiriam o crescimento japonês em uma época 
turbulenta, ameaçada por uma guerra nuclear. Assim, a Doutrina Yoshida buscava manter 
todos os reforços e recursos do país na reconstrução de sua economia, dando pouca 
importância a questões internacionais e de segurança. Em seus planos, a Constituição de 

1947 tinha um papel central de impedir que o país caísse em entrapments dos Estados Unidos” 
(WATANABE, 2012, p. 117). 
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guerra. Os demônios dizem que o conflito bélico é necessário para o 

desenvolvimento humano e tecnológico e que a paz é enfraquecedora 

(Figura 7) 25 . Além disto, a acusam de hipocrisia, pois a francesa estava 

guerreando com o pretexto de proteger a paz. O Julgamento é interrompido 

com o ataque de Devilman que, ironicamente, mata todos os demons, 

também em nome da paz. 

 

Figura 7 - Demons julgam Joana d'Arc 

 
Fonte: (NAGAI, 2019a, p. 640) 

 
25 A leitura da versão brasileira de Devilman segue o estilo do mangá japonês, ou seja, da 
direita para a esquerda, de cima para baixo. 
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A análise deste trecho (Figura 7) permite afirmar que a voz do juiz 

demoníaco e dos outros demons apresentam a guerra como algo natural e 

necessário, ao passo que Joana e Akira entendem que, ao lutar contra a 

guerra, também pode ser necessária a utilização de força contra indivíduos 

violentos. Isso é parcialmente similar à doutrina militar japonesa do pós-guerra, 

ou seja, ser pacifista e renunciar à guerra não quer dizer aceitar invasores e 

não lutar se necessário, mas, sim, se propor a não atacar outros países e buscar 

a via diplomática. Caso seja imperativo, as Forças de Defesa do Japão 

podem atuar para cumprir seu dever, inclusive matando inimigos. Como se 

percebe, há uma área cinzenta no que é ser constitucionalmente pacifista. 

Ser uma potência econômica sem uma estrutura de defesa pode ser inviável 

nas relações internacionais. Por isto, o Japão do pós-guerra constantemente 

mudou sua percepção sobre seu papel no mundo militar global. 

Quando Go Nagai escreveu Devilman, o mundo estava presenciando 

os momentos finais da Guerra do Vietnã, enquanto o Japão debatia se 

deveria fortalecer sua defesa ou não. Além disto, naquele ano de 1972, a 

questão da presença de armas nucleares em território japonês 

aparentemente havia sido resolvida: após anos de negociações, Okinawa, 

que estava sob domínio americano, retornou para a jurisdição japonesa. Além 

de funcionar como base das tropas estadunidenses, o arquipélago abrigava 

ogivas nucleares dos Estados Unidos, sendo um ponto estratégico no combate 

aos países do bloco socialista no Oriente, em especial, como suporte na 

Guerra do Vietnã. A Dieta Nacional do Japão adotou uma doutrina contra a 

produção, presença e introdução deste tipo de armas no Japão, portanto, só 

aceitou as ilhas após a retirada do arsenal nuclear (WATANABE, 2012, p. 70).  

Quando o mangá completou 30 anos em 2002, ocasião no qual o 

mangaka escreveu as Revelações de Devilman (NAGAI, 2006), o mundo 

estava em estado de emergência devido aos atentados de 11 de setembro 

de 2001 e a Guerra Contra o Terror que foi declarada pelos Estados Unidos 

como parte de uma estratégia militar global com repercussões em diversos 

países do Oriente Médio. Se eventualmente existir uma edição de 50 anos de 

Devilman em 2022, o clima bélico ainda estará presente diante da Guerra 
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entre Ucrânia e Rússia. Aparentemente, a busca pela paz e um “futuro 

brilhante” ainda é uma meta a longo prazo. O próprio Japão também passa 

atualmente por reformulações de sua política de defesa desde o governo de 

Shinzo Abe e seus aliados do partido conservador (Nippon Kaigi), que tentam 

transformar as forças de defesa em exército em resposta aos testes balísticos 

da Coreia do Norte a ascensão militar da China (CHARLEAUX e PAJON, 2020). 

 

7. Demônios com discurso ambientalista 

No mangá, os demons estão na terra desde a criação. A partir de uma 

visão revelada por um artefato demoníaco, o protagonista descobre a origem 

dos demons. Em uma página, é apresentada a figura de um homem e uma 

mulher similares a seres humanos. Quadro a quadro, é revelada a capacidade 

de fusão destes indivíduos. A mulher se funde com uma serpente e 

posteriormente a uma árvore. Esta é uma provável referência ao Jardim do 

Éden, a Eva, à Serpente e à Árvore da Ciência do Bem e do Mal (Figura 8).  A 

Serpente do paraíso era retratada com feições femininas em muitas 

representações da idade média europeia (FRANCO, 2020), porém, a fusão 

com a árvore se demonstra algo provavelmente inédito do mangá.  
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Figura 8 - A primeira demon 

 
Fonte: (NAGAI, 2019a, p. 104) 

 

É possível que o autor utilize a fusão entre os demônios e os elementos 

da natureza para demonstrar a conexão que os antagonistas possuem com 

a vida terrena. Quando os demons finalmente se revelam para a humanidade, 

o rei dos demons, Zenon, se demonstra revoltado com o fato de os humanos 

terem destruído o meio ambiente (Figura 9). Em outro momento, quando 

cientistas começam a dissecar corpos de demons, é descoberto que os 

demônios possuem mais de uma estrutura celular em seu corpo, com partes 

animais, humanas, de insetos e vegetais. A conclusão do cientista é que os 

demons são a junção de todos os seres da terra em rebelião contra os 

humanos, uma vez que “nós viemos agindo como soberanos do planeta e 

acabamos levando à extinção incontáveis espécies. [...] E agora, as espécies 

mais fracas estão se juntando para se vingarem de nós” (NAGAI, 2019b, p. 320). 

Neste sentido, a forma como os demônios são constituídos em Devilman e a 

ameaça inicial feita pelo líder deles, revela um possível discurso ambientalista 

da obra. Nas décadas de 1960 e 1970, a questão ecológica era uma grande 

preocupação do governo japonês, tendo em vista a aceleração do 
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crescimento industrial que o país passava e o sacrifício ecológico decorrente 

deste processo. Muitos projetos de despoluição do ar e rios e principalmente 

do aumento da eficiência energética foram postos em prática (JAPÃO, 2012).  

 

Figura 9 - Zenon acusa a humanidade 

 
Fonte: (NAGAI, 2019b, p. 163) 

 

A relação entre divindades e natureza é identificável na cultura religiosa 

japonesa. Corroborando com discurso ambientalista oficial contemporâneo 

do Japão, o xintoísmo possui características que aproxima a experiência 

religiosa com a natureza, uma vez que “todas as coisas são espírito filho 

(bunrei) do kami original” (RAUTMANN, 2020, p. 77). A humanidade, parte 

deste grande ecossistema, deveria então buscar equilíbrio, respeito, 

veneração e humildade frente ao meio ambiente. Santuários xintoístas são 

construídos em meio à natureza, principalmente em montanhas, 

demonstrando esta comunhão proposta pela religião. Os bosques nos 

arredores dos santuários muitas vezes são frutos de reflorestamento, espaços 

de áreas verdes no superpovoado e urbanizado Japão (SHOJI, 2021, p. 61). 
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Barkman (2010) identificou uma característica a partir de outros animes 

e mangás de temática cristã: normalmente, utiliza-se da mitologia bíblica para 

se falar de outros temas que são potencialmente mais importantes para o 

leitor do que o próprio cristianismo. De maneira geral, os japoneses não 

encaram o cristianismo como uma verdade absoluta, mas reconhecem vários 

momentos de da narrativa bíblica com um valor mitológico/moral, assim, a 

referenciam em várias obras de mangás e animes, para auxiliar na 

abordagem de dificuldades humanas e sociais que afligem a sociedade 

japonesa. 

 

8. Satã, mestiço e hermafrodita 

Ryo Asuka é um dos personagens principais da obra, sendo ele o melhor 

amigo do protagonista, Akira Fudo, o Devilman. Loiro, pele e olhos claros, o 

personagem Ryo Asuka remete à representação de um ocidental idealizado. 

Nos primeiros capítulos, enquanto Akira observa fotos de família de Ryo, é 

revelado que o personagem é mestiço, filho de um japonês com uma “mulher 

estrangeira” (NAGAI, 2019a, p. 76). No final da trama, Ryo, que por toda a 

história é apresentando como um sidekick (parceiro) de Devilman em suas 

aventuras, tem suas memórias restauradas: na verdade ele era Satã, o 

deus/anjo que aparece no prologo do mangá lutando ao lados dos demons 

contra as forças do Céu, o grande antagonista de Devilman. 

Satã não é um demon na história de Devilman e sim um ser divino 

rebelado, que se identifica como o deus dos demônios. Semelhante ao mito 

do Anjo Caído, no qual parte do anjos de Deus se rebelam contra o Criador, 

Satã é um personagem que lidera os demônios, sendo representado como 

um anjo, os três pares de asas nas costas dele não lembram morcegos, mas 

pássaros. Traços que remetem a uma iluminação emanam de seu corpo, ao 

contrário de outros antagonistas que possuíam características mais sombrias. 

Em uma inversão do conceito estético do personagem Devilman, a aparência 

angelical esconde a identidade vilanesca de Satã. Além disso, o personagem 

é hermafrodita, representado nu, em corpo musculoso, com genitais 

masculinos e seios fartos. Este é um fato relevante para história, pois, segundo 
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o próprio personagem, é devido a isso que ele se apaixonou por Akira Fudo, 

que atrasou o desenvolvimento do plano dos demons em extinguir a raça 

humana (Figura 10).  

 

Figura 10 - Satã revela que é hermafrodita 

 
Fonte: (NAGAI, 2019b, p. 577) 

 

Ryo ser representado como um indivíduo mestiço, loiro de olhos claros, 

tanto em sua forma humana, tanto quando se revela como Satã, demonstra 

uma possibilidade de interpretação de Devilman: os demonios como 

representação da ameaça ocidental ao Japão. A cultura japonesa é 

conectada historicamente sobretudo com a China e a Coreia, mas, a partir 

das Grandes Navegações, o contanto com os paises europeus e, 

posteriormente, com os Estados Unidos, coloca a opinião pública japonesa 

em um dilema que se estende até os dias de hoje: até que ponto o Japão 

deve aceitar as influências culturais, políticas, econômicas e militares do 

Ocidente? (ORTIZ, 2000). A modernização do Japão possuía como referência 

o moledo europeu e estadunidense de desenvolvimento: de certa forma, 

modernizar é ocidentalizar. Yoshikuni Igarashi (2011, p. 205) identifica esta 
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modernização linear com a expressão kindaishugi e, desta relação Japão x 

Ocidente, surgem várias interpretações, sobretudo no pós-guerra. A 

problemática é que os Estados Unidos passam de grande inimigo japonês 

para principal aliado em 1945, numa relação que se desenvolve a partir da 

atração (pelo estilo de vida, consumo, etc.) e da repulsa (ocupação territorial, 

imposições legais, influências culturais e comportamentais, etc.) (IGARASHI, 

2011).  

Neste contexto, surgem também os indivíduos hibridos, normalmente 

chamados de mestiços, bi-raciais ou hafu (ハーフ), em referência ao termo 

inglês half (meio). Ryo Asuka, o único mestiço do mangá, é o responsável pelo 

ressurgimento dos demônios que levaram à destruição da Terra. Além disto, é 

um personagem com um duplo hibridismo, sendo “homem e mulher” e 

“japonês e estrangeiro”. Durante o fim da Segunda Guerra, o Japão foi 

representado como objeto feminino e o Estados Unidos como objeto 

masculino (IGARASHI, 2011, p. 60). Como toda decisão do autor não é 

aleatória, colocar Ryo como filho de uma estrangeira, ainda que não 

identificada como americana, é um indício que a potencialidade destruidora 

da influência estrangeira no Japão também está sendo abordada nas 

entrelinhas. O vilão satânico de Devilman é um ser hibrido por excelência. 

 

9. Considerações Finais 

Diante do exposto, é possível afirmar que não era o objetivo maior de 

Go Nagai falar sobre o cristianismo, mas ele utilizou-se deste arcabouço 

mitológico e religioso para trabalhar as temáticas diversas de sua obra. A 

decisão de Go Nagai, assim como a de inúmeros outros mangaka que utilizam 

estas referências judaico-cristãs, demonstra que existem leitores curiosos com 

a religiosidade ocidental e que os símbolos e significados que eles evocam 

criam sentido dentro da sociedade japonesa e estrangeira. Mais do que isto, 

alguns elementos são fortemente relacionados com aspectos da relação 

Japão x Ocidente que marcam a história daquele país. Outra vezes, estes 
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elementos são adaptados livremente, sendo reinterpretados de acordo com 

a cultura local ou demandas comerciais e narrativas. 

Na pesquisa em andamento para a dissertação de mestrado, do qual 

o conteúdo aqui apresentado é apenas uma parte, busca-se identificar os 

elementos gerais na cultura japonesa que levam os mangaka a se basearem 

nesta mitologia. Para este capítulo, focamos principalmente na análise das 

representações dos demônois deste mangá e seus possíveis significados, mas 

existem outras dezenas de personagens e diversos outros temas possíveis de 

serem abordados. Além disso, devido à grande liberdade criativa que existe 

sobre as religiões no mercado de mangá, outras obras podem revelar diversos 

aspectos valiosos para o historiador no que se refere à forma como os 

japoneses realizam a apropriação do sagrado, inserido-o em um produto de 

cultura pop. 
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A REPRESENTAÇÃO DE BUDA NA OBRA BUDA DE OSAMU TEZUKA 

(1972-1983) 
 

Gabriel Silvestre Ferraz• 

Contextualização do estudo 

No advento dos últimos anos, um dos produtos midiáticos culturais 

japoneses de maior consumo internacional é o mangá, nome dado para as 

histórias em quadrinhos provenientes do Japão. Dentro do cenário nacional 

do país, Natsume Fusanosuke (2003), mencionou que no ano de 2002, os 

mangás corresponderam acerca de 38,1% do material impresso publicado no 

mercado editorial, dados que indicavam uma ampla busca e vendagem dos 

materiais (FUSANOSUKE, 2003, p. 3).  

Além disso, esses quadrinhos não são consumidos unicamente no 

Japão. No âmbito internacional, Toni Johnson-Woods, na introdução de seu 

livro Manga: An Anthology of Global and Cultural Perspectives (2010) indicou 

que, principalmente a partir dos anos de 1990, os mangás passaram a ser bem 

recebidos e consumidos amplamente no mundo todo, inclusive com um 

interesse crescente por parte do público não japonês, com grandes parcelas 

de demanda por maiores e variadas publicações.  

No caso brasileiro, os pesquisadores Nathalia Marques de Nóbrega e 

Pedro Paulo Procópio (2017) argumentaram que, em um primeiro momento, 

nos anos de 1970 e 1980, devido à presença de descendentes de japoneses 

no Brasil, uma série de produções televisivas japonesas e até mesmo as 

animações adaptadas dos mangás foram exibidas nas televisões brasileiras, o 

que proporcionou: 

 

[...] um crescente interesse pelas produções japonesas, os 
expectadores queriam ter acesso ao material que deu origem aos 

animês, percebendo esse novo nicho de mercado para os produtos 
japoneses, as editoras brasileiras começam a lançar mangás 
traduzidos para o português, sendo “Lobo solitário” considerado 
oficialmente o primeiro, em 1988. [...] (NÓBREGA; PRÓCOPIO, 2017, p. 

3-4)  
 

 
• Gabriel Silvestre Ferraz é graduando de Licenciatura em História pela Universidade Estadual 
de Maringá (UEM). Membro do Laboratório de Estudos em Religiões e Religiosidades 
(LERR/UEM) sob orientação da Professora Doutora Vanda Fortuna Serafim. 
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Porém, foi a partir dos mesmos anos mencionados por Woods-Johnson 

(2010) que o mercado brasileiro de mangás encontrou seus primeiros sinais de 

afloração, principalmente devido à popularidade das exibições de 

animações japonesas nos anos de 1990. Pedro Vicente Figueiredo 

Vasconcellos (2006) apontou que nos anos 2000 em diante, já havia um 

mercado nacional que era favorável para o licenciamento e publicação do 

material no Brasil.  

 

[...] Essa grande onda de animês na televisão fez crescer o interesse 
do público pelo assunto e levou à criação de diversas revistas 
especializadas sobre o assunto [...] Foi através dessas publicações 

nacionais que a grande parte do público infanto-juvenil a quem essas 
revistas eram destinadas descobriu que todos os desenhos animados 
que eles acompanhavam na televisão tinham sua origem em histórias 
em quadrinhos japonesas que se chamavam mangá. Foi através 

desse movimento de divulgação que o interesse sobre o mangá 
tomou força o suficiente para então, anos mais tarde, tornar viável a 
publicação desses mangás aqui no Brasil, devidamente traduzidos 

para o português. (VASCONCELLOS, 2006, p. 41) 
 

Dentro dos estudos dos mangás, isto é, das produções e obras de cunho 

acadêmico disponíveis tanto em português como em outros idiomas, um dos 

membros envolvidos com o produto que recebe uma grande parcela de 

menções e destaque é Osamu Tezuka. A pesquisadora Sonia Bibe Luyten 

(2003) indicou que Tezuka foi um mangaká (nome dado ao artista produtor de 

mangás) com grande influência tanto no seu país de origem como no cenário 

internacional: 

 

Centenas de artigos e livros já foram escritos sobre Tezuka Ossamu. Sua 
maneira de pensar, agir e trabalhar é bastante conhecida entre o 
povo japonês. Os novos desenhistas ou se influenciaram pela leitura 
de suas histórias ou estudaram com ele. [...] A produção incessante de 

Tezuka tornou-o conhecido e respeitado no exterior, principalmente 
por meio dos desenhos animados. (LUYTEN, 2001, p. 132) 
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      A importância dada a Tezuka pode ser inclusive vista no Brasil. A 

Associação Brasileira de Desenhistas de Mangá e Ilustrações (ABRADEMI) 

fundada no ano de 1984, por exemplo, convidou Tezuka para ministrar uma 

palestra sobre os mangás ao público brasileiro (ABRADEMI, 20-?)1. Além disso, 

artistas de quadrinhos nacionais famosos como Maurício de Sousa, também 

reforçam a imagem importante de Tezuka para o mundo dos quadrinhos e 

animações. No ano de 2018, o estúdio Maurício de Sousa Produções, publicou 

um vídeo de homenagem aos 90 anos póstumos de Tezuka.2  

       Dentre o seu grande número de trabalhos e publicações, uma das 

obras de Tezuka é Buda, publicada originalmente no Japão no ano de 1972, 

pela revista Kibou no Tomo, Nos Estados Unidos pela editora Vertical em 2003 

e no Brasil em 2005, pela editora Conrad. O mangá possui um tom de 

biografia. No quadrinho, Osamu Tezuka apresentou para o leitor a vida de 

Sidarta Gautama, desde o seu nascimento, e toda sua jornada pessoal e 

espiritual, até seus anos finais de vida. 

 Conforme Mircea Eliade (1979), Sidarta Gautama é considerado o Buda 

histórico, o fundador do budismo, uma religião na qual o líder não se declara 

como um Deus, e nem um ser supremo (ELIADE, 1979, p. 86). Dentro de sua 

argumentação, Eliade (1979) indicou que com o passar do tempo, houve na 

personalidade de Buda, um processo de mitificação envolta de sua biografia 

e história. 

 

Porque, depois de a sua verdadeira identidade — a do Desperto — ter 
sido proclamada publicamente e aceita pelos seus discípulos, a sua 
vida transfigurou-se e recebeu as dimensões mitológicas próprias dos 

Grandes Salvadores. Esse processo de “mitificação” ampliou-se com 
o tempo, mas já vinha se desenvolvendo durante a vida do mestre. 
Ora, é importante levar em conta essa biografia fabulosa, pois ela é 
que foi criadora, tanto na teologia e mitologia budistas quanto na 

literatura devocional e nas artes plásticas. (ELIADE, 1979. p. 87) 

 

 

 
1 Disponível em: <http://www.abrademi.com/index.php/quem-somos/> Acesso em: 9 maio 
2020. 
2 Disponível em: <Mônica Toy | Astrotoy toy toy (T06E33) Homenagem a Osamu Tezuka - 
YouTube> Acesso em: 13 fev. 2020. 
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Durante os anos da jornada e história de Buda, Eliade (1979) indicou o 

surgimento de várias pessoas que se tornaram devotas ao mesmo, o que 

acabou por gerar uma comunidade búdica, eventualmente uma religião de 

pessoas que passaram a seguir as palavras de Buda. Em conjunto, Martin 

Baumann (2001) dissertou que, por mais que tenha se originado na Índia e se 

difundido principalmente no continente asiático ao longo da história, com o 

passar dos anos e a vida globalizada do século XX, o budismo enquanto uma 

religião e a história de Buda, - ‘’ [...] se estabeleceu em praticamente qualquer 

continente’’ -. (BAUMANN, 2001, p. 2. Tradução Nossa.)3 

No caso japonês, isto é, no cenário de produção do mangá, Richard 

Gonçalves André (2018) argumentou que o budismo entrou no Japão 

aproximadamente no século V d.C., e que historicamente a religião possui 

uma relação cultural e política com o país. Nesse sentido, André (2018) 

também indicou o processo de sincretização que ocorreu com o budismo em 

relação aos kami do xintoísmo, próprios do Japão, sincretização essa que teve 

resultados culturais e políticos. 

 

O Budismo foi a tal ponto sincretizado com o culto aos kami que não 
havia separação clara entre suas práticas e concepções. Fábio 

Rambelli (2002) afirma que diversos rituais “xintoístas” utilizavam como 
símbolos mantras, mandalas e escritas em sânscrito, elementos que 
faziam parte do repertório budista. A própria palavra shintô derivaria, 

segundo Mark Teeuwen e Bernhard Scheid (2002), de jindô, expressão 
budista que remeteria às divindades não budistas. Foi apenas no 
século XIX, quando o Xintoísmo foi teologicamente construído e 
elevado à condição de religião de Estado (KURODA, 1981), que o 

governo Meiji criou o Shinbutsu Bunri (literalmente, do japonês, 
“separação entre o Budismo e o Xintoísmo”), buscando discriminar as 
duas religiões após séculos de sincretismo (GONÇALVES, 1971). Com o 

advento da Era Meiji, houve uma perseguição sistemática ao Budismo 
por meio do Haibutsu Kishaku, movimento de destruição do Budismo 
encetado pelas autoridades do novo governo. [...] As hostilidades, 
todavia, não erradicaram o Budismo do Japão [...] (ANDRÉ, 2018, p. 

294) 
 

 

 

 
3 Texto original: […] Buddhism has become established on virtually every continent (BAUMMAN, 
2001, p. 2) 
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Com tais considerações elencadas, foi desenvolvida uma pesquisa de 

Iniciação Científica que buscou analisar a representação de Buda na obra de 

mesmo nome de Osamu Tezuka, que contém no seu enredo a jornada de 

Sidarta Gautama. A temática do estudo foi a representação de Buda dentro 

do quadrinho. O principal objetivo foi buscar analisar e compreender como 

Buda é apresentado no mangá para o público leitor, tanto em sua 

representação gráfica como textual. Os recortes temporais e espaciais para 

o estudo se dão no Japão, no ano de 1972 até 1983, pois delimitam o espaço 

geográfico e o período no qual a obra foi publicada originalmente. Em 

adição, houve uma preocupação em se estudar o contexto tanto do país 

como o do budismo nos anos em que a obra foi publicada, além de também 

um estudo sobre o tipo de material e o autor da obra. Por fim, é importante 

destacar que a fonte selecionada para o desenvolvimento da pesquisa foi a 

publicação nacional do mangá, feita no ano de 2005, pela editora Conrad. 

Com isso, o presente texto contém algumas considerações preliminares 

que serviram como ponto de partida para a pesquisa, nesse sentido, as 

argumentações apresentas a seguir correspondem aos estudos das definições 

historiográficas que uma investigação acadêmica exige, além de uma breve 

descrição da fonte e exposição de algumas informações sobre a vida do 

autor do mangá.   

 

Delimitações do estudo  

Trabalhar com mangás como fontes históricas é de certa forma um 

pouco difícil. Como não se tem uma metodologia específica, o historiador na 

maioria das vezes acaba por moldar uma própria forma de trabalho com 

enfoque no que pretende estudar, e como vai atingir esse objetivo. Apesar 

dos limites impostos, caso considere o campo das histórias em quadrinhos no 

geral, não apenas o mangá, existem trabalhos que nos são úteis para a 

elaboração de uma proposta metodológica.  
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É possível elencar, primeiramente, o trabalho do cartunista norte-

americano Scott McCloud, Desvendando os Quadrinhos, publicado no Brasil 

pela editora Makron Books no ano de 1995. A proposta de McCloud (1995) foi 

elaborar uma forma de análise das histórias em quadrinhos que levasse em 

consideração as concepções técnicas, os elementos narrativos e visuais, e 

toda a estrutura física das mesmas. 

Existem também, uma série de estudiosos nacionais do tema que 

servem de auxílio para a compreensão dos quadrinhos enquanto um objeto 

de estudo. Sobre isso, Antônio Luiz Cagnin (1975) mencionou que 

historicamente, por mais que recheadas de diferentes questões e temáticas, 

as histórias em quadrinhos passaram por uma série de processos para se 

fixarem tanto no mercado de vendagem como no mundo acadêmico na 

forma de pesquisas, inclusive, até a definição das mesmas foi um processo 

demorado.  

 

Essa nova forma de comunicação de massa firmou-se há mais de 70 
anos. Passou por vicissitudes diversas: desinteresse, perseguição, 
censura e, hoje, louvores e um lugar entre os estudos semiológicos, de 

informação e de comunicação. Em todo este trajeto parece que 
nunca foi oficialmente batizada; devido à pressa da produção e da 
difusão, recebeu nomes ditados por aspectos e circunstâncias 
diferentes nas diversas partes onde se estabeleceu. [...] (CAGNIN, 

1975, p. 22-23) 

 

Conforme Cagnin (1975), as histórias em quadrinhos podem ser 

compreendidas como basicamente elementos comunicacionais que 

compõem tanto a imagem como o texto. Nesse sentido, um estudo amplo do 

objeto envolve também o estudo dos elementos imagéticos e textuais 

presentes nos mesmos. Com relação a questão da imagem, Sandra Jatahy 

Pesavento (2008) mencionou que a memória humana ao longo da história é 

construída envolta de imagens que compõem a percepção dos homens e 

das mulheres sobre a realidade. Segundo Pesavento (2008) o trabalho do 

historiador com as imagens implica a busca, no traço, de um testemunho 

sobre o passado, nesse caso o trabalho é realizado envolta do contexto que 

levou a criação de determinada imagem no tempo delimitado. Nesse sentido, 
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o questionamento se dá por: Qual o motivo que fez Tezuka desenhar Buda, e 

da forma que desenhou?  

 

Quanto ao uso da imagem pelo historiador, tomado no seu valor de 

traço, dele se espera que transmita uma espécie de testemunho sobre 
o passado. [...] A "verdade" buscada, contida na imagem antiga, não 
se aproxima do conceito de veracidade, mas sim do sintoma ou rastro, 
constituindo como que uma pegada ou impressão de vida e energia 

deixada pelo passado, a atestar a presença do humano, de uma 
experiência e de uma sensibilidade. [...] as imagens se prestam a um 
processo hermenêutico de interpretação, para além do figurativo ou 

do nominativo, uma vez que comportam a dimensão simbólica. 
(PESAVENTO, 2008, p. 19-20) 

 

No sentido textual, Thierry Goensteen (2015) apontou que 

constitucionalmente, os textos dos quadrinhos se encontram dentro dos 

balões de fala ou narrações de contexto. Conforme Goensteen (2015), o texto 

presente nos balões assume uma relação que se interliga com a imagem, 

porém que também possui suas características próprias, que o fazem uma 

parte tão importante do estudo dos quadrinhos como a imagem. 

 

O balão pode assim, ao multiplicar-se, dotar o texto de ritmo próprio, 
de respiração própria. Duas frases que se sucedam da boca do 
mesmo emissor formam um enunciado único caso ocupem o mesmo 

balão; mas elas se autonomizam e tornam-se enunciados distintos se 
o autor assim decidir, sem mesmo mudar de requadro, situá-las em 
dois balões distintos [...] Sem poder confiar a interpretação de seus 
diálogos às vozes, a história em quadrinhos recorre pelo menos ao 

procedimento elementar da réplica dividida, prática que lhe permite 
inscrever uma pausa no processo de fala. [...] (GOENSTEEN, 2015, p. 90) 

 

Uma possibilidade de estudo também se dá pela busca de outros 

trabalhos que possuem os quadrinhos em sua temática principal. Nesse caso, 

encontramos suporte no trabalho de José Rodolfo Vieira (2017), que buscou 

em seu trabalho uma análise das táticas e estratégias no conflito entre Israel 

e Palestina no quadrinho Palestine. O trabalho de Vieira (2017) apresenta uma 

forma de como um Historiador trabalhou com as histórias em quadrinhos. 

Nesse sentido, destaca-se a divisão do trabalho do autor, que, em primeiro 

lugar, estudou o autor do quadrinho Palestine, sua jornada e leituras realizadas 

em momentos anteriores de produção, logo após, o contexto de fabricação 
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do quadrinho foi levado em consideração, dentro disso, quais aspectos 

influenciaram o autor no processo de produção do quadrinho.  

Só após de explorar o autor e o processo de produção do quadrinho 

que, na última parte do trabalho Vieira (2017) atentou-se para a 

representação presente na obra. A forma do trabalho de Vieira (2017) nos 

reforça a importância no campo historiográfico de se analisar o contexto de 

produção de uma obra e de seu autor, para só depois desse estudo, voltarmos 

para a obra em si. Ainda, dentro de suas delimitações metodológicas, Vieira 

(2017) também elucidou a importância de considerar as histórias em 

quadrinhos, seja Palestine, seja Buda, como um produto feito primeiramente 

por uma pessoa, inserida no Espaço e no Tempo, com o objetivo de 

vendagem, ou seja, os quadrinhos foram elaborados como produtos de 

consumo. A função de produção dos mesmos é a de atingir a maior 

vendagem possível, questão importante de se levar em consideração ao se 

estudar histórias em quadrinhos. 

Uma questão de grande importância a ser considerada também, é que 

o estudo partiu da publicação nacional da obra, pela editora Conrad, no ano 

de 2005. Nesse sentido, atenta-se que, no sentido textual, o material contém 

uma tradução, e não o texto original, portanto, existem cuidados e limites que 

envolvem o estudo de obras fora de seus idiomas primários. Dentre os 

cuidados necessários para o estudo, elenca-se principalmente a importância 

de se considerar também a pessoa do tradutor como um transportador de 

informações, a pesquisadora Rosemary Arrojo (1992), indicou a problemática 

de relevar essa questão para com as traduções: 

 

[...] Toda tradução, por mais simples e breve que seja, revela ser 
produto de uma perspectiva, de um sujeito interpretante e, não, 
meramente, uma compreensão "neutra" e desinteressada ou um 

resgate comprovadamente "correto" ou "incorreto" dos significados 
supostamente estáveis do texto de partida. Essa ligação intrínseca e 
inevitável que qualquer tradução mantém com uma interpretação 

tem criado um sério embaraço para a grande maioria das teorias de 
tradução, em especial para aquelas que alimentam a ilusão de 
chegar, um dia, a uma sistematização do processo de traduzir. 
(ARROJO, 1992, p. 66-68) 
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  No sentido das representações gráficas, isto é, nos desenhos contidos 

no mangá, os cuidados também são outros, voltados para a questão artística 

do próprio autor. No aspecto gráfico, nos é interessante recorrer a trabalhos 

que se enfoquem mais na constituição dos quadrinhos japoneses enquanto 

uma forma de estética, nesse sentido, trabalhos de autores como Pedro 

Vicente Figueiredo Vasconcellos, Mangá-do, os caminhos das histórias em 

quadrinhos japonesas publicado em 2006, que construiu uma narrativa 

histórica sobre os mangás e como o estilo dos mangás foi se modificando ao 

longo do tempo, nos são úteis.  

Do ponto de vista teórico, o estudo partiu de autores da História Cultural 

e de suas contribuições acerca de três principais questões: Representação, 

consumo e produção. É necessário relembrar que, representações são 

produções que envolvem a memória humana, as mesmas são feitas por 

pessoas, que possuem o seu próprio mundo cultural e questões pessoais que 

vão, incondicionalmente, afetar a produção de sua história. Paul Ricoeur 

(2003) afirmou que recordações são narrativas construídas e que as mesmas 

são seletivas, ou seja, dentro de uma obra, o autor tem o poder da escolha, e 

vai colocar algum aspecto que queira e negligenciar outros.  

 

A ideologização da memória, e todas as espécies de manipulações 
da mesma ordem, tornaram-se possíveis através das possibilidades de 
variação que o trabalho de configuração narrativa dos nossos textos 
oferece. As estratégias do esquecimento enxertam-se diretamente no 

trabalho de configuração: evitamento, evasão, fuga. Falámos de 
reapropriação do passado histórico, é preciso falarmos igualmente da 
privação dos atores do seu poder originário, o de narrarem-se a eles 

próprios. É difícil destrinçar a responsabilidade pessoal dos atores 
individuais, da das pressões sociais que trabalham subterraneamente 
a memória colectiva. [...] (RICOEUR, 2003, p. 6)  

 

Ao considerar Buda enquanto uma produção em um determinado 

espaço e tempo histórico, se torna importante compreender o autor da obra 

como uma pessoa presente dentro do mesmo espaço e tempo mencionados, 

com isso, o mesmo está envolto de uma série de contextos presentes no lugar 

que faz parte, sem mencionar questões pessoais também. Sobre esses 

apontamentos, Michel de Certeau (2014) considerou a relevância do estudo 

do local (físico e intelectual) no qual o discurso de determinado locutor parte, 
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seja em um pronunciamento ou até mesmo em uma obra serializada, pois o 

mesmo pode evidenciar as formalidades adotadas por tal autor, além das 

possibilidades e táticas que o mesmo desenvolveu para criar sua produção.  

 

[...] Uma diferença aparentemente fraca e no entanto fundamental 
distingue seu resultado das trivialidades distribuídas pelos especialistas 

da cultura: essas trivialidades não mais designando o objeto do 
discurso, mas o seu lugar. [...] O enfoque da cultura começa quando 
o homem ordinário se torna o narrador, quando define o lugar 
(comum) do discurso e o espaço (anônimo) de seu desenvolvimento. 

[...] Ele é o ponto de chegada de uma trajetória. [...] Mesmo que seja 
aspirada pelo rumor oceânico do ordinário, a tarefa não consiste em 
substituí-la por uma representação ou cobri-la com palavras de 
zombaria, mas em mostrar como ela se introduz em nossas técnicas 

[...] (CERTEAU, 2014, p. 61-62) 

 

Quando se trata de representação e em leitura, é importante considerar 

alguns apontamentos realizados por Roger Chartier (1991), que indicou ser 

importante compreender como certos aspectos são apresentados e expostos 

nos materiais, já que, é através da leitura dos mesmos que os leitores, de 

diferentes formas, poderão construir sentidos e interpretações sobre o 

conteúdo que foi lido. Nesse sentido, conforme Chartier (1991), a 

representação pode ser entendida como uma imagem presente de um 

objeto ausente, que acaba por transformar a visão do objeto para o indivíduo 

que teve contato com a imagem. No caso, a importância de se considerar a 

representação se dá pela possível fabricação dessa imagem de determinada 

questão indicada por Chartier (1991) para com tal objeto.  

Uma análise complexa da representação de Buda no mangá de Tezuka 

deve se ater, principalmente, em como, o autor, uma pessoa dentro de um 

espaço e de um tempo próprio, apresentou a figura em sua obra para seus 

leitores. Nesse sentido, seja de forma textual ou gráfica, o estudo volta-se a 

investigar qual foi a construção da personagem de Buda dentro da obra, em 

comparação com textos teóricos e historiográficos sobre o budismo e sobre 

Buda. Atenta-se em quais aspectos e em quais formas, quais episódios 

conhecidos da história de Buda foram colocados, adaptados e em qual 

intensidade certos tópicos foram apresentados por Tezuka dentro de sua 

produção. 
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Apresentação e descrição da fonte 

Buda foi serializada originalmente no Japão entre setembro de 1972 até 

dezembro de 1983, e sua publicação em volumes se iniciou em 1980. A edição 

nacional utilizada para o projeto, publicada pela editora Conrad de 2005, 

possui 14 volumes finalizados com tradução de Drik Sada (tradutora de 

japonês-português), e edição de Maya Indra Souarthes Oliveira. Dentro dos 14 

volumes, é apresentado para o leitor a jornada de Sidarta Gautama, desde 

seu nascimento até o fim de vida.  

No primeiro volume, Gautama não aparece. Nesse, Tezuka 

contextualizou para o leitor a Índia do período histórico que a obra retrata, 

principalmente no quesito político e religioso da região. Ao longo do primeiro 

capítulo, além da contextualização geográfica do período, também é 

apresentado ao leitor o jovem Naradhata, um monge que foi enviado para 

uma missão por seu mestre Asita.  

A missão de Naradhata envolvia a busca por um ser iluminado que Asita 

havia previsto o nascimento, com isso, o mesmo parte de cidade em cidade 

na Índia em busca do ser prometido. Durante sua jornada, Naradhata acaba 

por se encontrar com dois garotos, Tahta e Chapra, e vê em Tahta os 

potenciais que seu mestre apontou como sinais do ser iluminado. Com isso, 

Naradhata tenta desesperadamente entrar em contato com Asita, mas sem 

sucesso.  

Um dos poderes de Tahta é a capacidade do mesmo de assumir o 

corpo de animais temporariamente, fator principal que chama a atenção de 

Naradhata. Com isso, Naradhata tenta usar os poderes de Tahta para se 

comunicar com Asita, pede para o menino assumir o corpo de algum animal 

e se locomover até o monge. O mestre Asita acaba por saber que Naradhata 

usou de animais inocentes para satisfazer suas necessidades de 

comunicação, e decide bani-lo do grupo de monges e obriga o mesmo a 

abandonar a sociedade e viver apenas na natureza, enquanto isso, Chapra 

é assassinado por tiranos de um reino indiano, e Tahta jura vingança por seu 

amigo. 
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A princípio, essa história é deixada de lado para enfocar no começo da 

vida de Sidarta. A partir do segundo volume do mangá, O nascimento de 

Siddartha, inicia-se a jornada da personagem de Gautama, o futuro Buda. O 

momento de nascimento de Gautama é apresentado para o leitor como uma 

cena muito interligada para com a natureza. A mãe de Sidarta planejava dar 

à luz para seu filho em sua terra natal, e partiu do reino para realizar tal ato, 

porém, Sidarta começou a nascer no meio da viagem. A partir do nascimento, 

na sua infância, Gautama é apresentado como um menino da realeza do 

reino de Kapilavatsu4, porém sem muito interesse nas questões políticas e 

econômicas do reino, e com um corpo frágil e não muito desenvolvido devido 

a um nascimento prematuro, o que o impossibilitou de iniciar seu treinamento 

como guerreiro ou de realizar outras atividades físicas. O menino fica dentro 

do castelo todos os dias, e sente um grande tédio e desconforto de tal 

situação. 

Nesse contexto, ao olhar para a cidade de seu quarto, Gautama, 

percebe que outros meninos da sua idade brincam e fazem uma série de 

atividades que o mesmo não pode fazer. Com isso, surge a questão principal 

que motiva Gautama a buscar conhecimento: por que as pessoas são 

diferentes e realizam distintos afazeres?   

É interessante mencionar que, por um descuido dos guardas do castelo, 

Gautama consegue fugir por um tempo e vai de encontro com o mundo que 

nunca viu antes. Nessa fuga, o mesmo se encontra com Tahta, agora já 

crescido, que busca fazer amizade com o jovem príncipe. A amizade dos dois 

é algo que pendura por longo de toda a obra, a princípio, Tahta buscava 

enganar Gautama como tentativa de se vingar pela morte de Chapra, 

porém, com o tempo, cria afeto com o jovem e eventualmente se torna em 

um dos grandes seguidores do futuro Buda. Desde momento a diante, as 

habilidades de Tahta para com animais não são mais mencionadas no 

mangá.  

 
4 Destaca-se que os termos utilizados estão de acordo com a forma que foram escritos 
mangá. 
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A partir desse momento depois de fugir, passar um tempo no mundo a 

fora e retornar para o seu castelo, Gautama passa a questionar a sociedade 

de castas e começa a se sentir mais desconfortável ainda com a situação na 

qual está inserido. Esse início da obra e desconforto com o mundo em que 

está inserido continua até o começo da fase adulta de Gautama, na qual o 

mesmo, a partir de uma conversa com um monge, decide recusar sua 

titulação real, futuro reino, esposa e filho e passa a se dedicar para uma série 

de reflexões e busca por uma resposta de seus questionamentos.  

A jornada de iluminação de Gautama se inicia no quinto volume do 

mangá, O início da Jornada, e vai até o volume oitavo, O dia do despertar. 

Dentro desses volumes, é apresentado pelo leitor o processo desde a recusa 

da vida luxuosa de Gautama até a transformação do mesmo como um Buda. 

Aqui, Gautama passa a ter um maior contato com o mundo e percebe ainda 

mais as diferenças existentes entre os seres vivos, (Gautama não questiona 

unicamente isso para os seres humanos, mas também para animais e plantas) 

o que o motiva ainda mais em buscar uma forma de livrar os seres das dores 

e insatisfações da vida.  

Durante sua jornada, Gautama conhece uma série de pessoas de 

diferentes castas indianas, reis, monges, pátrias, xátrias, e se sente marcado 

por cada um deles e seus sofrimentos particulares. Gautama faz amizade e se 

torna amigo de diversas pessoas ao longo de sua jornada, e cria um vínculo 

forte com cada uma de suas amizades, a maioria dessas amizades, algumas 

mais cedo outras mais tarde, passam a acreditar nas falas do mesmo e o 

seguem durante sua jornada espiritual. 

Em sua busca, ele entra em contato com diversos monges e diferentes 

escolas de pensamentos, mas não se sente satisfeito com as explicações de 

nenhuma delas, principalmente com relação aos seus questionamentos com 

relação ao sofrimento. Nesse sentido, cada vez mais Gautama percebe que 

os grupos humanos não conseguiam satisfazer seus questionamentos, e cada 

vez mais passa a ter um maior contato com a natureza e com os animais, a 

conselho do velho monge que o incentivou a iniciar sua jornada. 
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Ao ver o adoecimento de uma garota chamada Sujata, que adoeceu 

devido ao amor não correspondido por Gautama, o mesmo entra em um 

longo processo de meditação e busca uma forma de se comunicar com a ‘’ 

alma ‘’ de Sujata. Nesse processo, que é sucedido, Gautama novamente 

entra em contato com o monge que o motivou a iniciar suas reflexões, que diz 

que o mesmo passou a compreender o sentido da existência, da vida e da 

dor, despertou, e se transformou em um Buda. 

A partir da definição própria do quadrinho, o título Buda é dado para 

Gautama após o mesmo concluir sua jornada e de ser ‘’ iluminado’’ pelo 

conhecimento com relação a vida, morte e relações entre as espécies entre 

si e com o ambiente, e que pode transmitir tais ensinamentos para outros seres. 

Dentro da argumentação de Eliade (1979), encontra-se tal definição sobre 

Buda e budismo:  

 

O budismo é a única religião cujo fundador não se declara nem 
profeta de um Deus, nem o seu enviado, e que, além disso, rejeita até 

a idéia de um Deus-Ser Supremo. Mas ele se proclama “Desperto” 
(budãha) e, por conseguinte, guia e mestre espiritual. A sua pregação 
tem por objeto a libertação dos homens. É justamente esse prestígio 
de “Salvador” que faz da sua mensagem soteriológica uma “religião” 

[...] (ELIADE, 1979, p. 86)   

 

Do nono volume, Os primeiros ensinamentos, em diante, Gautama é 

retratado como Buda, que busca repassar seus ensinamentos para outros 

seres. De início, o mesmo se sente desconfortável por ter adquirido tal 

conhecimento, e passa a buscar pessoas interessadas em ouvir suas falas e 

ensinamentos. Em um primeiro momento, apenas alguns animais passam a 

escutar Buda, porém, com o passar do tempo, o mesmo passa a atrair outros 

monges, pessoas das cidades, guerreiros e líderes políticos para ouvirem suas 

falas.  

É interessante mencionar que o mangá não se restringe apenas em 

apresentar a jornada espiritual de Buda, mas também em como, após tal 

jornada ser concluída, o mesmo passou a querer ensinar seus pensamentos e 

ajudar as pessoas e grupos humanos em sua volta. Existia até uma 

preocupação dentro de Buda se o mesmo seria capaz de transmitir o que 
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aprendeu para diferentes povos. Nesse sentido, após ser iluminado, o enfoque 

dos últimos volumes passa a ser na atuação de Buda no espaço em que vivia 

como uma entidade de transmissão do seu conhecimento para o povo.  

A princípio, no mangá é apresentado uma série de grupos e 

comunidades que desconfiam das falas de Buda e inclusive buscam eliminar 

suas influencias e presença, mas de forma não sucedida. Ainda assim, com o 

passar do tempo, mais e mais pessoas são atraídas por Buda através de suas 

falas e compreensões sobre o mundo espiritual e a vida humana. 

Em uma de suas últimas jornadas, Buda se encontra com o agora velho 

monge Naradhata, e realiza uma conversa com o mesmo para salva-lo do 

antigo castigo recebido pelo mestre Asita. Naradhata, mesmo que incapaz 

de falar, compreende que na realidade Buda era o jovem iluminado que 

buscava, e aceita suas falas e ensinamentos, últimos momentos da vida do 

mesmo, pois assim que a conversa de Buda com ele termina, Naradhata 

acaba por falecer devido a sua idade avançada.  

Os últimos volumes do mangá apresentam como Gautama, já como 

um Buda, passou a atrair uma legião de pessoas interessadas em seus 

pronunciamentos, e de como iniciou um processo de legitimação dos 

pronunciamentos dentro das comunidades dos interessados em Buda. Uma 

série de diferentes conflitos surgem, e Buda aparece com soluções para tais, 

o que movimenta ainda mais pessoas interessadas no mesmo. Dentro dessas 

jornadas, Buda inclusive retorna para o reino de Kapilavatsu e se reencontra 

com seus pais, mulher e filho, e com uma situação conflituosa no reino pois 

ficou fraco sem a presença do príncipe Gautama.  

O episódio do enfraquecimento de Kapilavatsu faz Buda questionar se 

seus feitos de fuga no passado foram corretos, mas o mesmo reconhece que 

a partir do momento que tomou a decisão já não era mais ligado com o reino. 

A família de Buda também passa a seguir o mesmo, e principalmente o seu 

filho, Rahula, se torna um dos seus principais seguidores. 
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Mais especificamente no último volume do mangá, é apresentado para 

o leitor os anos finais da vida de Buda, que passou dedicando-se em suas 

jornadas de pronunciamentos espirituais para diferentes povos ao longo da 

Índia. Interessante mencionar também que, mesmo já iluminado e com 

milhares de pessoas dispostas a ouvir suas falas, ao longo do mangá inteiro 

Buda continuou realizando uma série de questionamentos relacionados com 

a natureza e a vida humana, e nunca se considerou completamente saciado. 

O mesmo sempre buscou por respostas e tentava em conjunto ajudar as 

pessoas em sua volta, sem nenhum outro tipo de interesse envolvido. No fim, 

Buda morre devido a sua idade avançada, e o mangá é concluído com uma 

breve explicação da importância e presença de Buda nas sociedades mesmo 

tanto tempo depois da morte do mesmo.  

 

Contexto de publicação 

A partir das considerações elencadas por Vieira (2017), torna-se possível 

compreender a necessidade do estudo do contexto de produção de uma 

obra. Por Buda se tratar de uma obra com temática religiosa, um dos tópicos 

explorados no decorrer do trabalho foi com relação a um breve estudo sobre 

contexto do budismo enquanto religião no momento de serialização do 

mangá.  

Sobre esse questionamento contextual, destaca-se em primeiro lugar as 

considerações de André (2018), de que historicamente o budismo no Japão 

sempre teve um interligação tanto com as configurações políticas da região 

como com as outras culturas que eram encontradas por lá. Em adição, Jason 

Ānanda Josephson (2012) mencionou que a história religiosa do Japão precisa 

considerar a interligação de diversos costumes e culturas que formam a 

nação atual, além do mais, qualquer tentativa de definição religiosa histórica 

para o país está envolta de movimentações políticas que foram tomadas na 

era Meiji (1868-1912) com a intencionalidade de formar uma imagem dentro 

da temática para as outras nações. 
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Apesar da pesquisa não estar localizada temporalmente nos anos da 

era Meiji, a argumentação de Josepshon (2012) e André (2018) nos ajudam a 

compreender que o budismo no Japão está interligado com a postura política 

e social de determinado contexto. Mais próximo do momento histórico da 

publicação de Buda, compreender a situação do budismo envolve dois 

campos de análise, o cenário internacional e o nacional japonês.  

Em um contexto internacional de estudo, relembramos a 

argumentação de Baumann (2001) que reforçou a internacionalização do 

budismo principalmente a partir dos anos finais do século XX. Sobre isso, 

Cristina Rocha (2014) considerou que o budismo tornou-se com o passar dos 

anos um tema bastante popular no ocidente, porém não com as mesmas 

bases e definições que as instituições tradicionais asiáticas possuíam. 

Conforme Rocha, (2014) o imaginário ocidental sobre o budismo é algo 

resultante de diversas e distintas interações que a religião teve com as pessoas 

fora da Ásia, os meios de contato foram diferentes e o fluxo em si dos contatos 

foram outros. Mesmo que tais considerações serem de datas mais próximas 

das nossas, a argumentação de Rocha (2014) nos é interessante pois realça 

que o contato do budismo com o ocidente foi algo impulsionado pela 

exposição midiática, o que pode sugerir uma influência dessas mesmas mídias 

no processo da criação da imagem do budismo para as pessoas de fora de 

regiões que possuem a religião nas suas bases culturais.  

 

[...] As migrações em massa e imagens midiatizadas elevaram a 
importância da imaginação no mundo contemporâneo. A presença 
de imigrantes e instituições budistas no Ocidente, de praticantes, 

professores e missionários budistas altamente móveis, da mídia 
eletrônica e de massa, dos produtos da indústria cultural (tais como 
filmes, livros, CDs, DVDs) e a internet influenciam o modo como o 
budismo é imaginado e construído globalmente. Este imaginário 

global é contestado ou hibridizado com o local. [...] (ROCHA, 2014, p. 
70-71.) 

 

Essas considerações são importantes para a compreensão do budismo 

enquanto religião que se expandiu para fora de suas origens. Porém, Rocha 

(2014) elucidou que o budismo nunca foi estático e desde seus princípios já 

era uma postura em movimento, afinal, foi uma cultura originada 
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historicamente na Índia, mas que se expandiu por grande parte do oriente 

durante o passar dos anos. A chegada do mesmo ao ocidente, para Rocha 

(2014) pode ser compreendida como mais um passo no advento do budismo.   

Já no caso japonês, Shimazono Susumu (2012) apontou que, ao menos 

desde os finais da Segunda Guerra Mundial, o budismo no país foi organizado 

em duas principais categorias e grupos, o budismo tradicional, e novas 

organizações orientadas pelos preceitos budistas. Mesmo com essas 

categorias, daquele período em diante, Susumu (2012) mencionou que com 

o passar dos anos, o interesse nas práticas e estruturas budistas no país no geral 

decaiu, e ficou cada vez mais ligado com questões espirituais internas do 

povo japonês.  

 

[...] Nessa mesma época, havia também a tendência de as pessoas 
geralmente perderem interesse por organizações religiosas, incluindo 
igrejas, tendência que tornou-se evidente no mundo desde a década 
de 1970. Pessoas que se interessaram na religião e na espiritualidade, 

mas relutantes em pertencer a organizações religiosas específicas, 
aumentaram em número, especialmente nas sociedades 
desenvolvidas. Além disso, pessoas que não estavam tão interessadas 

em religião e espiritualidade e que de fato tiveram uma impressão 
negativa sobre as organizações religiosas também começou a 
aumentar. (SUSUMU, 2012, p. 206. Tradução Nossa)5  

 

Essa queda no interesse no budismo no Japão do período, para Susumu 

(2012) também marcou um período de possibilidades para novas 

comunidades religiosas no país se estabelecerem. Em síntese, Susumu (2012) 

reforçou que a segunda metade do século XX marcou uma experiência 

religiosa no Japão de queda das instituições tradicionais no âmbito popular, 

em conjunto com o surgimento e popularização de novas comunidades que 

poderiam ou não se estabelecer na sociedade.   

 
5 Texto original: “ […] Around this same time, there was also the trend of people generally losing 
interest in religious organizations, including churches, a trend that had become apparent in 

the world since the 1970s. People who were interested in religion and spirituality but who were 
reluctant to belong to specific religious organizations increased in number, especially in 
developed societies. Further, people who were not so interested in religion and spirituality and 
who in fact had a negative impression about religious organizations also began to increase.” 

(SUSUMU, 2012, p. 206) 
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Diferentes grupos humanos com bases budistas atuantes no cenário 

japonês nessa época sugerem diferentes interpretações da religião por parte 

dos mesmos grupos. Sobre isso, Patricia J. Grahan (2007) apontou que a partir 

do momento que novas comunidades surgiram, houve também o nascimento 

de novas necessidades de representações e construções imagéticas e 

simbólicas para os ideais que tais comunidades propagavam. Nesse sentido, 

Grahan (2007) mencionou que, tanto imagens físicas (templos, construções) 

como representações na cultura popular surgiram no cotidiano japonês, que 

carregavam novas significações.  

As representações midiáticas também estavam envoltas dessas novas 

reinterpretações e formas de ver o budismo que surgiram no Japão a partir da 

queda de interesse nas instituições tradicionais. Sobre isso, Elisabetta Porcu 

(2015) argumentou que essas produções (filmes, produções televisivas, 

animações, mangás, entre outras) que continham aspectos do budismo em 

seus conteúdos, tornaram-se populares pois eram formas nas quais novos 

grupos ou instituições encontravam de propagar suas visões religiosas para o 

público. 

 

[...] elementos religiosos são encontrados entre os inúmeros produtos 
criados pela indústria cultural e grupos independentes ou 
autofinanciados relacionados a essa cultura pop. No mesmo tempo, 

essas formas de cultura popular foram usadas por instituições religiosas 
japonesas para motivar seguidores e atrair potenciais adeptos. [...] 
(PORCU, 2015, p. 38. Tradução Nossa)6  

 

Porcu (2015) também mencionou que eventualmente, essas produções 

saíram do Japão, e passaram a fazer parte do imaginário cultural sobre o país 

para pessoas de outras regiões que não tinham tido o contato com a cultura 

religiosa no Japão. Conforme a autora, em um primeiro momento, o cinema 

foi o principal produto carregado de questões exportado para fora do país, 

 
6 Texto original: “[…] religious elements are found among the countless products created by 
mainstream cultural industries and independent/self-financed groups related to such pop 
culture. At the same time, these forms of popular culture have been used by Japanese religious 

institutions to motivate followers and attract potential adherents. “(PORCU, 2015, p. 38) 
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mas que não demorou muito para outras formas, o mangá incluso, também 

encontrarem seus portais de saída.  

Especificamente no caso dos mangás, a relação dos mesmos com as 

religiões é importante e bastante interessante de ser explorado. Em primeiro 

lugar, destaca-se que tipicamente os conteúdos dos mangás é algo que, 

conforme Mio Bryce e Jason Davis (2010), é muito amplo e que tentativas de 

enquadramentos específicos não são tão úteis para um estudo dos mesmos. 

Por possuírem uma grande amplitude, Bryce e Davis (2010) indicaram a 

impossibilidade de uma definição específica dos gêneros dos mangás em 

categorias diretas e objetivas, e indicaram ser mais vantajoso analisar a 

mistura recorrente de diferentes gêneros dos mais variados possíveis dentro 

dos quadrinhos japoneses, uma forma de gêneros-híbridos.  

Em linhas gerais, a argumentação de Bryce e Davis (2010) nos reforça a 

necessidade de se compreender a amplitude que existe dentro dos gêneros 

dos mangás, e que não é vantajoso buscar um por um para alguma 

explicação. No caso de conteúdos atrelados com as diversas religiões, atenta-

se que Buda foi um quadrinho, publicado como um Shonen mangá, e com 

isso possuí dentro de si uma série de atrativos e considerações voltadas para 

atingir seu público alvo específico, que são de suma importância para a 

compreensão da estrutura do mangá. 

Uma última consideração que cabe aqui cabe mencionar, é sobre a 

relação do mangá com as religiões no geral. Jolyon Baraka Thomas (2008) 

mencionou que as linhas de conexão dos mangás com as religiões se dão das 

mais variadas formas, não apenas representativas, mas também estéticas, 

imagéticas, textuais, e de uma grande variedade de possibilidades de 

apropriação.  

No caso dos mangás e da cultura pop no geral, Thomas (2008) 

argumentou sobre como, atualmente, esses produtos midiáticos carregam 

uma série de atribuições que novos leitores podem vir a construir sobre 

determinada religião a partir do contato com tais mídias. Sobre isso, o autor 

reforçou a necessidade do estudo e da compreensão da relação produto e 
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religião por carregarem uma série de possibilidades interpretativas nos 

públicos leitores.  

No geral, a presença e a relação das religiões com os mangás é algo 

que para Thomas (2008) nasceu de dois principais motivos, em primeiro lugar 

a ampla disseminação comercial dos quadrinhos japoneses no Japão e no 

mundo, mas também pelos potenciais gráficos encontrados nos mesmos, que 

já por serem fundamentalmente desenhos, não eram limitados por questões 

tecnológicas no período para criar imagens (THOMAS, 2008, p. 24-25).  

A classificação também foi um campo bastante amplo mencionado 

por Thomas (2008), pois conforme o autor existem inúmeros usos das religiões 

por parte dos artistas e editoras de mangás. Sobre isso, Thomas (2008) 

mencionou que, para além de mangás doutrinários, também existem mangás 

que fazem críticas a determinadas religiões ou instituições e também os que 

fazem uso apenas imagético de produtos culturais para fins estéticos.  

A presença das religiões dos mangás é algo bastante variado e distinto 

de uma obra para outra. Thomas (2008) indicou a existência de mangás por 

exemplo que possuem críticas para com os grupos e instituições religiosas do 

Japão, assim como mangás didáticos que apresentavam os fundamentos de 

determinada religião, e também de mangás que se utilizaram do discurso 

religioso para idealizarem pensamentos nacionalistas dentro das obras.  

No caso do budismo, todas as considerações já elencadas também são 

verdadeiras. Conforme Thomas (2008), o budismo também possuí uma série 

de reimaginações, recriações, ou até mesmo mangás didáticos e doutrinários 

referentes aos pensamentos dos grupos budistas. Interessante destacar que 

alguns mangás sobre o budismo, como por exemplo os do autor Hiro Sachiya, 

Dainichi nyorai: uchu no hotoke (1992) e Miroku Bosatsu: mirai no hotoke (1994), 

conforme Thomas (2008) geraram interesse intelectual por parte de 

pesquisadores, e também foram utilizados como materiais de estudo dentro 

de comunidades budistas.  
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Thomas (2008) também apontou a existência do que denominou do uso 

casual de elementos religiosos nos mangás. Esse uso, apesar de ser 

majoritariamente ilustrativo, conforme o autor sugere um interesse do público 

por tal pano de fundo cultural assim como também possibilita a introdução 

desse imaginário no dia-a-dia dos consumidores. Em adição, Thomas (2008) 

mencionou que nem todo mangá ou produto midiático no geral com 

conteúdos religiosos assume função doutrinaria, ou seja, não possui a 

intencionalidade de atrair pessoas para determinada religião ou grupo, 

apesar de também existirem materiais com tais intenções no mercado.  

Como já explorado, Buda é uma obra de tom biográfico na qual Tezuka 

explorou a história de vida de Sidarta Gautama, nesse sentido, o autor utilizou 

de recursos imagéticos para construir tanto sua personagem como também o 

cenário do mangá. A intenção de apresentar os elementos que interligam as 

religiões com os mangás não foi a de busca por uma forma de enquadrar 

Buda dentro de algum desses setores de interligação, mas sim de 

compreender como costumeiramente o conteúdo religioso aparece nos 

mangás. 

 

Considerações sobre o autor 

Com relação ao autor da obra, objetivou-se realizar um breve percurso 

da carreira do mesmo enquanto produtor de mangá, desde os anos iniciais 

de trabalho até os finais de sua vida. Jean-Marie Bouissou (2010) mencionou 

que Osamu Tezuka foi marcado como um dos principais produtores do 

cenário de produção de mangás no mundo, e que seus trabalhos acabaram 

por servir de exemplo para diversos artistas posteriores:  

Nos estudos de mangá, existem diversas citações para com a 

contribuição de Osamu Tezuka com os quadrinhos japoneses. Diversos 

caminhos são possíveis para analisar as contribuições de Tezuka no universo 

dos mangás, para não tomar muito espaço da argumentação, através da 

argumentação de Luyten (2001), Bouissou (2010), e Sheila Kiemi Oi (2009), 

serão elencados aqui algumas das obras do autor, uma breve narrativa de 

sua carreira e suas contribuições para a estrutura atual dos mangás. 
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Através da argumentação de Luyten (2001) é possível realizar um breve 

percurso da carreira de Tezuka como artista de mangá, e suas principais 

obras. Em primeiro lugar, Luyten (2001) indicou que, desde sua infância, Tezuka 

já tinha contato com as histórias em quadrinhos tanto japonesas como 

internacionais. Conforme a autora, sua carreira como artista de mangá se 

iniciou em sua juventude, em conjunto com os estudos no curso de Medicina, 

Tezuka desenhou alguns pequenos trabalhos para diferentes editoras, e, em 

1941, aos 21 anos, criou Shin Takarajima (A nova ilha do Tesouro), com uma 

vendagem de sucesso, cerca de 800 mil exemplares (LUYTEN, 2001, p. 127) 

O sucesso de Shin Takarajima foi tão grande que, conforme Luyten 

(2001), não demorou muito para Tezuka ingressar mais a fundo no mercado 

dos mangás. A autora destacou a contratação do autor para as revistas 

Manga Shonem e Shonem, e sua publicação de duas novas histórias, em 1951: 

Jungle Taitel (O imperador das selvas) e Tetsuwan Atomu (O poderoso Átomo). 

Bouissou (2010) indicou que, Tetsuwan Atomu, que no ocidente teve o nome 

adaptado para Astro Boy, para além de um mangá destinado ao público 

infantil, também foi a obra de mais sucesso de Tezuka. Oi (2009) também 

dissertou com relação a outra obra de Tezuka, dos anos de 1953, que teve 

uma popularidade alta, publicada pela revista Shojo Kurabu, Ribon no Kishi (A 

princesa e o Cavaleiro). A importância de se considerar Ribon no Kishi se dá 

pois, conforme Oi (2009), diferente de suas outras produções, a obra foi escrita 

e direcionada para o público feminino, com uma protagonista feminina. 

Essas foram apenas algumas obras do autor, no site oficial de Osamu 

Tezuka, estão listados 241 mangás produzidos pelo artista, desnecessário seria, 

no mínimo, neste trabalho, detalhar cada uma delas. No caso de Buda, o 

mangá foi serializado originalmente nos anos de 1972 até 1983, período que 

conforme Luyten (2001) foi marcado por um Tezuka para além de artista 

também um empresário, dono do estúdio de animação Mushi e com uma 

série de trabalhos e considerações que saíam do cenário de artista de mangá. 
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Luyten (2001) também mencionou que Buda foi elaborada em um 

contexto de reflexões próprias e uma série de considerações que carregavam 

questões pessoais do autor. Sobre essa informação, Clinton Godart (2013) 

explorou que, tanto Buda como outra obra do autor, Phoenix, foram as 

produções que mais carregaram a visão de mundo do autor no período que 

escreveu, com maiores cargas de conteúdo que misturaram aspectos 

filosóficos, religiosos e históricos que foram envoltos de uma série de questões 

pessoais que Tezuka sentia.  

Em um estudo das considerações filosóficas do autor, Godart (2013) 

mencionou que Tezuka, crítico das tendências tecnológicas que observava 

dominantes na segunda metade do século XX, buscou em Buda trabalhar 

suas considerações pessoais sobre a vida humana e a interligação da mesma 

com a vida e a morte. Principalmente por ter vivido o trauma dos bombardeios 

da Segunda Guerra Mundial e por ter visto mortes de pessoas em hospitais, 

Godart (2013) considerou que Buda poderia ter sido pensada como uma 

forma de Tezuka materializar seu pensamento e definições sobre a vida.  

Por fim, é interessante mencionar que a produção de Tezuka, para além 

de sua popularidade, se tornou muito destacada no Japão e no mundo pois, 

conforme Luyten (2001) e Oi (2009), os processos técnicos e artísticos de Tezuka 

se tornaram exemplos e padronizaram a fórmula histórica dos mangás até os 

dias de hoje. Destaca-se também a importância que é associada para com 

Tezuka e sua produção no universo de mangá, Luyten (2001) indicou que, 

Tezuka, colocado no maior grau de hierarquia, foi o único desenhista em vida, 

a ser cognominado com o supremo título: Mangá no Kamisama = Deus dos 

Quadrinhos (LUYTEN, 2001, p. 132.) 

 

Considerações finais  

Este texto está inserido dentro de uma pesquisa que buscou analisar a 

representação de Buda dentro de um quadrinho de mesmo nome. Apesar do 

estudo buscar aspectos da representação, uma boa parte do tempo da 

pesquisa, além da análise da fonte, foi dedicada para o estudo do contexto 

do cenário de produção do mangá, principalmente nos aspectos 
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relacionados com o autor da obra e também com o contexto da religião 

budista. Essas observações, além da discussão historiográfica inicial foram 

necessárias para o estudo histórico da fonte, já que me auxiliaram para 

clarear a historicidade e a presença histórica da fonte dentro do seu espaço 

e tempo delimitados. Mesmo que o estudo tenha apresentado apenas 

considerações contextuais sobre a fonte e a temática selecionada, a 

importância do mesmo se dá exatamente em uma tentativa exploratória das 

possibilidades que envolvem o estudo da representação dentro do mangá, 

que podem vir a ser desenvolvidas em um trabalho posterior.  
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NEO-TÓQUIO SOTURNA:  

A REPRESENTAÇÃO DA CIDADE CYBERPUNK EM AKIRA (1988) E OS 

ELEMENTOS QUE A CONSTITUEM 

 
Rafael Victor Soares Amaral• 

 

Introdução 

Com a temática de ficção científica no Japão o filme Akira (1988) 

conduz uma série de reflexões em tela, as quais estão presentes em aspectos 

visuais. Em Akira acompanhamos Shotaro Kaneda e Shima Tetsuo, dois jovens 

fazem parte de uma gangue de motoqueiros e juntos vandalizam pelas ruas 

futuristas de Neo-Tóquio, que representa a cidade de Tóquio. Na ficção, 

Tóquio é reconstruída de seus escombros após ser devastada por uma 

explosão durante os eventos da Terceira Guerra Mundial, conflito fictício 

citado no prólogo.    

Nos primeiros minutos de filme podemos contemplar Kaneda, Tetsuo e 

seus amigos em confronto com uma gangue rival. Durante uma perseguição, 

o personagem Tetsuo se separa do seu grupo e sofre um acidente. Ao ir de 

encontro com uma criança de aparência peculiar, a moto de Tetsuo explode 

e os dois permanecem vivos. Apesar do jovem permanecer no chão por 

causa dos ferimentos, a criança permanece em pé sem qualquer arranhão. 

Quando Kaneda encontra seu amigo, a gangue é cercada pelo 

exército, enquanto Tetsuo e a criança são levados por militares. Depois de 

acordar o jovem sente os efeitos colaterais do acidente. Ao acostumar-se 

com seus delírios e visões, percebe então que está dotado de poderes 

psíquicos.     

Durante as fugas do laboratório pertencente ao governo e encontros 

com Kaneda, Tetsuo é informado sobre a existência do personagem Akira. A 

princípio ainda não se sabe se Akira se trata de um ser humano, no entanto 

sabe-se que ele está envolvido com a explosão em 1988.   

     

 
• Graduando em História pela Universidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES. 
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Akira é um filme dirigido por Katsuhiro Otomo, responsável por adaptar 

o mangá homônimo, de autoria própria. O autor é conhecido por essa e 

outras obras do gênero de ficção científica, repleto de críticas e reflexões 

sobre a tecnologia e conflitos entre a humanidade. É importante mencionar 

que, durante a produção do filme o mangá ainda não havia sido finalizado, 

o que levou Otomo a criar um final alternativo para a narrativa.  

 Akira (1988) é uma referência entre as animações japonesas, assim 

como na indústria mundial, inspirando outros trabalhos de animação, 

quadrinhos, games, séries e filmes. Por se tratar de um produto 

cinematográfico de animação de alta produção técnica, o trabalho de 

animação em 24 quadros por segundos e conjuntura de cores e iluminação 

apresentam a produção de alta qualidade equiparada às da Walt Disney 

Studio na época. 

Diferente das animações da Disney, muitas cenas de Akira são 

compostas por diversos tipos de violência. A própria violência tratada neste 

filme é diferente do habitual, considerando que outras animações japonesas 

da época baseavam seus conflitos no bushido, que é conhecido no ocidente 

como “o código de conduta dos samurais”, composto por uma série de 

atributos determinantes para consolidar o imaginário sobre samurais. Muitos 

animês e mangás são construídos por histórias em que o protagonista utiliza 

de poderes e habilidades somente para fazer justiça em prol do pacifismo, 

trilhando um caminho de honra, sabedoria e sacrifício (LUYTEN, 2011, p. 57-58). 

Em contrapartida, os personagens centrais de Akira não apresentam essas 

características. Pelo contrário, o poder adquirido por um dos personagens é 

utilizado em benefício próprio, pois não há uma ética em comum entre os 

personagens participantes da desordem.      

 Nosso objetivo neste trabalho é evidenciar a construção do cenário de 

Akira (1988), com a finalidade de discutir sobre aspectos visuais e conceituais 

responsáveis por compor o ambiente de Neo-Tóquio. Para isso nos baseamos 

em José de Assunção Barros e André Bazin, com o intuito de elucidar questões 

voltadas para o cinema e teoria da história sobre o cinema. No que tange à 

animação, contamos leituras a cerca do real e fictício em voga das 
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animações segundo Denis Sebastien, em conjunto com o conceito de 

representação que discutimos com Dominique Santos, Johanna Smit e Roger 

Chartier. Referente ao conceito de memória nos baseamos em Jacques Le 

Goff em conjunto com Yoshikuni Igarashi para atrelar especialmente o 

conceito ao Japão como recorte geográfico da pesquisa. Sobre o subgênero 

cyberpunk nós nos apoiamos em uma seleção de materiais acadêmicos 

produzidos por Adriana Amaral Hanna Esperança e Adam Roberts. E por fim, 

levando em consideração que iremos abordar o Japão e será necessário 

retornar à algumas questões factuais para contextualizar nossa fonte, por 

meio de contribuições de Sonia Bibe Luyten, Paul Kennedy, Orivaldo Biagi.

 No que tange ao próprio país, realizamos nossa análise neste trabalho 

basicamente tendo acesso ao material de pesquisa via internet, justamente 

pela melhor acessibilidade às leituras e pela situação de pandemia global 

durante a realização desta pesquisa.       

 Consideramos pertinente discutir sobre o modo com que a 

representação transita entre o real e o fictício, veiculada pelo subgênero de 

ficção científica, o cyberpunk.       

 A partir das particularidades em Akira, podemos identificar um pouco 

da sua distopia, que se faz presente, com elementos que compõem o 

cyberpunk em estética e conceito. Podemos compreender o cyberpunk 

como um subgênero literário e cinematográfico de ficção científica, que 

aborda dilemas sobre a dependência do homem pelas tecnologias, muitas 

vezes ligados ao uso de drogas e o consumismo exacerbado que se mostra 

presente ao fácil acesso às tecnologias (ESPERANÇA, 2016, p. 70).   

 Além disso, a distopia proporciona a atmosfera de claustrofobia do 

cyberpunk, que geralmente apresenta a marginalização da sociedade 

oprimida em decorrência dos avanços tecnológicos. Na distopia do 

subgênero é necessário compreender a importância do termo high tech/low 

life, que determina o contraste entre a alta tecnologia e o estilo de vida 

contraventor.  
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Para contemplar o que essa e outras discussões podem nos oferecer em 

reflexões sobre Akira, partiremos da compreensão sobre os filmes e animações 

como possíveis fontes para leitura histórica. Será necessária tal compreensão 

para desenvolver a leitura sobre as representações existentes no filme e 

memórias sobre determinados períodos da história do Japão, como no caso 

da Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria.     

 Grosso modo, utilizamos da metodologia básica sobre cinema, 

considerando as seguintes pontuações feitas por José de Assunção Barros: 

 

Deve tanto examinar o discurso falado e a estruturação que se 

manifesta externamente sob a forma de roteiro e enredo, como 
analisar os outros tipos de discursos que integram a linguagem 
cinematográfica: a visualidade, a música, o cenário, a iluminação, a 
cultura material implícita, a ação cênica – sem contar as mensagens 

subliminares que podem estar escondidas em cada um destes níveis e 
tipos discursivos, para além do subliminar que frequentemente se 
esconde na própria mensagem falada e passível de ser traduzida em 

componentes escritos (BARROS, 2011, p. 193). 
 

Pensando nesse tipo de análise estabelecemos nosso recorte temporal 

entre as décadas de 1940 e 1980, pois acreditamos que os eventos atômicos 

de 1945 causaram uma ruptura a qual o filme faz questão de referenciar 

constantemente. Portanto, sustentamos a hipótese de que os usos de diversos 

elementos para composição de uma narrativa futurista distópica são recursos 

para não despertar o interesse no espectador no que há de tecnológico, mas 

sim para apresentar o tom sombrio proporcionado pela tecnologia, sobretudo 

no Japão. 

   

Cinema como agente e produto da história 

Primeiramente partimos da hipótese de que o cinema pode ser 

contemplado como agente da história. Considerando que o debate sobre a 

importância das fontes fílmicas não é recente na historiografia, diversos 

autores consideram não apenas o cinema como agente da história, como 

também um produto. Tais questões levantadas aqui são implicadas por Barros, 

que afirma: 

 



161 

AMARAL. Neo-Tóquio soturna 

 
 

Se o cinema é ‘agente da história’ no sentido de que interfere nela 
direta ou indiretamente, ele também é interferido todo o tempo pela 

história, que o determina em seus múltiplos aspectos. Vale dizer, o 
cinema é ‘produto da história’ – e, como todo produto, um excelente 
meio para a observação do ‘lugar que o produz’, isto é, a sociedade 
que o contextualiza, que define sua própria linguagem possível, que 

estabelece seus fazeres, que institui suas temáticas (BARROS, 2011, p. 
180). 

 

Neste caso, por mais que nossa fonte seja constituída de uma ficção 

com finalidades para vendas do produto dentro da lógica comercial, há 

diversas maneiras de analisá-la enquanto observamos a linguagem fílmica por 

meio de discursos, ideologias, padrões de culturas, relação de poder e outros 

elementos, sendo eles condizentes com seu contexto de produção (BARROS, 

2011, p.180-183).           

  No entanto, nosso estudo não é fixo sobre a fonte, na verdade a 

ciência da história relaciona-se com o estudo do homem no tempo (BLOCH, 

2001, p.55), e por isso nosso interesse vai para além das imagens. Para a análise 

de fontes, é importante considerar o elo entre estudo do homem, suas ações, 

transformações e permanências ao longo do tempo. No caso da fonte fílmica, 

é necessário ter em mente a existência de uma relação íntima entre o filme e 

o diretor. Do mesmo modo, é valido salientar a importância da equipe de 

produção e produtores devido o contato direto com o filme.   

 A respeito da relação entre a obra e sua produção, Barros explica que:  

 

Não importa se o filme pretende ser um retrato, uma intriga autêntica, 
ou pura invenção, sempre ele estará sendo produzido dentro da 
história e sujeito às dimensões sociais e culturais que decorrem dela – 
isto independentemente da vontade dos que contribuíram e 

interferiram para sua elaboração (BARROS, 2011, p. 184). 
 

As produções podem nos apresentar transições ou alterações de 

acordo com alguns eventos históricos, servindo como produto de análise. 

Como no caso dos animê derivado do termo “anime”, utilizado desde a 

década de 1950 pelos japoneses para se referir a animações de qualquer 

origem, mas que na década de 1980 com sua difusão internacional, passou a 

ser utilizado para se referir às produções desenvolvidas no Japão devido à 

estética e à técnica de animação (LUYTEN, 2005, p. 32). Além dos animês ou 
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animes derivarem do animation e serem influenciados pelas técnicas de 

animação dos Estados Unidos, a própria palavra animation corresponde 

etimologicamente ao animare, que em latim significa dar vida, intimamente 

ligada ao processo de movimentar imagens (CRUZ, 2006, p. 6).   

 As dimensões sociais e culturais, por exemplo, são explícitas ou implícitas 

conforme cada cena foi pensada pelo diretor. Os elementos que compõem 

cada cena, sendo eles visíveis ou não, transparecem a realidade e o fictício 

provocando a interação entre o homem e a imagem. Ainda que seja por 

meio da animação, a relação entre o real dentro do fictício que é 

contemplado pelo espectador não deve ser desconsiderada, pois é dessa 

interação que o historiador tem a possibilidade de refletir sobre a pertinência 

do cinema como produto ou agente da história.    

 Cada cena coopera com o intuito de montagem do filme através da 

manipulação, não em seu sentido vulgar, mas pelo simples fato de conectar 

e construir a narrativas com luzes, cores, áudio e todo tipo de recurso utilizado 

durante o filme. Durante sua montagem da produção, tudo é 

cuidadosamente manipulado para sugerir uma leitura inicial da obra, assim 

“[...] o cinema, dispõe de todo um arsenal de procedimentos para impor aos 

espectadores sua interpretação do acontecido representado” (BAZIN, 1991, 

p. 66). Por isso, as cenas de filmes adquirem sentidos dentro de sua lógica por 

mais fictícia que a obra possa ser.       

 O que compõe a realidade no que tange à década de 1980 projetadas 

no ano fictício de 2019 deste filme são utilizados com o intuito de gerar 

aproximação do público com a história, levando em conta que seria 

impossível basearem-se no Japão de 2019.      

 Em Akira, a distopia construída por meio da estética cinematográfica 

do cyberpunk consegue direcionar os anseios da época para o fictício, dentro 

da ficção há liberdade criativa para articular questões pertinentes sobre o 

contexto de produção da obra. Assim, é possível assimilar melhor a 

compreensão dos acontecimentos narrativos através da linguagem visual.  
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Com esse processo geral afirmamos que, “a princípio, qualquer filme [...] 

pode ser constituído em fonte pelo historiador interessado em compreender a 

sociedade que o produziu e que o tornou possível como obra” (BARROS, 2011, 

p.188).  

 

A realidade animada 

Não podemos deixar de lado questões específicas sobre animação 

para leitura de imagens, e com elas vem à tona reflexões que envolvem o real 

dentro do que é animado. No último tópico discutimos sobre a interação entre 

as imagens e o espectador como uma ponte para o contato do real e fictício, 

mas aqui vamos somente introduzir uma discussão sobre a realidade dentro 

da realidade animada, visto que esta é bastante complexa.   

 A princípio, acreditamos que a animação não tem compromisso com a 

realidade, pois ela se trata de criar o movimento. A discussão do que é real 

ou não, é um tanto pretenciosa, já que o próprio cinema manipula imagens 

capturadas. Por isso, aqui consideramos tudo aquilo que é fisicamente possível 

de capturar através das câmeras, em realidade que estamos nos referindo no 

cinema como um todo.         

 Dito isso, preferimos pensar que “[...] o princípio da animação é assim 

extremamente inverso ao da filmagem real pois trata-se de criar o movimento, 

e não de o captar já realidade” (SÉBASTIEN, 2010, p. 17). O que o cinema de 

captura faz em produção plástica de captura, o cinema de animação 

começa desde o início. Ou seja, diferentemente do cinema de captura que 

precisa primeiramente da captura de imagens para originar a obra, o cinema 

de animação começa desde seu início a criar a realidade da animação, criar 

a existência de seus personagens dentro de uma lógica física diferente do que 

é “real”, mas que seja ao mesmo tempo familiar.    

 Essa peculiaridade da animação, segundo Sébastien (2010, p. 23), 

necessita de que o responsável por realizar a animação desempenhe 

também o trabalho de animador, assim ele consegue uma representação 

mental de acordo com o que pretende ter como produto final. Sobre o 

conceito de representação, Roger Chartier (1990, p. 17) destaca que, é 
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necessário ter e mente sua característica conflituosa, pois, trata-se da 

perspectiva e interesses presentes nos discursos de determinado grupo, para 

expressar um posicionamento político ou social. Logo, é necessário a 

representação com seu discurso intencional, quando pretende-se apresentar 

uma visão de mundo social.  

 A representações que fazem parte da composição da obra são 

baseadas no contexto social, cultural e político dos responsáveis, que criam 

toda a realidade que constitui seus personagens. No que tange ao animador 

e animação no processo de criação da realidade animada, Denis Sébastien 

afirma: 

 

Exatamente por parecer construir-se sui generis, a animação parece 
também melhor colocada para falar de si própria. Ela gera o espanto 
ao espectador, e os desejos dos animadores de mostrar trabalho que 

fazem, e até de integrar-se as animações (SÉBASTIEN, 2010, p. 36). 
 

 O ato de animar e proporcionar sentimentos aos personagens e 

espectadores conta com a contribuição dos animadores, muitas vezes 

expressas em técnicas e estética aplicadas ao resultado final da animação. 

Com isso percebemos que o elo que une a animação e o real se encaixa 

pode ser compreendido através da representação, pois a materialização da 

animação em si junto aos sentimentos que expressa e implica, são reais. A 

dimensão do real na animação existe por meio de uma mecânica íntima de 

interpretação. Dominique Santos explica que: 

  

A dimensão da representação é uma possibilidade que deve ser 

levada em consideração e não excluída apresentando como 
desculpas os inúmeros problemas que traz consigo. Não estamos 
sugerindo que de um lado está a representação e de outro o real 
formando uma dicotomia que obrigue o leitor a escolher, ou ficar com 

a representação ou com o real. Assim sendo, talvez possamos pensar 
a representação como uma dimensão do real (SANTOS, 2011, p. 40). 

 

Ademais, ainda que a interpretação dos espectadores sobre as 

quaisquer animações certamente diverge entre si, as dimensões do real e da 

representação do real se unem, para que as animações consigam 

estabelecer uma premissa básica. De acordo com Sébastien (2010, p. 29), “[...] 
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uso muito frequente do plano-sequência na animação reproduz por exemplo, 

o encadeamento de imagens mentais num único fluxo e numa forma de 

monólogo interior, a que os anglicanos chamam de stream of consciousness”. 

Por isso, na animação é muito mais fácil trabalhar a imaginação dos 

espectadores já que só depende do acompanhamento visual 

descomprometido com a realidade, mesmo que a animação se comprometa 

com isso.         

Acreditamos ser mais fácil estar imerso em uma animação do que em 

uma produção cinematográfica, pois o personagem é criado de acordo com 

exigências narrativas, enquanto na captura de imagens é necessária a 

atuação do ator para o papel de personagem. Em suma, a questão sobre a 

animação e a realidade é sobre até onde o espectador acompanha a 

realidade animada, pois “[...] o realismo das imagens animadas é geralmente 

um falso problema, já que fora do hiper-realismo do 3D [...], todas as técnicas 

remodelam profundamente o real” (SÉBASTIEN, 2010, p. 31).   

 Em síntese, esse processo implica em representações que 

correspondem ao seu contexto de produção, incluindo o público espectador, 

pois o cinema é uma arte comercializada adequada e produzida para cada 

público alvo. 

  

Néo-Tóquio soturna: o cyberpunk e suas raízes góticas 

 Desde os romances da ficção científica clássica, as histórias 

recebem influências contextuais e originam novas vertentes. Durante as 

épocas da Ficção Científica Clássica, época da Era de Ouro e da Nova Onda, 

atualizações estéticas e narrativas desenvolviam-se em razão da perspectiva 

tecnológica de cada época em questão. No cyberpunk não seria diferente, 

suas características correspondem tanto ao seu contexto quanto às 

influências que lhe agregam (AMARAL, 2005, p. 80-100). Logo, acreditamos 

que há influências de contexto em sua em sua composição.  
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Pode-se dizer que a relação do futuro existente na ficção científica é 

moldada de acordo com o passado do homem. Pensando nisso, o romancista 

Adam Roberts comenta que “[...] a ficção científica utiliza das armadilhas da 

fantasia para explorar novamente questões antigas; ou, em outras palavras, o 

principal da ficção científica não é a profecia, mas nostalgia” 1 (ROBERTS, 

2000, p.33).           

 Com tal perspectiva, consideramos o contexto que compõe a 

produção da obra beneficiado pela busca pela procura da própria nostalgia 

japonesa, que em Akira se manifesta através da fantasia cyberpunk. 

Acreditamos que, dessa forma, a ficção científica se constitui do 

aprimoramento de elementos nostálgicos do passado ao nível que ele tenha 

coerência com o presente.      

Assim como Roberts descreve essa relação ao “apego à nostalgia”, é 

evidente em alguns títulos que não se trata literalmente da nostalgia 

materializada, mas que se trata do que envolve um passado, seja ele com 

boas ou más memórias para constituir utopias e distopias.   

 O cyberpunk, por exemplo, é pensado na contramão da tecnologia 

como sinônimo de progresso. Para essa vertente da ficção científica, a própria 

tecnologia e seus avanços são o cerne dos problemas em suas histórias. 

 Em Akira, o problema não só é a tecnologia, como também é a 

memória que acompanha o desenvolvimento tecnológico que transformou a 

cidade de Tóquio em Neo-Tóquio. Grosso modo, temos a questão do 

imaginário pensado pelo filme, trabalhado desde a ideia de Katsuhiro Otomo 

até o produto final aos espectadores que compartilharam experiências ao 

assisti-lo. O potencial dessa relação entre o cyberpunk e a sua composição 

em tela foram pensados pelo diretor da obra de acordo com seu interesse. 

Sobre isso, Otomo explica que: 

 

 

 

 
1 Citação literal, assim como todas as citações de língua estrangeira que compõem esta 
pesquisa.  
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Pensei nele mais como um trabalho visual do que como uma 
animação. Não se trata de fazer as personagens se moverem, e sim 

da edição de tudo que implica um filme. [...] Queria fazer algo mais 
técnico com as imagens. Não era uma história sobre uma 
personagem. Não era? Não, quero dizer que não era sobre um herói. 
[...] Queria fazer o filme... mais como uma história visual (CHARLES 

WHITMAN, 2021). 
 

Pensando nisso, o nosso interesse se volta à cidade ficcional de Neo-

Tóquio, pois o que nos chama atenção é justamente sua estrutura narrativa, 

que se aproveita do personagem Akira o qual dá título à obra, como o 

elemento sublime na cidade. Não só isso, pois Neo-Tóquio instiga-nos desde o 

início por apresentar uma explosão em sua primeira cena, acompanhada por 

local e data e mais nenhuma explicação. Em seguida, o que temos é o 

resultado da reconstrução da cidade, que, de acordo com Adriana Amaral: 

 

Se analisarmos a cidade como elemento integrante da vida como 
pensavam os decadentistas, veremos que a metrópole e o 
desenvolvimento tecnológico caminham lado a lado. É por isso que, 
à medida que ela vai crescendo e se desenvolvendo, mesmo que de 

forma desordenada, sua importância vai aumentando 
exponencialmente dentro da ficção científica, ocupando um lugar 
central no cyberpunk (AMARAL, 2005, p. 7). 

 

A menção ao decadentismo não é à toa, pois tal perspectiva pessimista 

e desolada, mística, sobrenatural e subjetiva em certa instância, tem sua 

relação próxima ao romantismo gótico que “[...] está estritamente vinculado 

a uma nova modalidade de poesia e prosa de ficção que surge a partir da 

segunda metade do século XVIII, dentro do contexto do romantismo europeu” 

(MARTONI, 2011), p. 1). São elementos que estão geralmente presentes no 

cyberpunk assim como na ficção científica em geral, em contraste com os 

avanços tecnológicos que ocasionam a mecanização da sociedade e 

consequentemente as ações humanas.       

 A partir dessas questões que envolvem a cidade de Neo-Tóquio, Amaral 

resume como se dá a construção romântica: 
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A figura da metrópole urbana, apresentada como caótica, poluída e 
desorganizada em sua arquitetura gigantesca, e que aparece em 

diversas obras. Ela tem suas origens no romantismo gótico, no qual os 
autores decadentistas se inspiraram para buscar a atmosfera de pavor 
através das construções e edifícios, com o intuito de produzir um efeito 
no leitor. A cidade possui um papel fundamental servindo como uma 

identidade sombria, chuvosa e apavorante convertendo-se em 
distopia arquitetônica e metáfora para o ciberespaço; suas ruas como 
“veias sujas” e abertas para o crime e a desorganização. Um 

depositório de “outsiders” que participam do jogo entre as grandes 
corporações que dominam a tecnologia e os hackers que tentam 
subvertê-la (AMARAL, 2006, p. 12-13). 

 

A importância da cidade vai para além do cenário, pois dela são 

canalizadas as angústias que recaem sobre os personagens. Em Neo-Tóquio, 

o processo de transformação que deu origem à cidade, assim como o que a 

destruiu, são ambos importantes para a antítese em que a cidade se 

encontra.   

A cidade é gigante, tecnológica e dinâmica, porém é através do 

vandalismo e “selvageria” que o estilo high tech/low life se constitui, 

apresentando o ciclo de violência na cidade, que envolve órgãos 

competentes por administrá-las e os cidadãos marginalizados. Sobre questões 

que envolvem a representação social no filme, mas falando especialmente 

sobre cyberpunk, Amaral afirma: 

 

A visão cyberpunk reconhece o enfraquecimento do espaço público 
e o aumento da privatização da vida social, na qual os laços sociais 
fortes não existem mais. Para os autores, nesse espaço público as 
pessoas são tecnologizadas e reprimidas ao mesmo tempo, sendo que 

a tecnologia media nossas vidas sociais (AMARAL, 2003, p. 4). 

 

A imponência da cidade faz parte do propósito estético e conceitual 

do cyberpunk. Segundo Amaral (2005, p. 7), muito se atribui ao gigantismo da 

metrópole por ser centralizada na obra, que em meio ao caos e crescimento 

interrupto, não só alcança espaços chave em composição de cenas, mas 

também destaque no enredo. Nesse caso, o gótico contribui ao cyberpunk 

no que tange à relação humana com máquinas, exaltando o sentimentalismo 

em oposição ao que é “tecnologicamente lógico”. 
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O horror ressalta essa selvageria e instinto humano, a partir dela o gótico 

expressa os sentimentos em seu conceito e estética. A imaginação que 

compõe o futuro na ficção científica é muito influenciada pelo gótico pelo 

que está além da normalidade humana. Amaral explica que: 

 

Eventualmente, a ligação entre horror e ficção científica também 
acontece pelas formas de modernismo de vanguarda como 
Expressionismo e Surrealismo — ambos delineados a partir da tradição 
gótica e ambos tendo contribuído para o desenvolvimento do 

fantástico na Europa (AMARAL, 2003, p. 5). 

 

Por mais que o romantismo gótico esteja um pouco distante do 

cyberpunk em recorte temporal, ambos partilham de um receio em comum, 

que seria a dominação das máquinas sobre o ser humano, acompanhada de 

um resquício de esperança na humanidade perante ao pessimismo. Daí, por 

mais que o espaço geográfico seja o mesmo de anos atrás, as estruturas que 

compõem a sociedade não se sobrepõem ao que está além da tecnologia 

e reside no ambiente. Por isso, “[...] a cidade passa a ser então a metáfora do 

lugar gótico com sua estrutura labiríntica herdada dos fortes medievais” 

(AMARAL, 2005, p. 6). 

  

A cidade além de seus prédios 

Conforme já discutimos, a construção das imagens corresponde ao 

contexto em que o processo de produção delas se insere. É importante levar-

se em conta que a relação dos japoneses com seu passado é conturbada 

devido à mudança da organização social do país.     

 De acordo com Eric Hobsbawm (1995, p. 285), houve uma redução 

considerável da população camponesa no Japão, essa redução de 52, 4% 

em 1947 para 9% em 1985, traduz de certa forma a industrialização do país. 

Tal aspecto faz parte do fenômeno que ficou conhecido como “milagre 

japonês”, que em resumo trata-se de um gigantesco desenvolvimento 

econômico no Japão a partir da influência estadunidense durante o período 

de 1945 à 1952 (KENNEDY, 1989, p. 397). 
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Assim como houveram transformações no aspecto econômico, houve 

também a necessidade de fazer o mesmo com a memória sobre os ataques 

a Hiroshima e Nagazaki, os quais são o ponto de ruptura para o Japão se 

tornar uma potência econômica nos anos seguintes. O historiador Jacques Le 

Goff (1990, p. 476) observa que, a memória dos fatos não se totaliza por meio 

da leitura completa sobre ela, a possibilidade de se acessar a memória em 

totalidade é inexistente, pois as informações oriundas dela são apenas 

vestígios que fragmentados nas lembranças de cada ser humano, e 

socializados entre cada possuidor dos vestígios de memória.   

 Também é importante considerar  que, tanto a memória em 

lembrança como o esquecimento têm sua importância, pois para grupos 

políticos e classes sociais, memória trata-se de um recurso valioso para 

domínio de sociedades (LE GOFF, 1984, p. 13).     

 Então a memória acerca do passado é explorada no decorrer do filme, 

com intuito de estabelecer certa assimilação da narrativa fílmica com a 

memória japonesa correspondente aos ataques em Hiroshima e Nagazaki, e 

suas consequências. Diante disso, a memória apresenta grande importância 

e utilidade na história japonesa, logo, Yoshikuni Igarashi explica que: 

 

Ao se reprimir essas memórias do conflito no período do pós-guerra, o 

Japão acentuou sua aliança com os EUA. Ao aceitar seu papel de 
perdedor modelo, o Japão conduziu sua entrada no âmbito das 
relações íntimas com os EUA: um perdedor modelo merece a 

salvação e a conversão dos EUA. ao privilegiar suas relações íntimas 
com os EUA, o popular discurso japonesa do pós-guerra foi eficaz em 
reprimir as memórias pesadas do conflito com os EUA, assim como 
também de conflitos com outros países de acordo com essa lógica, 

por que o Japão é atualmente amigável, o país sempre foi assim 
(IGARASHI, 2011, p. 110-111). 

 

Portanto, notamos que reprimir as memórias foi um recurso chave para 

se construir uma outra memória que pudesse circular entre a população, de 

modo que, o imperador do Japão e o governo do Estados Unidos deixassem 

de ser inimigos declarados para se tornarem amigos e parceiros políticos e 

econômicos. 
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Em contrapartida o filme se dedica à memória reprimida, cujo intuito se 

baseia na perspectiva apocalítica desencadeada pelo poder tecnológico 

bélico e industrial. A ruptura que observamos do ponto de vista histórico com 

os ataques ao Japão em 1945, é resgatada no filme durante a cena inicial em 

1988.    

Intencionalmente ou não, as questões envolvidas em Akira extrapolam 

o limite da tela para além da ilustração. Compreendê-las necessita de uma 

análise iconológica que compreenda o diálogo das imagens e o que elas 

transmitem, pois existe um sentido para ser interpretado. Segundo Johanna 

Smith: 

 

A análise iconológica, por sua vez, contextualizaria o ato de cortesia 

na realidade social e cultural do local e da época em que a imagem 
foi gerada, construindo, a partir destes dados, uma proposta de 
código de cortesia em certa classe social e dado momento histórico. 

A análise iconológica pode ser assimilada à elaboração de um 
modelo ou teoria a ser validada, baseada na análise da imagem, mas 
cujo objetivo a ultrapassa, uma vez que se encontra fora da imagem 
(SMIT, 1996, p. 31). 

 

Para nós é importante compreender o contexto básico que Akira se 

insere, pois somente a ilustração das imagens não seria interessante em nossa 

metodologia, priorizamos a ideia da imagem como linguagem de signos. Até 

porque não pretendemos definir mensagem ou discurso sobre o filme, pois 

pretendemos trabalhar questões que possam envolver determinado sujeito, 

objeto e representações, que são alternativas para além do sujeito 

representado pelo objeto (SANTOS, 2011, p. 49).      

 Grosso modo, os signos correspondem à códigos que emitimos cujo o 

objetivo é tornar comunicável o que é abstrato em primeira instância, 

atribuindo sentidos às representações que sejam compartilhadas entre grupos 

(NEIVA, 1993, p. 19-23).         

 Levamos em conta tanto a ideia de representação baseada em 

questões reais quanto a ideia de representação baseada em outras 

representações (NEIVA, 1993, p. 11). Isso fica implícito quando entendemos a 

articulação dos signos com base em leituras introdutórias sobre semiótica, 

considerando que em qualquer circunstância os signos são articulados de 

acordo com o contexto em que se encontra.     
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 Segundo Eduardo Neiva, “[...] os signos são atividade e principalmente 

processo. A ideia de séries conexas é tanto uma propriedade histórica como 

uma característica inevitável da ação dos signos” (NEIVA, 1993, p. 25-26). Esses 

signos são elementos importantes para explicar tanto o sentido literal quanto 

conceitual acerca da imagem, no que tange à sua narrativa, referências 

externas e aprofundamento sobre o sentido próprio da obra.  

 Através disso é possível identificar algumas características as quais neste 

filme no formato de animação, partilham de comunicação visual do gênero 

de ficção científica. Para nosso contra ponto selecionamos dois filmes para 

realizar um contra ponto no que tange à conjuntura de cada cidade em 

concordância com Neo-Tóquio.        

 Portanto apresentamos a cidade de Metrópolis do filme Metrópolis 

(1927, Alemanha, dir: Fritz Lang), que está entre os filmes responsáveis por 

incluir o gênero artístico do “expressionismo alemão” ao cinema. Aliás, cabe 

um dado interessante aqui, pois o diretor de Akira trabalhou no roteiro de uma 

animação chamada Metropolis (2001, Japão, dir: Rintaro), baseada no 

mangá homônimo de Osamu Tezuka que, por sua vez, baseou-se no filme 

alemão. Ou seja, é muito provável que Otomo conhecia a referência. 

 Sobre os filmes, consideramos pertinente analisar as figuras 1 e 2 a seguir: 
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Figura 1 - AKIRA (1988): 03 min e 59 seg. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 2 - Metrópolis (1927): 47 min e 55 seg. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Nota-se que a cidade em ambos os casos se encontra na totalidade  

das cenas, apresentando-as compostas por amontoados de edifícios 

iluminados pela atividade corriqueira da utopia ou distopia futurista. A figura 

1 é retida de uma das cenas de Neo-Tóquio, que mostra o quanto é 

gigantesca, repleta de luzes e cores. Assim como em Metrópolis, uma das 



174 

AMARAL. Neo-Tóquio soturna 

 
 

cenas que temos um ângulo da cidade repleta de prédios e luzes mesmo 

considerando o cinema preto e branco da época.    

  As cidades ocupam todos os espaços das cenas e em sua 

grandeza tornam minúsculas a presença dos grupos de pessoas que passam 

por elas. Podemos observar esse contraste também nas figuras 3 e 4, nelas 

identificamos, além da magnitude, suas questões caóticas em razão de seu 

engrandecimento, como a seguir: 

 

Figura 3 - AKIRA (1988): 05 min e 24 seg. 
 

 

 

Figura 4 - Metrópolis (1927): 06 min e 52 seg. 
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Na figura 3, o centro de Neo-Tóquio tem seu destaque maior do que os 

arredores por toda a iluminação high tech, formada por prédios atrás de 

prédios que iluminam os becos em voga da cidade; já na figura 4 observamos 

o subsolo da cidade de Metrópolis, que por si só corresponde à 

marginalização das “camadas baixas da sociedade” e sua relação ainda 

mais destrutiva com a tecnologia.        

 É notável que há diferenças e especificidades entre as imagens, mas 

também existe uma reflexão em comum, a qual não se trata apenas do 

espaço físico da cidade, mas sim da relação dos personagens com ela, seja 

pela perspectiva de um membro de gangue que se aventura em confrontos 

ou pela perspectiva de trabalhadores subalternos às máquinas.   

 Segundo Barros (2016), “[...] as cidades imaginárias sempre expressam, 

de alguma forma, os medos, angústias, anseios, esperanças ou demandas da 

sociedade que as produziram”. Dessa forma, é construído o ambiente 

claustrofóbico do qual tanto se fala no cyberpunk e que pode ser identificado 

na produção de Blade Runner (1982, Estados Unidos, Ridley Scott). O que nos 

chama atenção neste filme é a composição de luz e sombra na cidade, cujo 

objetivo não está em valorizar de certo modo a estética, e por isso separamos 

duas imagens em enquadramentos similares de Akira e Blade Runner: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - AKIRA (1988): 71 min e 44 seg. 
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Na figura 5, percebemos que o local onde os personagens se 

encontram é totalmente iluminado pela rua, do mesmo modo que as luzes 

entram no ambiente para explorar todos os cantos das duas imagens. 

Podemos dizer o mesmo da figura 6, a imagem não se constitui de muita 

informação, mas a entrada da luz é marcante para expor o quanto o 

ambiente distante de qualquer iluminação.     

 Em ambos os casos, a iluminação é tão forte que observamos sua 

invasão em interiores de cômodos e outros ambientes, os quais em sua 

privacidade sempre estão vigiados pela presença da cidade.  

 A ambientação noturna de Neo-Tóquio demonstra toda sua beleza e 

poder. Adriana Amaral descreve que: 

 

No cyberpunk, a cidade aparece tanto como um parque temático, 
quanto uma simulação, combinando símbolos da era espacial de alta 
tecnologia com a visão vitoriana do crescimento desordenado e não 

planejado. A cidade aparece como uma entidade negativa, um 
espaço escuro e superpovoado quebrado por formas de néon e 
estruturas corporativas, sendo claustrofóbica e monádica (AMARAL, 

2005, p. 7-8). 
 

A negatividade da cidade transmite o perigo e a rebeldia da noite, do 

mesmo modo que durante o dia ela se apresenta uma cidade abandonada 

e sem qualquer entretenimento. Os tons frios são recursos que auxiliam na 

comunicação das cenas, que nesse caso correspondem à identidade da 

Figura 6 - Blade Runner (1982): 05 min e 09 seg. 
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cidade (STAFFA; STAMATO; VON ZEIDLER, 2013, p. 8). Esse contraste da cidade 

pode ser identificado na figura a seguir: 

 

 

 

Além dos prédios sujos em torno de estruturas metálicas, o cinza do céu 

colabora para a expressão sem vida e totalmente neutra da cidade, 

diferentemente da cidade composta por luzes e sombras ressaltadas pela 

iluminação em neon. Nesse caso “[...] as cores se aliam ao uso da luz e 

possuem função expressiva e metafórica de transmitir maior realismo em 

cena, construir climas e atmosferas e passar mensagens críticas e 

psicológicas” (STAFFA; STAMATO; VON ZEIDLER, 2013, p. 5), e nossa leitura é 

que, por mais que a noite em Neo-Tóquio seja esteticamente bonita e 

chamativa, durante o dia a cidade se mostra crua e enfatiza ainda mais a 

sociedade caótica presente em Akira. 

A cidade, para além de prédios, luzes e outros detalhes de imagem, é 

formada pela construção do homem sobre sua própria representação. 

Eventualmente os cidadãos de Neo-Tóquio contribuem para a representação 

soturna da cidade, protestando contra o governo, organizando movimento 

messiânico, incorporando um governo corrupto e adotando educação 

opressora. Esse cenário violento favorece bastante a construção do monstro 

da obra, já que na ficção científica dos anos 80 o paradigma do monstro era 

Figura 7 - AKIRA (1988): 31 min e 59 seg 
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desenvolvido em androides e ciborgues através das representações de 

violência, transformação e deformidade humana (AMARAL, 2005, p. 284-286).

 O personagem Tetsuo se torna o monstro da obra, sendo aclamado por 

uns e perseguido por outros, justamente por internalizar esse papel na obra. A 

imagem a seguir trata da sua relação monstruosa com a tecnologia que 

traduz o sobrenatural e tecnológico na cidade de Néo-Tóquio.  

 

 

 

Tetsuo está à direita se encontra com o braço deformado, inspirado no 

Body Horror que contribui bastante para o momento marcante de 

desumanização do personagem no decorrer da cena, pois momentos antes 

ele se uniu com pedaços de metal para reconstruir seu braço que havia sido 

arrancado. O momento de sua construção é belíssimo em termos de 

animação e trilha sonora, ressaltando ainda mais a evolução em poderes e 

habilidades do personagem.         

 Contudo, na figura 8, Tetsuo se encontra numa situação crítica por não 

conseguir manter seu controle sobre a sua parte máquina, que consome sua 

parte humana desencadeando sua deformação. Nesse momento, Akira, 

criança e entidade que através de testes do governo realizou a explosão 

similar aos ataques a Hiroshima e Nagasaki no início do filme, surge para salvar 

Figura 8 - AKIRA (1988): 104 min e 50 seg. 
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Neo-Tóquio e o Tetsuo. Essa relação entre homem, máquina e outras 

características são explicadas por Amaral: 

 

Embora encobertas por uma onda de otimismo, algumas 
características do romance gótico continuam aparecendo na ficção 

científica como os experimentos no corpo humano, o medo do outro 
(que aparece no contato com os aliens, robôs e ciborgues) e a 
tentativa de atingir a imortalidade. Contudo, a subjetividade e a 

questão da identidade do indivíduo, presentes no gótico, parecem 
estar escondidas entre as batalhas intergalácticas. Os autores 
estavam mais preocupados em descrever com preciosismo de 
detalhes as máquinas de guerra, as bombas nucleares, os avanços da 

ciência e as viagens interplanetárias (AMARAL, 2005, p. 87-88). 
 
 

As próprias memórias do Japão de 1945 são incorporadas e 

retrabalhadas com na história do filme, para que a estrutura narrativa 

estabeleça um sentido coerente de identidade para atingir o público. Nesse 

caso, enfatizamos o crescimento industrial do Japão e a base econômica que 

foi erguida servindo de exemplo para outros países, pois o país estava 

destruído e viu na industrialização e tecnologia a oportunidade de se tornar 

em 1985 a maior país credor do mundo (KENNEDY, 1989, 442) . Vale ressaltar o 

contexto de Guerra Fria (1947-1991), que evocavam a memória dos japoneses 

sobre armamento nuclear        

 A partir da memória catastrófica, Néo-Tóquio é erguida da mesma 

maneira que o Japão se reergueu alcançando um milagroso crescimento 

econômico, que marcou o novo Japão globalizado.  

A presença da memória na construção da cidade cyberpunk é 

bastante forte, o uso dela em Akira nos mostra o quanto ela tem sua força 

mesmo que esteja empregada em um produto com finalidade de consumo 

massificado. Sobre isso, Barros (2017, p. 12) explica que a memória tem seu 

potencial para ser socializada além de ser documental, e nesse caso ela é 

utilizada para projetar o futuro ficcional baseado em memórias. 
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Considerações Finais 

Em relação ao modo que os elementos se conectam, acreditamos que 

seja algo interessante para outra discussão, mas sabemos que Akira, assim 

como outras obras, têm suas particularidades e interesses, que demandam um 

recorte e leitura adequados.        

 Desta discussão chegamos ao pessimismo que tanto discutimos, nele há 

violência, monstros, tecnologia, sentimentos de raiva e medo. Contudo, há a 

esperança que dá sentido ao pessimismo da cidade e cantos da cidade para 

serem explorados pela escuridão da tecnologia, pois o cenário de Neo-Tóquio 

estabelece dialogo com a memória sobre 1945 e as consequências dos 

eventos deste ano, através de elementos da ficção científica ao longo do 

tempo.   

Em Akira, a memória se tornou parte do produto histórico no filme, 

mesmo que em formato ficcional é possível que o espectador assimile as 

informações e compreenda os eventos do filme por se familiarizar com 

memória, seja ela particular ou não.       

 Assim, o gótico e o cyberpunk compõem a cidade com o objetivo de 

torná-la mais do que uma cidade fictícia, observando a cidade é 

compreensível sua importância e motivações sobre os personagens.  

 Compreender a maneira na qual Neo-Tóquio foi contextualizada 

valoriza não só a interpretação da obra, mas também o ambiente visual, 

responsável por toda a representação envolvida no filme. 
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GLITTER, MODA E MÚSCULO: 

MANIFESTAÇÕES DE MASCULINIDADE HERBÍVORA NO 

PERSONAGEM YUGA AOYAMA DO ANIMÊ MY HERO ACADEMIA 

 
Leonardo José Costa• 

 

Introdução 

A exportação da mídia animada japonesa para o Ocidente foi uma das 

maneiras mais eficazes de consolidar a forte inserção da cultura nipônica 

mundo afora. Do serviço de streaming de animês Crunchyroll, que já reúne 

mais de 3 milhões de assinantes e 70 milhões de usuários cadastrados1, às 

sessões de animação japonesa dentro de serviços não segmentados como 

Netflix e Amazon Prime, o animê faz parte da rotina de muitos fãs - no Ocidente 

chamados otakus - dessas narrativas seriadas audiovisuais.  

Entre as temáticas abordadas nesse formato, a questão do gênero e 

sexualidade é uma das mais presentes, inserindo personagens que permeiam 

linhas tênues entre a bissexualidade, transgeneridade, homossexualidade, 

etc. Essa abordagem nem sempre se dá de forma declarada, mas está 

presente há décadas na concepção de alguns personagens2 de animês 

consolidados no exterior e que, à sua maneira, transgridem as principais 

noções binárias de gênero. De garotos com traços e personalidade delicada 

– conhecidos popularmente como bishōnen- a meninas apaixonadas por suas 

colegas de classe, essa forma de representatividade sutil é frequente na mídia 

japonesa. Sato (2007) aponta que a audiência do país, ainda que 

conservadora em seu âmbito social, não se choca quando encontra tais 

abordagens na ficção e está acostumada com as diversas variações na 

representação de gênero na mídia, por exemplo.  

 
• Mestre em Comunicação pela Universidade Federal do Paraná, bolsista Capes e membro 
do grupo de pesquisa NEFICS – Núcleo de Estudos em Ficção Seriada e Audiovisualidades. 
1 Fonte: https://www.tecmundo.com.br/cultura-geek/155633-crunchyroll-netflix-animes-

atinge-3-milhoes-assinantes.htm. Acesso em: 13 de ago. 2020. 
2 São exemplos deste tipo de personagem: Ranma Saotome, de  Ranma ½ (1989); o casal 
Netuno e Urano, de Sailor Moon (1992); Yukito Tsukishiro, de Sakura CardCaptors (1998); e 
Orochimaru, de Naruto (2002). 

https://www.tecmundo.com.br/cultura-geek/155633-crunchyroll-netflix-animes-atinge-3-milhoes-assinantes.htm
https://www.tecmundo.com.br/cultura-geek/155633-crunchyroll-netflix-animes-atinge-3-milhoes-assinantes.htm
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Desde de sua origem os animês e mangás - revistas em quadrinho 

japonesas - são concebidos tendo o gênero como norteador de vendas. Para 

o público masculino jovem, o shōnen traz histórias de coragem, superação e 

amizade; enquanto o shōjo é idealizado para a menina sonhadora que vive o 

amor romântico por meio daquelas narrativas. Ainda que esta seja uma 

simplificação da complexidade das narrativas do shōjo e do shōnen; esses são 

seus elementos mais recorrentes e há também derivações desses formatos 

ordenadores que visam o público homossexual (yaoi); o público feminino 

adulto (josei); entre outros.  

Dada a tamanha pluralidade de abordagens relacionadas à 

identidade de gênero dos personagens de animês, a representação das 

masculinidades também se dá de maneira diversa, podendo um mesmo 

animê oferecer imagens ambíguas quanto ao modelo masculino a ser 

consolidado, reforçado ou subvertido. Tendo esse cenário em mente, a 

análise aqui proposta traz um olhar sobre o personagem Aoyama Yuga, de 

Boku no Hero Academia (2014), como potencial produtor de sentidos sobre a 

chamada “masculinidade herbívora”, uma possível proposta contra-

hegemônica na sociedade japonesa. O estudo busca entender como se trata 

a temática sobre masculinidades herbívoras em um personagem de shōnen 

que destoa de seus companheiros masculinos de forma demarcadamente 

alegórica. O trabalho está estruturado de modo a contextualizar 

teoricamente as concepções a respeito do animê e suas abordagens de 

gênero, bem como as principais masculinidades atreladas ao contexto 

japonês e suas hegemonias e rupturas. Adotando um método qualitativo, a 

pesquisa recorre à análise de conteúdo para responder a pergunta de 

pesquisa: como se dá a inserção de um personagem ligado a conceitos da 

masculinidade herbívora na narrativa de Boku no Hero Academia? Por fim a 

análise recai sobre o décimo sétimo episódio da quarta temporada da série, 

exibido em 8 de fevereiro de 2020, e intitulado “Relief for License Trainees”.3 

 

 

 
3 Tradução livre: Alívio para os treinees licenciados. 



186 
COSTA. Glitter, moda e músculo 

 
 

De Naruto a Midoriya: o anime e seus heróis masculinos no shōnen 

Os animês são um dos principais produtos da cultura pop japonesa e 

ganharam o mundo com histórias voltadas para seu público – o povo japonês. 

O final dos anos de 1980 e a década de 1990 foram marcados pelo boom do 

animê nas grades televisivas principalmente da Europa e América Latina, 

fidelizando fãs rapidamente e de maneira ascendente até os dias atuais. 

Assim, a ficção seriada japonesa entrou no cotidiano de jovens e adultos 

ocidentais, sendo exportada por meio de títulos de sucesso como Akira e 

Astroboy (LUYTEN, 2005).  

Em sua maioria os animês são adaptações dos mangás que, quando 

conquistam espaço no concorrido mercado editorial japonês, ganham a 

versão animada. Porém, algumas histórias em animê também têm origem em 

outros meios, como o sucesso Pokémon (1996), inspirado em um jogo 

eletrônico. Alexandre Nagado (2005) comenta que os animês, por lidarem 

com temas universais como amizade, lealdade, coragem e amor, fazem com 

que jovens do mundo todo se identifiquem com seus personagens. Além disso, 

as produções japonesas animadas estão geralmente livres do que o autor 

chama de “bloqueios castradores” dos politicamente corretos heróis 

americanos (Ibid. p.53). Isso resultaria em cenas com maior índice de violência 

sensorial, temáticas sexuais explícitas, entre outros aspectos que contribuem 

para uma narrativa mais madura e adulta quando comparada a algumas 

animações ocidentais.  

O apelo dos animês no Ocidente tem cunho altamente cultural e 

estético. Sonia Luyten (2005) relata que, por meio da televisão, o público fora 

do arquipélago começou a se familiarizar com uma estética de personagens 

com cabelos coloridos espetados e olhos grandes. Apesar do aspecto visual 

saltar aos olhos quando se pensa em animês, Susan Napier (2005) indica que 

são as histórias complexas que deixam o público querendo mais. Com seus 

mundos fantásticos e seres animados extravagantes, o animê consegue dar 

vida à histórias que podem refletir o sentimento do povo japonês e suas 

aspirações e sonhos, mas não necessariamente representá-lo 

imageticamente. A autora diz que qualquer espectador logo percebe que os 
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personagens do animê muitas vezes em nada se parecem visualmente com o 

cidadão japonês. Seus cabelos roxos, verdes e amarelos, seus corpos 

sexualizados e seus poderes extraordinários representam um mundo que é tido 

como pertencente a um estilo não culturalmente específico.  

Por apresentar flexibilidade maior de abordagens narrativas e estéticas, 

a inserção da relação entre masculinidades e o texto animado japonês 

também é acentuada em suas narrativas, principalmente nos animês do tipo 

shōnen. Comumente os personagens do anime tipo shōnen têm como guias 

morais em sua construção a coragem, determinação e honra.4. Muitos têm 

corpos musculosos, que podem ou não ser utilizados como arma para 

combate, sendo geralmente representações mais próximas de certos 

modelos hegemônicos masculinos. 

 Napier (2005) diz que o animê consegue captar a fluidez do gênero de 

maneira mais precisa que outras mídias, sendo o corpo a principal 

manifestação das diferentes possibilidades identitárias transgressoras. Para a 

autora, a identidade masculina no Japão é mais fluída do que a feminina e 

“o homem japonês hoje está sendo forçado a se afastar de noções 

tradicionais da performance masculina e apresentado a uma gama de 

identidades possíveis” (2005, p.121). Essas possibilidades são potencializadas 

pela própria natureza da mídia animada já que “os animês operam em um 

espaço não referencial, eles podem permitir formas mais complexas de 

identificação com o espectador do que o live action” (2005, p.121).  

Contudo, tratando-se de gênero e sexualidade, essas possibilidades 

podem ser vistas mais como estratégias comerciais do que como reflexos de 

uma ruptura social com padrões consolidados. Da androginia à 

homossexualidade, Cristiane Sato (2007) alerta que há uma romantização de 

relacionamentos de sexualidades não-binárias na ficção nipônica que 

atende a alta demanda do público, mas não condiz com a realidade, ainda 

que também seja parte dela de maneiras menos evidentes. Para a autora, a 

sociedade japonesa, apesar de encontrar na mídia múltiplas representações 

 
4 São exemplos de protagonistas: Goku/Dragon Ball  (1986); Naruto/Naruto Shippuuden (2007); 
Asta/Black Clover  (2017); Midorya/My Hero Academia (2018) e Tanjiro/Demon Slayer (2019).  
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de identidades de gênero, ainda se mantém conservadora e distante da 

naturalização de comportamentos transsexuais e homossexuais, por exemplo, 

como é comum nos animês. Isso, é claro, não tiraria a importância da 

visibilidade e representatividade de minorias sexuais por meio de uma mídia 

tão disseminada globalmente.  

 

O masculino japonês: samurais, homens de negócio e nerds 

Os estudos sobre masculinidades começam a se consolidar no início dos 

anos de 1990 ligados aos estudos feministas, tendo em Raeywn Connell (1995) 

seu principal referencial ao pensar a masculinidade como algo múltiplo, 

configurando hierarquias de poder. A autora australiana é responsável por 

problematizar a ideia de uma única masculinidade hegemônica que orienta 

e dita modos de ser masculinos, criando com isso masculinidades 

subordinadas. Segundo Connell e Messerschmidt (2013) as masculinidades são 

plurais, construídas socialmente e atravessadas por questões de gênero, raça 

e classe, apresentando diferentes possibilidades na conformidade que 

impõem aos homens.  

As masculinidades também são geograficamente específicas, 

transportadas de Oriente para Ocidente e vice versa por meio dos processos 

advindos da globalização e, por mais que se tenha elementos em comuns 

entre todas elas - a força masculina, o homem como provedor da família, etc. 

- não se manifestam da mesma maneira. 

 

[...] o ‘homem de negócio’’ japonês não é exatamente a mesma 
coisa que o "executivo" empresarial da América capitalista. O mundo 
empresarial da industrialização da Ásia Oriental é massivamente 

patriarcal, até mesmo mais que a sua contraparte na Europa e nos 
Estados Unidos. Mas ele não é marcado pelo individualismo 
competitivo que é tão importante entre a elite capitalista européia e 
norteamericana. (CONNELL, 1995, p. 193) 

 

Nota-se que o modo como cada indivíduo se relaciona com as suas 

masculinidades pode mudar bastante. Pedro Paulo Oliveira (1998) diz que a 

masculinidade mais tradicional está atrelada à força, ao corpo e à negação 

do feminino, mas também há masculinidades que se configuram em torno do 
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intelectual, do desempenho empresarial, etc. O distanciamento e negação 

de tudo o que é feminino é um codificador latente na construção das 

masculinidades tidas como hegemônicas ou tradicionais (OLIVEIRA, 1998), 

sendo ainda indicativo da negação constante de atos que podem apontar 

desvios nesse modelo, principalmente se indicam possíveis manifestações de 

homossexualidade, um dos maiores tabus no universo masculino.  

Vale lembrar que o conceito de hegemonia comumente está mais 

atrelado ao homem branco, heterossexual e cis5, deixando à margem outras 

possibilidades de vivência em torno das interseccionalidades possíveis no 

âmbito das identidades de gênero. Logo, o que se tem em comum entre 

diferentes culturas e suas masculinidades é a posição de poder e privilégio 

concedida a esses homens que mais se aproximam das masculinidades tidas 

como hegemônicas (CONNELL e MESSERSCHMIDT, 2013). Os homens também 

não são meros instrumentos de uma masculinidade opressora e aprisionadora 

que cria modos de ser e agir. Oliveira (1998) comenta que eles adaptam suas 

masculinidades situacionalmente quando lhes é conveniente, podendo com 

isso perpetuar e acessar seus privilégios em diferentes cenários.  

No caso do homem japonês, foco desta pesquisa, as masculinidades 

tidas como hegemônicas também são resultado de processos históricos, 

políticos e culturais e mudaram com o passar dos anos. Teoricamente elas 

podem ser divididas em três referenciais principais ao ideal masculino: o 

guerreiro samurai do período Meiji; o soldado militar das Grandes Guerras; e o 

homem de negócios japonês (salaryman), produto do pós-guerra (DEACON, 

2013). Enquanto os dois primeiros estavam mais atrelados à força, coragem e 

ao corpo masculino como materialidade para as noções sobre 

masculinidades que eram incentivadas, o salaryman tem, até os dias atuais, 

foco no sucesso profissional e prioriza o intelecto acima da força para prover 

o sustento familiar. Contrariamente ao seu objetivo de provedor, a 

conformidade a esse tipo de masculinidade se resume a vidas centradas no 

 
5 Cisgênero (Cis) é o termo utilizado para se referir ao indivíduo que se identifica, em todos os 
aspectos, com o seu "gênero de nascença". Em outras palavras: na pessoa cisgênero existe 
concordância entre a identidade de gênero (a forma como a pessoa se vê) e o gênero que 
lhe foi conferido ao nascer. 
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trabalho e com base na produtividade, o que retira o homem japonês da 

esfera familiar e o posiciona quase integralmente na esfera profissional (YANG, 

2019).  

Apesar de ser o salaryman o modelo mais recente de hegemonia, é 

recorrente na mídia ficcional japonesa imagens que remontam as ideias de 

masculinidades corporificadas e que exaltam a força física, a coragem e a 

superação, bem como modelos que destoam das três principais hegemonias 

citadas. Keichi Kumagai (2012) evidencia em suas pesquisas três identidades 

que são consideradas contra-hegemônicas, manifestam-se principalmente 

nos jovens e adolescentes japoneses e têm se mostrado ascendentes na 

sociedade e na mídia japonesa: o otaku, o Petit (neo) nacionalista e o 

herbívoro.   

A masculinidade otaku refere-se ao jovem solteiro imerso na cultura pop 

japonesa como o animê, o mangá e/ou jogos de computador. Contudo, 

Kumagai (2012) comenta que esse jovem não apenas consome tais produtos, 

mas também pode atuar em empresas desses segmentos. Outras 

características marcantes são a preferência por sociabilidade online ao invés 

da presencial; neutralidade política na esfera social presencial, mas 

manifestações de cunho político extremas e excludentes no ciberespaço. 

Importante ressaltar que, entre as três masculinidades aqui descritas como 

contra-hegemônicas, autores como Simone Chen (2012) e Justin Charlebois 

(2017) apontam para a masculinidade otaku e a herbívora como futuras 

hegemonias com potencial para substituir o salaryman.  

No caso do Petit-nacionalista ou Petit (neo) nacionalista, tem-se 

masculinidades mais próximas de ideologias políticas do que as anteriores. 

Para Kumagai (2012), esses jovens que configuram suas vidas em torno da 

ideia nacionalista têm perfis mais conservadores - ainda que não consigam se 

relacionar com gerações anteriores - e prezam por uma ideia de identidade 

unificada e segura, porém construída também na segurança do ciberespaço. 

Além disso, são contrários aos processos de abertura do Japão ao Ocidente 

e também a outros países asiáticos como Coreia do Sul e China, por exemplo. 
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Masculinidade herbívora 

A terceira possível contra-hegemonia, chamada “masculinidade 

herbívora”, ganha aqui mais destaque por ser aquela evidenciada na análise 

proposta por esta pesquisa e é considerada uma das mais ousadas entre as 

atuais manifestações masculinas no Japão. Apesar do nome essa 

masculinidade não tem relação com hábitos alimentares, mas conota a ideia 

de que o homem tradicional é carnívoro no sentido de ser ativo e fortemente 

guiado por seus instintos sexuais predatórios, sendo seu oposto o homem 

herbívoro, passivo (SMITSMAN, 2014). O termo foi concebido em 2006 por 

Fusakawa Maki , uma escritora freelancer e especialista em marketing, e, 

desde então, tem sido apropriado por pesquisas acadêmicas, bem como 

pelos próprios jovens japoneses que se identificam como tal.  

O jovem herbívoro carrega consigo características mais relacionadas 

ao universo feminino do que os outros modelos hegemônicos ou contra-

hegemônicos. Christina Tamaru (2012) diz que o sôshokukei danshi , como é 

chamado no Japão, é percebido como um jovem que  

 

incorpora uma suposta desconexão entre as gerações do último meio-

século, uma contradição da suposta imutável identidade masculina 
japonesa, um infeliz, mas amplamente negado subproduto dos males 
sociais e econômicos dos anos 1990, um desafio ao padrão 

nacionalista imaginado de “japonesidade” e uma resistência sem 
precedentes em buscar desvios sociais. (TAMARU, 2012, p.6) 

 

Entre tais desvios, é marcante nesse modelo o seu desinteresse por 

relacionamentos amorosos ou sexuais; o individualismo; uma preocupação 

estética altamente marcada pelo consumo de produtos de beleza e higiene 

pessoal; o interesse pela internacionalização e costumes fora do arquipélago; 

o desapego à ideia de longas carreiras e devoção profissional assídua; e 

também uma proximidade maior com a esfera doméstica (DEACON, 2013).   

Em sua concepção histórica e social, autoras como Kumagai (2013) e 

Tamaru (2012) apontam a década de 1990 como aquela que vai dar origem 

ao jovem herbívoro, já que ela representa a falha derradeira na hegemonia 

do salaryman. As autoras comentam que, com a explosão da bolha 

econômica de prosperidade financeira que existia no Japão do pós-guerra, o 
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ideal masculino devoto ao trabalho e ao sucesso começa a dar lugar ao 

desemprego crescente e às crises identitárias do homem de negócios. Aliado 

à perda dos meios pelos quais mantinha-se a identidade do salaryman como 

sólida e estável, os filhos dessa geração cresceram com pais primeiramente 

ausentes devido à dedicação integral ao trabalho e, depois, engolidos pelo 

alcoolismo pela ausência de oportunidades de emprego. Esses seriam os 

principais fatores que vão dar origem a uma geração que faz de tudo para 

se afastar da imagem que tinham de seus pais, mantendo seu foco em si 

mesmos e não nos ideais do salaryman que ainda resistem até os dias atuais 

(KUMAGAI, 2013).  

Apesar dos aspectos até aqui citados, aqueles que se identificam como 

herbívoros nem sempre trazem consigo todas as características mais comuns 

dessa masculinidade, podendo alguns adotarem ainda apenas um ou dois 

âmbitos dessa vivência. Além disso, o modo como se apropriam dessas 

características pode ser também ambíguo. Ao se aproximarem da estética e 

costumes tidos como femininos,Yumiko Iida (2005) diz que esses garotos criam 

uma atmosfera de medo e ansiedade naqueles que temem perder seus 

privilégios devido às transgressões dos limites do gênero binário com a 

ascensão de uma “masculinidade afeminada”. Porém, a autora indica que a 

intenção dessas transgressões não tem fundamento na preocupação em 

expressar identidades de gênero desviantes, mas em um desejo de romper 

com os modelos tradicionais das masculinidades em poder, vistas como 

aprisionadoras e ultrapassadas.  

Ainda em relação ao apelo à feminilidade para construir suas novas 

identidades, Jeff Smitsman (2014) encontra em suas entrevistas com jovens 

graduados em Kyoto uma possível justificativa que vai além da ideia comum 

de que elas são mais um mecanismo para afastar as possibilidades de 

relacionamento amoroso ou interesse sexual em garotas. Segundo o autor, a 

preocupação com roupas de marca, maquiagem e outros artifícios para 

acentuar a beleza são novas práticas masculinas que podem ser estratégias 

para conquistar o sexo oposto. Além disso, Kumagai (2012) aponta a adesão 

à esfera domiciliar e a preocupação do homem herbívoro com os cuidados 
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do lar também como ações, ainda que não conscientes, que atrairiam as 

mulheres para essa masculinidade mais ligada ao ambiente familiar.  

Percebe-se com os apontamentos feitos até aqui como a 

complexidade da masculinidade herbívora ainda é desafiadora e não pode 

ser vista como algo fixo ou limitado. A própria natureza das possibilidades de 

se viver o masculino de forma alternativa é a essência que se sobressai nas 

várias experiências de jovens japoneses que se relacionam com essa 

masculinidade e dão subsídio às teorias dos autores mencionados. Assim, 

igualmente plural pode ser sua manifestação na mídia e o olhar proposto por 

essa pesquisa traz então uma - entre várias possíveis - maneira de identificar 

como se dá a presença do sôshokukei danshi em um produto tão consumido 

pelos garotos como o shōnen Boku no Hero Academia. 

 

Objeto empírico e técnica de análise  

Sucesso de vendas e audiência, My Hero Academia tem se mantido 

entre os dez  animês mais assistidos no mundo na última década 

(CRUNCHYROLL)6. Baseado no mangá criado em 2014 por Kōhei Horikoshi, o 

animê traz em seu enredo um mundo no qual 80% da população tem algum 

tipo de poder especial - chamado na série de kirk ou “individualidade” - e a 

profissão mais desejada e de maior prestígio é a de herói. Por isso escolas 

como a UA7 preparam durante anos jovens aspirantes a herói para que 

possam defender o mundo contra os vilões. Em uma dessas turmas, a classe 

“1-A” de calouros, vinte alunos dividem seus dias entre disciplinas teóricas e 

práticas para conseguirem se formar em meio a desafios constantes que 

colocam à prova suas habilidades, seu companheirismo e, principalmente, 

seu caráter humano em um mundo de superpoderes.  

 

 

 
6 Fonte: https://www.aficionados.com.br/animes-mais-assistidos-mundo/. Acesso em: 19 ago. 
2020. 
7 Escola na qual os protagonistas do anime estudam. Considerada, na trama, a mais 
importante escola de aspirantes a heróis do Japão. 

https://www.aficionados.com.br/animes-mais-assistidos-mundo/
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Entre os alunos, Yuga Aoyama está sempre comendo alimentos 

importados, usando roupas de gride e demonstrando seu interesse nos 

possíveis pares românticos formados por seus colegas, sendo um dos garotos 

que mais destoa de seus companheiros em matéria de conceito estético e 

comportamental. Enquanto alguns são os típicos garotos fortes com corpos 

musculosos e alto desempenho atlético, outros têm interesse quase exclusivo 

em conseguir a atenção das garotas, e há ainda os mais contidos, cuja 

atenção às regras e à disciplina são norteadoras de suas ações. Contudo, 

Aoyama permeia um espaço transitório que o posiciona como um aluno 

misterioso, observador e mais próximo das personagens femininas do que dos 

masculinos.  

 Yuga possui corpo magro e cabelo loiro, com o rosto sendo demarcado 

por cílios grandes e olhos brilhantes que dão a ele a aparência do jovem 

príncipe que ele se esforça para performar (imagem 1). Seu uniforme tem cor 

roxa na forma de armadura de cavaleiro e é comum na animação que sua 

imagem seja ilustrada com brilhos ao redor dos olhos e do corpo. Além disso, 

a individualidade de Aoyama é uma das mais poderosas da série. O garoto 

consegue disparar um raio laser do abdômen a vários metros de distância, 

ainda que não controle muito bem seu poder e, quando o usa muito, tem 

enjoos e dores estomacais.  

 

Figura 1 - Personagem Yuga Aoyama. 

 
Fonte: My hero academia fandom. 
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De modo a entender Aoyama como o objeto empírico desta pesquisa 

qualitativa, recorre-se à Análise de Conteúdo (AC) de Bardin (2016) como 

técnica que auxiliará na realização e compreensão de um recorte específico 

que seja representativo do personagem em uma série com quase 100 

episódios. Busca-se então entender que sentidos sobre o modelo herbívoro de 

masculinidade são comunicados pelo personagem e como essa inserção de 

gênero se dá na série por meio de Aoyama. Para isso, Bardin (2016), sugere 

uma análise dividida em três etapas: 1) pré-análise; 2) a exploração material; 

3) o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação.  

Durante a pré-análise buscou-se então assistir o episódio completo a ser 

analisado - “Relief for License Trainees” - para descobrir de seus 23 minutos de 

duração, quais cenas seriam relevantes para a pesquisa. A escolha do 

episódio deu-se pela somatória de cenas nas quais o comportamento de 

Aoyama se aproximava de conceitos ligados à masculinidade herbívora. Na 

exploração do material deu-se ênfase para a separação de unidades de 

análise e a identificação do modo como a abordagem sobre masculinidades 

foi realizada no animê. Essa identificação partiu da ideia de Bardin (2016) de 

que todo conteúdo pode produzir direcionamentos no texto que são  

positivos, negativos ou neutros sobre determinado fenômeno, o que permite 

adentrar a fase de tratamento de resultados e interpretação para entender 

como essa produção de sentido direcionado se dá, independente de qual 

direcionamento utiliza para comunicá-los.  

Assim, a tabela 1, referente a pré-análise mencionada, traz as unidades 

de análise separadas por minutagem de início e fim de cada cena, bem 

como o direcionamento de sentido sobre o garoto herbívoro que aquela 

unidade analítica ofereceu durante a exploração do material. A análise 

proposta no episódio se consolidou por meio da sua reprodução na 

plataforma de streaming Crunchyroll, no idioma original - japonês -, com 

legendas em português.  
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Tabela 1 - Unidades de análise (cenas) retiradas do episódio 4x17 Relief for License Trainees 

(2020) 

 

Cena 

Início – Término Direcionamento8 

1 00:14:14 - 00:14:50 Positivo 

2 00:14:50 - 00:16:14 Negativo 

3 00:16:31 - 00:17:06 Neutro 

4 00:19:11 - 00:21:35 Positivo  

Fonte: criação dos autores 

 

O brilho de Yuga Aoyama e a masculinidade herbívora 

Iniciando aqui a segunda etapa da metodologia, a exploração do 

material, indica-se que as cenas escolhidas para a análise contemplam 

quatro situações envolvendo o protagonista de Boku no Hero Academia, Izuku 

Midoriya, e Aoyama, tendo o protagonista como como principal condutor de 

direcionamento do conteúdo sobre Aoyama.  

Na cena 1, Midoriya está conversando com os amigos Iida e Uraraka - 

colegas de classe - sobre o intervalo do lanche quando é interrompido com 

Aoyama colocando inesperadamente um pedaço de queijo em sua boca. 

Aoyama já havia percebido que Deku - como é conhecido por seus colegas 

- estava com fome e adentrou a conversa do grupo rapidamente com um 

lanche para o colega, que se assusta com o movimento. O acontecido resulta 

em uma conversa sobre os hábitos alimentares de Aoyama que apontam 

para a primeira conexão mais evidente com a masculinidade herbívora. 

Quando menciona o queijo, Aoyama diz que não é qualquer queijo, mas o 

Pont l’Êveque, um queijo importado de uma província francesa que é mais 

macio e fácil de comer. Iida então o convida para almoçar com eles, mas 

 
8 Os direcionamentos aqui mencionados dizem respeito a: positivo: quando conduz o 
espectador a um entendimento de que a ação do personagem foi “boa”; negativo, quando 
induz a interpretação de que aquilo foi “ruim”; ou neutro, quando não indica uma tendência 
a julgamentos.  
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Yuga recusa, pois alega que a comida do refeitório não é compatível com 

seu paladar, sendo mostrado em seguida tomando vinho e comendo sozinho 

uma pequena porção de carne mal passada com salada. Assim, Iida diz que 

está tudo bem, pois cada um tem seu gosto e ele não vai obrigá-lo a nada.    

Chen (2012) aponta a preocupação com os hábitos alimentares um dos 

principais indicadores comportamentais dos jovens herbívoros. Nesse âmbito, 

Justin Charlebois (2017) reforça o pensamento ao mencionar que dietas 

específicas são uma preocupação para alguns desses jovens. Além disso, o 

autor diz que, ao escolher o consumo de produtos refinados e que requerem 

um poder aquisitivo mais alto, os jovens herbívoros encontram uma maneira 

de hierarquizar seu poder sobre outras masculinidades, já que, no Japão, o 

poder aquisitivo também é uma forma de criar hegemonias que se consolidou 

com o salaryman e se reflete em outras masculinidades. Logo, se antes os 

homens de negócio exibiam seu potencial com carros caros, agora dispõe-se 

de novos bens de consumo para demonstrar o poder (2017C).  

Ademais, o personagem Iida - que é na série mais atrelado ao ideal de 

tradição e condiz com os comportamentos do salaryman -, ao concordar 

com os hábitos alimentares de Aoyama oferece um direcionamento positivo 

à masculinidade do garoto, contrariando os apontamentos de Kumagai 

(2013) e Tamaru (2012), por exemplo, que indicam as gerações anteriores 

como as que mais criticam o comportamento advindo da masculinidade 

herbívora. Ainda na cena 1, a preocupação com Deku que Aoyama 

demonstra - e que vai perpassar outros momentos analisados - já indica uma 

gentileza e afeto que Kumagai (2012; 2013) menciona em suas observações 

sobre a masculinidade herbívora, podendo esta levar o indivíduo tanto ao 

individualismo quanto à percepção emocional para com os outros ao redor.  

Essa preocupação é mascarada como um desejo de perseguição na 

Cena 2 quando Aoyama vai até a sacada de Deku à noite e fica observando 

o garoto dormir, deixando ainda um recado com queijos em sua varanda, 

onde escreve a misteriosa frase “eu sei”. Deku mais uma vez se assusta com o 

comportamento do colega e se preocupa que ele esteja começando a 

mostrar “sua verdadeira natureza”, sendo assim, condutor de um 
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direcionamento negativo sobre Aoyama. Logo, dado o contexto sombrio da 

cena, esta poderia apontar uma possível vilania do colega ou o desejo 

homossexual pelo protagonista, já que Aoyama é descrito por Deku como 

alguém misterioso e que ele não consegue compreender.  

Esse último aspecto iria mais ao encontro dos apontamentos de Connell 

e Messerschmidt (2013), que reforçam a ideia de que, sob a ótica das 

masculinidades, o homossexual é algo a ser temido e rejeitado, sendo sempre 

o “outro”, indicando um direcionamento negativo. Contudo, as teorias 

orientais aqui acionadas mencionam que a masculinidade do herbívoro não 

está atrelada a um suposto desejo homossexual (TAMARU, 2012). Logo, esta é 

uma interpretação mais passível do público ocidental e corrobora o 

pensamento de Iida (2005) quando este diz que o herbívoro acessa esferas do 

feminino e do Ocidente de forma consciente, estando plenamente a par dos 

efeitos representacionais que produzem. Além disso, se este comportamento 

fosse indicativo de um desejo homossexual, iria de encontro com a ideia de 

que os jovens herbívoros não se interessam de maneira ativa por 

relacionamentos ou outro envolvimento amoroso, como indica Tamaru (2012). 

Após a cena 2, temos uma sequência direta à terceira cena analisada 

que se passa na sala de aula no dia seguinte ao ocorrido, quando Deku reflete 

sobre o comportamento do colega. Ao entrar na sala, Aoyama já o recebe 

com o dizer em inglês “surprise!” que, como na Cena 1, quando fala “non9”, 

aponta para a internacionalização dos costumes do garoto que é adepto a 

vários idiomas, indicativo do comportamento herbívoro segundo Chris 

Deacon (2013). Iida (2005) diz que essa apropriação de costumes ocidentais 

serve para contrastar com a ideia de uma tradição japonesa reguladora e 

também criar uma identidade diferente, mas familiar o suficiente que não siga 

o status quo, buscando mais um escapismo do que uma ocidentalização.  

Assim, ao tentar descobrir a identidade de Aoyama, quando pensa no 

que já sabe sobre o amigo, Deku lembra que nunca conversou o suficiente 

com Aoyama e que o garoto não se relaciona muito com os outros, além de 

ser “um espírito livre” que diz e faz o que bem entende. O direcionamento, 

 
9 “Não”, em francês.  
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aqui neutro, acompanha a ideia de liberdade também intrínseca à 

performance identitária do herbívoro. Como identidade que nasce contrária 

à dedicação desmedida do salaryman à carreira (KUMAGAI, 2013), Aoyama 

carrega traços que remetem ao desapego às ideias tradicionais em prol de 

uma vivência fluída que prioriza a si mesmo e a interesses particulares. 

Entretanto, a descrição de Deku ressalta apenas um dos aspectos mais 

evidentes do colega, descontextualizando o próprio local de observação que 

o permite tirar as conclusões. Logo, ao mesmo tempo em que performa um 

“espírito livre” na academia, Aoyama também traz a responsabilidade do 

salaryman e sua dedicação - ainda que não na mesma proporção - já que 

está em um curso que tem como objetivo oferecer ao jovem a possibilidade 

de construir sua carreira como herói, sendo a UA uma das instituições de maior 

renome entre as escolas preparatórias. A mutabilidade das masculinidades e 

sua hibridização aparece aqui como algo somatório, que indica aspectos 

mais latentes do herbívoro em Aoyama, mas também depende dos vestígios 

de uma masculinidade anterior, que parece remanescer. 

Dadas as reflexões feitas até aqui, a Cena 4 traz a resolução narrativa 

do episódio e soluciona o suposto mistério envolvendo o comportamento de 

Aoyama. Nela, a turma 1-A está no ginásio de treinamentos para exercitar 

uma melhor performance de seus poderes quando Aoyama chama Deku 

para lhe mostrar sua nova técnica, que o deixa com dores estomacais. O 

protagonista aproveita, então para perguntar a Aoyama sobre suas intenções 

nos últimos dias e o garoto enfim revela que ele queria se aproximar de Deku 

por serem parecidos quando se trata da individualidade de ambos. Segundo 

Aoyama, o poder de Deku não é compatível com o corpo do garoto, assim 

como acontece com ele mesmo - que sente dores ao usar o raio laser - e, 

devido a tal similaridade, ele viu algo que poderia fazer com que Deku se 

tornasse seu amigo e ficasse menos solitário. Por perceber que Deku também 

passa por isso, ele teria feito uma surpresa - a cena da sacada - para animá-

lo, dizendo ainda que “se alguém encara as dificuldades sozinho, nunca vai 

conseguir brilhar”. Deku então agradece e diz que a surpresa foi um sucesso, 

entendendo que interpretou de forma errada as ações do colega de turma.  
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Nesta cena, temos uma naturalização da identidade tida como 

“estranha” de Aoyama que gera um direcionamento positivo no texto. 

Primeiramente, Aoyama declara que o isolamento não é algo que trará 

benefícios para ninguém, rompendo com o pensamento mais tradicional de 

um jovem individualista que é comum nas principais características que 

definem o herbívoro (DEACON, 2013). É importante mencionar aqui que, 

como personagem no time dos heróis, Aoyama não poderia também ser 

colocado como um aluno fortemente marcado pelo individualismo, pois não 

faria sentido na lógica narrativa que rege a série. Já ao trazer a importância 

de “brilhar”, em todos os sentidos possíveis, o discurso de Aoyama permite 

adentrar um ponto que diz muito sobre o personagem em toda a sua jornada 

textual.  

Permeando a questão estética, Aoyama diz que precisa, desde 

criança, de acessórios que lhe ajudem a controlar seu laser, pois seu corpo é 

“defeituoso”. Resgatando o pensamento de Deacon (2013) sobre a 

importância da estética e dos cuidados corporais para o herbívoro, o autor 

indica que estar em seu melhor visual é algo que muitos jovens, das 

masculinidades mais duras à herbívora, têm como meta definida. Contudo, a 

adesão a acessórios e produtos de beleza para melhorar o corpo é mais 

acentuada nessa categoria de masculinidades, o que leva à necessidade de 

Aoyama de um brilhante uniforme de metal centrado em controlar o seu laser. 

Entende-se na cena que Aoyama justifica um pouco de sua aparência pela 

dependência de usar aparatos externos para conformar ao seu corpo em 

uma compatibilidade entre o que lhe faz herói e seu corpo comum que não 

aguenta a individualidade do garoto.  
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Figura 2 - Aoyama oferece queijo a Deku. 

 
Fonte: captura de tela do ep. Analisado 

 

Figura 3 - Aoyama envolto em uma estética de brilhos. 

 
Fonte: captura de tela do ep. Analisado 

 

Figura 3 - Aoyama com seu uniforme de herói. 

 
Fonte: captura de tela do episódio analisado 

 

 

Ainda nesse aspecto, durante todo o episódio, a presença do 

personagem é quase sempre ilustrada com brilhos ao redor do seu corpo e 

nos olhos, independente da roupa que está vestindo. Para Tamaru (2012) e 

Charlebois (2017) o efeito de brilho e maciez na pele é parte do prazer 
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sensorial que muitos jovens herbívoros desejam proporcionar ao serem 

adeptos aos tratamentos com cremes e géis corporais, muitos ainda se 

depilando para tornarem-se mais atraentes. Além disso, Tamaru (2012, p.80) 

ainda ressalta o fato de que a estética do sôshokukei danshi “é 

conceitualizada de modos que vão além da cultura jovem e dos paradigmas 

do gênero”. Para a autora, ela representa “um senso de controle sobre suas 

projeções externas do Eu, e, como resultado, “permitem que o sôshokukei 

danshi direcione o olhar de outros que buscam localizá-los no amplo espectro 

das masculinidades” (2012, p.80). Nesse sentido, Iida (2005) diz que a imagem 

do homem bonito e bem cuidado tem se tornado cada vez mais popular no 

Japão, e é uma das quais a mídia ficcional mais recorre quando quer ilustrar 

aqueles codificados como herbívoros. Além disso, a leitura que Deacon (2013) 

faz de pesquisas que tratam deste fato é a de que o embelezamento da 

masculinidade pode refletir uma amplitude da esfera ideológica da 

masculinidade que agora adentra novas áreas para dizer o que é ser 

masculino, corroborando com o direcionamento positivo da cena 4.  

Por fim, contradizendo mais uma vez um discurso tradicional que vê o 

jovem herbívoro japonês como um “outro” à margem, marcado pelas 

diferenças e que não se importa com nada além de si mesmo (KUMAGAI, 

2012) (IIDA, 2005), Aoyama se aproxima de Deku justamente pelos discurso da 

similaridade. Essa iniciativa aponta para a tentativa da narrativa em deixar 

claro que, no que diz respeito ao que realmente importa em alguém - seu 

interior - ele é mais parecido com Deku do que este poderia supor apenas 

observando de longe os comportamentos do colega. A importância da 

socialização entre pares aparece nos apontamentos de Tamaru (2012, p.85) 

quando esta diz que o jovem herbívoro pode também ser muito transparente 

e acolhedor, para assim conseguir “estabelecer um espaço de diálogo franco 

e aberto, que busca dissipar a nebulosidade enigmática que muitos de seus 

pares parecem atribuir à existência sôshokukei danshi”.  
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Considerações finais 

 É comum no âmbito das pesquisas de gênero a percepção recorrente 

de que as teorias possam, muitas vezes, ser insuficientes para dar conta da 

complexidade dos corpos e sujeitos. No caso das masculinidades, não seria 

diferente. Percebeu-se com a revisão de literatura e seu reflexo na análise de 

Aoyama que, ainda que características marcantes como a preocupação 

estética, o desinteresse amoroso e os costumes alimentares refinados sejam 

marcantes na descrição generalizada desses sujeitos, eles não são apenas 

corporificações de características. Igualmente, eles também não 

correspondem a todas as categorias descritas que iriam direcionar um 

indivíduo - nesse caso, um personagem - a determinado espectro dentro das 

masculinidades possíveis.  

 O que se tem nas masculinidades e naquela mais evidente em Aoyama 

- a herbívora - é uma mescla de elementos situacionais, geracionais e 

históricos que precisam ser levados em conta quando se fala em 

masculinidades hegemônicas ou contra-hegemônicas. Aoyama se mostra um 

personagem que não é passivo em relação ao modo como Deku o descreve 

e não se conforma apenas em performar o que é esperado de si como o 

“diferente” no ambiente escolar. Ele também apresenta traços de outras 

masculinidades, não apenas reforça o estereótipo negativo do jovem 

herbívoro e possui ações conscientes que usa para se aproximar do 

protagonista da trama. Essas ações escolhidas operam, coincidentemente ou 

não, com base em conjunto com conceitos sobre a masculinidade herbívora 

que são mais comuns e dão sentido à identidade do personagem no anime. 

A ideia de Deacon (2013), de que os aspectos que a mídia utiliza para 

representar o jovem herbívoro são sempre os mais repetidos e consolidados, 

aqui entra como uma estratégia narrativa que pode dar a Aoyama traços de 

uma identidade já presente no âmbito social e que precisa ser reconhecida 

pela audiência para poder fazer sentido. 
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 Logo, mais do que dizer que Aoyama representa o jovem herbívoro, este 

capítulo de livro buscou demonstrar como essa representação pode operar e 

quais aspectos são mais acessados para que ela ocorra e produza 

determinados sentidos quando falamos em um anime de tamanho sucesso no 

Ocidente e o Oriente. Deixa-se como sugestão de pesquisa que as 

masculinidades de personagens como Iida, Bakugo, Shoto e do próprio 

protagonista Deku possam ser colocadas sob análise para uma melhor 

compreensão de quais espectros do ser masculino são visibilizados em Boku 

no Hero Academia.  
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A DISPUTA IMAGÉTICA DA MEMÓRIA DOS SAMURAIS  

(C. 1990-2000) A PARTIR DO MANGÁ “BLADE A LÂMINA DO 

IMORTAL” 
 

Matheus Eduardo Rezende Pereira• 

 

1. Introdução 

Ao utilizar mangás como fontes históricas, devemos compreender que 

eles são mais do que apenas artes gráficas, com um público mais vasto do 

que o das HQs ocidentais, com gêneros para todas as pessoas, como shonen, 

shoujo e seinen (para garotos e garotas jovens e homens adultos, 

respectivamente). Além disso, possibilitam um reflexo do período em que 

foram concebidos, apresentando posicionamentos políticos e alimentando os 

debates da sociedade japonesa da época.  

Tendo em vista essas considerações, o presente texto busca 

compreender as disputas de memória dos samurais presente na sociedade 

japonesa, procurando um maior entendimento da cultura e dos valores 

presentes no Japão durante a década de 90. Como fonte primária, são 

analisadas as representações presentes no mangá de Hiroaki Samura, Blade, 

A lâmina do imortal, sendo um desdobramento de outro artigo em que 

trabalhei com outros volumes desse mangá. Obras de ficção que abordam 

períodos e personagens históricos em suas narrativas dizem mais sobre sua 

época pela maneira que se comunicam do que o período que buscam 

representar. 

A referência teórica sobre memória terá como base o texto Memória e 

Identidade Social, de Michael Pollak (1992). Pollak discorreu sobre os diferentes 

elementos da memória, bem como o problema de ligação com a identidade 

social, analisando os fenômenos de projeção que ocorrem durante a 

organização das memórias individual e coletiva. O autor estabeleceu três 

critérios para a formação da memória: acontecimentos, lugares e 

 
• Graduando em História pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) e membro do 
Laboratório de Pesquisa sobre Culturas Orientais (LAPECO). Orientador: Prof. Dr. Richard 
Gonçalves André. 
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personagens. O primeiro se refere a acontecimentos vividos pessoalmente, e 

os vividos pelo grupo que a pessoa se sente pertencente. O segundo se refere 

a lugares, que são a base de uma lembrança que marcou fortemente o 

indivíduo, por situações vividas por ele ou por seu grupo. O terceiro se refere a 

personagens conhecidos direta ou indiretamente, e de personagens não 

pertencentes ao espaço-tempo do indivíduo. 

A produção historiográfica sobre mangás ainda é relativamente 

escassa, principalmente no Brasil. Em escala internacional, o cenário é mais 

prolífico. O livro Explorations in the World of Manga and Anime (2008) de Mark 

W. MacWilliams reuniu vários capítulos importantes para a historiografia sobre 

mangá. Kinko Ito, em Manga in Japanese History (2008), relacionou a 

produção de mangás e a história do Japão, sendo influenciada pela política, 

economia, religião, refletindo e moldando a sociedade japonesa. Gilles 

Poitras em Contemporary Anime in Japanese Pop Culture (2008) tratou as 

mudanças dos mangás a partir da década de 1960, e Jaqueline Bernedt, em 

Considering Manga Discourse: Location, Ambiguity, Historicity (2008), mostrou 

o mangá como um espelho da sociedade contemporânea japonesa e seus 

discursos. 

Em seu capítulo Manga, A historical overview' (2010), Jean-Marie 

Bouissou analisou a recepção inicial do mangá no Ocidente, argumentando 

que quando essa forma de quadrinhos chegou para além do Oriente, foi 

muito criticada por educadores, pais e nipponófilos. Segundo o autor, tais 

grupos consideravam o mangá uma representação de violência, vulgaridade 

e mau desenho, que não representava a cultura japonesa da elite e 

aristocracia que estavam acostumados. Isso ocorreu apesar dos mangás, 

desde o seu início, representarem períodos históricos japoneses e seus 

personagens sociais em obras tratando sobre esses temas. 

A década de 90 no Japão é conhecida como “década perdida”, uma 

vez que foi marcada por traumas econômicos e sociais, como o estouro da 

bolha econômica japonesa, quando o país deixou de ser a segunda maior 

economia mundial, ao mesmo tempo em que a China emergiu como uma 

grande potência econômica. Além disso, houve o atentado com gás sarin no 
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metrô de Tóquio. Esses eventos trouxeram à tona debates e discussões, bem 

como memórias silenciadas, e isso se refletiu nos mangás. Além disso, a 

importância econômica e cultural dos mangás cresceu a partir dessa época. 

No artigo Exporting Japan’s culture: From management style to manga, de 

Ross Mouer e Craig Norris (2009), encontrado em The Cambridge Companion 

to Modern Japanese Culture, de Yushio Sugimoto (2009), os autores mostraram 

como o mangá se tornou uma das maiores exportações japonesas depois da 

bolha econômica dos anos 90. Na produção acadêmica brasileira, Cristiane 

Sato, da área do Direito, autora do livro JAPOP: O poder da cultura pop 

japonesa (SATO, 2007), analisou a passagem do Japão de exportador para 

um influenciador cultural no fim do século XX. 

O estudo sobre mangás no Brasil começou a receber mais atenção a 

partir da década de 70, primeiramente pela área da Comunicação. Sonia 

Bibe Luyten foi pioneira desses estudos no Brasil, fundando o primeiro núcleo 

de estudos sobre mangá do país na USP, na década de 1970, de onde surgiu 

a revista Quadreca (1977).  

A quarta edição da revista Quadreca (1978) foi dedicada ao mangá. 

No artigo “O fantástico e desconhecido mundo das H.Q. japonesas” (LUYTEN, 

1978a), Luyten apresentou a história e evolução do mangá até o ano de 1978, 

mostrando a produção de mangás e sua divisão para o público por idade e 

gênero. Os artigos Formas de mangá (LUYTEN, 1978b) e Técnicas de 

quadrinização (LUYTEN, 1978c) mostraram as diferentes temáticas de mangá, 

suas formas de desenho e linguagem. Em seu livro Mangá: O poder dos 

Quadrinhos Japoneses (LUYTEN, 1991), a autora analisou o universo do mangá, 

desde sua construção até sua difusão pelo Japão. Por fim, no artigo 

Onomatopeia e Mimesis no Mangá (LUYTEN, 2002), Luyten focou na 

representação e estética do som no mangá, levando em conta formas de 

comunicação, expressão e linguística1. 

 
1 Na esteira de Sonia Luyten, Selma Martins Meireles tratou o assunto pela perspectiva da 

linguística. Seu artigo O Ocidente Redescobre o Japão: O Boom de Mangás e Animes 
(MEIRELES, 2003) buscou compreender as características do mangá, a sua relação com a 
cultura japonesa e a sua influência na cultura ocidental. 
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Como a produção historiográfica sobre mangá no Brasil ainda é 

escassa, o presente capítulo pretende contribuir para o crescimento da área, 

influenciando mais trabalhos no campo.  

 

2. O samurai na cultura japonesa até os anos 1990 

Para entendermos a representação dos samurais, é fundamental 

evidenciarmos os conceitos de Yamato Damashii (espírito japonês) e Bushido 

(caminho do guerreiro, regras e práticas idealizadas que os samurais seguiam). 

O yamato damashii buscou no bushido a combatividade e a lealdade 

presentes nesse código de honra para inflar o nacionalismo japonês na 

passagem do século XIX para o XX. Um dos exemplos eram os kamikazes 

(ventos divinos), que davam a vida pelo imperador e pelo Japão durante a 

Segunda Guerra Mundial (HENSHALL, 1999, p. 53; HIRATA, 1998, p. 3). 

No caso dos kamikazes, é possível observar também uma das ideias de 

Yamamoto Tsunenori em seu livro Ha Gakure (Folhas Ocultas, 1716): a 

aceitação total da morte. No livro Ha Gakure, temos outras concepções que 

influenciaram a representação tradicional dos samurais que veremos, como, 

por exemplo, os seguintes mandamentos: nunca se desviar do caminho do 

guerreiro; ser útil ao seu senhor; respeitar seus ancestrais; superar o amor e o 

sofrimento e somente existir para o bem dos outros.  

Nos anos 90, podemos observar esses dois conceitos japoneses 

aplicados através dos chamados salarymen, trabalhadores com horas de 

trabalho exaustivas e com baixa remuneração (JONES; ERICSON, 2007, p. 188) 

que deveriam demonstrar a sua lealdade para a empresa em que 

trabalhavam, e também se sacrificar pelo seu emprego. 

A obra Blade - A Lâmina do Imortal se insere em uma longa série de 

representações dos samurais na cultura japonesa. Para compreender sua 

importância, é preciso antes uma breve exposição dessas representações, 

atendo para gêneros de filmes e obras teatrais jidaigeki (filmes históricos 

japoneses), mais especificamente o subgênero chanbara (filmes sobre 

samurais). Dessa forma, faremos um breve balanço dessa produção cultural 
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Temos o filme 七人の侍, Shichinin no Samurai (Os Sete Samurais, no Brasil) 

do diretor Akira Kurosawa, de 1954, um clássico do gênero. Nesse filme 

podemos já observar uma maneira mais tradicional de representação dos 

samurais. Apesar dos personagens do filme não serem samurais, e sim ronins 

(samurais sem senhor), eles ainda mantêm a imagem e postura de samurais. 

O enredo do filme consiste nesses sete guerreiros defendendo uma vila de 

camponeses indefesos, que estava sendo atacada por bandidos. Ou seja, o 

filme parte de uma visão maniqueísta das situações, e coloca os samurais 

como defensores dos pobres e oprimidos, e pilares da honra e do heroísmo. O 

final do filme fecha essa representação, com os sacrifícios realizados pelos 

samurais, em que apenas três dos sete sobrevivem. 

 

Figura 1 – Cena Final de Os Sete Samurais.  

 
Fonte: Shichinin no Samurai (Os Sete Samurai). Direção de Akira Kurosawa. Produção: Sôjirô 

Motoki. Japão, Toho Co., Ltda. 1954, mídia digital. 
: 

Igualmente do diretor Akira Kurosawa, temos o filme 隠し砦の三悪人 

Kakushi toride no san akunin (O Forte Escondido, no Brasil) de 1958. Nele, mais 

uma vez, o samurai é destacado como um herói, agora um general de 

exército e defensor de uma princesa que se mantém refugiada, à espera de 

um dia poder retornar ao seu reino com a ajuda do samurai. 

 



211 
PEREIRA. A disputa imagética da memória dos samurais (c. 1990-2000) a partir do 
mangá “Blade a lâmina do imortal” 

 
 

Por outro lado, em 1962, temos o filme 切腹 Seppuku (Harakiri) de Masako 

Kobayashi, que traz uma representação diferente dos samurais. Dessa vez, eles 

não são heróicos, não são honrados, muito pelo contrário. O enredo da trama 

se desenrola quando três samurais forçam um jovem a cometer o ritual de tirar 

a própria vida (seppuku), e isso acaba causando a morte de sua esposa e 

filho. Então, seu sogro, que ficou vivo, duela com os três samurais e os derrota, 

e, logo após, demonstra para o senhor que mandou seu genro praticar o ritual, 

como os três guerreiros que exigiram a honra de morrer de seu genro, não 

tiveram a mesma honra depois de terem sofrido a humilhação da derrota pelo 

protagonista. O filme acaba com a cena de uma armadura samurai, agora 

despida da honra tradicional após os eventos do filme. 

 

Figura 1 – Cena final de Harakiri.  

 
Fonte: Seppuku (Harakiri). Direção de Masaki Kobayashi. Produção: Tatsuo Hosoya. Japão, 

Shochiku. 1962, mídia digital. 

 

Nos mangás, podemos observar a disputa imagética dos samurais a 

partir das obras るろうに剣心 - 明治剣客浪漫譚 Rurouni Kenshin - Meiji Kenkaku 

Romantan (Conhecido no Brasil como Samurai X), de 1994, do autor  Nobuhiro 

Watsuki  e 無限の住人 Mugen no Jūnin (no Brasil, Blade a Lâmina do Imortal) de 

1993 do autor Hiroaki Samura. Neles, podemos observar a maneira como 

ambos protagonistas das obras são retratados de maneira diferente, a 

começar pelo protagonista de Samurai X.   
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Figura 2 – Capa vol. 28 Samurai X. 

 
Fonte: Rurouni Kenshin - Meiji Kenkaku Romantan (Samurai X), Tóquio, Shueisha, n. 28, nov. 

1999. 
 

Como podemos observar a partir da figura 3, o protagonista em primeiro 

plano e à direita é retratado de maneira limpa, e mesmo sendo um guerreiro 

com uma cicatriz no rosto, ainda mantém um aspecto de beleza, traços de 

herói. A partir do mangá Samurai X vemos muito a representação tradicional 

dos samurais, onde Kenshin Himura, o protagonista, mesmo sendo um ronin, 

ainda preserva os ideais de honra e dedicação presentes no Bushido. Durante 

o enredo da obra, diversas vezes ele se mostra um defensor das instituições 

governamentais e dos pobres e oprimidos. 

 

3. O samurai em Blade - A Lâmina do Imortal  

Agora na obra que iremos analisar neste texto, começaremos pela 

imagem do protagonista que, diferentemente do protagonista de Samurai X, 

se apresenta uma imagem de Manji de maneira marginalizada, suja, sem o 

olhar e postura pacífica de herói presentes em Kenshin. 
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Figura 3 – Capa vol. 11 Blade – A Lâmina do Imortal.  

  
Fonte: Mugen no Jūnin ( Blade – A Lâmina do Imortal), São Paulo, JBC, n.11, set. 2017. 

 

A narrativa do mangá começa a partir do protagonista Manji, um 

hyakunin-giri (matador de cem pessoas), que, após descobrir o abuso de 

poder cometido pelo seu senhor, revolta-se e o mata. Por consequência, Manji 

se torna perseguido e mata todos que foram atrás dele, até mesmo o marido 

de sua irmã. Manji, após matar seu cunhado, e afetar psicologicamente sua 

irmã, queria buscar a morte, porém se sente na obrigação de cuidar de sua 

irmã, por isso resolve não cometer o harakiri. Então, uma monja, Yaobikuni 

(monja de oitocentos anos), coloca o kessenchu (verme de sangue imortal) 

em Manji, que o impede de morrer.  

 

Religião em Blade 

Podemos apontar na obra diversas referências à religião já a partir do 

próprio protagonista, Manji, uma vez que o significado de seu nome é a 

suástica do Budismo (elemento do Budismo esotérico, podendo ser 

encontrado no hinduísmo). O protagonista usa um kimono com a estampa da 

suástica, como podemos ver na arte do mangá a seguir:  
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Figura 4 – Manji, Blade – A Lâmina do Imortal.  

 

 
Fonte:  Mugen no Jūnin ( Blade – A Lâmina do Imortal), São Paulo, JBC, n.1, fev.2004. 

 

A suástica representa, no caso de Manji, virado para a esquerda, 

“misericórdia infinita”, e representa também a lua e a noite (quando virada 

para a direita, representa o sol, o dia e a força). Esse é um dos elementos 

artísticos visuais que o mangaká recorreu para simbolizar algo em Manji, desde 

seu nome, para também representar sua imortalidade, uma vez que a suástica 

também trata sobre ciclos. 

A monja Yaobikuni diz ser oriunda do Tibete, onde conseguiu o 

kessenchu. Vemos então uma referência ao budismo esotérico, ligado a algo 

divino, como no caso desses vermes presentes na narrativa, compondo assim 

o enredo de coisas cíclicas, que não morrem. Manji, após a morte de sua irmã, 

perde o sentido em sua vida, e, com auxílio de Yaobikuni, decide que para 

cumprir seu propósito deveria matar mil malfeitores. Assim, poderia enfim 

morrer, e se redimir dos cem homens que matou. Isso demonstra, mais uma 

vez, um novo ciclo na vida de Manji. 
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Rin Asano é uma descendente de uma família de samurais que, após 

ter seus pais assassinados pelo antagonista, jura vingança. Por indicação de 

Yaobikuni, Asano decide contratar Manji como yojimbo (guarda costas). 

Manji, por sua vez, inicialmente recusa o serviço, uma vez que não acredita 

poder julgar quem estava errado apenas ouvindo um lado da história. Dessa 

forma, Manji demonstra que seu pensamento vai além da dualidade de bem 

e mal, e que, para ele, isso era apenas um ciclo de vingança infinita. Porém, 

Manji acaba por aceitar ser yojimbo da garota pela semelhança que a 

mesma possuía com sua irmã que morreu.  

Ainda na arte da obra, podemos analisar o personagem Kuroi Sabato. 

Além de ser uma das referências ocidentais, em que Kuroi Sabato é uma 

tradução de Black Sabbath, a banda inglesa, ele também possui uma 

referência religiosa, uma vez que, antes de matar as pessoas na obra, recita o 

mantra “Namu Amida Butsu”. Esse mantra significa “Eu me refugio no Buda 

Amida”, isto é, retornar para a luz, o paraíso, mostrando mais uma vez a visão 

cíclica que o mangaká evocou na narrativa da obra e do enredo, onde não 

existe um fim: 

 

Figura 5 – Kuroi Sabato, Blade – A Lâmina do Imortal.  

 
Fonte:  Mugen no Jūnin ( Blade – A Lâmina do Imortal), São Paulo, JBC, n.1, fev.2004. 
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Ainda nas referências ocidentais de contracultura, temos dois 

personagens do mangá, Jony Uofutsu (uo= peixe, futsu= alma morta, isto é, 

“peixe morto”, uma homenagem a Johnny Rotten, vocalista da banda 

britânica Sex Pistols) e o outro personagem, Shido Hishiyasu, uma homenagem 

ao baixista Sid Vicious, também da banda inglesa Sex Pistols. 

Igualmente, podemos observar referências nas roupas, cortes de 

cabelo, acessórios, como brincos e tatuagens dos personagens, que remetem 

à cultura punk, e também a arma com a inscrição “divina”: 

 

Figura 6 – Shido Hishiyasu, Jony Uofutsu, Divina Blade – A Lâmina do Imortal.  

 
Fonte:  Mugen no Jūnin ( Blade – A Lâmina do Imortal), São Paulo, JBC, n.1, fev.2004. 

 

 

4. A visão do samurai na obra 

No primeiro volume da obra, já conseguimos observar o pensamento 

que o protagonista Manji tem sobre os samurais logo no começo, quando 

confrontado por um que estava tentando mata-lo. Manji então conta que 

matou seu senhor por ser abusivo com camponeses, e coloca em questão o 

valor da honra samurai, que é fazer tudo o que seu senhor mandar sem 

questionar, e de como se sentia um herói ao fazer isso, até tomar uma atitude 

contra os abusos de seu senhor. Manji também questiona a maneira como os 

samurais encaram a morte, se realmente valia a pena o sacrifício que eles 

faziam apenas para executar as ordens que lhe foram dadas.  
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Figura 8 – Blade – A Lâmina do Imortal. 

 
Fonte:  Mugen no Jūnin ( Blade – A Lâmina do Imortal), Canadá, Dark Horse Comics 

Inc., n.1, mar.1997. 
 

Figura 9 – Blade – A Lâmina do Imortal. 

 
Fonte:  Mugen no Jūnin ( Blade – A Lâmina do Imortal), Canadá, Dark Horse Comics Inc., n.1, 

mar.1997. 
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No segundo volume da obra, Rin Asano, conjuntamente com Manji, 

procura a ajuda do personagem Souri, um antigo amigo de seu falecido pai 

que costumava ser um espadachim e no momento era um pintor. Porém, Souri 

lhe nega a ajuda, uma vez que ele diz que apenas trabalhou de espião para 

o Shogunato (governo exercido pelo xogum) para ter acesso a pinturas 

europeias, que eram proibidas no Japão naquela época, que era de onde 

ele tirava sua inspiração para pintar suas próprias artes. Ou seja, Souri fez parte 

das instituições governamentais apenas para conseguir o que queria, e não 

pela questão da honra. Na ocasião, o próprio Manji expressa novamente seu 

sentimento anti-institucional, falando que o Souri se passava por alguém que 

se importava com os outros, mas na realidade só se importava consigo 

mesmo. E nesse personagem, podemos ainda ver uma representação de um 

posicionamento sobre o nacionalismo e a xenofobia no Japão, uma vez que 

para ter acesso às obras de arte estrangeiras, Souri precisou agir pelo mercado 

negro, e ser do próprio governo. 
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Figura 10 – Souri  Blade – A Lâmina do Imortal.   

 

Fonte:  Mugen no Jūnin ( Blade – A Lâmina do Imortal), Canadá, Dark Horse Comics Inc., n.2, 

mar.1998. 
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Figura 11 – Souri 2 Blade – A Lâmina do Imortal. 

 

Fonte:  Mugen no Jūnin ( Blade – A Lâmina do Imortal), Canadá, Dark Horse Comics Inc., n. 2, 

mar.1998. 
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Ainda no  segundo volume da obra, temos outro caso de ojeriza pelos 

samurais. Porém, dessa vez, não feita por um ronin como Manji, mas sim por 

um espadachim nascido camponês, o personagem Taito Magatsu. Aqui 

também é interessante notar seu visual, relacionado à cultura punk, com seu 

cabelo inspirado em Sid Vicious:  

 

Figura 12 – Taito Magatsu, Blade – A Lâmina do Imortal. 

 

Fonte:  Mugen no Jūnin ( Blade – A Lâmina do Imortal), Canadá, Dark Horse Comics Inc., n. 2, 

mar.1998. 
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Ao enfrentar Manji em um combate, Magatsu revela sua história, e de 

onde se origina seu sentimento de aversão aos samurais como um todo, assim 

mostrando uma perspectiva do oprimido frente à casta dos samurais. Além de 

contar como teve sua irmã morta por um samurai por motivos frívolos, Magatsu 

ainda revela para Manji um pensamento de quem julga os samurais pelos 

crimes que eles cometem, e o que uma casta como a camponesa pode fazer. 

O personagem completa dizendo que se alguém já foi samurai um dia, é seu 

inimigo, como se observa nas figuras a seguir.  

 

Figura 13 – Blade – A Lâmina do Imortal. 

 

 

Fonte:  Mugen no Jūnin ( Blade – A Lâmina do Imortal), Canadá, Dark Horse Comics Inc., n. 2, 

mar.1998. 
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Figura 14 – Blade – A Lâmina do Imortal. 

 

Fonte:  Mugen no Jūnin ( Blade – A Lâmina do Imortal), Canadá, Dark Horse Comics Inc., n. 2, 

mar.1998. 
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Temos também referências sobre gênero. No quarto volume da obra, 

temos a introdução da personagem Makie Otono-Tachibana. Uma gueixa, ex-

prostituta nascida em uma família de samurais, que possuía o dom para ser 

espadachim, porém, por ser uma mulher, além de não poder ter tal cargo na 

sociedade, foi expulsa de sua família, causa que a levou a ser prostituta. 

Essa personagem traz outra perspectiva para olharmos para os 

samurais: a perspectiva de uma mulher de uma família samurai, que não 

podia ser uma, mesmo possuindo talento para tal. Contudo, o antagonista da 

obra, Kagehisa Anotsu, deseja usar o talento dela contra sua vontade, uma 

vez que ela apenas quer uma vida de felicidade, ou seja, rejeitando sua 

herança samurai, pois a visão dela dessa casta, é de uma casta que vive para 

matar pessoas, não de uma casta honrada e prestigiada. 

 

Figura 15 – Makie Otono-Tachibana Blade – A Lâmina do Imortal. 

 
Fonte:  Mugen no Jūnin ( Blade – A Lâmina do Imortal), Canadá, Dark Horse Comics Inc., n. 3, 

feb.1999. 
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5. Conclusão 

Podemos concluir que a obra de Hiroaki Samurai Blade trouxe uma 

perspectiva aprofundada, uma vez que não tratou apenas da questão da 

honra, como nas obras tradicionais. Sua obra abordou questões de ordem 

social, no caso do personagem Taito Magatsu, de gênero com Makie Otono-

Tachibana, e trouxe elementos de culturas estrangeiras, como, por exemplo, 

os cortes de cabelo, tatuagens e piercings de alguns personagens, e no 

próprio personagem Souri, que suscitou a questão da xenofobia, por precisar 

traficar as obras de arte ocidentais. 

Várias questões da década de 90 no Japão podem ter trazido à tona 

debates e memórias que vemos representadas na obra, uma vez que em 

momentos de crise, memórias silenciadas podem emergir (POLLAK, 1989, p. 4). 

O estouro da bolha econômica japonesa foi um grande impacto para o país, 

não só na esfera econômica, mas também na identidade japonesa. A queda 

da União Soviética, por sua vez, também trouxe várias questões, uma vez que 

encerrou a Guerra Fria, uma mudança profunda no cenário político mundial.  

Observamos que Blade é uma obra não tradicionalista na 

representação do samurai, uma vez que não enalteceu esses guerreiros, e sim 

apresenta uma versão crítica. Por fim, nos séculos XIX e XX, há o uso do yamato 

damashii e do bushido nas esferas cotidianas no Japão, amparados pela 

representação do samurai, de um guerreiro honrado, disciplinado, pronto 

para se sacrificar, como vemos nos salarymen. Por essas razões analisadas 

durante o texto, podemos dizer que a obra Blade a Lâmina do Imortal, 

aparenta ser uma oposição a essa imagem tradicionalista das representações 

dos samurais, e muito ligada às discussões presentes no Japão.  
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MEMÓRIAS DE UMA COREANA COMO ESCRAVA SEXUAL:  

OUTRO OLHAR SOBRE A SEGUNDA GRANDE GUERRA MUNDIAL EM 

GRAMA 
 

Maria Isabel Borges•  
 

Considerações iniciais 

Grama1, uma produção da quadrinista coreana Keum Suk Gendry-Kim 

(2020), é o objeto quadrinístico escolhido para o estudo da desconstrução da 

representação do Japão como vítima de guerra, mais precisamente após o 

final da Segunda Grande Guerra Mundial (1939-1945). Para isso, é trazido à 

tona uma questão vista pelos japoneses, sobretudo, como uma vergonha que 

marca a história na condição de um povo que conseguiu se reerguer após a 

queda das duas bombas atômicas: as “mulheres de conforto” (nomeação 

mais conhecida). 

 

O termo “mulheres de conforto” é amplamente utilizado para se referir 
às vítimas do escravagismo do Exército Imperial Japonês. Tradução 

direta do eufemismo nipônico para “prostituta”, ianfu, esse termo 
continua sendo controverso, principalmente entre as sobreviventes e 
nos países dos quais elas foram tiradas, já que reflete somente a 

perspectiva do Exército Imperial Japonês e distorce as experiências 
das vítimas. Para os propósitos desta obra, a despeito das falhas claras, 
optamos por utilizar a tradução literal, já que é comumente 
empregada na Coreia do Sul, para designar essa forma bastante 

específica de escravidão sexual (GENDRY-KIM, 2020, p. 8). 
 

A história dessas mulheres — profissionais e escravas sexuais militarmente 

forçadas (nomeação utilizada pelas instituições de combate à exploração 

sexual) — também é uma face da prostituição institucionalizada durante os 

períodos de guerra, constituindo-se uma estratégia militar bastante comum. 

Os soldados deveriam estar motivados a partir do momento que suas 

necessidades sexuais eram supridas, favorecendo a concentração na guerra. 

Porém, esquece-se de dizer que ir à guerra é colocar em risco a própria vida 

 
• Docente Adjunta do Departamento de Letras Vernáculas e Clássicas da Universidade 
Estadual de Londrina (UEL). Coordenadora dos projetos de pesquisa “Quadrinhos e Análise 
Linguística” e “Quadrinhos e Análise Linguística: as personagens em atuação nas novelas 
gráficas”. Líder do Grupo de Pesquisa “Quadrinhos e Análise Linguística” (CNPq – Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico). Contato: mariaborges@uel.br. 
1 Na Coreia do Sul, a história em quadrinhos foi publicada em 2017. 
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(morte, ferimentos, mutilações físicas e transtornos mentais). Diante de uma 

sociedade machista-patriarcal, fatalmente viúvas e filhos ficariam à mercê da 

“sorte” (a fome, por exemplo). 

Japão, Coreia (hoje dividida em Coreia do Sul e Coreia do Norte) e 

China eram, na primeira metade do século XX, ainda alicerçadas em uma 

visão machista-patriarcal. As mulheres deveriam servir ao marido e à família, 

criação dos filhos e cuidados dos mais velhos (pais e sogros). Não tinham 

acesso à escola, à universidade e consequentemente à profissionalização 

para o mercado de trabalho: mulheres do lar. As diversas responsabilidades 

domésticas, com a família e o marido podem ser concebidas como uma 

forma de escravidão, em função da sobrecarga de trabalho e da aniquilação 

do direito às escolhas. Eram proibidas de escolher ou desejar. 

A partir dessas considerações, o estudo proposto visa mostrar como a 

linguagem dos quadrinhos pode desconstruir a representação de “vítima” de 

guerra. A descrição e a explicação dos recursos linguístico-quadrinísticos em 

Grama (GENDRY-KIM, 2020) torna possível conceber o objeto como um retrato 

de uma época sob outro olhar, apresentando como a vítima feminina é 

simultaneamente subjugada e explorada sexualmente pelo homem e um pilar 

para o andamento das guerras. A história ainda se concentra na visão do 

homem como vencedor e colonizador. 

Em Grama (GENDRY-KIM, 2020), são trazidas à tona as memórias de uma 

mulher que (sobre)viveu à exploração sexual militarmente institucionalizada, 

sendo submetida a constantes estupros e a trabalho doméstico forçado. A 

vovó Ok-sun Lee, hoje com 95 anos, retomou as próprias memórias de vida 

desde a infância à atualidade. Inspirou a quadrinista a recriar o que ouviu, 

registrou (notas escritas e gravações em áudio), se emocionou e se chocou, 

para criar a história em quadrinhos biográfica2 Grama (GENDRY-KIM, 2020). 

 

 
2 A história em quadrinhos é aqui tratada como biográfica, porque a cadeia narrativa 
desenvolvida se concentra nas memórias da vovó, dividida em vários elos. Entretanto, as 

memórias da autora na função de narradora também são apresentadas, tendo um caráter 
secundário e apresentando aspectos autobiográficos. 
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Duas linguagens se fundem, o rememorar de um passado de dor e 

sofrimento e as histórias em quadrinhos. O olhar para o passado vivido é real. 

Porém, segue as regras das lacunas do esquecimento e da reorganização das 

memórias — do lembrado — de maneira que faça sentido no presente para 

quem as retoma, apresentando-as ao outro na forma de um renarrar 

ressignificado e reelaborado. Passado é passado, acontece uma única vez. 

Portanto, não se repete. Depois do acontecido, as emoções e as memórias 

são afastadas temporal e espacialmente. Elas voltam no presente 

ressignificadas com outras roupagens, porque o sujeito que lembra é outro, 

estando em constante transformação (HALL, 1996; POLLAK, 1989, 1992). Isso 

não é um problema, já que não impede a realização deste estudo. E como 

as gerações seguintes poderiam “acessar” ao passado, ao vivido de outras 

pessoas e antepassados se não tivessem alguém para lembrá-las? As 

memórias3 constituem uma pessoa como sujeito histórico. O sujeito, situado no 

presente, é influenciado identitariamente pelo próprio passado, pelo dos 

outros e pela sociedade onde vive. “Todos nós escrevemos e falamos desde 

um lugar e um tempo particulares, desde uma história e uma cultura que nos 

são específicas. O que dizemos está sempre “em contexto”, posicionado” 

(HALL, 1996, p. 68). 

A queda das duas bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki em 6 e 9 

agosto de 1945 respectivamente — um fragmento do passado — faz parte da 

Segunda Grande Guerra Mundial e, de certa forma, ilustra a retomada da 

“dignidade” dos Estados Unidos perante o Japão. O lançamento foi uma 

resposta principalmente ao ataque japonês à base de Pearl Harbor, em 7 de 

dezembro de 1941. Vidas humanas estavam em jogo em nome de objetivos 

de guerra de ambas as nações. O Japão se rendeu aos Estados Unidos no dia 

15 de agosto de 1945. A cerimônia oficial da rendição ocorreu no dia 14 de 

setembro. 

 

 
3 Hall (1996) e Pollak (1989; 1992) são as referências para pensar a constituição das memórias 

— uma relação complexa de memórias individuais e coletivas, conscientes e inconscientes — 
sempre em conexão com a constituição sócio-histórico-cultural do sujeito. 
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Na próxima seção, alguns elos da cadeia narrativa de Grama (GENDRY-

KIM, 2020) são apresentados. Depois, são destacados alguns fatos da 

Segunda Grande Guerra Mundial. Prossegue-se a apresentação das 

conexões entre o elo narrativo ligado à primeira relação sexual em que Ok-

sun Lee foi submetida (o primeiro estupro), tornando-se “mulher de conforto” 

e a desconstrução da representação do Japão como vítima de guerra da 

Segunda Grande Guerra Mundial. 

 

Elos da cadeia narrativa de Grama 

Grama (GENDRY-KIM, 2020) foi publicada na Coreia do Sul em 2017. A 

publicação da tradução brasileira ocorreu em 2020 pela editora Pipoca & 

Nanquim. Ok-sun Lee, hoje com 95 anos, vive desde junho de 2000, na Casa 

da Partilha, localizada na província Gyeonggi, na Coreia do Sul. Trata-se de 

uma residência onde moram as mulheres que sobreviveram corajosamente à 

exploração e escravidão sexual durante a Segunda Guerra Sino-japonesa 

(1937-1945) e a Segunda Grande Guerra Mundial (1939-1945). 

Essas mulheres são chamadas de mamães pelos cuidadores da Casa 

onde moram, enquanto as demais pessoas as chamam de vovós (fragmento 

1). Por isso, há a recorrência dessa forma carinhosa de tratamento na cadeia 

narrativa da história em quadrinhos. 

 

Fragmento4 1 — Formas de tratamento 

 
Fonte: Gendry-Kim (2020, p. 138). 

 
4 A nomeação fragmento diz respeito a partes da história em quadrinhos Grama (GENDRY-
KIM, 2020). Nos demais casos, foi usado figura. 
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Nesse primeiro fragmento, observa-se um dos momentos quando Keum 

Suk Gendry-Kim5 visitava a vovó para ouvir os relatos sobre a vida na Coreia6 

e na China. Houve resistência de Ok-sun Lee para recontar suas memórias, em 

função de concebê-las, na maioria das vezes, irrelevantes para os outros, 

enquanto tristes e dolorosas para si mesma. A vergonha e a culpa são dois 

sentimentos constantes tanto pelo fato de ela e de outras vovós se sentirem 

“sujas”, quanto pela negação das famílias. O Japão procura suavizar essa 

crueldade, já que consiste num ponto obscuro da própria história. Mas, vindo 

as memórias à tona, questionam-se as estratégias de guerra e a política 

expansionista adotada pelo império japonês. Em meio a isso, também se 

questionam o poderio masculino e a perspectiva da história oficial contada 

pelo colonizador, às vezes vencedor durante a expansão e como vítima após 

o lançamento das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Mais aspectos 

sócio-históricos são trazidos adiante. 

Ok-sun Lee nasceu em Busan, na Coreia do Sul. Porém, morou a maior 

parte de sua vida em Longjing, na China. Voltando à Coreia do Sul para rever 

a família após 55 anos, iniciou-se a cadeia narrativa de Grama (GENDRY-KIM, 

2020), ou seja, o desenrolar da história em quadrinhos. Tal volta foi possível 

graças a um programa televisivo que promovia o encontro de famílias. Em 

1996, a vovó deixava a província chinesa a caminho de sua terra-natal sul-

coreana. Acreditava que, a partir do reencontro, poderia conhecer a 

felicidade, realizar refeições alegres e harmoniosas com seus familiares. 

Contudo, a amistosa recepção logo deu lugar à real face das relações entre 

os irmãos, que constantemente se desentendiam. Além disso, as irmãs 

recusavam-se a acreditar que a própria mãe teria entregado Ok-sun Lee à 

adoção por um estranho, com a falsa promessa de que não passaria mais 

fome e iria à escola, um sonho de infância. 

 

 
5 Quando na função de narradora, a referência será pelo primeiro nome, Keum. Como autora, 
será feita pelo sobrenome Gendry-Kim (2020). 
6 Nos relatos feitos pela vovó, a Coreia ainda não era dividida em Coreia do Sul e Coreia do 

Norte. Então, o uso do nome próprio Coreia refere-se ao momento quando não havia tal 
divisão. 
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“Eu nunca conheci a felicidade. Nunca, desde o momento em que 

saí da barriga da minha mãe.” (1ª vinheta7) 
“Os meus irmãos, que eu tanto queria rever, não quiseram saber de 
mim quando descobriram que eu tinha ficado numa Casa de 

Conforto.” (2ª vinheta) 
“Além disso, quando vim pra cá, descobri que eles mesmos não se 
davam muito bem.” (3ª vinheta) (GENDRY-KIM, 2020, p. 438). 

 

Uma vez adotada aos 14 anos, Ok-sun Lee foi submetida a uma rotina 

árdua e desumana para uma criança no Restaurante de Udon, em Busan, na 

parte sul da Coreia (atualmente fica na Coreia do Sul). Configura-se uma 

forma de escravidão, já que pouco descansava, mal se alimentava e não ia 

à escola. Depois, houve uma tentativa de já submetê-la à prostituição, 

mantendo-se ainda a rotina ligada aos afazeres do restaurante. Na época, 

sua resistência adiou o início da exploração sexual. Foi em seguida vendida 

para um Bar de Ulsan, mais ao norte da Coreia. Manteve-se a exploração da 

força de trabalho. Num dia, foi raptada, como relatou a vovó a Keum: 

“‘Aonde você vai?’, ‘qual é o seu nome?’, ‘onde é a sua casa?’, eles não me 

fizeram uma pergunta sequer. Me pegaram à força... E eu fui raptada assim, 

voltando pro trabalho” (GENDRY-KIM, 2020, p. 164). Na época, em 1942, tinha 

15 anos. 

Jamais se desvinculou da rotina árdua e exploratória ligada aos afazeres 

domésticos. Ainda quando morava com os pais, desempenhava um papel de 

adulta: cozinhando, limpando, vendendo produtos na feira da vila e 

cuidando dos irmãos. Os afazeres se mantiveram nos dois restaurantes já 

citados e na Casa de Mulheres de Conforto, localizada ao lado do Aeroporto 

Leste de Yanji, na província Jilin, na China, bem próximo da fronteira com a 

atual Coreia do Norte. Na Casa, foi estuprada várias vezes e forçada a ter 

relações sexuais com militares. 

Até chegar à Casa, passou pelo rio Tumen, que faz fronteira entre a 

atual Coreia do Norte e China, depois por uma cidade de mesmo nome, 

sendo transportada respectivamente em caminhão e trem, juntamente com 

outras meninas. As condições eram desumanas, passando fome e frio, 

aprisionadas em lugares pequenos e escuros. Elas eram tratadas como simples 

 
7 É a menor unidade narrativa de uma história em quadrinhos. É bastante comum o uso do 
termo quadrinho como sinônimo de vinheta (ACEVEDO, 1990; CAGNIN, 2014; RAMOS, 2010). 
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mercadorias. Também não possuíam vestimentas adequadas ao clima, 

sobretudo ao frio, e itens de higiene pessoais, como sabonetes e 

“absorventes8” para o período menstrual. Mesmo menstruadas, deveriam 

servir aos soldados, chegando Ok-sun Lee a atender de 30 a 40 homens aos 

finais de semana. 

Em 1945, Ok-sun Lee e suas cinco amigas constataram que estavam 

livres (fragmento 2). Enquanto alguns festavam ao fundo, na primeira vinheta, 

três delas são mostradas em plano médio (da cintura para cima). Nas duas 

vinhetas seguintes, respectivamente, primeiro plano e plano de detalhe9, 

destacam-se as lágrimas que sinalizam a libertação, à primeira vista, da 

escravidão sexual. A primeira coisa que Ok-sun Lee desejava era rever a mãe. 

 

Fragmento 2 — Liberdade 

 
Fonte: Gendry-Kim (2020, p. 358). 

 

 
8 Na época, as formas de proteção durante o período menstrual eram diferentes dos dias 

atuais, pois não havia os conhecidos absorventes íntimos. 
9 Na linguagem quadrinística (ACEVEDO, 1990; CAGNIN, 2014; RAMOS, 2010), os planos dizem 
respeito ao posicionamento das personagens no interior de uma vinheta pelo qual são 
retratadas ao leitor. O primeiro plano corresponde à posição da personagem dos ombros 

para cima, incluindo a cabeça. Já no plano detalhe, são focalizados certos aspectos de uma 
personagem, de lugares ou objetos.  
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Continuavam a sofrer, passando fome e sendo xingadas como 

“prostitutas” por onde passavam pedindo comida e abrigo. Tiveram que se 

separar para que pudessem sobreviver. Uma certeza e meta de Ok-sun Lee 

eram sobreviver: “Determinadas a sobreviver, nós seis nos separamos. Num 

dia, alguém me dava uma colherada de comida e eu continuava andando 

por aí...” — relato feito pela vovó (GENDRY-KIM, 2020, p. 363). A derrota do 

Japão na Segunda Grande Guerra Mundial foi seguida pela tomada da 

região de Yanji e outras partes da China pelos soldados soviéticos. Também 

estupravam mulheres ou eram assassinadas a tiros ou queimadas 

publicamente. 

Depois, Ok-sun Lee foi para Longjing em busca do homem — Yeong-Sup 

— que, às vezes, a ajudava quando aprisionada na Casa de Conforto. Com 

ele se casou em 1945: Ok-sun Lee com 18, enquanto ele com 20 anos. Como 

não podia engravidar, a permissão para se casarem não foi fácil. Porém, 

relatou a vovó: “Quatro dias depois da cerimônia de casamento... nós 

estávamos separados de novo” (GENDRY-KIM, 2020, p. 393). Ele se alistou no 

exército chinês para expulsar os soviéticos do país. 

Infelizmente, ele constituiu uma segunda família, após a restauração do 

poder chinês. Ok-sun Lee, após isso e a morte dos sogros, casou-se pela 

segunda vez. Uma tia por parte do marido a ajudou nisso, “exibindo-a” a 

pretendentes. Casou-se com um viúvo, pai de um casal de filhos, sendo o mais 

novo deficiente. Este garotinho a tratava como mãe, então não conseguiu 

fugir daquele casamento, narrou a vovó: “Não era sangue do meu sangue, 

mas não pude partir por causa dele” (GENDRY-KIM, p. 417). Mesmo sofrendo, 

resistiu a 50 anos. 

Hoje a vovó luta pelo pedido de desculpas do Japão às coreanas 

vítimas de guerra durante a expansão do Império Japonês, incluindo um 

acordo justo. Desde 8 de janeiro de 1992, ocorre a “Manifestação de Quarta-

feira”, ao meio-dia, em frente à Embaixada do Japão em Seul, na Coreia do 

Sul. Foi feito um acordo supostamente justo por parte do Japão, disse o 

primeiro-ministro do país em 8 de janeiro de 2017: “O acordo sobre as mulheres 

de conforto foi feito. Foi dado como definitivo e incontestável por ambos os 
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lados. O Japão honrou suas promessas. A Coreia deve fazer o mesmo” 

(GENDRY-KIM, 2020, p. 473). Contudo, para a vovó, “Nós não vamos desistir e 

continuaremos protestando até o dia em que o governo japonês nos pedir 

desculpas e nos indenizar de forma adequada” (GENDRY-KIM, 2020, p. 473). 

Por fim, a própria produção e publicação de Grama (GENDRY-KIM, 

2020) contribui para a retomada das vozes dessas valentes e militantes vítimas. 

O destaque de alguns elos da cadeia narrativa da história em quadrinhos é 

importante para reforçar a retomada dessas vozes e para entender como a 

questão das “mulheres de conforto” desconstrói a representação do Japão 

como vítima de guerra, após o lançamento das duas bombas atômicas em 

Hiroshima e Nagasaki. 

 

Japão: alguns aspectos sócio-históricos10 

Anteriormente, foram apresentados alguns elos da cadeia narrativa de 

Grama (GENDRY-KIM, 2020). Entretanto, a leitura da história em quadrinhos 

biográfica é fundamental para que se entendam quais memórias orientaram 

a construção narrativa. Essa ressalva introduz esta seção, porque elencar 

alguns aspectos da Segunda Grande Guerra Mundial (1939-1945) é também 

fragmentário pelo afastamento temporal, por não ter a autora deste texto 

vivido o momento nem conhecer alguém que o tenha. Por isso, tudo o que se 

elenca aqui é um acesso feito por relatos, fontes e estudos registrados por 

alguns historiadores (PEDRO, 1987; FINKELSTEIN, 2001; MARCELLO NETO, 2021). 

Pode à primeira vista se mostrar como problema. Porém, não é isso! 

Pretende-se não se esquecer das memórias, que, quando renarradas, se 

ressignificam a cada vez que são trazidas à tona. Portanto, as “coisas” aqui 

ditas são norteadas por regras e fundamentos característicos do processo de 

renarrar o passado, estando à mercê desse processo qualquer sujeito, 

inclusive esta autora, situada sócio-historicamente no presente desta escrita. 

 
10 Nesta seção, além dos historiadores citados, são consideradas duas reportagens produzidas 
pela BBC News Brasil, sendo uma divulgada pelo canal do YouTube 
(https://www.youtube.com/watch?v=xDVymyWpUCk) e uma pelo site 
(https://www.bbc.com/portuguese/resources/idt-a05a8804-1912-4654-ae8a-27a56f1c2b8a). 

Também são levadas em conta as referências sócio-históricas mencionadas em Grama 
(GENDRY-KIM, 2020). 
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Assim relembrado, a própria Segunda Grande Guerra Mundial (1939-

1945) é heterogênea quanto à maneira como expandiu de maneira 

geográfica, desenvolveu-se estrategicamente e como foi conquistando 

aliados. Algumas referências recorrentes dessa Guerra é o genocídio dos 

judeus, os campos de concentração, a invasão do Japão à base 

estadunidense de Pearl Harbor e o lançamento das duas bombas nucleares 

em Hiroshima e Nagasaki. 

O genocídio não foi somente de judeus, e sim de todo e qualquer povo 

ou grupo que ameaçasse a supremacia branca defendida pelo Nazismo, 

tendo como principal liderança Adolf Hitler. Finkelstein (2001, p. 85) destaca 

que “[...] os deficientes físicos e mentais [foram] as primeiras vítimas do 

genocídio nazista”. Ainda se deve incluir os “[...] quase meio milhão de 

ciganos com perdas proporcionais iguais ao genocídio judeu” (FINKELSTEIN, 

2001, p. 85). A exclusão desse fato em museus, por exemplo, possui razões 

políticas, ideológicas e econômicas, aponta o estudioso. 

Assim, Finkelstein (2001, p. 14) diferencia holocausto (com letra 

minúscula) de O Holocausto (com letra maiúscula), sendo o primeiro “o fato 

histórico real”, enquanto o segundo “sua representação ideológica”. Os pais 

do autor mencionado sobreviveram à Segunda Grande Guerra Mundial, por 

ele definido como “[...] sobreviventes do Gueto de Varsóvia e dos campos de 

concentração nazistas” (FINKELSTEIN, 2001, p. 15). Dessa forma, justifica, em 

parte, tal distinção, porque houve um tempo em que os judeus sobreviventes 

procuravam esquecer o holocausto e, depois, passaram a relembrá-lo, porém 

explorando-o político, ideológica e economicamente. Além de enumerar 

quem foi perseguido pelos nazistas, o historiador destaca que os museus 

focam somente no genocídio dos judeus, implicitamente mantendo a 

concepção de que os ciganos não seriam um povo. Também aponta que as 

posturas políticas de Jerusalém, muitas vezes, são justificadas com base no 

genocídio. 
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À medida que a Segunda Grande Guerra Mundial se iniciava na 

Europa, o Japão estava executando sua política expansionista — na época, 

era o chamado império japonês — invadindo a Coreia rumo à China. Trata-se 

da Segunda Guerra Sino-japonesa, entre 1937 e 1945, resultando-se em 20 

milhões de mortos. Destaca-se o Massacre de Nanquim — também chamado 

de Estupro de Nanquim — ocorrido em 13 de dezembro de 1937. Nesta época, 

vovó ainda morava com seus pais e irmãos na província de Busan, atual 

Coreia do Sul, como relata a narradora das memórias da vovó. 

 

Tang Shengzhi, o comandante chinês que insistiu em resistir até o fim 
em Nanquim, fugiu sozinho. Um destino cruel aguardava os civis e os 

soldados que não tiveram chance de escapar. Os prisioneiros e 
cidadãos chineses do sexo masculino foram sacrificados em 
treinamentos de baionetas e armas de fogo ou em competições de 
decapitação. A fim de economizar munição, o Exército Japonês 

enterrou chineses vivos ou mutilou-os com espadas e baionetas. Em 
uma praça de Nanquim, colocaram mais de mil civis em fila, jogaram 
gasolina e atearam fogo. Entre eles estavam intocáveis mulheres e 

crianças. Após o término da Segunda Guerra Mundial, o diário de um 
soldado japonês que participara do Massacre de Nanquim foi 
encontrado... e, nele, estava registrado que enterravam pessoas 
vivas... incendiavam-nas e usavam como lenha... e também 

matavam-nas a pauladas. O Exército Japonês estuprava mulheres e 
crianças... Promovia estupros grupais e matava em seguida... 
(GENDRY-KIM, 2020, p. 59-60). 

 

Retratam-se constantemente como os homens em estado de guerra 

eram cruéis uns com os outros e com os inocentes, os não participantes do 

conflito. Vozes de mulheres, crianças e idosos são silenciadas (fragmento 3). 
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Fragmento 3 — O Massacre de Nanquim 

 
Fonte: Gendry-Kim (2020, p. 61). 

 

Simultaneamente à Segunda Guerra Sino-japonesa, a entrada do 

Japão na Segunda Grande Guerra Mundial se deu a partir do ataque à base 

naval Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941. Tal ataque objetivava 

prosseguir a política expansionista sobre as ilhas do Pacífico. 

 

Os interesses dos Estados Unidos no Pacífico estavam cada vez mais 
pressionados pelo avanço japonês sobre as antigas possessões 

francesas na Indochina, por exemplo. Mas outro fator que impelia os 
dois países à guerra era que, enquanto os Estados Unidos se 
aproximavam da Inglaterra, o Japão se aproximava da Alemanha 

(PEDRO, 1987, p. 29). 
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Tentativas ocorreram para que não houvesse um conflito entre o Japão 

e os Estados Unidos. Entretanto, os japoneses acreditavam ser superiores aos 

demais povos. Pretendiam atacar de surpresa os estadunidenses: o ataque à 

Pearl Harbor, já mencionado anteriormente. 

 

A rápida expansão pelo Pacífico garantiu aos japoneses a anexação 
de uma enorme área com mais de 150 milhões de habitantes. Da 

Malásia, das Filipinas, da Birmânia, Indochina e de centenas de ilhas 
do oceano Pacífico, o Japão retirava mão-de-obra e matérias-primas 
necessárias para a indústria bélica (PEDRO, 1987, p. 29). 

 

Com isso, teve-se a impressão de que o Japão seria superior aos Estados 

Unidos. Estes iniciaram, em 1942, a gradual reconquista de territórios perdidos, 

porém a prioridade, segundo Pedro (1987), era combater os nazistas. 

Em 1945, o lançamento das duas bombas nucleares em Hiroshima e 

Nagasaki levou posteriormente o Japão a se render (figura 1). 

 

Figura11 1 — Hiroshima e Nagasaki Figura 2 — Fumaça da bomba 

  
Fonte: Localização das cidades12. Fonte: Imagem da explosão13. 

 

A primeira bomba, Little Boy (urânio 253), foi lançada em Hiroshima, às 

8h15 do dia 6 de agosto de 1945. A Fat Man (plutônio 239) foi lançada em 

Nagasaki às 11h15, em 9 de agosto de 1945. A conhecida e amplamente 

divulgada imagem da nuvem de fumaça em formato de cogumelo (figura 2), 

 
11 Como dito anteriormente, partes da história em quadrinhos são nomeados como 

fragmentos, tratando-se de uma estratégia metodológica, porque são amostras do objeto 
em análise. Nos demais casos, são concebidas como figuras. 
12 Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/resources/idt-a05a8804-1912-4654-ae8a-
27a56f1c2b8a. Acesso em: 24 maio 2021. 
13 Disponível em: https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/hiroshima-e-
nagasaki-bombas-e-terror.htm. Acesso em: 24 maio 2021. 
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a 3000 mil graus Celsius, vista a 18 quilômetros de distância, levou à morte de 

milhares de mortos e feriu milhares de outros. Diversas dessas mortes são vítimas 

transformadas em pó. Não é possível precisar os efeitos posteriores nos 

sobreviventes e nas gerações seguintes, adoecendo-se física e 

psicologicamente. 

A proposta, neste trabalho, não é minimizar a tragédia cruel e 

desumana nas duas cidades, também não é negá-la. Ao invés disso, é não se 

esquecer da dor e do sofrimento dessas vítimas, especialmente mulheres 

como a vovó Ok-sun Lee, porque todas devem ser respeitadas como sujeitos 

humanos, e não serem coisificadas por oportunistas, assim como argumenta 

Finkelstein (2001) sobre as distorções propositalmente pensadas a partir dos 

genocídios no plural, tratando-os como único e exclusivo dos judeus. 

Como é retratado em Grama (GENDRY-KIM, 2020), o governo sul-

coreano e o japonês pouco se importam com as vítimas. Para eles, o mais 

importante é conceber o passado como ultrapassado, deixando-o lá para ser 

esquecido, porque a situação socioeconômica e tecnológica da Coreia do 

Sul e a do Japão mostram que conseguiram se reerguer após os conflitos de 

guerra, à instalação e consolidação de governos comunistas na China e na 

Coreia do Norte. A imagem de superação favorece as relações como as 

potências mundiais e com outros países do Ocidente. Juntamente com tal 

imagem, está a representação de nação-vítima, porém que superaram o 

passado de perdas e conflitos, sempre sob a ótica do homem. Crianças, 

mulheres e idosos são citados quando são vítimas, alvo de ataques ou de 

invasões, pois importa o que o inimigo do Japão fez, e não o contrário. 

Em Grama (GENDRY-KIM, 2020), o desfecho da Guerra do Pacífico 

(ligada à Segunda Grande Guerra Mundial) contribui para a representação 

do Japão de vítima que se reergueu das “cinzas”, tanto no sentido simbólico 

quanto real. As mulheres de conforto denunciam uma estratégia de guerra 

cruel e desumana usada pelo Japão na época de império e por outras 

nações. 
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Neste sentido, as narrativas oficiais sobre a bomba atômica tentam 

realizar uma espécie de superação do passado por meio do 
silenciamento. Para a história oficial japonesa, quando se trata de 
apontar culpados, a bomba atômica já passou, não faz parte do 

presente. Porém, é considerada presente quando é utilizada para 
justificar ações visando a proteção de determinada elite política. 
(MARCELLO NETO, 2021, p. 55-56) 

 

A função de ser ou não vítima depende do que está em jogo no âmbito 

político-ideológico e socioeconômico, tendo em vista a construção de uma 

imagem de potência mundial asiática. Isso inverte o papel do Japão na 

Segunda Guerra Mundial de “perdedor” após acreditar que fosse “vencedor” 

quando atacou a base estadunidense, retomando o status de “vencedor” por 

meio da superação. 

Com as memórias da vovó Ok-sun Lee, fala-se sobre a dor e o 

sofrimento, tornando a história em quadrinhos biográfica Grama (GENDRY-

KIM, 2020) também uma história em quadrinhos antiguerra. Assim, seguem-se 

mais considerações sobre a representação. 

 

A representação: aspectos e Japão como vítima da Segunda Grande Guerra 

Mundial 

A noção de representação em jogo, neste trabalho, não está pautada 

na reprodução fidedigna daquilo a que se refere. Em contrapartida, constitui 

uma interpretação cujos efeitos no outro são esperados, fazendo parte da 

representação e entendendo-a como uma construção. Compreende-se que 

tudo que aqui se diz provocará efeitos no outro e que são “indomáveis” pelo 

sujeito interpretante. Tais efeitos são sentidos e reações possíveis graças à 

linguagem. A representação e sua construção se dão na e por meio da 

linguagem, ao mesmo tempo estando sob influência dela. No caso de Grama 

(GENDRY-KIM, 2020), a linguagem quadrinística é pensada como uma 

construção própria, porque está alicerçada na autonomia14 que a constitui, 

tornando-a autossuficiente para simultaneamente construir sentidos e 

representações por meio de textos em quadrinhos. Grama (GENDRY-KIM, 

2020) é um texto em quadrinhos, construído a partir dos recursos, das regras e 

 
14 Borges (2020) e Ramos (2010) defendem que a linguagem quadrinística é autônoma. 
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estratégias possíveis na linguagem das histórias em quadrinhos. Também é um 

texto que materializa um gênero do discurso15, aqui considerado como história 

em quadrinhos biográfica, podendo ainda ser vista como uma história em 

quadrinhos antiguerra. Quanto aos recursos, Acevedo (1990), Cagnin (2014) e 

Ramos (2010) elencam os principais deles, sendo alguns apresentados mais 

adiante. A partir das conexões entre tais recursos e as características do 

gênero discursivo materializado, uma análise descritivo-quadrinística16 de 

Grama (GENDRY-KIM, 2020) é o alicerce (fundação), para que desconstrua a 

representação do Japão como vítima de guerra na Segunda Grande Guerra 

Mundial.  

Considerando as ideias de Rajagopalan (2003), Silva (2014) e Woodward 

(2014) sobre o sujeito na pós-modernidade, antes da pandemia em curso, a 

representação está ligada a processos simbólicos e classificatórios. Ambos 

envolvem significações e identificações. Delimitam funções e influenciam nos 

posicionamentos dos sujeitos sócio-histórica, político-ideológica e 

culturalmente. A linguagem possibilita, pautando-se nos estudiosos 

mencionados, representações que falam em nome dos sujeitos. A 

representação de mulher de conforto na historiografia japonesa está ligada a 

uma maneira de tratar as mulheres e as concebê-las como seres humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 A concepção de gênero do discurso se baseia em Bakhtin (2016). Nas relações sociais, em 
linhas gerais, as atividades humanas se materializam em gêneros do discurso, norteando a 
maneira como os textos são construídos. 
16 A autora deste trabalho vem trabalhando e desenvolvendo uma forma de análise da 
linguagem das histórias em quadrinhos, baseada na identificação dos recursos constituintes 
dessa linguagem, seguida do entendimento das funcionalidades e da conexão, tendo em 
vista a construção de sentidos. A partir daí, propõe que cada texto em quadrinhos apresenta 

uma perspectiva do mundo dos humanos. Trabalhos que falam a respeito estão em processo 
de publicação. 
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Antes do início formal da Segunda Guerra Mundial, em 1939, os crimes 

japoneses eram denunciados. Essas denúncias afetaram a própria 
produção historiográfica, em um contexto de alta censura e violência 
durante a Era Showa, nas décadas de 1930 e 1940. Um dos primeiros 

crimes (ainda não classificado como crime a humanidade) a ser 
considerado como perpetrado pelo império japonês é o chamado 
“mulheres de conforto”. Antes de tudo, é preciso compreender a 
própria historicidade do termo. Utilizado para definir práticas de 

escravidão e servidão sexual de mulheres aos soldados japoneses, 
este nome deriva de uma concepção machista, normalmente 
utilizadas em anúncio para atrair as futuras vítimas. 

O uso das “mulheres de conforto”, argumenta Yuki Tanaka (2001), 
trata-se de uma prática deliberada e organizada desde 1910, de 
deslocamento e confinamentos de mulheres (a grande maioria 
coreanas, mas também chinesas, filipinas e, em menor número, 

japonesas ou coreanas residentes no Japão em virtude da 
colonização, dentre outras) para que fossem alvos de abusos sexuais 
pelos soldados japoneses (MARCELLO NETO, 2021, p. 39). 

 

A especificação de quais mulheres eram enganadas com falsos 

anúncios e promessas, além de raptadas é feita pela vovó. Outras 

características citadas pelo historiador são relatadas por ela, por exemplo, a 

forma como eram transportadas. A nomeação mulheres de conforto está 

alicerçada no princípio da política de nomeação (BORGES, 2020; 

RAJAGOPALAN, 2003): um ato de nomear que carrega em si mesmo um ato 

de predicar, de atribuição de valores, uma forma de julgar o outro ou as coisas 

no mundo. Remete, no caso da história em quadrinhos, à institucionalização 

da prostituição e à transformação de uma ser humana em objeto a ser 

consumido, possuído a bel-prazer do homem. 

 

A prostituição no Japão, durante a década de 1930, era legalizada, 

ou seja, era permitida por lei desde que houvesse contribuição 
tributária. O Japão tornou-se alvo de turismo sexual, seja de países 
asiáticos ou de comerciantes e visitantes estrangeiros (Sanders, 2006). 

A problemática da exploração sexual de mulheres por parte do 
Japão, nas décadas de 1930 e 1940, embora muito maior e mais 
violenta, não só não chocou a comunidade internacional como foi 
utilizada (com a desculpa de se tratarem de prostíbulos) pela 

ocupação aliada no país até o fim de 1945, classificando-se esses 
espaços, a partir de 1946, de forma velada, como cafeterias e casas 
de shows (MARCELLO NETO, 2021, p. 41). 

 

Essa representação machista-patriarcal-militar das mulheres gerava 

lucros para os líderes. Quando legalizada, a prostituição era associada à ideia 

de livre escolha das mulheres, porque se considerava um suposto 

consentimento. Silenciavam-se as condições de miséria, ao não acesso à 
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escola e à tradição machista-patriarcal de que as mulheres eram restritas ao 

lar e à família. Quais outras oportunidades as mulheres poderiam ter se não 

fossem se casar, procriar, cuidar dos mais velhos e submeter a demais regras 

da sociedade machista-patriarcal? Quais possibilidades de trabalho 

poderiam ter uma mulher que não se enquadrasse nessa organização social-

familiar e fosse analfabeta? E se ainda fossem vítimas da prostituição e 

exploração sexual institucionalizadas? É, dessa forma, conveniente camuflar 

ou negar as condições sócio-histórico-econômico-culturais dessas mulheres, 

para que certa ideia de consentimento prevalecesse, como se elas tivessem 

escolha ou como se a exploração e o abuso sexuais fossem fruto de somente 

uma violência física, de serem obrigadas, com o uso da força, a ter relações 

sexuais. 

Marcello Neto (2021, p. 40) destaca que o termo mulheres de conforto 

é muito utilizado na historiografia. Porém, prefere conceber esse crime de 

guerra e contra à humanidade como “práticas de escravidão sexual”, porque 

“[...] o ato de nomear tem um poder importante na legitimação ou não de 

determinadas práticas”. Já em Grama (GENDRY-KIM, 2020), manteve-se a 

nomeação mulheres de conforto, como citado nas considerações iniciais 

deste trabalho. Concorda-se com o questionamento feito por Marcello Neto 

(2021) em relação à nomeação. Além disso, reconhece-se a força de sentido 

e atribuição de valor em jogo numa nomeação. E aqui não se esquece disso, 

porém — e com muito pesar — optou-se pela nomeação utilizada na história 

em quadrinhos, pois a cadeia narrativa e a construção nela entremeada 

influencia o objetivo principal proposto. 

Lembra-se de, mais uma vez, que a nomeação profissionais e escravas 

sexuais militarmente forçadas contempla parcialmente e destaca a dor, o 

sofrimento e as inúmeras consequências desse crime de guerra contra as 

mulheres e à humanidade. Desconstrói a representação exclusiva de que o 

Japão fosse vítima de guerra, mais precisamente, da Segunda Grande Guerra 

Mundial. Desvela a cultura permissiva do estupro e da exploração sexual, 

procurando os benefícios de tornar a coisificação da mulher como algo 

institucionalizado e mantido às claras infeliz e cruelmente. 
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Também vista como forma de representar o mundo e os agentes que 

nele (sobre)vivem, como a linguagem quadrinística sinaliza aspectos que 

possam desconstruir a representação do Japão como vítima de guerra? 

Como tal representação norteia a percepção de si como vítima? No 

fragmento 4, nota-se a transformação facial da vovó Ok-sun Lee quando 

renarrou o primeiro estupro. Trata-se de um dos elos narrativos mais dolorosos 

e chocantes das memórias da vovó. Com esse estupro, inicia-se a função de 

mulher de conforto e perdem-se a virgindade, a inocência e a dignidade, 

uma fase da vida da personagem que contribui para a construção da 

representação da mulher como objeto sexual, tanto tomada como referência 

para a transformação da própria identidade como para a maneira como os 

homens a viam e a tratavam. 

Baseando-se nas ideias sobre constituição identitária dos sujeitos de 

Bauman (2005), Silva (2014), Hall (1996; 2003), Rajagopalan (2003) e Woodward 

(2014), a identidade dos sujeitos não se apresenta como uma unidade 

imutável e sólida, e sim como uma fragmentação pautada na flexibilidade e 

na abertura para as influências e mudanças sócio-históricas, político-

ideológicas e culturais. O mundo social e as relações nele estabelecidas estão 

em constante movimentação, configuração e reconfiguração, sendo 

transitórias. 
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Fragmento 4 — A dor e o sofrimento na face da vovó Ok-sun Lee 

 
Fonte: Gendry-Kim (2020, p. 202) 
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A vovó está se constituindo antes mesmo de nascer, porque o mundo 

onde nasceria e viveria já possuía uma organização social, a machista-

patriarcal, e ainda estava em guerra. As ideias de Marcello Neto (2021) 

ajudam a entender que uma das funções da mulher de conforto na guerra, 

sobretudo nas décadas de 1930 e 1940, era uma estratégia militar. 

Claramente se observa, na cadeia narrativa desenvolvida em Grama 

(GENDRY-KIM, 2020) e fundamentada nas memórias da vovó, que isso se 

consolidou tanto na Segunda Guerra Sino-japonesa quanto na Segunda 

Grande Guerra Mundial. Como fragmento dessa organização sócio-histórico-

militar, ela esteve a serviço de certos interesses e objetivos em prol da 

expansão da política imperialista japonesa. 

Existem vários recursos, formas de combinação, funcionalidades e 

ressignificações quando se pensa a linguagem quadrinística como uma 

maneira de representar o mundo dos humanos, a ponto de construir uma 

perspectiva a respeito. Como já dito anteriormente, as memórias da vovó Ok-

sun Lee é o fundamento da cadeia narrativa construída em Grama, sendo a 

quadrinista Gendry-Kim, na função de autora, a responsável por escolher as 

estratégias para a materialização dessas memórias e de outros aspectos a 

partir da linguagem quadrinística. No fragmento 4, a dor e o sofrimento da 

vovó são retratados pela expressividade facial da vovó, construindo uma linha 

do tempo iniciada no presente, quando ela traz à tona as memórias de vida, 

em direção ao passado. Há um processo de rejuvenescimento até chegar ao 

elo narrativo referente ao primeiro estupro, quando tinha 15 anos. Os olhos e 

a boca denotam tristeza, emoção reforçada pelas sobrancelhas. Acevedo 

(1990), Cagnin (2014) e Ramos (2010) destacam que, por meio dos elementos 

faciais, se percebem os estados de espírito das personagens. 

Em Grama (GENDRY-KIM, 2020), no fragmento 4, em cada vinheta, há 

uma expressividade, gradativamente traçando uma linha do tempo 

perceptível na combinação entre as nove vinhetas — que é outra estratégia 

de construção do tempo nas histórias em quadrinhos. As duas primeiras estão 

mais próximas do momento quando a vovó relatou as memórias para Keum. 

Na quinta e na sexta, retrata-se, de modo mais próximo, o fato. Essa mudança 
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temporal reforça que a cadeia narrativa se organiza a partir das memórias de 

uma personagem, sendo a protagonista no tempo da narrativa, quando o 

leitor realiza a leitura, interpretando-a ao mesmo tempo. Também as 

memórias são renarradas e ressignificadas simultaneamente a partir do 

momento quando assume o protagonismo, porque tais memórias se 

entrelaçam com a maneira como a vovó se via, se revê e se percebe a partir 

do presente, incluindo como via, revê e percebe as pessoas que com ela 

viveu, por exemplo, as amigas. As memórias individuais estão em conexão 

continuamente com as memórias do outro e com os acontecimentos da 

época: a Segunda Guerra Sino-japonesa e a Segunda Grande Guerra 

Mundial. Mais precisamente, como ambas se desenvolviam entre Coreia, 

Japão e China. 

 

Fragmento 5 — O estupro de Ok-sun Lee (I) 

 
Fonte: Gendry-Kim (2020, p. 206). 
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A posição lateral das faces da vovó também infere a opressão, a 

maneira como ela foi subjugada e coisificada. O estupro representa a dor, 

nela desencadeando transformações físicas, psicológicas e identitárias. A 

opressão vivida se deu de diversas maneiras: a fome, as responsabilidades 

dentro de uma organização familiar de base machista-patriarcal, a 

exploração sexual, os casamentos, os preconceitos e a negação político-

ideológica dos governantes. Por isso, pode-se dizer que a alteração facial e a 

conexão temporal remetem à opressão múltipla sofrida ao longo da vida e 

como isso se ressignifica cada vez que as memórias são recontadas. O 

sofrimento se perdura no tempo.  

No fragmento 5, a mudança de posição da face concentra-se no 

estupro, que funciona tanto como um “divisor de águas” na vida da vovó 

quanto na cadeia narrativa desenvolvida em Grama (GENDRY-KIM, 2020), 

porque se entende qual acontecimento da protagonista a consolidou como 

um sujeito coisificado. O choque se amplia, pois a violência vivida, renarrada 

em palavras e em emoções não se concentra somente na vovó, e sim na 

transformação para a linguagem quadrinística. As memórias abandonaram o 

“baú do silêncio e do esquecimento” para desencadear efeitos na Keum na 

condição de destinatária das memórias no instante em que foram faladas, 

ditas, e, depois, como narradora e personagem na cadeia narrativa. São 

tempos diferentes: o ouvir a vovó, o retomar as notas e as memórias, o narrar 

a história em quadrinhos.  

Após a publicação, a cada leitura, vive-se outro tempo, o que está 

conectado ao leitor ou a quem procura se posicionar como estudiosa. Não se 

enfatiza a dor e o sofrimento tentando retratar as ações violentas do militar 

que estuprou a Ok-sun Lee. Tudo se escurece, porque houve o desejo de 

esquecer o ato violento, porém a força de repensá-lo e transformá-lo em 

motivo para a sobrevivência e recente militância foi maior. 

No fragmento 6, seguem-se, nas páginas 204, 205, 206 e 207, vinhetas 

totalmente coloridas de preto. 
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Fragmento 6 — O estupro de Ok-sun Lee (II) 

 
Fonte: Gendry-Kim (2020, p. 206) 

 

As palavras só aparecem na página 207 (fragmento 7). Claramente as 

influências de uma sociedade machista-patriarcal interferem na maneira 

como a vovó passou a se ver e perceber-se como mulher. Os efeitos do 

estupro e da escravidão sexual seguinte a transformaram física, psicológica e 

identitariamente. Tal percepção de si mesma estava diretamente ligada à dos 

militares e à função da mulher de conforto na guerra, configurando uma 

representação feminina intencionalmente construída para que interesses e 

desejos fossem atendidos. O homem se fortalece às custas do 

enfraquecimento e da aniquilação feminina e de outros colonizados. Existiam 
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trabalhadores nas obras do aeroporto que também testemunhavam a 

escravidão sexual e eram oprimidos pela fome e pelas guerras. Entretanto, 

ignoravam o que ocorria com as mulheres. 

 

Fragmento 7 — A dor e o sofrimento na face da vovó Ok-sun Lee (III) 

 
Fonte: Gendry-Kim (2020, p. 207) 

Transcrição 
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“As mulheres têm uma coisa chamada hímen.” (2ª vinheta) 

“... Quando...” (3ª) 
“... se perde isso...” (4ª) 
“... sem nem ter casado ou conhecido o marido...” (5ª) 

“... é horrível.” (6ª) 
 

Com base nas memórias da vovó, na historicidade da nomeação 

mulheres de conforto e na historiografia da Guerra Sino-japonesa e da 

Segunda Grande Guerra Mundial, compreende-se a separação das mulheres 

em dois grupos minimamente: as adequadas ao casamento sob os moldes 

machista-patriarcais e as destinadas à escravidão sexual. Trata-se de uma 

estratégia ligada aos processos classificatórias que norteiam a constituição 

identitária. Uma vez que a mulher era transformada em um objeto sexual, 

rotulava-a de uma forma que já acionava certos julgamentos, conectados a 

determinada representação norteadora das ações dos homens. Essas 

mulheres não eram dignas para desempenharem o papel de esposa e eram 

rejeitadas pelas famílias. Após o término da Segunda Grande Guerra Mundial, 

os donos da Casa de Conforto levaram as jovens para uma casa de palha 

ainda em Yanji, porém perto do hospital e do mercado. A representação de 

que elas fossem coisas, objetos descartáveis ainda estendeu o aprisionamento 

simbólico. Um estranho veio dizer que estavam livres. O fim não era somente 

a derrota dos japoneses, e sim o não desempenhar a função de mulheres de 

conforto. 

Com isso, entende-se que a coisificação das mulheres era fundamental 

para que fossem transformadas em escravas sexuais, sendo exploradas em 

nome de uma política expansionista predatória e cruel. A partir da 

representação coisificada da mulher, impera-se a visão machista-patriarcal-

militar, dividindo os papéis em: de um lado, quem detém o poder para 

colonizar e oprimir e, de outro, a quem cabe ser colonizado e oprimido. 

Somente um lado possui a força, enquanto o outro é aniquilado. 

Para Woodward (2014), os aspectos simbólicos são fundamentais para 

demarcar as classificações e consequentemente a definição de papéis. A 

descrição da Casa de Conforto, feita pela vovó e depois retratada por meio 

da linguagem quadrinística, materializa traços da identidade prestes a ser 

desconstruída e reconstruída, pois há o esvaziamento da identidade feminina 
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que até o momento, ainda virgem, a vovó mantinha. O hímen (fragmento 7) 

é muito mais do que um aspecto biológico, é também simbólico, pois 

representa a mulher que é adequada ao casamento aos moldes sociais 

machista-patriarcais. Uma vez rompido durante um estupro para posterior 

escravidão sexual, os sentidos se alteram à medida que a representação se 

reformula. Agora, a mulher que a vovó representa, fala em nome dela, é 

imprópria para certos padrões, e são próprias para outros. A representação 

de mulher de conforto diretamente se conecta à representação dos 

japoneses como colonizadores e opressores, durante a expansão do império. 

Com o lançamento das bombas nucleares, um fato real, trágico e cruel dá 

uma reviravolta: agora os japoneses se tornam perdedores e vítimas. Existem 

algumas diferenças: os Estados Unidos não executaram uma expansão no 

território japonês durante a Segunda Guerra Mundial e não os colonizaram. 

Estados Unidos e Japão tinham interesses nas ilhas do Pacífico. 

Como perdedores da Segunda Grande Guerra Mundial, as vítimas 

desse ataque nuclear foram, às vezes, lembradas, quando era conveniente a 

memória de guerra, aponta Marcello Neto (2021). O lembrar e o relembrar 

desse ataque tornou-se uma marca do fracasso da política expansionista, do 

desejo japonês de ser soberano e melhor que os demais povos. Referindo-se 

a Woodward (2014), materializam-se aspectos identitários de um Japão 

derrotado, enfraquecido e vítima. As cruéis e desumanas ações e estratégias 

de guerra não mantiveram a representação desejada. A vovó Ok-sun Lee 

relatou que as coreanas, chinesas, tailandesas, filipinas e mulheres de outras 

nacionalidades deveriam abandonar seus nomes próprios para serem 

chamadas por nomes japoneses. Trata-se de mais uma forma de 

escamoteação identitária: a referência de uma pessoa pelo nome próprio 

simboliza, marca, representa uma individualidade, a existência de um ser 

humano no mundo social. Por consequência, constitui uma referência 

particular de um sujeito pela linguagem. 
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Assim, o desfecho da Segunda Grande Guerra Mundial desconstruiu a 

representação do Japão como colonizador soberano e vitorioso, um símbolo 

de poder e de inimigo cruel. A narradora Keum refere-se ao ataque nuclear 

aproximando dois elos narrativos: como aconteceu a tragédia e a mudança 

de localização da Casa de Conforto. “A Casa de Conforto era próxima do 

Mercado Oeste, mas como ficou apertada, mudou pra perto do Hospital 

Yanji. Foi aí que a guerra acabou. Nós não sabíamos que estávamos livres. 

Não tínhamos como saber, porque ninguém nos contou...” — relatou a vovó 

(GENDRY-KIM, 2020, p. 340). Neste elo narrativo, a narradora Keum enfatizou a 

tragédia, assumindo uma perspectiva próxima de uma historiadora, 

baseando-se na história conhecida e oficial, em fotografias da fumaça no 

formato de cogumelo e na visão aérea de Hiroshima. Paralelamente, as 

vítimas do “inferno da vida real” são retratadas a partir do desenho de traço 

estilizado. Filhos se tornaram órfãos, como se observa nos fragmentos 8 e 9. A 

morte se alastra na vida dessas vítimas e ocupa o lugar onde existia uma 

cidade. 
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Fragmento 8 — A morte (I) 

 
Fonte: Gendry-Kim (2020, p. 344) 
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Fragmento 9 — A morte (II) 

 
Fonte: Gendry-Kim (2020, p. 344-345). 

 

Vítimas não japonesas não são lembradas, porque a morte de pessoas 

de outras nacionalidades desconstruiria a representação do Japão como 

vítima da Segunda Grande Guerra Mundial. É muito mais forte dizer que 

somente japoneses morreram, desumanizando também na identificação dos 

mortos os coreanos. Ainda se procurava manter uma soberania do Japão 

imperial, colonizador, vencedor e opressor. Isso se aproxima da exploração 
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político-ideológica do genocídio como se fosse exclusivo de judeus, como 

aponta Finkelstein (2001). 

 

Estima-se que três meses após a detonação das bombas, 160 mil 
pessoas morreram em Hiroshima e 80 mil em Nagasaki. Após esse brutal 
sacrifício de inocentes, o Japão se rendeu no dia 15 de agosto de 

1945. 
Muitos coreanos levados à força para trabalhar em Hiroshima e 
Nagasaki também se tornaram vítimas. Eles foram mortos e nem 
sequer tiveram seus nomes reconhecidos. Já os feridos eram 

impedidos de receber tratamento adequado, apenas por serem 
coreanos. Jun-Tae Shim, diretor da Associação de Vítimas Coreanas 
da Bomba Atômica, no condado de Hapcheon, na Coreia do Sul, 

estima que, do total de 740 mil vítimas da bomba nuclear, cerca de 
100 mil tinham nacionalidade coreana. Entre elas, aproximadamente 
50 mil morreram nas detonações (GENDRY-KIM, 2020, p. 346-347). 

 

Essa referência sócio-histórica está dividida em duas páginas. Atrás das 

palavras, é usada a cor branca; nas bordas, o preto colore as ramagens. 

Remete-se à pulverização das vítimas em pó e ao esfacelamento das famílias 

das vítimas de diferentes nacionalidades. Ao lado da representação da dor e 

do sofrimento por meio da expressividade facial, como exemplificado nos 

fragmentos 4 e 5, os lugares são constantemente retratados. Constantemente 

se vinculam as memórias aos lugares a que se referem ou onde elas foram 

construídas. Por isso, quando se fala da fome, vários lugares são retratados 

como extensos, ausentes de plantações de alimentos. O frio é marcadamente 

desenhado e reaparece em vários momentos na cadeia narrativa, para 

reforçar o abandono e o apagamento identitário sobretudo da vovó. 

Também isso destaca o distanciamento das mulheres de conforto de suas 

famílias e dos lugares onde moravam. Eram levadas à força, arrancadas de 

seus lares. Vovó resistiu ao rapto, porém a força dos dois homens era maior. 

Na época, em 1942, ela tinha 15 anos. 

A partir do instante quando a historiografia japonesa é revista, há uma 

desconstrução da representação do Japão como vítima de guerra, porque, 

como relatado em Grama (GENDRY-KIM, 2020), coreanos feridos não tinham 

direito ao tratamento. Também os japoneses procuravam decidir quem era a 

vítima. Mais uma vez, a distinção das vítimas ou não vítimas, de acordo com 

a perspectiva dos japoneses, evidencia resquícios de um pulverizado passado 

de soberania. Daí, entende-se como as vozes das vítimas de guerra, coreanas 
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ou não, mulheres de conforto ou sobreviventes dos ataques nas duas cidades 

japonesas, atuam como desconstrutoras de uma representação conveniente 

para o Japão perante a comunidade internacional. Por isso, é importante 

esquecer e silenciar a crueldade, a violência, a dor, o sofrimento e a morte. 

 

Considerações finais 

As vozes dessas mulheres desconstroem a representação do Japão 

como vítima de guerra, porque desvelam mentiras proposital e 

estrategicamente apresentadas ao mundo como verdades. Uma mentira se 

torna verdade quando todos, juntos, acreditam nesta. A questão não é 

simplesmente dizer que os japoneses não foram as únicas vítimas desses dois 

ataques nucleares. Também não é destituir os japoneses como vítimas, e sim 

tratar todos — japoneses, coreanos, chineses etc. — como humanamente 

vítimas, constituídas de memórias, dores, sofrimentos, feridas. Talvez, a partir 

daí, surja o respeito e compreenda-se o passado como um complexo de 

memórias que constantemente deve ser ressignificado, para que se entenda 

a constituição identitária dos sujeitos de hoje (HALL, 1996; POLLAK, 1989, 1992). 

E talvez ainda se possa reconstruir um mundo menos excludente, menos 

preconceituoso e mais sensível à dor e ao sofrimento do outro. 

Por meio desta breve análise, de certa forma apaixonada e sempre 

indignada, o desejo é questionar o dado, é contribuir para que as vozes 

femininas alicerçadas na dor e no sofrimento sejam ouvidas de maneira 

respeitosa, justa e digna. Espera-se também, assim como ocorreu com a 

autora deste texto, que outras pessoas possam ter sua perspectiva de mundo 

desconstruída com a leitura de Grama (GENDRY-KIM, 2020). 
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K-MASCULINIDADES:  

CONSTRUÇÕES DE GÊNERO NA CULTURA VISUAL DA MÚSICA POP 

SUL COREANA 

 
Fernanda Vidal Martins Couto• 

 

1. Hallyu: a Onda Coreana como projeto de Soft Power  

É objetivo deste artigo compreender como se fabricam e se 

desenvolvem as masculinidades veiculadas pelo K-Pop, por meio do da 

compreensão da cultura coreana, do fenômeno da Hallyu e da história e 

formação do K-Pop, focando em sua difusão por meio da cultura visual, sob a 

perspectiva dos estudos de gênero.  

Para compreender como se manifestam as masculinidades veiculadas 

por meio do K-Pop é necessária uma breve introdução à Hallyu, fenômeno no 

qual ele se insere. O termo Hallyu, ou Onda Coreana, foi cunhado por 

jornalistas do periódico chinês Beijing Youth Daily, jornal de maior circulação 

na capital chinesa,  em novembro de 1999. A expressão foi utilizada para 

nomear o movimento de popularização da cultura coreana na China, que se 

deu por conta do sucesso de audiência das séries coreanas de televisão What 

is Love (1997) e Stars in my Life (1999) e também do grupo de K-Pop H.O.T. (LEE, 

2009, p. 131). 

Desde então, utiliza-se essa nomenclatura para denominar o 

transnacionalismo cultural sul coreano que se deu inicialmente na Ásia e que 

hoje se verifica em escala global. Trata-se, na verdade, de uma estratégia da 

política externa da Coreia do Sul formulada pelo governo e por empresas sul 

coreanas para expandir a sua cultura nacional pelo mundo, assim como para 

exportar os seus produtos e divulgar as suas marcas nacionais (BUONO, 2018, 

p. 5). 

 

 

 
• Graduada em História pela Universidade de São Paulo, sob a orientação de Maria Cristina 
Correia Leandro Pereira (Universidade de São Paulo). A autora agradece a Matheus Silva 
Dallaqua pela leitura e pelas contribuições a este trabalho. 
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Este tipo de estratégia é conhecida como Soft Power. Lee Geun, ao 

desenvolver o conceito proposto inicialmente por Joseph Nye, compreende-

o a partir de cinco categorias. Uma delas é a de influenciar pensamentos e 

preferências de outros países, o que quer dizer que nações podem 

desenvolver teorias, conceitos e discursos que influam na maneira de pensar 

de outros países para que estes adotem determinadas preferências ou 

comportamentos favoráveis à nação que exerce a influência. Para a 

concretização destas categorias, o autor estabelece cinco estratégias, sendo 

uma delas a criação de heróis ou celebridades que sirvam como modelos e 

que possam produzir um senso de orgulho do próprio país (LEE, 2009, p. 131).  

Desta maneira, torna-se possível compreender que a Coreia do Sul 

investiu em cultura não apenas pelo seu potencial como mercadoria, mas 

para estabelecer uma imagem favorável do país perante o mundo. Esta 

construção pôde proporcionar a criação de um Korean Lifestyle, um estilo 

coreano de vida, abrindo portas para o consumo de diversos produtos sul 

coreanos ao redor do mundo. A cientista social brasileira Dunia Schabib assim 

resume esse fenômeno em sua monografia intitulada “K-Pop: a fantástica 

fábrica de idols”: 

 

O termo [Hallyu] engloba não somente o K-Pop e as produções 
televisivas do país como também o modo de vida sul coreano que os 

fãs tentam adotar para se sentirem parte desse movimento: moda, 
cosméticos, quadrinhos, eletrônicos, culinária, comportamento, 
idioma etc. (HANY, 2020, p.47). 

 

Percebe-se, em vista disso, o estabelecimento do Korean Lifestyle que a 

mesma autora define como: “a transformação de elementos milenares da 

Coreia do Sul em produtos culturais palatáveis aos fãs asiáticos e 

internacionais.” (HANY, 2020, posição 189). Deste modo, é possível 

compreender como a Hallyu e o Korean Lifestyle estabelecem um modelo de 

comportamento a ser seguido, criando, assim, uma cultura de consumo 

permanente. 
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2. K-Pop: produzindo idols 

Tendo explicitado alguns aspectos acerca do fenômeno da Hallyu, é 

possível seguir para a compreensão do K-Pop, hoje um dos principais produtos 

culturais exportados pela Coreia do Sul. No Ocidente, comumente se utiliza o 

termo para se referir a qualquer música advinda da Coreia, assim como são 

classificados outros produtos advindos do país como: K-Dramas, para seriados 

de televisão coreanos, ou K-Beauty, para produtos de beleza coreanos, 

apenas acrescentando o “K” de Korean à frente do nome do produto. 

No entanto, existem mais nuances que envolvem essa denominação, 

pois na Coreia são produzidas músicas de diversos gêneros, mas nem todos 

são categorizados como K-Pop. Este termo serve especificamente para 

classificar um estilo musical instaurado em 1992 com o grupo Seo Taiji and Boys, 

que inaugurou não apenas um gênero musical novo envolvendo Pop, Rap e 

Hip Hop, mas um estilo de artista que, além de cantar, também dança e 

performa.  

O grupo não durou muitos anos, tendo se desfeito em 1996. No entanto, 

nesse mesmo ano, Yang Hyun Suk, um de seus integrantes, fundou a YG 

Entertainment, que é hoje uma das três maiores produtoras de K-Pop, 

solidificando e perpetuando o estilo musical que o grupo havia criado. 

No ano seguinte, em 1997, o cantor Park Jin Young fundou a produtora 

JYP Entertainment que, junto com a SM Entertainment, fundada em 1995 pelo 

empresário Lee Soo Man, e a YG Entertainment, compreendem o que passou 

a se chamar de “Big 3”. O termo designa as maiores produtoras musicais 

coreanas da atualidade e que foram as responsáveis por fundar e estabelecer 

o estilo musical conhecido como K-Pop. 

Mas o que há de tão inovador nessa nova tendência musical? O que 

essas produtoras trouxeram de distinto para o mercado da música que as 

diferencia do que havia sido produzido antes? A resposta para essas 

perguntas pode ser encontrada na figura da ou do idol. 
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Dentro do gênero musical do K-Pop, as figuras que cantam, dançam e 

performam nos palcos não são conhecidas apenas como “artistas”, mas 

fazem parte de uma categoria denominada idol. Os grupos musicais no K-Pop 

são chamados de idol groups e muitas vezes o próprio estilo musical do K-Pop 

é classificado como idol-pop. Mas, afinal, o que seria um idol? 

“Você pode me chamar de artista, você pode me chamar de idol ou 

de qualquer outra coisa que venha à sua cabeça, eu não me importo. Eu me 

orgulho disso, eu sou livre. Sem mais ironias, pois eu sempre fui eu mesmo.”1 

Assim começa a música “Idol” de um dos maiores grupos de K-Pop dos 

dias de hoje, o BTS. A música representa uma inquietação por parte dos 

membros do grupo às denominações que lhes são estabelecidas, almejando 

o seu próprio estilo e a sua própria identidade. Isso é algo um tanto peculiar 

vindo do grupo atualmente mais adaptado ao mercado coreano e 

internacional e que mais cresce, uma vez que, como será explicitado a seguir, 

para obter tal desempenho na indústria coreana e global é preciso estar 

plenamente adaptado a um formato específico de produção musical, 

tornando dificultoso o processo de estabelecer um estilo ou identidade que 

seja, de fato, próprio ou individual.  

A inquietação do grupo, todavia, com o uso do termo idol advém do 

que se entende por esta denominação na indústria coreana de 

entretenimento. A palavra idol, ou em português ídolo, pode ser definida 

como uma imagem que representa uma divindade ou como um objeto de 

adoração2. Deste modo, é possível inferir o que implica a utilização dessa 

denominação: os músicos não são apenas artistas, mas modelos a serem 

seguidos e associa-se a eles a ideia de perfeição e de imaculabilidade. 

Esta cultura idol sul coreana baseia-se, na verdade, em um fenômeno 

homônimo advindo do Japão, embora ambos tenham suas peculiaridades. 

No Japão a cultura idol se iniciou nos anos 1970 e o termo inicialmente era 

utilizado para descrever adolescentes que almejam seguir a carreira artística,  

 
1 Tradução livre a partir da tradução oficial em inglês disponibilizada no videoclipe da música.  
2 No coreano utiliza-se também a palavra “idol”, derivada do inglês, que possui o mesmo 
significado do português: de pessoa por quem se tem admiração ou da representação de 
uma divindade ou objeto de adoração.  
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posteriormente idol passou a designar uma categoria de cantores japoneses 

jovens, com uma aura inocente e forte apelo visual. (HANY, 2020, p. 71) 

O principal ponto de convergência entre as culturas japonesa e sul 

coreana neste quesito é a exigência de uma imagem pública perfeita dos 

idols, que devem ser exemplos para os outros jovens.  

No entanto, o elemento que as diferencia está em como se dá o 

processo de produção e fabricação dos idols: as empresas de K-Pop 

selecionam meninos e meninas na faixa dos 12 ou 13 anos para serem trainees. 

Esses trainees, ou aspirantes a idols, moram nos dormitórios da empresa e 

passam por anos de treinamento, não apenas em música e dança, mas 

também em idiomas, atuação e media training para saberem o que falar e 

como se portarem em frente às câmeras. Ao final desse treinamento eles 

podem, ou não, debutar, ou estrear em um boy group, girl group ou como 

artistas solos.  

Desse modo, formam-se o que a autora Sun Jung, pesquisadora sino-

estadunidense, define como multi-entertainers (JUN, 2011, p. 168), pois os idols 

saem prontos não apenas para serem músicos, mas para atuarem em diversas 

plataformas de entretenimento, tais como filmes e séries de televisão, 

apresentado programas musicais e aparecendo em programas de 

variedades e reality shows. É possível, desse modo, perceber como os idols são 

artistas fabricados e multifacetados por uma indústria que os torna, a eles por 

inteiro, um produto, e não apenas as suas músicas. É por este motivo que 

Hanny escreve:  

 

A percepção do público sobre os ídolos na Coreia do Sul é muito maior 
do que a do Japão. Embora haja fãs fervorosos em ambos os países, 
a indústria do entretenimento sul-coreana investe muito mais em 
propaganda, propiciando o reconhecimento público até de ídolos de 

pequenas empresas, caso participem de algum programa de 
variedade ou de uma campanha publicitária. (HANY, 2020, p.72) 

 

E ainda: “No Japão, a cultura idol perde adeptos e pode, nos próximos 

anos, se tornar apenas um nicho, e não mais uma unanimidade.” (HANY, 2020, 

p. 72) Desse modo, é possível perceber como a unanimidade e a globalidade 

são valores essenciais às figuras dos idols coreanos.  
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Retomando Lee Geun e as cinco estratégias para a concretização de 

soft power, compreende-se como os idols fazem parte da estratégia de 

criação de heróis ou celebridades que sirvam como modelos e que possam 

manufaturar um senso de orgulho do próprio país (LEE, 2009, p. 131). Desse 

modo, sua importância não se restringe apenas ao mercado musical, como 

se dá no Japão, mas atuam como figuras modelo para todo país e como 

representantes nacionais em âmbito global. 

 Exemplo disso reside no grupo BTS que, nos anos de 2019 e 2020, 

discursou em duas Assembleias Gerais das Nações Unidas como 

representantes da Juventude. Isso se deu por conta de uma parceria do grupo 

com a UNICEF na campanha Love Myself organizada pelo grupo, sendo ela 

um braço da campanha maior, a #ENDviolence, difundida pela mesma 

instituição de modo a combater a violência contra jovens ao redor do mundo. 

Pode-se interpretar este caso como amostra de que a ação dos idols se 

estende para além do âmbito musical e que eles atuam também como 

representantes da influência sul coreana em âmbito global. 

 

3. Masculinidades idol: produzindo corpos  

Compreendendo-se um pouco mais acerca da figura do idol e sua 

importância na indústria musical sul coreana e, para além dela, torna-se 

possível discorrer mais detalhadamente acerca de algumas de suas 

características: as masculinidades. Estas constituem objeto central da 

presente pesquisa pois, para além de uma nova maneira de se produzir 

música, entende-se que o K-Pop também formulou uma nova maneira de se 

produzir gênero, e em especial masculinidade. 

A produção dessas masculinidades idol se dá, como visto, dentro do 

contexto da Hallyu como fenômeno de exportação da cultura coreana em 

proporções globais. No entanto, esse processo de expansão encontra diversas 

barreiras culturais, especialmente no Ocidente, sendo algumas delas as 

barreiras linguística, racial e de gênero. A existência dessas barreiras se dá 

especialmente por conta do imperialismo cultural estadunidense e pelo 

Orientalismo, tal qual apontado por Edward W. Said.  
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Para o autor, orientalismo denomina o fenômeno da construção por 

parte do Ocidente de um imaginário distorcido e estigmatizado do Oriente. 

Dentro desse imaginário, o Ocidente é entendido como dinâmico, 

universalista e racional. Em contrapartida, o Oriente é uma região 

geograficamente imaginada, que se constrói a partir de concepções 

religiosas, morais e econômicas divergentes das ocidentais e imutáveis. 

A partir dessa concepção, pressupõe-se que aquelas regiões 

ideologicamente entendidas como pertencentes ao Oriente não passaram 

por nenhum processo do que se entende no Ocidente por “modernização” e 

dependeriam deste para conduzi-las ao que ocidentalmente se entende por 

“desenvolvimento”. Como se pode perceber, a construção desse imaginário 

se deu para servir aos interesses do colonialismo e do imperialismo cultural 

Ocidental. 

O autor define o conceito, em princípio, para discorrer sobre a região 

do Oriente Médio, no entanto ele foi posteriormente expandido para 

compreender também outras regiões, incluindo o Leste Asiático. Desse modo, 

pode-se entender que as barreiras culturais para expansão da influência 

coreana no Ocidente se dão pela construção desse imaginário. 

Um dos aspectos aos quais se aplica a construção do imaginário 

orientalista é o das masculinidades asiáticas, que passaram por um processo 

histórico de emasculação. Richard Fung escreve que o “discurso dominante 

Ocidental sobre raça e sexualidade postula um espectro racial/biológico que 

atribui hipersexualidade aos negros e relega os asiáticos ao extremo oposto 

da assexualidade [..]”3 (FUNG apud HOANG, 2004, p. 224). 

O pesquisador vietnamita estadunidense Hoang Tan Nguyen, também 

escreve sobre a construção do que ele chama “estereótipos sexuais 

racializados” (HOANG, 2004, p. 223). Ao discorrer sobre o processo de 

associação do corpo do homem asiático no Ocidente a características 

feminilizadas, Hoang defende que lhes é retirada a sua masculinidade, que 

seria associada ao homem branco, heterossexual e cisgênero. Ele cita Fung e 

seus comentários sobre a construção de um imaginário no qual “[…] homens 

 
3 Todas as traduções contidas no artigo são livres e feitas a partir do inglês 
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asiáticos são retratados ou como inofensivos, fracos e nerds ou como 

ameaçadores mestres do Kung Fu; ambos os estereótipos são vistos como 

assexualizados e feminilizados” (FUNG apud HOANG, 2004, p. 224).  

David L. Eng afirma que: “a feminização de homens asiáticos-

americanos no imaginário cultural dos Estados Unidos resulta na sua típica 

figuração como feminilizados, emasculados ou homossexualizados.” (ENG 

apud PARK, 2013, p. 13). O pesquisador Michael Park, discorrendo sobre o 

mesmo assunto defende que:  

 

Neste contexto histórico, raça e masculinidade não devem ser vistas 
como noções fixas, mas como configurações nas quais forças sociais 

e legais produzem uma visão dominante acerca do sujeito masculino 
asiático- americano (PARK, 2013, p. 12)  

 

A partir da obra dos autores citados, compreende-se a perspectiva 

histórica da construção de diversos estereótipos em torno do corpo do 

homem asiático que lhe atribuem uma imagem emasculada. Frente a essa 

faceta do orientalismo, um dos desafios para a expansão da influência sul 

coreana foi a de tornar esses corpos desejáveis e consumíveis globalmente.  

Essa emasculação histórica repercute na construção das 

masculinidades idol e na tentativa por globalizá-las. O ator e cantor solista Rain 

pode ser visto como exemplo dessa construção. Ele é reconhecido como um 

dos primeiros idols a expandir suas produções para fora da Coreia do Sul, e 

discorrendo sobre isso, diz em uma entrevista com G. H. Lee em 2010:  

 

Eu também percebi que o mais coreano não é necessariamente o 
mais globalizado. Representar coisas excessivamente ‘coreanizadas’ 
muitas vezes pode ser um motivo de fracasso. Assim, a melhor solução 

que encontrei é a fusão entre algo coreano (asiático) e algo global 
(apud JUNG, 2011, p. 163). 

 

Sung Jung discute a versatilidade e a adaptabilidade com que são 

construídas e veiculadas as imagens de masculinidade de produtos culturais 

coreanos para se adaptarem a diferentes mercados ao redor do globo. Ela 

utiliza, ao longo da obra, os termos mugukjok e chogukjeok, que significam 
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respectivamente sem nacionalidade e transnacional, para se referir a essas 

construções de masculinidade.  

Uma masculinidade sem nacionalidade (mugukjok) é aquela que não 

traz em si marcas de nacionalidade, adaptável e, por este motivo, global. Já 

uma masculinidade transnacional (chogukjeok) é aquela que apresenta 

marcas locais e nacionais, porém que consegue ser ambicionável 

globalmente. 

Ela discorre sobre como, a princípio, houve tentativas de tornar as 

masculinidades coreanas mugukjeok, ou seja, sem nacionalidade, tentando 

adaptá-las completamente ao mercado ao qual seriam inseridas, 

apropriando-se das masculinidades locais. No entanto, o K-Pop acabou por 

trazer às masculinidades coreanas a característica chogukjeok de 

transculturalidade. 

As masculinidades idol, propagadas pela indústria cultural sul coreana, 

sob influência da emasculação histórica sofrida pelo corpo asiático, 

apresentam uma representação de masculinidade que foge ao padrão 

hegemônico ocidental do homem branco, heterossexual e cisgênero. O K-

Pop veicula homens de cabelos coloridos, maquiagens extravagantes e unhas 

pintadas, juntamente com uma fisionomia magra e com poucos pelos. A 

seleção por esse padrão de representação demonstra uma escolha, não por 

fugir ao processo de emasculação, mas por incorporá-lo, explorá-lo e 

convertê-lo em desejável.  

 Serão apresentados e analisados aqui dois idols para ampliar a 

compreensão de como se dá a representação masculina no K-Pop e de sua 

receptividade. O primeiro deles é o mencionado cantor e ator Rain. Ele 

assinou contrato com a produtora JYP Entertainment em 2002 e, 

posteriormente, fundou a sua própria produtora. Rain é reconhecido por ser 

uma das primeiras celebridades coreanas a se popularizar globalmente, foi 

selecionado como “uma das 100 pessoas mais influentes do mundo” pela 

revista Time em 2006 e foi descrito em uma entrevista para a revista como: “a 

face – e o musculoso dorso – do pop global” (WALSH, 2006 s.p.).  
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 Sun Jung define Rain como um artista mugukjeok, um artista global 

(JUNG, 2011, p.73). Segundo ela, a globalização é o primeiro nível que conduz 

à transculturação, que seria atingida posteriormente por outras gerações do 

K-Pop. Mas para que Rain se tornasse um artista multinacional foi necessário, 

dentre outros elementos, a construção de uma performance de 

masculinidade que pudesse ser palatável globalmente.  

 

Figura 1 - Ensaio fotográfico do ator e cantor Rain para a revista chinesa “Men’s Uno” (2005) 

 
Fonte: Men's Uno (s.d.). 

 

 Essa fotografia de Rain para a revista chinesa Men’s Uno é bastante 

representativa da escolha estética utilizada na representação do idol ao 

longo de sua carreira, como a própria entrevista para a Time ressalta: 

constantemente com o dorso à mostra, em uma posição que denota 

sensualidade e, ao mesmo tempo, delicadeza, por conta de sua fisionomia 

esguia, traços graciosos, o cabelo comprido e a maneira como ele deposita 

sua mão de maneira delicada sobre o peito ressaltando seu colar.  
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A antropóloga australiana Elizabeth Dori Tunstall descreve a 

performance de masculinidade apresentada por Rain da seguinte maneira:  

 

A masculinidade soft corporificada por figuras do K-Pop como Rain, 
representam o desafiador e dinâmico jogo de articular características 
masculinas e femininas. Pelo menos entre os internautas de K-Pop dos 

Estados Unidos e da Austrália que eu sigo, ele [o K-Pop] mudou a 
percepção sobre homens asiáticos para homens potencialmente 
desejáveis com o ideal de uma personalidade gentil com um rosto 
bonito e um corpo sensual (TUNSTAL, 2014, s.p.).   

 

Segundo a autora, os elementos contidos na representação de Rain 

que tornam a masculinidade asiática desejável são a mistura entre 

características do que ela entende como “características femininas e 

masculinas”, criando a percepção “de uma personalidade gentil, mas ao 

mesmo tempo sensual e atraente”. É possível, desse modo, compreender que 

Rain desenha uma nova performance do corpo masculino asiático que é 

desejável e consumível globalmente.  

Quando Hoang afirma que “A representação de homens asiáticos 

como sexualmente apelativos é bastante escassa na cultura popular 

mainstream estado-unidense” (HOANG, 2004, p. 224), podemos entender que 

os homens asiáticos não seriam lidos como desejáveis uma vez que não eram 

assim representados na cultura predominante. No entanto, é possível 

perceber como a difusão do K-Pop, com novas concepções de 

masculinidade, promove uma mudança nessa percepção.  

Seguindo o legado de Rain, os corpos masculinos reproduzidos no K-Pop 

passaram a seguir esta fórmula de uma masculinidade soft, que mistura 

características atribuídas às ficções tanto de feminilidade quanto de 

masculinidade.  

Outro artista que segue esse modelo de representação e será analisado 

é o idol Taemin.  Lee Taemin, ou apenas Taemin, nome pelo qual é conhecido 

nos palcos, debutou no grupo de K-Pop SHINee em 2008 pela produtora SM 

Entertainment e no ano de 2014 deu início a uma carreira solo. O artista possui 

um corpo magro e esguio, traços finos e delicados e, em suas apresentações, 

utiliza maquiagem bastante carregada, diversos acessórios, peças de roupa 
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com corte feminino e muitas vezes inclusive perucas. Por esse motivo, desde o 

início de sua carreira, Taemin chamou especial atenção por ser identificado 

com uma estética andrógina. O ápice dessa identificação se deu com o 

lançamento de seu álbum solo Move, que contou, além da maquiagem e da 

vestimenta, com uma coreografia bastante delicada e sensual no videoclipe 

da música título.  

Por esse motivo, o idol foi entrevistado pela revista de beleza 

estadunidense Allure cujo título da matéria foi “Porque Taemin não vai mais se 

desculpar por sua estética andrógina”. Na entrevista, o idol relata a sua 

relação com o uso de maquiagem, algumas críticas recebidas, mas termina 

por dizer que a maquiagem é para ele uma maneira de expressar a sua 

personalidade: 

 

Como um artista que performa em palco eu tento expressar meus 
sentimentos e comunicar os meus pensamentos íntimos a partir dos 
visuais que eu mostro à audiência, então eu tento focar em assegurar 

que a minha maquiagem destaque os meus olhos propriamente 
(ALBEMAN, 2019, s.p.). 
 

Figura 2 - Imagem promocional de Lee Taemin para o álbum Want (2017) utilizada na 

matéria da revista Allure (2019). 

 
Fonte: Revista Allure (s.d.) 
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 É possível verificar os elementos citados acima nessa imagem 

promocional do álbum Want e que é também utilizada para ilustrar a 

entrevista da Allure. Na imagem, Taemin se encontra em roupas com corte 

feminino, luvas compridas, anéis, brincos e colares, além de uma maquiagem 

bastante delicada e marcante no rosto. Assim, continuando a mostrar uma 

estética próxima à de Rain, a imagem comunica delicadeza e sensualidade.  

A partir da análise dessas imagens, acredito ser possível compreender 

alguns dos elementos que constituem as masculinidades idol que passaram a 

ser veiculadas pelo K-Pop, indo de encontro a uma masculinidade 

hegemônica branca Ocidental vigente, com características suaves, 

mesclando sensualidade e delicadeza, e por esse motivo sendo lidas como 

distintas, libertárias e, inclusive, queer. 

 

4. Masculinidade Hegemônica: aplicando o conceito 

Tendo passado pela assimilação de algumas das características das 

masculinidades idol, torna-se possível compreender de que maneiras essas 

representações sofrem com diversas leituras e incompreensões, 

especialmente no Ocidente. Tais interpretações contribuem para a 

percepção de uma masculinidade andrógina, sendo inclusive entendida 

como queer e contra hegemônica em veículos ocidentais. Entende-se queer 

enquanto conceito histórico de gênero desviante, que foge à hegemonia 

binária heterossexual, sendo deste modo, utilizado em contextos de ruptura 

com padrões hegemônicos.   

Exemplos de tais apreensões podem ser encontrados em artigos como 

“Performance, Fantasy, or Narrative: LGBTQ+ Asian American Identity through 

Kpop Media and Fandom” (KUO et. al., 2020), no qual os autores fazem uma 

defesa do K-Pop e da cultura de fãs que o engloba como elementos de 

identificação entre asiáticos-estadunidenses que se identificam como 

LGBTQ+. Ou em “Queer K-Pop: dança e fluidez de gênero nos clipes MOVE 

(#1, #2 e #3) de TAEMIN” (CARDOSO, 2018), no qual a estudante de 

audiovisual reflete acerca de características as quais ela considera como 
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queer nas representações visuais dos videoclipes da música Move de Lee 

Taemin.  

É a partir da problematização dessas leituras, no entanto, que parte a 

presente pesquisa, buscando ir além delas e compreender como dentro da 

cultura coreana se constroem essas masculinidades e porque são veiculadas 

dessa maneira. Afinal, por mais que os idols expressem uma masculinidade 

distinta da que é hegemônica no Ocidente, isto não a torna necessariamente 

contra hegemônica. É contraditório pensar que uma indústria, como a 

descrita anteriormente, que minuciosamente produz idols dentro da ideia de 

perfeição e imaculabilidade, irá propagar um produto que quebre padrões 

ou que seja de fato queer ou contra hegemônico. 

Apoiando-se no conceito de Masculinidade Hegemônica desenvolvido 

por Raewyn Connell, pioneira nos estudos de masculinidade, e por James W. 

Messerschmidt, torna-se possível uma percepção distinta acerca destas 

representações. A partir do artigo “Masculinidade Hegemônica: repensando 

o conceito”, os autores articulam as concepções acerca do que se entende 

por Masculinidade Hegemônica. Eles refutam determinadas percepções 

anteriores acerca do conceito e realizam novas formulações de modo a 

atualizá-lo. Uma destas formulações é o reconhecimento da geografia das 

masculinidades enfatizando a interseccionalidade e hierarquização 

interdependente entre os níveis local, regional e global:  

 

Masculinidades hegemônicas existentes empiricamente podem ser 
analisadas em três níveis: 

1. local: construídas nas arenas da interação face a face das famílias, 
organizações e comunidades imediatas, conforme acontece 
comumente nas pesquisas etnográficas e de histórias de vida; 

2. regional: construídas no nível da cultura ou do estado-nação, como 
ocorre com as pesquisas discursivas, políticas e demográficas; e 

3. global: construídas nas arenas transnacionais das políticas mundiais, 
da mídia e do comércio transnacionais, como ocorre com os estudos 

emergentes sobre masculinidades e globalização. (CONNELL, 
MESSERSCHIMIDT, 2005, p. 266). 
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A partir dessa característica, torna-se viável uma visão mais acurada 

acerca das masculinidades veiculadas pelo K-Pop. Connell e Misserschimidt 

afirmam que “[...] a hegemonia trabalha em parte através da produção de 

exemplos de masculinidade (como as estrelas dos esportes profissionais), 

símbolos que têm autoridade, apesar do fato de a maioria dos homens e 

meninos não viver de acordo com eles.” (CONNELL, MESSERSCHIMIDT, 2005, p. 

263).  

A partir desse trecho e das discussões acerca da fabricação da imagem 

dos idols, como mencionado (tanto dentro do contexto sul coreano quanto 

do contexto global), os corpos dos idols são produzidos e vendidos como 

exemplos, modelos e símbolos de autoridade. Desse modo, compreende-se 

que as masculinidades expressas por eles não podem se enquadrar como 

fenômeno contra hegemônico, mas pelo contrário, elas são responsáveis por 

reforçar padrões de uma masculinidade hegemônica.  

Retomando o aspecto geográfico das masculinidades, é possível inferir 

como a masculinidade expressa pelos idols não é hegemônica a nível global, 

pois esse papel é ocupado pelo homem branco heterossexual cisgênero. No 

entanto, em nível local e até mesmo regional (pensando que há diversos idols 

que não são apenas coreanos, mas advindos de outros países da Ásia), seria 

possível dizer que se trata de uma masculinidade hegemônica, uma vez que 

é fabricada sob um rigoroso padrão de beleza e valor de perfeição. 

 

5. Considerações finais  

Tendo discorrido acerca da Hallyu e de como o K-Pop se insere nesse 

movimento, explorado um pouco do histórico dessa indústria, foi possível 

compreender como dentro do projeto de tornar globais os produtos sul 

coreanos por meio de uma difusão cultural, o K-Pop foi capaz de produzir e 

veicular uma maneira própria de performar masculinidade.  
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Retomando Lee Gun, ele explica, no final de seu artigo, a maneira como 

acredita que a Coreia do Sul deva prosseguir com as estratégias do que ele 

chama de soft ressources, de modo a perpetuar o seu soft power: “uma 

abordagem bastante balanceada, liberal (plural) e sofisticada é necessária 

para se usar sabiamente da Onda Coreana como fonte soft power para a 

Coreia do Sul” (LEE, 2009, p. 135).  

A partir deste trecho, compreende-se que uma das características 

apontadas pelo autor para que a Coreia do Sul estenda o seu soft power é a 

de promover uma imagem balanceada, liberal (pluralista) e sofisticada do 

país para o mundo. Seguindo essa linha de pensamento, o pesquisador de 

Hallyu estadunidense Mark James Russell afirma que “mais do que apenas 

música, o K-Pop também se trata de moda, estilo, diversão e também do 

futuro, uma nova onda de atitude vinda de um mundo antigo.” (apud HANY, 

2020).   

Por essa perspectiva, é possível perceber como a masculinidade soft, 

delicada e não hegemônica performada pelos idols, contribui para a 

construção dessa imagem e para esse projeto do governo e de empresas sul 

coreanas de vender a Coreia como um país liberal e desenvolvido, com uma 

imagem leve e agradável.  

Retomando, “Connell propõe o modelo da ‘masculinidade 

coorporativa transnacional’ dentre executivos corporativistas conectados 

com agendas neoliberais de globalização […]” (CONNELL, MESSERSCHIMIDT, 

2005, p. 266) e, desse modo, entende-se como essa construção, no entanto, 

não faz parte de um projeto contra hegemônico ou de uma compreensão 

queer de gênero. Sendo exatamente o oposto, ela faz parte de um projeto 

maior de projeção de um Korean Lifeftyle e de transnacionalidade de modo 

a expandir a influência mercadológica sul coreana ao redor do globo. 
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IDENTIDADE NIPÔNICA EM ROLÂNDIA (PR):  

ANÁLISE DE TÚMULOS BUDISTAS ENCONTRADOS NO CEMITÉRIO SÃO 

PEDRO (1930-1970) 

 
Danilo de Longhi Tessaro• 

 

1. Rolândia e as Colônias Japonesas 

O munícipio de Rolândia, norte do Paraná, foi fundado na década de 

1930 por iniciativa da Companhia de Terras do Norte do Paraná (CTNP)1, junto 

à sociedade de estudos ultramarinos, com o objetivo de criar uma colônia 

alemã na região. Assim, a comunidade surgiu a partir da imigração alemã, 

servindo de refúgio para as pessoas que buscavam fugir das tensões existentes 

na Alemanha do período, devido à ascensão do Nazismo. Portanto, os 

primeiros anos foram de colonização alemã estimulada pelo comércio 

triangular de terras da companhia (SOARES, 2012). Seu nome, Rolândia, termo 

germânico, vem de “Roland’’, herói francês dos tempos do Império Carolíngio. 

Seus lemas eram de “liberdade e justiça”. Esse nome foi dado como uma 

forma de mostrar a possiblidade para que os colonos alemães pudessem 

recomeçar suas vidas longe das perseguições do regime Nazista. Uma 

estátua, em homenagem a esse personagem, está presente na área central 

da cidade em homenagem aos fundadores da cidade.  

 

 

 

 
• Mestrando em História Social pela Universidade Estadual de Londrina (PPGHS-UEL); graduado 
em História pela Universidade Estadual de Londrina (UEL); graduando no curso de Direito da 
Faculdade Paranaense (FACCAR). 
1 A Companhia de Terras do Norte do Paraná (CTNP), subsidiária da Paraná Plantations 
Syndicate, era uma empresa de capital britânico que tinha interesses ligados à produção de 

algodão para abastecer a crescente indústria têxtil inglesa, vendo o Norte do Paraná como 
uma oportunidade de investimento. Porém, com o fracasso em implementar uma plantation 
algodoeira na região, a companhia adotou outras estratégias para recuperar seu capital 

inicial. Com isso, passou a lotear as terras e vendê-las para quem desejasse adquiri-las. Para 
garantir o sucesso dessa empreitada, a companhia investiu no desenvolvimento de uma 
infraestrutura adequada, com estradas e formação de perímetros urbanos em pontos 
estratégicos para facilitar o escoamento da produção, parcelamento das terras e 

continuação da construção da estrada de ferro que ligava o Paraná ao Estado de São Paulo 
(ARIAS NETO, 2008, p. 5-7). 
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Porém, apesar de ser fundada pela iniciativa da sociedade alemã, o 

fato de ser parte das terras da CTNP, possibilitou que outros grupos étnicos 

adquirissem terras na localidade do atual município. Ela foi povoada por 

japoneses, italianos, portugueses, espanhóis, suecos etc. As diferentes 

nacionalidades que se estabeleceram na região do munícipio podem ser 

verificadas no livro da Claudia Portelinha (2002). Os loteamentos das terras 

pela companhia inglesa deram a possibilidade para que esses grupos 

pudessem adquiri-las e buscarem o sustento próprio. 

Por conta da colonização da CTNP, a qual comercializou terras com 

diversos grupos de indivíduos, Rolândia, assim como todas as outras cidades 

do Norte paranaense, deve ser compreendida pelo seu aspecto multiétnico. 

Tal questão deve ser pensada em contraponto com a identidade alemã do 

município, que emergiu como uma força maior, deixando a participação de 

outros grupos étnicos de escanteio, como no caso dos japoneses.   

Esse aspecto multiétnico da cidade pode ser percebido por meio de 

uma breve caminhada no cemitério São Pedro. Nas quadras iniciais é visível a 

partir dos túmulos os fortes traços étnicos que, a partir dos símbolos, podem ser 

considerados como estratégias de afirmação identitária2. Mas isso não é uma 

questão que fica restrita às quadras iniciais. Por todo o cemitério existem 

túmulos onde essas estratégias de afirmação identitária, cultural e social são 

notadas. Esse é o caso dos túmulos budistas encontrados no cemitério.  

Após essa breve discussão, iremos apresentar ao leitor um pequeno 

aspecto da identidade nipônica no munícipio de Rolândia, tendo como fonte 

os túmulos encontrados no cemitério municipal. Desse modo, buscaremos 

trabalhar com os sepulcros budistas encontrados no cemitério São Pedro de 

Rolândia, os quais, em sua maioria, datam de um período circunscrito entre os 

anos de 1930 a 1970. A partir desse recorte temporal, somado ao ano de 

falecimento dos indivíduos sepultados nesses túmulos, vemos que a maior 

parte se trata de imigrantes e descendentes de segunda geração que ainda 

se identificavam com o Budismo, independente das recomendações do 

 
2 Isso pode ser percebido em sepulturas de imigrantes japoneses, alemães, italianos entre 
outros. 
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governo japonês para que adotassem o Cristianismo como forma de 

interação à sociedade brasileira. Compreendemos que o cemitério tomado 

como um “museu a céu aberto” é a maneira mais prática para verificarmos a 

presença de determinado grupo étnico em uma cidade ou região3. 

Antes de analisarmos nossas fontes, precisamos compreender a 

presença nipônica nas terras paranaenses. Os autores que trabalham com a 

história da imigração japonesa no Brasil mencionam que a grande maioria dos 

japoneses e descendentes que chegaram para fixar moradia no norte do 

Paraná eram provenientes do interior do Estado de São Paulo. De acordo 

Elena Camargo Shizuno (2010) e Richard Gonçalves André (2011), esses fatores 

estão diretamente relacionados com a forma que a imigração japonesa se 

procedeu no Brasil. 

As relações diplomáticas entre Brasil e Japão foram iniciadas somente 

em 1892, amadurecendo com o tempo até resultarem em acordos comerciais 

e de imigração (SHIZUNO, 2010, p. 33). Com a expectativa de ampliarem seus 

mercados consumidores, resultou no Tratado de Amizade, Comércio e 

Navegação de 18954 que, de certa forma, lançou as bases legais para o 

movimento migratório iniciado apenas treze anos depois (ANDRÉ, 2011, p. 64).  

Por essas razões, a imigração nipônica para o Brasil deve ser entendida 

por seus fenômenos externos e internos. Os fatores externos estão relacionados 

com as restrições impostas pelo governo americano seguida por outros países 

em relação ao “elemento asiático”. Mas quais seriam os condicionantes 

internos que levaram esse fluxo migratório a ser direcionado ao Brasil? Essas 

questões estão ligadas a problemas como a falta de mão de obra para as 

lavouras e a crise do fluxo migratório europeu nos primeiros anos do século 

passado (LESSER, 2001; KIMURA, 2006;).  

 
3 Para operarmos com essas fontes da cultura material utilizaremos os pressupostos 
metodológicos de Ulpiano de Bezerra Menezes (1998) e Marcelo Rede (2012) para nos 
propiciar uma leitura mais adequada dos objetos, símbolos e artefatos encontrados nesses 

túmulos. 
4 Segundo André, os dois países desejavam tanto exportar quanto importar uma série de 
produtos. O Japão desejava expandir o mercado da seda até então pouco conhecida no 
Ocidente, mas também importar uma série de produtos brasileiros como o café e o algodão, 

esses que passaram a ser mais admirados pela elite nipônica após o início da ocidentalização 
do país. Desta forma, o tratado era benéfico para ambos os lados (ANDRÉ, 2011a, p. 64). 
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Shizuno (2010) ressalta a importância da atuação das autoridades dos 

dois países. O governo japonês determinava quem e quantos eram 

selecionados para imigrar, e o brasileiro destinava-os para as áreas de 

ocupação, geralmente zonas pioneiras e produtoras de café (SHIZUNO, 2010, 

p. 34).   

Segundo dados apresentados por Jeffrey Lesser (2001), durante a 

primeira metade do século XX, cerca de 190 mil imigrantes vieram para o Brasil 

em busca de fortuna rápida5. Teiti Suzuki (2005) demonstra que esse 

movimento migratório pode ser dividido em duas fases. A primeira estaria 

circunscrita aos anos de 1908 a 1922, em que a grande maioria chegou na 

condição de colono para trabalhar nas lavouras de café. Uma das 

características desse período se deve ao fato de haver a participação das 

companhias particulares de emigração que, com o aval do governo japonês, 

subsidiavam parte da passagem junto com os fazendeiros paulistas (SUZUKI, 

2005 apud ANDRÉ, 2011a, p. 67). Já a segunda fase6, que vai até 1941, quando 

o Japão ataca as bases americanas em Pearl Harbor, é marcada pela 

imigração tutelada pelas empresas que compravam terras no Brasil e as 

comercializava como os indivíduos. Devido ao fracasso anterior, essas 

autoridades começaram a formar pequenos proprietários (ANDRÉ, 2011a, p. 

68). 

Essa segunda fase é marcada pela mudança da condição 

socioeconômica, ou seja, muitos deixaram a condição de colono para a de 

pequenos e médios proprietários. Isso pode ser observado tanto nas colônias 

que se formaram por iniciativa das companhias financiadas pelo governo 

japonês, quando naquelas criadas nas terras de outras companhias como no 

caso da Companhia de Terras do Norte do Paraná (CTNP), de capital 

 
5 Segundo o autor, esses indivíduos chegaram no Brasil entre os anos de 1908 e 1941 (LESSER 

2001, p. 166).  
6 A cidade de Assaí no norte do Paraná é um dos exemplos dessa imigração capitaneada 
pela companhias financiadas pelo capital nipônico. A Brasil Takushoku Kumiai, também 

conhecida como BRATAC, era uma empresa de colonização japonesa que adquiriu cerca 
de 18.340 alqueires na região norte do Paraná, esta que ficou conhecida como Núcleo Três 
Barras. Tinha como objetivo lotear as terras e comercializá-las com imigrantes japoneses. 
Como afirma André, a companhia foi criada para ajudar imigrantes e descendentes a 

permanecerem em terras brasileiras, adotando políticas que visavam a formação de colônias 
e comunidades mais estáveis e fixas (ANDRÉ, 2011a, p. 127-128). 
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britânico. Neste contexto histórico podemos ver a grande diferenciação entre 

os que se estabeleceram em São Paulo na condição de colonos e dos que 

chegaram ao Paraná, na sua maioria, principalmente, após 1930, como 

proprietários (ANDRÉ, 2011a, p. 68-69).  

A colonização do norte do Paraná deve ser compreendida em um 

contexto histórico de expansão da fronteira agrícola brasileira. Nas décadas 

iniciais do século XX, a região do norte do Paraná era conhecida pelo “vazio 

demográfico”, sendo considerado pelo Governo do Estado como inabitado 

e improdutivo (ANDRÉ, 2014, p. 79-80). Nesse sentido, de acordo com Ruy 

Wachowicz (2016), o povoamento do Norte do Estado faz parte de um projeto 

colonizador moderno. Com a falta de recursos, o governo estadual passou a 

conceder para as companhias privadas os direitos de exploração e 

povoamento dessas terras, cedendo certos benefícios para que as mesmas 

pudessem trazer o desenvolvimento civilizacional para a região. Esse projeto 

começou a vigorar após a Primeira Guerra Mundial, quando passou a 

predominar o modelo da imigração dirigida, principalmente de japoneses, 

alemães e italianos, para esses lugares “vazios”. Muitos desses eram oriundos 

de São Paulo e de Minas Gerais, e conseguiram certos benefícios para a 

aquisição de propriedades (WACHOWICZ, 2016, p. 183-184). Rolândia se insere 

nesse projeto colonizador moderno capitaneado pela CTNP.  

Nos cinco anos iniciais do projeto colonizador da CTNP, dezoito núcleos 

que recebiam imigrantes e descendentes nipônicos foram criados na região 

de Londrina. De certo modo, como Maesima ressalta, que, o estabelecimento 

desses indivíduos seguia o percurso da linha ferroviária. Assim, os locais 

estabelecidos em Londrina acabaram recebendo a primeira leva de 

compradores e seguiam aos outras localizadas em Cambé e Rolândia 

(MAESIMA, 2012, p. 105). Homero Oguido (1988) descreve de maneira sucinta 

os indivíduos que se estabeleceram nessas colônias, elencado seus principais 

aspectos e realizações (OGUIDO, 1988, p. 151-158). 
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Desses dezoitos núcleos, sete foram criados na região que futuramente 

viria ser de domínio do município de Rolândia. A seção Cafezal, Asahi, Fuji, 

Kyoei, Elefante, Bandeirantes e Boa Sorte foram as colônias japonesas que se 

formaram nas regiões da cidade (OGUIDO, 1988, p. 151-158)7. As associações 

de moradores eram bastantes comuns nos lugares onde existiam colônias de 

caráter étnico. Como vimos, dentre as setes colônias de origem nipônica, três 

delas criaram suas associações que tinham como finalidade a manutenção 

dos costumes e tradições por meio de festividades (como as realizadas todos 

os anos no aniversário do Imperador)8, reuniões e principalmente para 

estruturação de sistemas educacionais para os mais jovens (FERNANDES, 2010, 

p. 55-72). 

Um mapa elaborado por Hikoma Udihara servia como guia para 

direcionar os colonos às terras que adquiriram. Esse mapa ficava na sede da 

CTNP em Londrina. Assim que chegavam de São Paulo por meio da estrada 

de ferro, esses colonos poderiam facilmente chegar ao local das terras que 

compraram. No caso dos colonos japoneses, Udihara confeccionou um mapa 

especifico, no qual é possível localizar as dezoito colônias japonesas formadas 

entre Londrina, Cambé e Rolândia, contendo a descrição desses locais em 

japonês e português (MAESIMA, 2012, p. 103-106).  

 

 
7 Essas colônias de japoneses que se formaram na região de Rolândia durante a década de 
1930 estão detalhadas no livro de Homero Oguido (1988m o, 151-158) sobre a história da 
imigração japonesa no Paraná. Um mapa sobre a localidade dessas dezoito colônias 
formadas entre Londrina, Cambé e Rolândia, elaborado por Hikoma Udihara (um dos agentes 

da CTNP responsáveis pela venda de lotes de terras, principalmente para imigrantes 
japoneses) está disponível na tese de doutorado de Cacilda Maesima (2012, p. 106). 
8 No Japão, as datas de aniversário dos imperadores são tidas como feriado nacional. 

Geralmente, colônias ao redor do planeta também contam com festividades em 
comemoração ao feriado. Atualmente o Tennō Tanjōbi é comemorado em 23 de dezembro, 
ano de nascimento do atual Imperador Akihito. Porém, durante a formação das primeiras 
colônias no Paraná, as festas eram realizadas em 29 de abril, data de nascimento do antigo 

Imperador Hirohito (1901-1989). Antes da derrota japonesa em 1945, o feriado se chamava 
Tenchōsetsu devido ao status divino no Imperador (KAWANAMI, 2012).  
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Figura 1 – Mapa das Seções Japonesas 

 
Fonte: MAESIMA, 2012, p. 106. 

 

O primeiro a chegar na região que compreende o município de 

Rolândia foi Yoshio Sassano9, que comprou terras na Gleba Cafezal em 1932 

e imediatamente começou o plantio de café. De certa forma, foi a primeira 

seção a receber moradores. Já no ano de 1933, outras quatro famílias 

compraram lotes nesta gleba, sendo elas as famílias Aoyama, Teshima, 

Tagushi e Hirayama. Até o final daquele ano, outras famílias chegaram para 

morar na seção. O próprio Sassano em conjunto com mais outras dezessete 

pessoas10 foram responsáveis pela criação da associação de jovens da seção 

cafezal, que tinha como objetivo ajudar outros moradores e na conservação 

das estradas de acesso. Logo que chegaram e já construíram a primeira 

escola, onde Massassuki Kato erra o professor. A colônia também contava 

com um jornal em língua japonesa cujo primeiro número foi lançado em 

dezembro de 1937, em plenas restrições do Estado Novo11 (OGUIDO, 1988, p. 

151-152). 

 
9 Proveniente do Estado do Amazonas, comprou terras em 1932. Porém, vendeu suas terras 
em 1935 e foi morar em Marília (OGUIDO, 1988, p 151). 
10 Seis desses indivíduos chegaram diretamente do Japão (OGUIDO, 1988, p. 152). 
11 O Estado Novo (1937-1945), como ficou conhecido, foi imposto pelo então Presidente 

Getúlio Vargas, que colocou todos os partidos políticos na ilegalidade, reforçando a política 
nacionalista que tinha como objetivo diminuir a influência estrangeira no país. De acordo com 
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A Seção Asahi começou a receber os primeiros compradores já no início 

de 1934, quando três famílias se estabelecera no local. A maioria da famílias 

que vieram para a seção eram da região do noroeste paulista. Yamanouchi, 

Tsutida, Shinkai, Sasaki e Takano estavam entre as primeiras a comprarem lotes 

próximos onde já existia uma colônia alemã. Dessa forma, era uma seção em 

que alemães e japoneses estavam próximos uns dos outros lidando com as 

dificuldades iniciais (OGUIDO, 1988, p. 152-153). 

Já a Seção Fuji foi formada por seis famílias provenientes da cidade de 

Registro, no interior de São Paulo, que compraram terras nessa localidade em 

1934, que ficava ao final de uma estrada recentemente construída. Tataki, 

Uemoto, Suzuki, Sassatani e Yoshikawa foram as primeiras das treze famílias 

que estabeleceram residência na região nesse mesmo ano. Devido à 

quantidade de pessoas, uma associação foi criada tendo como sede a casa 

de Fudekiti Tanaka. Um dos primeiros moradores, Mochiti Uemoto, lembra que 

“a principal dificuldade era quando necessitavam de mantimentos, pois 

tinham que ir até Londrina a pé e retornar carregando as compras nas costas 

por 27 quilômetros” (OGUIDO, 1988, p. 153).  

Em contrapartida, a colônia japonesa formada nos arredores do núcleo 

urbano foi denominada de Chácara Rolândia. Esse nome advém das políticas 

adotadas pela CTNP de vender somente pequenas propriedades nas 

proximidades de onde seria o perímetro urbano. O primeiro japonês a adquirir 

terras na localidade foi a família Oda já em 1934. Logo outras famílias 

seguiriam esse exemplo e foram se agrupando nos arredores. Uma grande 

quantidade de famílias se estabeleceram na região durante a década de 

1930. Kanefushi, Tanoue, Okimoto, Arazaki, Kanesu, Sotoma, Kubo, Kosaka, 

Jooti, Tatematsu, Fukushima, Higa, Sato e Kita estão entre as primeiras. Na 

região essa famílias cultivavam café e hortaliças, mas após a guerra ficou 

 
Priscila Martins Fernandes (2005), a campanha pela brasilidade do Estado Novo buscava 
proteger a identidade brasileira estabelecendo uma série de decretos que modificavam o 

funcionamento das comunidades estrangeiras, como a japonesa. Segundo leis impostas pelo 
Estado Novo, colônias de imigrantes deveriam estar alocadas o mais longe possível das 
cidades, sendo que mais de 30% de seus moradores precisariam ser brasileiros e não conter 
uma única nacionalidade estrangeira. As escolas tinham de ter diretores brasileiros e o ensino 

todo em português. Tais medidas, de acordo com Fernandes, resultaram no fechamento de 
mais 600 escolas (FERNANDES, 2005, p. 25-26).  
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conhecida pelos alambiques e pela produção de cana de açúcar (OGUIDO, 

1988, p. 154). 

A Seção Kyoei foi instalada somente em 1935 com a chegada das 

famílias Egashira, Umebara e Kunimi que compraram terras às margens do 

Ribeirão Emas. Somente no ano seguinte outras três famílias foram morar na 

região, sendo elas os Namiuchi, Igarashi e os Kamiji. Essa área era conhecida 

pela alta produtividade de café, pois pouco sofria com as interferências do 

clima, como as geadas. Dessa forma, ao invés de formarem uma associação 

de moradores, organizaram-se e criaram uma cooperativa, que tinha função 

de ajudar com empréstimos no custeio das lavouras e ajudar na venda dos 

cereais (OGUIDO, 1988, p. 154-155). 

Segundo Oguido, dentre as setes colônias da região de Rolândia, a 

Seção Elefante é aquela que dispõe de menos informações. De acordo com 

Oguido, ela foi estabelecida no quilômetro 15 da estrada entre Rolândia e 

Pitangueiras. De acordo com as informações, nove famílias fixaram moradia 

na localidade, dentre elas, a Tsutsui e Matsuo que contavam com um 

caminhão parar o transporte de objetos e da safra de café. Era uma faixa de 

alta produção cafeeira, chegando a um total de 170 sacas a cada mil pés da 

fruta (OGUIDO, 1988, p. 155). 

Outro espaço formado por imigrantes japoneses foi a Colônia 

Bandeirantes, localizada na gleba de mesmo nome. Começou a ser 

constituída em 1935, quando as famílias Egashira, Umebara e Makayama 

compraram os primeiros lotes. Nos anos seguintes, outras também se 

instalaram na região, contribuindo para consolidação e constituição da 

colônia, onde o café também era a base econômica (OGUIDO, 1988, p. 155-

156). 

Das sete a última a ser constituída foi em 1939. Já estando sob as 

políticas restritivas do Estado Novo de Vargas, a Seção Boa Sorte se formou. 

Seus primeiros moradores foram as famílias Kai, Motoda e Tanaka. Seu nome 

era símbolo de fé e esperança para todos aqueles que buscaram nas terras 

Norte paranaenses melhora nas condições de vida daquelas encontrada nas 

fazendas de café em São Paulo. Contudo, devido ao contexto histórico, com 
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início da Segunda Guerra Mundial e ampliação do discurso antinipônico, esse 

espaço que funcionava basicamente através de mutirões entre os moradores, 

pouco prosperou. Segundo o autor, com a guerra, poucos registros foram 

deixados pelos habitantes (OGUIDO, 1988, p. 156). 

Com esses dados podemos notar que a presença nipônica na região 

do município de Rolândia é expressiva. Durante a década de 1930, cerca de 

sete colônias de moradores foram formadas e os relatos apresentados 

demonstram as dificuldades que esses indivíduos tiveram nos anos iniciais, 

desde o trabalho com a terra até formação de associações com objetivos 

específicos e de ajuda mútua para os moradores dessas colônias. Essa 

presença pode ser verificada em uma breve caminhada pelo cemitério 

municipal, principalmente no que se refere aos túmulos budista. 

 

2. Cemitérios e a Cultura Material 

Para análise e compreensão de fontes da cultura material, como o caso 

das sepulturas, fontes desse trabalho, recorremos a alguns referenciais 

metodológicos fundamentais na lida com essas questões. As reflexões de 

Ulpiano Bezerra de Menezes (1998) e Marcelo Rede (2012) são de suma 

importância. Ambos entendem os objetos materiais como expressões de um 

passado com características físicas e históricas específicas dotados de um 

discurso. Muito além da análise física, os autores deixam claro a necessidade 

de interpretar os discursos existentes sobre os artefatos e as maneiras pelas 

quais eles são compreendidos de acordo com o passar do tempo.  

Menezes (1998) compreende objetos materiais em dois sentidos: a partir 

de sua durabilidade e natureza físico-química apta a expressar o passado de 

forma profunda, e a partir de sua característica histórica que compreende os 

discursos elaborados sobre o objeto em questão. Segundo ele, sempre 

devemos levar em consideração as possibilidades desses discursos serem 

falseados com algum objetivo específico, visto que a integridade física do 

artefato não mente. Assim, tentamos entender os artefatos em sua interação 

social, à medida que muitos expressam de maneiras implícitas e explícitas a 

biografia de certos indivíduos. Os objetos presentes nas sepulturas vão ao 
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encontro com os estudos do autor, por se tratar de objetos de espaço privado 

que são expostos na esfera pública. Contudo, seus significados são ambíguos 

e flexíveis, podendo ganhar diferentes sentidos com a transferência pública. 

Aqui podemos pensar nas tabuletas memoriais, fotos dos ancestrais, sotoba e 

butsudan12. 

Marcelo Rede (2012) busca apresentar reflexões sobre as novas 

abordagens sobre a cultura material. Segundo ele, o advento da New 

Archaeology nos anos de 1960 trouxe novas formas de compreender o 

artefato, dialogando com a Psicologia Social. Essas novas reflexões buscaram 

entender o papel desempenhado pela cultura material na formação social 

do indivíduo por meio de abordagens orientadas pelo universo dos 

significados. Dessa forma: 

 

Mais do que elemento de adaptação na relação com o meio, com 
funcionalidades sobretudo técnicas e econômicas, a cultura material 

passou a ser considerada prioritariamente em virtude de seu potencial 
de criar e comunicar sentidos, ou, em outras palavras, pela sua 
discursividade (REDE, 2012, p. 140).  

 

Portanto, assim como outras fontes, a cultura material deve ser 

considerada com uma linguagem a qual precisa ser compreendida pelo 

pesquisador. Nessa relação com o sujeito, o objeto material deixa de ser 

“meramente um dado para ser entendido como resultado da interação do 

sujeito” (REDE, 2012, p. 141). Entretanto, de acordo ele, os debates em torno 

da historiografia caminham a passos curtos, devido à existência de muitas 

lacunas e poucos referenciais metodológicos sobre o tema, e uma certa 

“timidez para inserir a cultura material na operação historiográfica” (REDE, 

2012, p. 143).  

 

 
12 Sotobas são tábuas de madeira onde são inseridas inscrições búdicas em sânscrito que são 

colocadas junto ao túmulo do falecido como forma de facilitar seu acesso ao outro mundo.   
Butsudan, literalmente “Altar do Buda”, é um altar budista ou santuário doméstico utilizado no 
culto aos antepassados. Assemelham-se a um armário com fotos e objetos do falecido, bem 
como imagem do Buda, incensos, oferendas e passagens religiosas. Esses altares estão 

presentes em cerca de 90% das famílias japonesas e ainda são encontrados nas de 
descendentes brasileiros e até mesmo nos cemitérios (KAWANAMI, 2013).  
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Tais autores apresentam métodos de leitura e interpretação dos 

artefatos materiais de suma importância para o trabalho em questão e que 

são utilizados para compreensão dos objetos tumulares. De acordo com 

Marcelo Rede (2012), uma das dificuldades recorrentes ao se trabalhar com 

cultura material se refere às falhas em articular corretamente a vida social e a 

materialidade. Isso acontece pois as teorias recentes e os próprios 

historiadores deixam de reconhecer a importância da dimensão material da 

existência humana (REDE, 2012, p. 133). 

Para que o artefato material seja interpretado de forma clara, o 

historiador deve levar em consideração algumas premissas. A mais importante 

delas, de acordo com Ulpiano de Bezerra Menezes (1998), é de que "os objetos 

materiais têm uma trajetória, uma biografia" (1998, p. 92). Ou seja, para 

analisá-lo deve-se ter em mente que o objeto possui uma história e que, ao 

longo dela, ele pode ter passado por inúmeras transformações, ganhando até 

novos significados.  

Desse modo, conforme menciona Rede (2012), ao estudar o artefato, o 

historiador deve buscar compreender a relação deste com o mundo social, 

analisando sua dimensão temporal e sua dinâmica de transformações. Nas 

palavras do autor: 

 

Impõe-se, portanto, dar conta da dinâmica de transformações por 
que passam não somente os humanos - em sua dupla condição, 

biológica e social, mas também a cultura material. Em outras palavras, 
longe de formar um cenário estático, também as coisas físicas têm 
uma trajetória, uma vida social com sucessivas mutações (REDE, 2012, 

p. 147).  
 

Esse é o caso dos cemitérios. Os túmulos nos contam uma história, seja 

do indivíduo sepultado ou seja dos valores de uma sociedade. Tais valores, na 

maioria das vezes, dizem respeito ao contexto histórico em que o falecido 

estava inserido. As especificidades dos cemitérios está justamente nisso. Nesse 

sentido, os túmulos budistas encontrados no cemitério se encaixam em um 

contexto especifico da história do município. São produtos de um contexto 

histórico que compreende a presença de imigrantes de primeira geração que 

reconstruíram as práticas culturais do Japão em solo rolandense.  
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3. Túmulos Budistas no Cemitério Municipal  

Inaugurado no mesmo ano de fundação da colônia Roland, com 

estabelecimento de uma área urbana desenvolvida pela CTNP, o Cemitério 

São Pedro começou a receber os primeiros sepultamentos entre os anos de 

1932 e 1933. Em uma rápida caminhada pelas suas quadras, percebemos uma 

variedade de sepulturas que caracterizam a região como um caldeirão 

multiétnico, como é conhecida pela historiografia (TOMAZI, 1989; ADUM, 1991; 

ARIAS NETO, 2008; ANDRÉ, 2014). 

  

Figura 2 – Planta do Cemitério Municipal 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Rolândia 

 

Durante o período em que estávamos desenvolvendo nosso Trabalho 

de Conclusão de Curso (TESSARO, 2019)13, chegamos ao número aproximado 

de 127 túmulos de japoneses e descendentes. Dentre esses túmulos, cerca de 

22 possuem características budistas14. A maioria desses jazigos são 

 
13 Trabalho apresentado em janeiro de 2019 na Universidade Estadual de Londrina. Já o 
trabalho de campo realizado foi feito ao longo de um ano e meio de idas e vindas ao 
cemitério durante os anos de 2017 e 2018.   
14 Devemos aqui ressaltar que esses números levantados, durante este trabalho, são 
aproximados devido a alguns fatores. O primeiro deles diz respeito ao estado de conservação 
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encontrados nas quadras iniciais do cemitério, datando de um período 

circunscrito entre os anos de 1932 a década de 1970. Dentre as características 

principais desses túmulos encontramos as grandes saliências em arco que 

representam os ihai15; os kamons16 familiares; em algumas estão presentes o 

nome póstumo do falecido; sutras budistas; e na grande maioria delas estão 

presentes o nome e as datas de nascimento e falecimento dos indivíduos em 

caracteres latinos.  

A maioria dos túmulos budistas seguem esse padrão. O sepulcro do 

família Kubo não é diferente. Devido às datas de nascimento, Yuri (1894 - 1965) 

e Jiohei (1889 - 1973), levamos em consideração que esses indivíduos 

chegaram ao Brasil na condição de colonos nas fazendas de café em São 

Paulo até estabelecerem moradia em Rolândia. Um pouco diferente da 

maioria, o túmulo contém uma elevação um pouco maior do chão do que a 

as demais. No entanto, os quatro pilares em torno dos outros adereços são 

bastante comuns nesses tipos de túmulos. Mais acima temos uma pequeno 

realce em forma piramidal com três degraus, onde no topo vemos uma 

saliência em forma em forma de arco representando um ihai, feito de 

mármore escuro, principal característica dessas sepulturas encontradas no 

cemitério. Na frente escrito em ideogramas temos um sutra17 e no verso o 

nome, a data de nascimento e falecimento dos sepultados, porém, sem seguir 

a lógica do calendário imperial japonês. Antes dos degraus vemos também 

 
de algumas lápides. Muitas dessas, entra as quadras 20 e 30, estão em péssimas condições 
nas quais a identificação é impossível. O segundo e mais relevante fator está relacionado 
com problemas de falta de vagas para novos sepultamentos. Devido a isso, o município 

adotou algumas medidas para solucionar o problema de falta de vagas (PREFEITURA DE 
ROLANDIA. Cemitério informa sobre túmulos abandonados, 10 de fevereiro de 2014). Esse 
problema, relacionado com a destruição do patrimônio cultural do cemitério, é a questão 
central com a qual estamos trabalhando ao longo do mestrado.  
15 Os ihai são tabuletas memoriais nas quais estão escritos o nome, a data de nascimento e 
falecimento, sua idade, e principalmente o nome póstumo: o Hōmyō ou nome búdico, que 
simboliza que a pessoa falecida alcançou a iluminação e se tronou exemplo para os viventes. 

Porém, os inscritos dependem da vertente budista que o morto seguia (WANGCHUCK, 2014). 
16 São basicamente símbolos familiares ou emblemas de clãs japoneses. 
17 Os sutras são basicamente os sermões proferidos por Buda Gautama que foram 
transformados nas escrituras canônicas do Budismo. Sutra é uma palavra do sânscrito 

referente às escrituras sagradas onde os ensinamentos e regras budistas eram registradas 
(SOTOZEN.COM, s.d.). 
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as mesmas informações sobre os indivíduos em caracteres latinos em uma 

placa de ferro banhada a bronze (Imagem 1 e 2). 

 

Figura 3 – Túmulo Budista no Cemitério de 

Rolândia. 

 

Figura 4 – Lápide em caracteres latinos em Túmulo Budista 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Foto: Tessaro, D. L. 2017. 1 fot.: colorida; 832 x 468 px. 

 

Foto: Tessaro, D. L. 2017. 1 fot.: colorida; 562 x 

999 px. 

 

 

Outro que demonstra o padrão arquitetônico dos sepulcros budistas é 

a do casal Tukazaki, Sukeiti (1895-1953) e Sumi (1917-2011). Feito em mármore, 

o túmulo encontra-se em perfeito estado de conservação que em partes 

pode ser em decorrência do recente falecimento de Sumi, ocorrido em 2011. 

Assim como o sepulcro anterior, o do casal Tukazaki, também apresenta uma 

saliência em arco sobre um realce piramidal de três degraus. Na frente da 

saliência, assim como dos lados e no verso, vemos os ideogramas japonesas 

que nos rementem aos nomes póstumos, ano de nascimento e falecimento 
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dos indivíduos. Nesse caso, eles seguem o calendário ocidental. No sepulcro 

também encontramos as fotos dos falecidos, bem como as informações em 

caracteres ocidentais (Imagem 3 e 4).  

 

Figura 5 - Túmulo Budista no Cemitério de 
Rolândia 

 

 

Figura 6 – Lápide em caracteres latinos em Túmulo 
Budista. 

 

Foto: Tessaro, D. L. 2019. 1 fot.: colorida; 1235 x 
1642 px. 

 

Foto: Tessaro, D. L. 2019. 1 fot.: colorida; 362 x 436 px. 

 

Existem túmulos um pouco mais simples, mas que não perdem sua 

essência e seu valor cultural para o município. Nas imagens a seguir, vemos 

exemplos dessas sepulturas. O primeiro caso (Imagem 5 e 6) notamos que se 

trata de um sepulcro em estado de abandono. Muito provavelmente os 

familiares desse indivíduo não moram mais na cidade. Contudo, isso não faz 

com que ele perca sua importância, pois estamos diante de uma pessoa que 

fez parte da história da cidade em seus primeiros anos de formação. Apesar 

de simples, ele apresenta características em comum com os que foram 

apresentados anteriormente. Feito de concreto, ele também apresenta a 
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saliência em forma de arco com o nome póstumo do indivíduo representando 

o ihai. No verso, estão a data de nascimento e falecimento seguindo o 

calendário imperial. 

 

Figura 7 – Túmulo Budista de concreto abandonado 

 

Figura 8 – Verso do Ihai em túmulo Budista 
abandonado. 

 
Foto: Tessaro, D. L. 2019. 1 fot.: colorida; 960 x 1280 px Foto: Tessaro, D. L. 2019. 1 fot.: colorida; 919 x 1240 px 

Outra sepultura também feita de concreto é a seguinte (Imagem 7 e 8). 

Apesar do material empregado, vemos que se trata de um túmulo bem 

conservado, visto que foi pintado recentemente. Isso demonstra a existência 

de familiares que, apesar de serem próximos ou não, ainda se preocupam 

com o estado de conservação da sepultura de seus parentes. Ele também 

apresenta a saliência em arco com o nome póstumo do falecido, 

característico dos túmulos budistas. Ela é uma espécie de representação do 

ihai que fica nas residências dos familiares. No verso, temos a data de 

nascimento e falecimento do indivíduo. Geralmente elas ficam sobre uma 
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pequena pirâmide de três degraus, como pode ser observado nas primeiras 

imagens deste artigo. 

                           

Figura 9 – Túmulo Budista de concreto pintado 

 

Figura 10 – Verso do Ihai em túmulo Budista pintado

 

Foto: Tessaro, D. L. 2019. 1 fot.: colorida; 730 x 977 px Foto: Tessaro, D. L. 2019. 1 fot.: colorida; 733 x 967 px 

De acordo com Usarski (2016), os primeiros templos budistas começaram 

a surgir no Brasil após a década de 1950, com o declínio dos discursos anti-

nipônicos e com a relativa inserção dos nisseis18 na cultura brasileira (2016, 

p.721-724). Nesse contexto, o templo budista de Rolândia, que fica na Rua 

Paranaguá 325, foi construído e inaugurado no ano de 1960. A ideia de 

construção de um templo partiu do abade Rōsen Takashina, em 1955, que ao 

perceber a quantidade de descendentes na cidade, a escolheu para ter uma 

sede. Tendo como primeiro monge residente Dōgen Yoshida, o templo 

 
18 Descendentes de japoneses pertencentes à segunda geração. São os filhos do imigrantes 
que chegaram na condição de colono no início do século XX.  
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Busshinji Dōkōzan19 é o único do sul do país pertencente à escola do Zen 

Budismo. 

A presença de um templo e de vários túmulos ligados ao budismo nos 

leva a pensar o quão presente essa crença religiosa se manifestou entre os 

Isseis20 e Nisseis na cidade, apesar de todas as adversidades encontradas por 

eles durante a primeira metade do século XX. De acordo com Lesser, a 

negociação pública de suas identidades com a cultura brasileira se 

desenvolveu através de diversos fatores. A conversão ao cristianismo e o 

abandono público de sua fé estão entre as principais (LESSER, 2001, p. 188-

190).  

Com a destruição do Japão ao fim da Segunda Guerra Mundial, os 

sonhos de retornarem para terra natal se foram juntos com as bombas 

nucleares lançadas em Hiroshima e Nagasaki. A partir desse cenário, muitos 

imigrantes, já devidamente fixados à terra, decidiram resgatar suas origens e 

tradições. Esse movimento de busca pelas origens e práticas da terra natal é 

mais perceptível entre os Isseis. Durante as décadas de 1950 e 1960, muitos 

desses começaram a entrar em contato com templos budistas no Japão para 

que criassem sedes aqui no Brasil (SHOJI, 2002, p. 56-65). 

Contudo, a penetração do budismo ocorreu de forma lenta e gradual, 

adentrando pelas esferas não institucionais em um primeiro momento (ANDRÉ, 

2011a). Foi a partir do segundo momento da imigração japonesa, quando a 

maioria dos imigrantes deixaram de ser colonos para se tornarem proprietários, 

é que colônias de imigrantes começaram a ser formadas ao longo do território 

 
19 O templo em questão está ligado à missão da Escola Sōtō Zen para toda a América do sul. 
A matriz da escola Busshinji fica no bairro da Liberdade em São Paulo, mais especificamente 

na Rua São Joaquim-285. A matriz e os templos ligados a ela tem como objetivo a divulgação 
e ensinamento das práticas do budismo Sōtō Zen ou Zen Budismo. Essa escola surgiu no Japão 
durante os séculos XII e XIII, quando o monge Dōgen Zenji retornou da China após passar anos 
estudando o Dharma (palavra em sânscrito que significa aquilo que se mantém elevado, ou 

entendido como a missão de vida de um indivíduo no mundo). Lá ele conheceu Tendō Nyōjo 
Zenji, herdeiro do Zen Sōtō, com quem estudou até se tornar sucessor dos ensinamentos de 
Buda Dharma. Ao retornar ao Japão, passou a vida se dedicando a transmitir os verdadeiros 

caminhos de buda para seu seguidores, como a prática da meditação para alcançar a 
iluminação. Após enfrentar severa oposição dos líderes das escolas do Budismo japonês, sua 
forma de pensamento atraiu diversos seguidores pelo Japão, transmitindo seus ensinamentos 
para seus sucessores (SOTOZEN.COM). Atualmente, a prática do Zen cresceu e se tornou uma 

das práticas religiosas que mais crescem no mundo, principalmente no Brasil. 
20 Primeira geração de japoneses no Brasil. 
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brasileiro, citando Assaí e Uraí21 como principais exemplos, e outras de menor 

expressão. Nessas colônias, devido à proximidade, esses imigrantes passaram 

a criar fortes vínculos de amizade e cooperação. São nelas que podemos 

perceber as tentativas de recriarem o Japão no Brasil (LESSER, 2001; 

MAEYAMA, 1973).  

Para entendermos como se deu o desenvolvimentos dessas práticas 

religiosas por canais não institucionais, devemos compreender o contexto 

histórico vivido por esses imigrantes no Brasil durante a primeira metade do 

século XX. Segundo André (2011b), em seu textos dobre os imigrantes 

curandeiros, os discursos raciais baseados no cientificismo da época estavam 

presentes entre os argumentos dos intelectuais e políticos brasileiros do início 

do século.  

De acordo com Lesser, trata-se de um discurso que surgiu com a 

experiência da imigração chinesa no século XIX (LESSER, 2001, p. 37-85). Os 

ideais de inferioridade racial “passam a ser aplicados aos japoneses” (ANDRÉ, 

2011a, p. 85). Tais questões vieram acompanhadas do crescente medo do 

“perigo amarelo”. A rápida modernização iniciada após a Restauração Meiji 

em 1868, caracterizada pela ocidentalização do país em todos os aspectos, 

lançou o Japão à corrida imperialista (ANDRÉ, 2011a; LESSER, 2001). A busca 

por novas tecnologias militares do Ocidente e a reestruturação do exército 

levaram à conquista de novas terras na Ásia. 

A ocidentalização e as ações imperialistas japonesas acarretaram na 

construção de estereótipos pelos países do Ocidente, como o medo do 

“perigo amarelo”. Assim, essas visões:  

 

[...] foram associados à ameaça militar, compondo um discurso racista 
e militarista contra o imigrante japonês que, a partir de então, seria 
considerado uma ameaça no interior do próprio país, não apenas 

concorrente do trabalhador nacional, mais enquanto espião de uma 
potência imperialista (ANDRÉ, 2011, p. 86). 
 

 

 
21 Assaí, literalmente “Terra do Sol nascente” e Uraí do japonês “Terra do Sol poente”, são 
cidades localizadas no norte do Paraná e que foram fundadas por companhias japonesas.  
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Nesse sentindo, os primeiros anos de experiência desses imigrantes e, 

principalmente, durante a Segunda Guerra Mundial, foram marcados por 

uma série de medidas restritivas contra os indivíduos dos países do Eixo, que 

foram adotadas durante o governo Vargas. Assim: 

 

Em 1932, o ensino da língua japonesa, um dos principais canais 
identitários entre os nikkeis, foi proibida para menores de dez anos, ao 
passo que em 1934 aos menores de quatorze [...]. No mesmo ano, 
pressionado pelos grupos nativistas brasileiros, o então presidente 

Getúlio Vargas reduziu a entrada de imigrantes não europeus a 2% em 
relação aos anos anteriores [...]. A constituição de 1934 levou ao 
fechamento dos jornais e periódicos em língua estrangeira, importante 
instrumento de informação da comunidade nikkei [...]. A partir de 1939, 

foi proibido falar em língua estrangeira em esfera privada ou pública 
[...], o que representava uma impossibilidade para nikkeis que não 
falavam sequer uma língua derivada do latim. Em 1941, as escolas 

japonesas, reduto de manutenção da identidade linguística e política 
(como o culto ao imperador Hihohito), foram fechadas e os materiais 
violentamente apreendidos [...]. Durante a segunda guerra mundial, 
os rádios foram confiscados e os nikkeis (que passaram a ser 

denominados “súditos do eixo” ou “quinta-coluna”), para 
deslocarem-se no interior do Brasil, deveriam portar salvo-condutos 
[...]. (ANDRÉ, 2013, p. 248).  

 

Segundo André, dois fatores são fundamentais para entendermos o 

contexto em que as diversas práticas religiosas nipônicas, dentre as quais o 

budismo, se desenvolveram por meios não institucionais. São eles: as práticas 

de cura realizada por monges ou por indivíduos leigos conhecedores dos 

procedimentos e o “culto aos mortos no interior das residências e mesmo dos 

cemitérios” (ANDRÉ, 2013, p. 249). Para ele, o contexto, as políticas restritivas e 

as determinações do governo japonês impediram o desenvolvimento dessas 

práticas de maneira legal em um primeiro momento.  

Mesmo com a imigração chinesa no século XIX, pode-se dizer que o 

budismo chegou ao território nacional como o desembarque dos primeiros 

imigrantes japoneses no porto de Santos em 1908. Desde então, passando por 

momentos de repressão, sendo praticado em um primeiro momento em 

âmbito doméstico por esses indivíduos que aqui se estabeleceram, o budismo 

tem sido uma das religiões, independente das suas mais variadas vertentes, 

que mais tem crescido nos países do ocidente, inclusive no Brasil.  
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Para compreendermos esse processo de chegada e estabelecimento 

dessa religião entre a população brasileira, recorreremos os estudos de Frank 

Usarski (2016), que divide essas práticas em quatros fases, das quais somente 

as duas primeiras nos interessam aqui22. A primeira delas seria a que o autor 

chama de budismo étnico, restrito aos imigrantes vindos da Ásia, 

principalmente os japoneses (USARSKI, 2016, p. 718-720). A segunda se 

caracteriza pelo enraizamento desses imigrantes e a busca pela manutenção 

de uma identidade étnica. Peculiar do pós-guerra, nesse período nota-se um 

maior desenvolvimento do culto aos ancestrais, realizados principalmente 

pelos elementos de primeira geração. Essa fase está diretamente ligada ao 

crescimento econômico brasileiro que possibilitou a rápida ascensão social e 

econômica desses indivíduos, quando muitos deixaram a vida no campo para 

se aventurarem nos centros urbanos do país. 

Essas duas primeiras fases do Budismo no Brasil descritas por Usarski (2016) 

servem para a compreensão dos túmulos budistas que encontramos no 

cemitério. A grande maioria desses sepulcros são de imigrantes e de indivíduos 

de segunda geração23. Isso pode ser corroborado não só pela data de 

nascimento e falecimento dessas pessoas, mas também pelo estado de 

conservação em que se encontram essas sepulturas. Em muitos desses túmulos 

encontramos indivíduos que nasceram no final do século XIX, o que nos leva 

a pensar que se tratam de imigrantes que passaram a vir para o Brasil a partir 

de 1908. Como colocado por Usarski (2016), a partir do momento em que o 

retorno para o Japão se tornou um sonho distante, esses indivíduos passaram 

a recriar o ambiente cultural nipônico aqui no Brasil. O estado de conservação 

é outro fator que explica o vínculo dessas sepulturas com imigrantes de 

 
22 A terceira fase descrita pelo autor é marcada pelo grande interesse intelectual pelo 
budismo japonês, principalmente pelo Sotō Zen em seus primeiros passos na capital paulista. 
De certa maneira, esse fascínio está diretamente ligado ao rápido desenvolvimento 

econômico e industrial do Japão durante a década de 1960, que teria mudado a visão em 
relação ao Oriente e aos japoneses, quando as visões positivas começaram a ganhar mais 
enfoque (SHOJI, 2002, p. 62-63). A quarta fase seria marcada pela diversidade institucional e 

pela pluralização dos templos, grupos, movimentos e centros que se intensificaram após a 
década de 1980. Segundo Usarski (2016), novas instituições fora dos grupos étnicos 
começaram a surgir (2016, p. 727-729).  
23 Usamos esse termo para descrever os filhos e filhas de imigrantes que nasceram em terras 

brasileiras e que seguiam os costumes de seus pais. Por isso a identificação desses indivíduos 
com o budismo, apesar da pequena integração com a sociedade brasileira.  



301 

TESSARO. Identidade nipônica em Rolândia (PR) 

 
 

primeira geração. Apesar de existirem familiares que cuidam desses túmulos 

preservando suas características, a grande maioria estão abandonada.  

   

Conclusão 

Ao longo deste capitulo tentamos demonstrar ao leitor uma das várias 

facetas da identidade nipônica de Rolândia. No presente caso abordamos 

como o budismo está e esteve presente entre os indivíduos do município 

durante suas primeiras décadas de formação. Não podemos de deixar de 

citar que esse texto partiu da ideia que tivemos de contrapor a identidade 

assumida publicamente pela cidade, a germânica.  

Como já mencionado, Rolândia, assim como as outras cidades do norte 

do Paraná, devem ser compreendidas pelo seu aspecto multiétnico. 

Contudo, basta uma rápida pesquisa para verificarmos que isso não 

acontece, seja em âmbito acadêmico, seja pela memória pública assumida 

pelos municípios. Rolândia é até hoje conhecida pela sua identidade e 

colonização alemã. Mesmo que o projeto inicial do município tenha partido 

da iniciativa da sociedade de estudos do Além-Mar, de capital alemão, e da 

CTNP, de capital britânico, não podemos cair nas armadilhas que a produção 

de memória pode trazer consigo. Com um estudo mais aprofundado fica 

claro que as recentes produções deixam de lado outras características 

culturais e religiosas que a cidade apresenta. A maioria das produções 

acadêmicas giram em torno de sua identidade alemã e judaica, deixando de 

lado outras que foram e são presentes no município. 
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Ao longo deste trabalho, apresentamos ao leitor que na cidade, apesar 

de ostentar um identidade alemã, podemos notar outras identidades que são 

pouco abordadas, como a japonesa. Por meio dos túmulos budistas que 

encontramos no cemitério municipal, tentamos expor uma das várias facetas 

identitárias do município que são deixadas de lado devido às relações de 

poder. Com isso, acabamos mostrando a presença de indivíduos ligados ao 

budismo na cidade. Mas devido à localização dessas sepulturas no cemitério 

e ao estado de conservação da maioria, percebemos que os indivíduos que 

se identificavam com o budismo eram os imigrantes e os de segunda geração, 

já nascidos no Brasil, mas que ainda mantinham fortes vínculos com os valores 

culturais de seus pais.  
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A TRADIÇÃO ORIENTAL DE CHAPEUZINHO VERMELHO: 

RESGATE E AMBIENTAÇÃO 

 
Thales Estefani• 

 

Tradição europeia e análise filogenética 

Em 1697, Charles Perrault publicava na França aquela que viria a ser 

conhecida como uma das mais antigas versões do conto da Chapeuzinho 

Vermelho, parte integrante da coletânea Les Contes de Ma Mère L’Oye.1 Há 

alguns estudos que apontam para a existência de outros textos anteriormente 

publicados que traziam certas características em comum com o conto da 

menina do capuz vermelho (SILVA, 2015; CALVINO, 2010). Entretanto, é 

conhecimento fundamentado que histórias como essa corriam a Europa há 

algum tempo como parte da tradição da contação oral. A versão de Perrault 

teria sido resultado do trabalho de exegese e fixação do tema que povoava 

a memória popular, um movimento considerado fundacional para a história 

literária dessa e de tantas outras narrativas compreendidas no conjunto 

denominado como contos de fadas. 

De acordo com Nelly Novaes Coelho, o trabalho de Perrault em Les 

Contes de Ma Mère L’Oye tinha como objetivo “provar a identidade de 

valores entre a criação dos novos povos e a produção dos antigos (gregos e 

romanos), tidos como modelos superiores pela cultura oficial” (1987, p. 66). É 

necessário lembrar que essa iniciativa se insere no contexto de uma querela 

intelectual. Charles Perrault, pessoa influente na vida da corte e da Academia 

Francesa do século XVII, pertencia à corrente dos “Modernos” no contexto da 

disputa com os “Antigos”, os classicistas2 (CALVINO, 2010). Transformar a 

tradição dos contos populares em livros, artefatos culturais plenamente 

 
• Doutorando no Programa de Doutoramento em Estudos Avançados em Materialidades da 
Literatura da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (FLUC), bolsista da Fundação 
para a Ciência e a Tecnologia de Portugal (FCT). Website: 
https://thalesestefani.wordpress.com/  
1 Também identificada como Histoires ou contes du temps passé, avec des moralités, tendo 
as primeiras edições creditadas a Pierre Darmancour, filho de Perrault (VAZ DA SILVA, 2011; 
CALVINO, 2010). Acesso à obra através da Bibliothèque Nationale de France: 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k10545223  
2 Os temas correntes na disputa entre esses grupos iam desde as formas e gêneros literários, 
aos debates sobre a moral e as representações da nobreza, do povo, da mulher etc. 

https://thalesestefani.wordpress.com/
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k10545223
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estabelecidos nos altos estratos sociais, relacionava-se diretamente com a 

intenção de afirmar a ideia de uma cultura tipicamente francesa que pudesse 

vir a ser tão valorizada quanto a cultura Clássica era àquela época. Um 

observador ingênuo poderia argumentar que Perrault estava imbuído do 

espírito de preservação da cultura francesa.3 

Entretanto, a estratégia utilizada para alcançar a suposta preservação 

foi a de dissimular “os conteúdos do tema tradicional que seriam mais 

chocantes para um público aristocrático”, adequando-os à cultura oficial 

(VAZ DA SILVA, 2011, p. 23). A ideia de cultura na sociedade francesa da 

época estava bastante restrita ao conjunto de costumes, atividades e 

padrões estéticos das elites intelectuais, vistos como superiores e em oposição 

aos costumes e atividades dos outros grupos sociais. A coletânea de Perrault, 

que adaptava histórias das camadas populares, pode ser compreendida, 

portanto, como um exemplo de adequação. A partir dessa perspectiva, 

refuta-se o argumento da preservação cultural na tarefa de fixação do conto 

feita pelo autor. O que parecia haver, nesse caso, era um exemplo de disputa, 

um esforço de adaptação condizente com aquilo que Bourdieu chamou de 

“tomada de posição dentro do campo literário”, um ato inseparável da 

dinâmica entre as instâncias sociais e políticas4 (1983). 

Conforme enfatizou Francisco Vaz da Silva, Charles Perrault não era um 

folclorista, mas um escritor, e além de empregar seu estilo na reescrita dos 

temas tradicionais, a própria iniciativa de reescrevê-los faz parte da querela 

literária supracitada: “Perrault argumentava contra a autoridade dos clássicos 

 
3 Recorrendo à polissemia do vocábulo, nesse contexto, o conceito de cultura relaciona-se 
às “national and traditional cultures, including the […] concept of folk-culture”. Cf. WILLIAMS, 
R. Culture. In: WILLIAMS, R. Keywords: a vocabulary of culture and society. New York (EUA): 

Oxford University Press, 1985. p. 89. 
4 Em “The field of cultural production, or: the economic world reversed”, Pierre Bourdieu analisa 
o campo literário francês do século XIX. Apesar de sua análise incidir sobre uma realidade 

diferente e temporalmente ulterior àquela tratada neste artigo, guardada as devidas 
proporções e consideradas diferenças específicas, seu modelo pode ser evocado como 
exemplo teórico para elucidar processos em tempos e lugares diferentes. Entretanto, é 
prudente evitar a aplicação geral do modelo em análises aprofundadas desses outros 

contextos. Aqui, portanto, evoca-se apenas o conceito de “tomada de posição” dentro de 
um campo, a fim de identificar a iniciativa de Perrault enquanto escritor e acadêmico. 
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em favor do iluminismo predominante no reino de Luís XIV”5 (VAZ DA SILVA, 

2016, p. 167). 

 

Figura 1 - Página de abertura da versão de Chapeuzinho Vermelho de Charles Perrault.6  

 
 Fonte: PERRAULT, C. Histoires, ou Contes du temps passé /,avec des moralitez, 1967. Cf. 

Gallica BnF: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k10545223/f65.item  
 

Algum tempo depois, já no século XIX, surgia uma das versões mais 

propagadas e reconhecidas do conto, que serve de matriz para a maioria das 

reescritas no campo da literatura infantil: a versão de Jacob e Wilhelm Grimm, 

publicada em Kinder-und Hausmärchen7 (1812). O período em que 

trabalharam com as histórias populares, caracterizado pelo Romantismo, era 

marcado pela fantasia e trazia também um forte caráter nacionalista, 

simbolizado no próprio processo de consolidação da Alemanha. No trabalho 

 
5 No original: “Perrault argued against the authority of the classics in favor of the prevailing 
enlightenment in the kingdom of Louis XIV” (VAZ DA SILVA, 2016, p. 167). 
6 A coletânea de Perrault trazia apenas uma ilustração em gravura para cada conto. Pouco 
reveladoras a nível narrativo, elas representavam apenas um dos eventos de cada história. 
7 Acesso à publicação através do Deutsches Textarchiv: 
http://www.deutschestextarchiv.de/book/view/grimm_maerchen01_1812?p=7  

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k10545223/f65.item
http://www.deutschestextarchiv.de/book/view/grimm_maerchen01_1812?p=7
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de escrita e publicação de sua coletânea de contos havia, portanto, a 

intenção explícita de preservação de um patrimônio alemão ideal. Como 

argumentou Zipes, a iniciativa era “parte de um programa político concebido 

pelos Grimms para reativar o interesse pelos costumes, leis e normas que uniam 

o povo alemão através da linguagem”8 (1987, p. 67). 

O interesse dos Grimm em preservar as histórias tradicionais emanava 

da crença idealista - e algo mística - de que tais contos seriam “formas puras 

de cultura” e desenvolver-se-iam organicamente, “encapsulando a 

experiência e o comportamento humano”9 (ZIPES, 2015a, p. 4). Essa ideia 

tornava fulcral a necessidade de fixação dos contos que circulavam entre as 

pessoas comuns antes que essas pessoas não fossem mais capazes de difundi-

los, preservando o conhecimento e criando um corpo textual da identificação 

daquele povo. Ao comparar o ímpeto dos Grimm com o de Perrault, 

observamos uma inversão: enquanto o francês redescobria a tradição oral 

ocupando uma posição moderna no campo literário, em disputa com 

aqueles interessados nos clássicos do passado, os alemães redescobriam as 

histórias orais a partir de uma atitude quase arqueológica. 

Diferentemente de Perrault, Jacob e Wilhelm Grimm eram, antes de 

escritores, filólogos, folcloristas e investigadores da mitologia e da história do 

Direito alemão (COELHO, 1987, p. 73). Dada essa postura investigativa, os 

Grimm relataram ter assumido métodos mais rigorosos para a escrita das 

histórias populares, empenhando-se em deixar os contos da primeira edição 

de Kinder-und Hausmärchen tão simples e imutáveis em relação à oralidade 

quanto fora possível. Entretanto, esse suposto rigor pode ser atualmente 

questionado. Apesar de muitas das histórias fixadas retratarem as condições 

de vida dos grupos sociais mais pobres daquele tempo, elas não teriam sido 

recolhidas diretamente dos camponeses, “mas principalmente de pessoas 

alfabetizadas que os Grimms conheceram muito bem. […] essas pessoas 

muitas vezes obtiveram seus contos de informantes analfabetos ou 

 
8 No original: “part of a political program conceived by the Grimms to reactivate interest in the 
customs, laws, and norms that bound the German people together through language” (ZIPES, 

1987, p. 67). 
9 No original: “encapsulating human experience and behavior” (ZIPES, 2015a, p. 4). 
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anônimos”10 (ZIPES, 2015b). Além disso, com as consequentes reedições de 

Kinder-und Hausmärchen, “Wilhelm [...] aperfeiçoou continuamente os contos 

para que ressoassem com um público literário crescente”11 (ZIPES, 2015b, 

online). Isto fez com que as edições posteriores estivessem muito mais próximas 

de um trabalho autoral original do que de uma documentação etnográfica. 

 

Figura 2 - Ilustração para a versão de Chapeuzinho Vermelho dos irmãos Grimm, feita pelo 
terceiro irmão, Ludwig Grimm.12 

 
Fonte: GRIMM, J.; GRIMM, W.; GRIMM, L.E. [ilus.] Kinder-und Hausmärchen, Kleine Ausgabe, 

1825. Cf. Universität Bibliothek Kassel: https://orka.bibliothek.uni-
kassel.de/viewer/!image/1474536103347/7/-/ 

 
10 No original: “but mainly from literate people whom the Grimms came to know quite well. […] 
these people often obtained their tales from illiterate or anonymous informants” (ZIPES, 2015b, 

online). 
11 No original: Wilhelm [...] continually honed the tales so that they would resonate with a 
growing literary public” (ZIPES, 2015b). 
12 Os Grimm só publicaram uma versão ilustrada da coletânea em 1825, por influência do 

sucesso da tradução inglesa ilustrada German Popular Stories, traduzida por Edgar Taylor 
(1823). 

https://orka.bibliothek.uni-kassel.de/viewer/!image/1474536103347/7/-/
https://orka.bibliothek.uni-kassel.de/viewer/!image/1474536103347/7/-/
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É importante observar que, apesar do interesse na preservação da 

tradição oral alemã explicitada na primeira edição da coletânea dos Grimm, 

considera-se que a versão de Chapeuzinho Vermelho publicada por eles teria 

derivado de uma variante reminiscente do texto de Perrault, pois aquela 

também omite alguns dos mesmos traços tradicionais das variantes orais que 

o autor francês teria considerado impróprios e retirado do conto (VAZ DA 

SILVA, 2011, p. 11). Jack Zipes argumenta que, de fato, os irmãos Grimm teriam 

transcrito o conto “Rotkäppchen”13 a partir de “dois segmentos intactos que 

lhes foram enviados por duas irmãs, Jeanette e Marie Hassenpflug, que 

conheciam a versão de Perrault”14 (ZIPES, 2015a, p. 70). Curiosamente, contos 

como “O Gato de botas” e “Barba-azul” foram retirados das edições 

posteriores de Kinder-und Hausmärchen porque foram considerados franceses 

demais para serem incluídos em uma coleção alemã (ZIPES, 2015b). O mesmo 

não ocorreu com Chapeuzinho Vermelho, entretanto; talvez porque o conto 

já se tornara tão difundido que o seu pertencimento estrito – ou não – à 

tradição popular alemã não tenha sido considerado um fator relevante pelos 

Grimm. “O que importa é que eles queriam descobrir e forjar uma herança 

alemã”15 (ZIPES, 2015a, p. 2, ênfase nossa). 

Há diversas críticas a respeito da dissimulação dos temas da tradição 

oral empreendida por Charles Perrault no processo de adequação do conto 

que originou a versão canônica que, depois, influenciou também a versão dos 

Grimm. A mais contundente e reveladora dessas críticas é a de que o autor 

teria transformado um conto de iniciação social em uma narrativa cautelar 

sobre o estupro (ZIPES, 1983; ORENSTEIN, 2002). Essa perspectiva é dada pela 

análise e comparação com uma variante oral francesa chamada “O conto 

da avó”16. Tal narrativa “estava provavelmente circulando entre as mulheres 

 
13 Título alemão para a história da Chapeuzinho Vermelho. 
14 No original: “two intact segments that were sent to them by two sisters, Jeanette and Marie 
Hassenpflug, who were familiar with the Perrault version” (ZIPES, 2015a, p. 70). 
15 No original: “What counts is that they wanted to discover and forge a German heritage” 

(ZIPES, 2015a, p. 2). 
16 A variante é apresentada por Jack Zipes e Francisco Vaz da Silva sob os respectivos títulos: 
“The story of grandmother” e “O conto da avó” (1983; 2011). Essa variante francesa do 
Nivernais foi traduzida tanto por Zipes quanto por Vaz da Silva a partir de Paul Delarue (1951, 

p. 221-222). A variante apresentada por Delarue teria sido recolhida pelo folclorista Achille 
Millien, por volta de 1870 (MILLIEN, 2001). 
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durante a primeira parte do século XVII no sul da França e norte da Itália e era 

contada entre as mulheres em sociedades de costura”17 (ZIPES, 2015a, p. 69). 

O conto apresentava uma jovem esperta que tinha de provar seu valor para 

substituir uma anciã, enquanto superava as investidas de um “lobisomem”. 

Nessa variante, a protagonista nem mesmo usa um capuz vermelho, objeto 

que teria sido acrescentado posteriormente como um signo do pecado 

cristão associado ao sexo (ZIPES, 1983, p. 80). 

Não está claro se Charles Perrault conhecia esta variante de forma tão 

definitiva quando escreveu a sua versão. Entretanto, teria conhecido alguma 

narrativa muito próxima a ela, já que a sua reescrita traz elementos 

semelhantes à variante oral francesa, como a sugestão feita pelo vilão de que 

a menina seguisse por um caminho e ele por outro, para ver quem chegava 

antes à casa da avó. Na variante oral, esses caminhos são denominados 

caminho das Agulhas e dos Alfinetes, referências ao tema das sociedades de 

costura citado acima. Na versão de Perrault, esses elementos teriam sido 

reinterpretados enquanto objetos que fazem sangrar e dissimulados pela 

metáfora das flores que a Chapeuzinho colhe pelo caminho, representando, 

assim, o “desfloramento” iminente da menina (VAZ DA SILVA, 2011, p. 24). 

É necessário enfatizar que o “O conto da avó” teria sido recolhido pelo 

menos 170 anos depois da publicação da coletânea de Perrault. Entretanto, 

a abordagem comparativa entre essas versões não representa um 

anacronismo, já que os textos não se sobrepõem em termos de autoridade e 

a data de recolha de uma variante não deve ser considerada 

necessariamente seu ponto de origem (VAZ DA SILVA, 2016, p. 169). Vaz da 

Silva salienta que a dificuldade de encontrar variantes orais mais antigas, 

fielmente transcritas e preservadas, deve-se muito ao fato de que “os 

folcloristas não começaram a coletar contos orais antes do século XIX”18, 

 
17 No original: "was probably circulating among women during the early part of the 
seventeenth century in southern France and northern Italy and was told among women in 
sewing societies” (ZIPES, 2015a, p. 69). 
18 No original: “folklorists did not start collecting oral tales before the nineteenth century” (VAZ 
DA SILVA, 2016, p. 168). 
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quando o interesse pela cultura popular passou a estar mais em voga (VAZ DA 

SILVA, 2016, p. 168). 

É conhecimento fundamentado que, após a publicação da versão de 

Perrault, “inúmeros contadores populares não hesitaram em integrar nos seus 

repertórios elementos provindos do texto” do autor francês (VAZ DA SILVA, 

2011, p. 26). Entretanto, dadas as suas características intrínsecas, “O conto da 

avó” pode ser definido como um estágio de uma tradição que expressa o 

enredo de Chapeuzinho Vermelho a partir de temas e elementos 

representativos que não teriam sido totalmente influenciados pela versão de 

Perrault. Adiante voltaremos a este tema, corroborando-o a partir de estudos 

em Antropologia Cultural. 

Para avançar com a análise proposta neste artigo, alguns eventos das 

versões de Chapeuzinho Vermelho citadas até aqui merecem especial 

atenção: os desfechos das histórias.  

A versão de Perrault encerra-se logo após o lobo devorar a menina, 

evento que condiz com a mais assustadora tradição dos contos cautelares. 

Charles Perrault deliberadamente “escreveu a primeira versão literária do 

conto para alertar meninas e mulheres contra machos predadores”19, facto 

que representava certas questões sociopolíticas da França no século XVII 

(BECKETT, 2014, p. 5). Já no desfecho da versão dos Grimm, um personagem 

abre a barriga do lobo, retira as outras personagens vivas de lá e enche a 

barriga do animal com pedras, o que determina sua morte20. Essa sequência 

de eventos é comumente encontrada em outra história oral tradicional: “O 

lobo e os cabritinhos”. Os próprios irmãos Grimm apresentam em sua 

coletânea uma reescrita de “O lobo e os cabritinhos” que também se encerra 

com esses mesmos eventos conclusivos. 

 
19 No original: “penned the first literary version of the tale to warn girls and women against 

predatory males” (BECKETT, 2014, p. 5). 
20 Esta conclusão, mais apaziguadora para a avó e a menina, está intimamente relacionada 
ao fato de a versão alemã ser a principal matriz para a grande maioria das reescritas do conto 
feitas para as crianças. Entretanto é preciso dar nota de que o primeiro autor a introduzir o 

caçador à história foi Ludwig Tieck, em Leben und Tod des kleinen Rothkäppchens (1800) 
(ZIPES, 2015a, p. 70). 
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A variante oral “O conto da avó” apresenta um desfecho diferente dos 

citados acima: a menina percebe que está deitada na cama com a fera e 

pede para ir fazer suas necessidades fisiológicas fora da casa, tendo o pedido 

concedido com a condição de permanecer amarrada por um fio (ou algo 

semelhante). A menina sai, livra-se do fio e foge. Esse desfecho pode ser 

facilmente encontrado em outras variantes orais francesas e algumas italianas 

(VAZ DA SILVA, 2011). Curiosamente, os eventos de conclusão de “O conto da 

avó” estão também difundidos nos enredos de contos encontrados em boa 

parte do sudeste da Ásia. Tais contos apresentam conjuntamente traços 

comuns tanto com essa variante oral de Chapeuzinho Vermelho, quanto com 

“O lobo e os cabritinhos”. Um desses contos é conhecido pelo título de “Tia-

avó Tigre” (虎姑婆 Hǔ gūpó). 

Uma recolha particular do conto “Tia-avó Tigre” destaca-se como uma 

das mais amplamente utilizadas nos estudos sobre o tema. Essa versão, 

apresentada por Alan Dundes em Little Red Riding Hood: A Casebook (1989) 

e, posteriormente, em tradução para o português, por Francisco Vaz da Silva 

em Capuchinho Vermelho Ontem e Hoje (2011), trata-se da versão mais 

detalhada presente nos resultados do estudo de campo de Wolfram 

Eberhard; realizado entre 1967 e 1968 na cidade de Taipei, Taiwan, com 100 

famílias de chineses dos quais os ancestrais imigraram a partir do sudeste da 

província de Fukien. No estudo de Eberhard foram recolhidas 241 versões do 

conto da “Tia Avó-Tigre”, dentre as quais a versão em questão era a que mais 

completamente correspondia aos índices comparativos de recorrência de 

eventos do enredo. Francisco Vaz da Silva sintetizou o conto da seguinte 

maneira: 

 

[t]al como no tema de O Lobo e os Cabritinhos, um animal feroz chega 

à casa onde crianças ficaram sozinhas, faz-se passar pela mãe, tem 
de disfarçar a mão e a voz, entra em casa, e só uma criança se salva 
de ser comida. E, tal como no tema de Capuchinho Vermelho [mais 
precisamente, como em “O conto da avó”], o monstro instala-se na 

cama enquanto avó, a menina inventa uma necessidade fisiológica 
para fugir e é atada com um fio [...]. A notável precisão dos 
paralelismos entre o tema asiático e os dois contos europeus leva a 

supor que estes evoluíram separadamente a partir de um tronco 
comum. (VAZ DA SILVA, 2011, p. 122) 
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A suposição referida por Vaz da Silva é posta à prova por Jamie Tehrani, 

pesquisador do Departamento de Antropologia e do Centro para a 

Coevolução da Biologia e Cultura (Durham University). Ele propõe a análise 

filogenética, metodologia originalmente desenvolvida no âmbito dos estudos 

sobre a evolução das espécies, como uma abordagem efetiva para 

compreender as relações entre os contos da tradição popular. 

 

Os contos folclóricos […] são, quase por definição, produtos da 
descendência com modificação: em vez de ser composto por um 

único autor, um conto popular geralmente evolui gradualmente ao 
longo do tempo, com novas partes da história adicionadas e outras 
perdidas à medida que são passadas de geração em geração. 

(TEHRANI, 2013, p. 2)21  
 
 

O estudo empreendido por Tehrani parte da crítica a alguns métodos 

utilizados pelos folcloristas a partir do final do século XIX, que classificavam de 

forma restrita as histórias orais de acordo com suas características – como o 

índice Aarne-Uther-Thompson (ATU)22. Nesse índice, variantes orais que tiveram 

as características associadas ao conto da Chapeuzinho Vermelho, 

receberam a identificação “ATU 333”, enquanto àquelas variantes associadas 

ao conto “O lobo e os Cabritinhos” receberam a identificação “ATU123”. De 

acordo com Tehrani, o método empreendido nessa classificação fixa é 

arbitrário, etnocêntrico e discriminatório (TEHRANI, 2013, p. 2). Conforme 

citado anteriormente, variantes orais classificadas como ATU333 e ATU123 

estão intimamente relacionadas e apresentam, muitas vezes, características 

em comum, o que torna impossível que seja classificada em qualquer uma 

dessas categorias, por exemplo, a variante asiática “Tia-avó tigre”. 

 

 

 
21 No original: “Folktales […] are, almost by definition, products of descent with modification: 
Rather than being composed by a single author, a folktale typically evolves gradually over 
time, with new parts of the story added and others lost as it gets passed down from generation 
to generation” (TEHRANI, 2013, p. 2). 
22 Projeto de classificação de histórias tradicionais levado a cabo por Antti Aarne e Stith 
Thompson (1961), sendo revisado e ampliado posteriormente por Hans-Jörg Uther (2004).  
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A análise filogenética traz a possibilidade de considerar todas as 

características relevantes numa variante e classificá-la dentro de um 

ambiente complexo de relações, sem assumir que um traço mais comum ou 

aparentemente mais antigo seja o elemento de maior importância no 

conjunto. A partir da medição estatística e da formação de redes23, a análise 

filogenética pode quantificar “os papéis relativos da descendência versus 

outros processos, como convergência e contaminação”24 entre variantes, 

possibilitando avaliar os graus de sobreposição dos contos antes classificados 

em tipos fixos (TEHRANI, 2013, p. 2). 

Apesar de a análise filogenética de Tehrani inspirar em alguns a 

pretensão da reconstrução de estados ancestrais do conto, ou a tarefa de 

investigar sua preservação e distorção a partir de uma origem meramente 

idealizada, a utilização mais significativa talvez seja para analisar como as 

variantes do conto se relacionam com os padrões locais e temporais, 

características geográficas, questões sociais e políticas. No passado, ao tratar 

da formação das versões canônicas de Perrault e dos Grimm, muitas vezes 

foram utilizadas expressões como “cultura tipicamente francesa” e 

“patrimônio popular alemão”. O uso dessas expressões, entretanto, deve 

sempre vir acompanhado de uma argumentação crítica sobre a ideia de que 

o fenômeno cultural dessas narrativas esteja exclusivamente relacionado a 

uma ou outra nacionalidade. 

As transformações empreendidas no enredo de Chapeuzinho Vermelho 

por Charles Perrault e pelos irmãos Grimm foram muito impactantes, pois suas 

versões – impregnadas da cultura cristã e das representações de gênero de 

suas épocas – integraram o processo de socialização das nações 

culturalmente hegemônicas do ocidente, gerando “um discurso literário sobre 

papéis e comportamentos sexuais, um discurso cujas fascinantes perspectivas 

 
23 Tehrani utilizou três métodos diferentes de análise filogenética para reconstruir as relações 
entre os contos analisados. Os gráficos de rede, representativos dos resultados de cada 

método, podem ser acessados através das seguintes ligações: Cladistics: 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0078871.g002; Bayesian inference: 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0078871.g003; NeighbourNet: 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0078871.g004  
24 No original: “the relative roles of descent versus other processes, such as convergence and 
contamination” (TEHRANI, 2013, p. 2). 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0078871.g002
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0078871.g003
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0078871.g004
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antagônicas lançam luz sobre diferentes fases da mudança social”25 (ZIPES, 

1983, p. 78). Podemos observar o avanço na fase atual dessas mudanças 

sociais, por exemplo, nas versões contemporâneas de Chapeuzinho Vermelho 

que têm colocado em causa perspectivas conciliadoras, feministas e 

ecológicas (BECKETT, 2014). 

Já no que se refere à tradição chinesa de “Tia-Avó Tigre”, embora a 

narrativa antiga tenha como temas essenciais a violação de uma advertência 

materna e o encontro com o perigo, argumenta-se que as variantes dessa 

história representam em alguma medida um contraste com a tradição 

europeia do conto: “[o]s personagens principais das versões chinesas são 

quase exclusivamente irmãos em vez de uma garotinha indefesa, e o lobo ou 

tigre (ou urso) é punido ou morto pelas crianças no final”26 (DUGGAN; HAASE; 

CALLOW, 2016, p. 201). Essas características tendem a evitar “o conflito central 

baseado em gênero nas versões europeias [e] dá destaque à auto-salvação 

das crianças, o poder da sagacidade e o papel decisivo do irmão mais velho 

na proteção do mais novo”27 (DUGGAN; HAASE; CALLOW, 2016, p. 201). 

Ao ler o trecho acima, salta aos olhos outra característica singular das 

variantes do leste asiático: a variedade de caracterizações do animal mágico 

vilanesco. Tal fato leva-nos adiante, para a análise de uma obra literária em 

particular. 

 

 

 

 

 

 

 
25 No original: “a literary discourse about sexual roles and behavior, a discourse whose 
fascinating antagonistic perspectives shed light on different phases of social change” (ZIPES, 
1983, p. 78). 
26 No original: “[t]he main characters in Chinese versions are almost exclusively siblings rather 
than a helpless little girl, and the wolf or tiger (or bear) is punished or killed by the children at 
the end” (DUGGAN; HAASE; CALLOW, 2016, p. 201). 
27 No original: “the central conflict based on gender in the European versions [and] gives 

prominence to the self-salvation of children, the power of wit, and the decisive role of the 
oldest sibling in protecting the younger” (ibid. loc. cit.). 
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Lon Po Po e o resgate da tradição chinesa, com algumas mudanças 

 

Figura 3 - Capa do livro Lon Po Po: a Red-Riding Hood story from China (1989) 
 

 
Lon Po Po: a Red-Riding Hood story from China (Philomel, Penguin Young Readers Group, 1989) 
é um livro ilustrado de autoria de Ed Young, escritor e ilustrador chinês naturalizado 
estadunidense. Em 1990, o livro foi o vencedor da Medalha Caldecott, prêmio que reconhece 
anualmente a excelência de livros ilustrados para crianças produzidos nos Estados Unidos da 

América. Para alguém interessado no tema, o subtítulo da obra de Young instiga a comparar 
o enredo de sua reescrita com variantes chinesas como “A Tia-Avó Tigre”, tornando possível 
identificar tanto semelhanças quanto diferenças (ver Anexo 1). 
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A primeira clara diferença – que não exige tanta análise para além do 

olhar – é expressa pelo animal que cumpre o papel de vilão na narrativa. 

Hung-Shu Chen enfatiza que, desde versões chinesas muito antigas28 até a 

versão de Ed Young, diversos contadores de histórias mudaram a imagem do 

predador para adequar o enredo a fatores geográficos ou aos medos 

recorrentes numa determinada cultura local (CHEN, 2016, p. 79).  

 

Os seres humanos sempre temeram ser devorados por animais, e esse 
medo foi transmitido oralmente de geração em geração. Em 
diferentes linguagens e com diferentes imagens de animais […] 

podemos ver que o objetivo da localização da imagem do predador 
é obter o máximo de efeitos de pedagogia e advertência. (CHEN, 
2016, p. 77-78)29 

 

Apesar de a mudança do animal vilanesco da história estar comumente 

associada a processos adaptativos regionais e culturais, a investigadora ainda 

chama a atenção para o fato de que o subtítulo da obra em causa “mostra 

claramente a intenção de Young de conectar e comparar Lon Po Po a uma 

versão chinesa de Chapeuzinho Vermelho”30 (CHEN, 2016, p. 78). A escolha 

pela figura do lobo em vez do tigre, apesar da maior semelhança do enredo 

de Lon Po Po com o conto da “Tia-Avó Tigre”, seria, portanto, intencional. O 

trabalho de aproximação entre os dois contos pode ser verificado mais 

profundamente a partir da análise de características pontuais da obra e 

eventos específicos do enredo. 

No conto “Tia-Avó Tigre”, há uma passagem em que as crianças estão 

deitadas na cama com a suposta avó, que devora uma delas aproveitando-

se do escuro do quarto para encobrir a ação. A irmã mais velha ouve os ruídos 

e pensa que a avó está a fazer um lanchinho noturno. Entretanto, logo 

 
28 Em seu trabalho, Hung-Shu Chen dá destaque à “Lenda da Avó-Tigre” (虎媼傳), escrita por 

Huang Zhijuan (黃之雋). A lenda integra o 19º livro da coleção Guang Yu Chu Xin Zhi (廣虞初新

志), editada por Huang Chengzeng (黃承增) da Dinastia Qing e publicada em 1803 (CHEN, 

2016, p. 79). Considerando-se a data, a lenda publicada é anterior à variante oral de “Tia-avó 
Tigre” recolhida em Taiwan por Wolfram Eberhard, o que demonstra a coparticipação dos 
modos impressos e orais de contar histórias na construção da tradição de um conto popular. 
29 No original: “Humans have always feared being devoured by animals, and this fear has been 
orally passed from generation to generation. In different languages and with different animal 
images […] we can see that the purpose of the localization of the predator image is to achieve 
maximum effects of pedagogy and admonishment” (CHEN, 2016, p. 77-78). 
30 No original: “clearly shows Young’s intention to connect and compare Lon Po Po to a 
Chinese version of Red-Riding Hood” (ibid. p. 78). 
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percebe tratar-se da Tia-Avó Tigre, ao deparar-se com o dedo decepado do 

irmão (Fig. 4). Em vez de apresentar a passagem a partir de aproximações 

com os eventos acima, em Lon Po Po, Young recorre a uma abordagem 

semelhante à tradição ocidental de Chapeuzinho Vermelho, em que a 

menina faz perguntas sobre a aparência da fera, que tenta disfarçar seus 

atributos para esconder sua real identidade (Fig. 5). 

 

Figura 4 - Tabelas 9, 10, 11 e 12, incluídas na obra Little Red Riding Hood: a casebook. As 
tabelas apresentam dados sobre a recorrência dos eventos da variante oral “Tia-Avó Tigre” 
contada pelos membros das famílias entrevistadas durante o estudo de Wolfram Eberhard. 
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Fonte: (DUNDES, 1989, p. 39-41) 
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Figura 5 - Eventos retratados numa sequência de quatro páginas do livro Lon Po Po 
(Philomel, 1989). 
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No desfecho das histórias, tanto em “Tia-Avó Tigre” quanto em Lon Po 

Po, as crianças terminam por subir em uma árvore e enganar a fera. 

Entretanto, Young não apresenta o desfecho em que as crianças atiram óleo 

quente na fera, recurso mais comumente utilizado na contação desta 

variante (Fig. 6).31 Diferentemente, na versão de Young as crianças 

convencem o lobo a subir em uma espécie de elevador de cordas e o 

derrubam propositalmente diversas vezes do alto da árvore, fazendo com que 

ele morra (Fig. 7 e 8). 

 

Figura 6 - Tabela 23, incluída na obra Little Red Riding Hood: a casebook. Apresenta dados 
sobre a recorrência dos eventos da variante oral “Tia-Avó Tigre”, a partir do estudo de 

Wolfram Eberhard. 

 
Fonte: (DUNDES, 1989, p. 51) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31 Este evento aparece inclusive em animações produzidas para o público infantil. Cf. 虎姑婆 

Hu Gu Po/ Tiger Aunt/ Auntie Tigress: https://www.youtube.com/watch?v=BIPDvchT_Rs; 卡通動

畫-民間故事-虎姑婆 /Hu Gu Po /Great Aunt Tiger /Auntie Tigress /Mak Cik Tiger: 

https://www.youtube.com/watch?v=T7DvZjy6ba8  

https://www.youtube.com/watch?v=BIPDvchT_Rs
https://www.youtube.com/watch?v=T7DvZjy6ba8
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Figura 7 - Eventos tratados nas páginas do livro Lon Po Po (Philomel, 1989) 
 

 
 

 

Figura 8 - Eventos tratados nas páginas do livro Lon Po Po: a Red-Riding Hood story from 
China (PHILOMEL, 1989) 
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É importante enfatizar que em Lon Po Po nenhuma das crianças é 

devorada pela fera e a mãe retorna ao fim da história, características que 

também apontam para o paradigma do final reconfortante, associado 

geralmente à versão de Chapeuzinho Vermelho dos irmãos Grimm. 

A partir desses indícios, é possível dizer que a versão apresentada por 

Young teria sido também influenciada pela tradição ocidental. A própria 

figura do autor e ilustrador, que cresceu entre as duas bases culturais, 

representa esse aspecto multicultural. Em um certo sentido, seu trabalho de 

adaptação assemelha-se ao trabalho de Perrault. Contudo, em vez de 

dissimular os conteúdos chocantes da narrativa oral popular para a elite, ele 

ocidentaliza o conteúdo de uma variante oriental – aproximando-a da história 

da Chapeuzinho Vermelho – para torná-la mais aceitável e vendável num 

determinado contexto espaço-temporal: os Estados Unidos da América em 

1989. 

Passamos, então, a outro exemplo que nos mostra um fenômeno 

completamente oposto: a ambientação do cânone europeu de 

Chapeuzinho Vermelho por meio da ilustração, relocalizando-o no contexto 

oriental, mais precisamente o japonês. 

 

Akazukin musume (赤頭巾娘) e a ambientação nipônica 

Érase 21 veces Caperucita Roja é um livro espanhol produzido como 

resultado de um workshop com ilustradores japoneses, promovido pela editora 

Media Vaca e o Museu Itabashi, em Tóquio, no verão de 2003. Nesse 

workshop, foi pedido aos participantes que, a partir do texto de Charles 

Perrault, produzissem suas próprias versões do conto da Chapeuzinho 

Vermelho, fazendo as alterações de enredo e ilustrações que quisessem – 

apenas com a limitação de criar em duas cores, vermelho e preto (uma 

decisão editorial estética e de produção). 
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Figura 9 - Capa do livro Érase 21 veces Caperucita Roja (2006) 

 
 

Entre as reinterpretações do conto produzidas pelos artistas japoneses 

há muitas versões pouco convencionais. Entretanto, uma interpretação 

menos disruptiva ao nível do enredo traz especial contributo para este artigo. 

Kaori Tsukuda optou por ilustrar o próprio texto de Charles Perrault, sem fazer 

nenhuma alteração nos eventos descritos na história. Entretanto, o trabalho 

do ilustrador alcançou um efeito único, já que Tsukuda não utilizou ícones da 

cultura europeia em suas artes, mas localizou a história da Chapeuzinho 

Vermelho em um Japão do passado. Em todas as ilustrações produzidas para 

“Akazukin musume” (赤頭巾娘), cujo título pode ser literalmente traduzido 

como “Filha de capuz vermelho”32, a ambientação dos cenários e o design 

dos personagens nos apresentam características essenciais da cultura 

nipônica. 

 

 
32 É preciso destacar que a palavra “musume” (娘) também pode significar “mulher jovem e 

solteira”. Entretanto, verifica-se que a escolha deliberada de incluir esta palavra no título deve 
estar mais ligada à significação de filha, hipótese a que se chega ao proceder a análise do 

conteúdo semântico presente no subtexto das ilustrações (ver adiante). Além disso, esta 
palavra não é comumente encontrada no título deste conto em língua japonesa. Os títulos 

mais comuns para o conto da Chapeuzinho Vermelho em japonês são “Akazukin chan” (赤頭

巾ちゃん) ou apenas “Akazukin” (赤ずきん). 
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No primeiro quadro da história (Fig. 10) vemos um cenário coberto de 

neve, com montanhas ao fundo; uma delas revela semelhança com o Monte 

Fuji e remete-nos à lembrança da série “Trinta e seis vistas do monte Fuji” (富嶽

三十六景 Fugaku sanjūrokkei) de Katsushika Hokusai. A arquitetura da casa que 

vemos na ilustração parece seguir o estilo gasshōtsukuri (合掌造り)33 das 

antigas casas de campo, com grandes e íngremes telhados cobertos de 

palha de junco para evitar o acúmulo de neve. 

 

Figura 10 e 11 - Páginas do livro Érase 21 veces Caperucita Roja (2006) 

  
 

 

 

 

 

 
33 Moradias neste estilo podem ser encontradas, por exemplo, nas vilas de Shirakawa-go and 
Gokayama, tornadas patrimônio da humanidade pela UNESCO em 1995: 

https://whc.unesco.org/en/list/734/ Cf. Japanese Architecture and Art Net Users System: 
http://www.aisf.or.jp/~jaanus/deta/g/gasshouzukuri.htm 

https://whc.unesco.org/en/list/734/
http://www.aisf.or.jp/~jaanus/deta/g/gasshouzukuri.htm
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Além disso, na ilustração que representa a chegada da menina à casa 

da avó (Fig. 11), vemos o uso do futon (布団) para dormir ao lado do irori (囲炉

裏), fogareiro tradicionalmente localizado no centro da casa, elementos que 

apontam também para as moradias particulares de fazenda características 

do período Edo, as nōka (農家)34, e o hábito de reunir a família perto da fonte 

de calor. A partir desses elementos, somos transportados para uma realidade 

muito diferente daquela que costumamos associar com Chapeuzinho 

Vermelho. 

Em outra imagem (Fig. 12), a menina vestindo um sugebōshi (すげぼうし

) e calçando fukagutsu (深履), capa e calçados característicos para neve35, 

remete-nos à figura folclórica da Yuki Warashi ou Yuki Doji (雪童子), 

proeminente na região norte do Japão. Em uma das histórias que se contam 

sobre essa figura, ela é retratada como um ser de neve que ganha vida no 

inverno e passa a viver como filha de um casal que se sentia sozinho36. É 

necessário lembrar que o título da versão de Tsukuda enfatiza o papel de filha 

da protagonista. Além disso, a relação desta interpretação do conto da 

Chapeuzinho Vermelho com a lenda da Yuki Warashi é reforçada pela 

escolha deliberada do ilustrador de ambientar a narrativa durante o inverno, 

mesmo não havendo nenhum indício no texto verbal base que sugira tal 

associação. Ao contrário, Chapeuzinho Vermelho é quase sempre retratada 

atravessando florestas densas, verdejantes ou sombrias. 

 

 
34 Tipo de minka (民家), casas de arquitetura vernacular onde pessoas comuns viviam. 

Wikipedia: 
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E6%B0%91%E5%AE%B6  
35 O sugebōshi ainda pode ser visto atualmente, utilizado em atividades recreativas durante o 

inverno japonês: http://snow-country.jp/useful_info/archives/2817 | Fukagutsu: 
https://cultural.jp/en/item/europeana-2048222_485  
36 Esta versão da lenda é atribuída à região de Niigata que, apesar de não estar 

administrativamente incluída na porção norte da principal ilha do Japão, a região de Tōhoku, 
está localizada na fronteira. Blog do tradutor Zack Davisson: 
https://hyakumonogatari.com/2013/12/13/yuki-warashi-yukinbo-the-snow-babies/ | 
Wikipedia: 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%AA%E7%AB%A5%E5%AD%90_(%E8%AA%AC%E8%A9%B1
) 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%81%AE%E6%B0%91%E5%AE%B6
http://snow-country.jp/useful_info/archives/2817
https://cultural.jp/en/item/europeana-2048222_485
https://hyakumonogatari.com/2013/12/13/yuki-warashi-yukinbo-the-snow-babies/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%AA%E7%AB%A5%E5%AD%90_(%E8%AA%AC%E8%A9%B1)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%AA%E7%AB%A5%E5%AD%90_(%E8%AA%AC%E8%A9%B1)
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Em outra ilustração (Fig. 13), podemos observar mais alguns ícones 

tradicionais da cultura nipônica: os calçados deixados no genkan (玄関), área 

intermediária entre a parte externa e interna da casa; as capas e o chapéu 

feitos de fibra vegetal (蓑 mino; 笠 kasa) pendurados na parede; e a maneira 

como as personagens se sentam sobre o tatami (畳). Esta ilustração em 

particular corresponde à parte da narrativa de Perrault em que mãe pede à 

filha que leve bolo e manteiga para a avó, utilizando um termo francês 

bastante genérico, galette. Na ilustração de Tsukuda, a livre interpretação 

leva-o a representar o alimento como bolinhos cozidos no vapor (蒸し饅頭 

mushimanjū). É possível observar a vaporeira de bambu (蒸し鍋 mushinabe) 

ao lado da figura da mãe. A existência da manteiga no texto é ignorada na 

ilustração, criando uma relação de contraponto entre texto e imagem que 

enfatiza a assimetria cultural (NIKOLAJEVA; SCOTT, 2011, p. 33). 

 

Figura 12 e 13 - Páginas do livro Érase 21 veces Caperucita Roja (2006) 
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No desfecho da história, quando a menina encara o lobo deitado na 

cama da avó (Fig. 15), é possível observar que a expressão de ferocidade do 

vilão guarda muitas semelhanças com a tradicional estética dos personagens 

kabuki representados em ukiyo-e. Um exemplo comparativo é a retratação 

do ator Otani Oniji II no papel de Yakko Edobe, um criado perverso e malicioso 

da peça “As rédeas coloridas de uma esposa amorosa” (恋女房染分手綱 Koi 

nyōbō somewake tazuna), feita pelo artista Tōshūsai Sharaku, em 1794 (Fig. 16). 

Tanto essa gravura quanto a ilustração do lobo no livro analisado 

assemelham-se quanto à representação à meio perfil e a posição e formato 

dos olhos dos personagens. Sharaku era conhecido por exagerar as 

características faciais e se esforçar para obter um realismo psicológico dos 

personagens kabuki e dos atores que os interpretavam. Esse exagero é 

observado também no rosto do lobo de Tsukuda. 

 

Figura 15 - Página do livro Érase 21 veces Caperucita Roja (2006) / Figura 16: Retrato de 
Otani Oniji II no papel de Yakko Edobe 

   
 

Fonte: da Fig. 16: Tōshūsai Sharaku, Edo period (1615–1868). Public Domain. Cf. The 
Metropolitan Museum of Art: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/37358  

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/37358
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Na última página da história (Fig. 17), junto a outro vislumbre do Monte 

Fuji, vemos uma ilustração tomada por tons avermelhados que podem 

representar tanto o sangue da menina devorada, quanto a passagem do 

inverno para a primavera. As cerejeiras em flor podem servir aqui também 

como um signo metafórico para o “desfloramento”, a perda da virgindade – 

numa alusão à interpretação característica do tema feita por Charles Perrault. 

Mas, para além disso, alinhando o tema à cultura tradicional japonesa 

expressa pelo texto visual, a menina, enquanto equivalente da Yuki Warashi, 

assim como na lenda, desaparece com a chegada da nova estação. 

 

Figura 17 - Página do livro Érase 21 veces Caperucita Roja (2006) 
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Considerações finais 

Este artigo teve como objetivo buscar a desconstrução de suposições 

etnocêntricas a respeito do conto conhecido como Chapeuzinho Vermelho; 

abordando disputas culturais e processos sociopolíticos que geraram as 

versões canônicas de Charles Perrault e dos irmãos Grimm, além de 

apresentar a intrincada rede de relações que essas versões têm com diversas 

variantes orais, enfatizando aquelas recolhidas no sudeste asiático.  

Em seguida, apresentando o trabalho de Ed Young e Kaori Tsukuda, 

buscou-se demonstrar que enquanto a obra de Young aponta para o resgate 

de temas da variante oral chinesa adaptando-a a outros temas ocidentais, as 

ilustrações de Tsukuda ambientam a narrativa ocidental no contexto japonês 

a partir da inclusão de ícones da cultura nipônica, estéticas tradicionais e 

processos de contraponto em relação ao texto de Perrault. 

Conforme argumenta Hung-Shu Chen a respeito da tradição oral do 

folclore, tentar encontrar a origem de um conto é uma tarefa impossível, já 

que “every transmission is also a translation” (CHEN, 2016, p. 80). A propagação 

de Chapeuzinho Vermelho observada sob diferentes reescritas ao longo do 

tempo e através de diversas culturas demonstra que a intertextualidade é o 

grande princípio constituidor deste conto. Tal fenômeno intertextual é mais 

bem compreendido quando entendemos o texto – em categoria ampla e 

transmidiática –, não como estrutura independente, mas diferencial e 

histórica. “Texts are shaped not by an immanent time but by the play of 

divergent temporalities. […] Texts are therefore not structures of presence but 

traces and tracings of otherness” (FROW, 1990, p. 45). 

Sendo os textos e, por conseguinte, as histórias, moldados pelo jogo da 

alteridade, das repetições e das suas transformações, é mais profícuo encarar 

Chapeuzinho Vermelho como uma narrativa mundialmente difundida e em 

constante diferenciação. A cada tempo, em cada lugar, seremos 

apresentados a uma fera diferente, mas nunca deixaremos de temê-la, 

porque é o medo – e nossas diferentes estratégias e capacidades de superar 

as ameaças apesar dele – que nos transforma em algo para além da criança 

inocente que fomos um dia. 
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Anexo 1: Tabela comparativa de eventos dos enredos da variante oral “Tia-

Avó Tigre” e do livro Lon Po Po 

Tia-Avó Tigre Lon Po Po 

Vilão: Um tigre que se transforma em 

humano 

Vilão: Um lobo 

Demais personagens: Mãe e 2 filhas Demais personagens: Mãe e 3 filhas 

A mãe vai até a casa da avó para 

escolher um genro. 

A mãe vai até a casa da avó porque é 

aniversário dela. 

--- A mãe alerta as crianças para terem 

cuidado, já que ela só voltaria no dia 

seguinte. 

A mãe é devorada pela Tia-Avó Tigre no 

caminho (em uma forma de 

concessão/armadilha mágica). A fera 

vai em busca das crianças. 

O lobo vê a mãe deixar a casa e 

aproveita-se da situação. 

A fera bate à porta, mas a filha mais velha 

se recusa-se a abrir. A fera, então, busca 

subterfúgios para afinar a voz e deixar a 

mão mais macia, a fim de fazer passar-se 

pela tia-avó das crianças. 

O lobo bate à porte e finge ser a avó das 

crianças, disfarçando a voz e inventando 

justificativas para um suposto 

desencontro com a mãe. 

A filha mais velha desconfia da 

identidade da fera após ver sua face, 

mas ela diz ser uma tia-avó que as 

crianças desconheciam. 

O lobo entra e rapidamente assopra a 

vela que iluminava o local, deixando 

tudo escuro e impedindo que vejam sua 

face. 

As crianças vão dormir com a fera. Na 

calada da noite, a fera devora a criança 

mais nova. A irmã mais velha percebe 

através dos sons que a “avó” comia algo 

e pede-lhe um pouco. A fera lhe dá um 

dos dedos da irmã. Neste momento a 

mais velha compreende o que 

acontecera e descobre a identidade da 

falsa avó. 

O lobo e as crianças vão se deitar. A irmã 

mais velha esbarra em sua cauda e 

pergunta o que é aquilo. O lobo diz ser 

um novelo de linho que havia levado. Ela 

também toca as suas garras e o lobo diz 

ser uma sovela (ferramenta para fazer 

sapatos). A menina tenta acender outra 

vela, mas o lobo assopra-a novamente. 

Então, ela percebe que há algo errado. 

A menina pede para urinar e a fera 

apenas concorda que ela vá se tiver algo 

atado à sua perna (os intestinos da irmã). 

A menina desata-se e sobe em uma 

árvore. 

A menina convence o lobo de que 

ginkgo nuts são “macias e tenras como 

pele de bebê” e que ele deveria 

experimentá-las. Como o lobo não 

conseguia subir na árvore para apanhar 
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as nozes, as crianças se oferecem para 

fazê-lo. 

A fera procura a menina durante a 

madrugada e, ao amanhecer, encontra-

a sobre a árvore. A menina diz que está 

apanhando pássaros para o café-da-

manhã. 

O lobo pede que atirem nozes para ele, 

mas as crianças dizem que só é possível 

comer diretamente do pé. 

A menina pede que a fera esquente óleo 

para fritar os pássaros. Depois, diz para a 

fera fechar os olhos que ela lhe dará de 

comer, atirando os pássaros de cima da 

árvore. 

A menina mais velha diz ao lobo para 

buscar uma cesta e uma corda na casa, 

amarrá-las e atirar a outra ponta da 

corda para ela, de modo que possa 

erguer a “avó” até o alto da árvore, 

numa espécie de elevador. 

A menina joga óleo quente na boca da 

fera, que morre. 

A menina ergue o lobo até certa altura e 

solta-o, dizendo não ser forte o suficiente. 

Faz isso novamente com a ajuda de outra 

criança. E ainda uma terceira vez, com o 

auxílio da mais nova. Após as três quedas, 

o lobo morre. 

--- A mãe retorna. 
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O USO DA SUPER TECHNIRAMA 70 NO EMBRANQUECIMENTO DE 

CRISTO EM “REI DOS REIS” (1961) 

 
Thiago Henrique Felício 

 

Introdução 

Esta comunicação tem o escopo de discutir a representação 

cinematográfica do evangelho de Cristo para o cinema em King of Kings (Rei 

dos reis, Nicolas Ray, 1961). Do ponto de vista teórico-metodológico, essa 

proposta insere-se no campo das relações entre história e cinema e visa 

contribuir para a problematização de um tema central para a história das 

imagens, o da autonomia de uma obra na adaptação de um texto narrativo. 

A metodologia utilizada é a da análise fílmica e o objetivo é o de demonstrar 

que os desvios e a inserção de encenações extrabíblicas ou sem 

fundamentação histórica são construções que o filme lançou mão no intuito 

de formular um discurso. Este argumento, por seu turno, parte da constatação 

de que a obra estudada favoreceu-se de três acontecimentos importantes 

diante dos quais ela procurou demarcar posição. São eles: 1. As novas 

descobertas arqueológicas de textos judaico-cristãos antigos, entre as 

décadas de 1940 e 1950; 2. A sofisticação do debate em torno do problema 

do antissemitismo moderno; 3. A criação do Estado de Israel em maio de 1948 

e os decorrentes conflitos entre os judeus-sionistas e árabes-mulçumanos pelos 

territórios da palestina. 

King of Kings destaca-se na história das representações 

cinematográficas da vida de Jesus Cristo por ter sido o primeiro filme rodado 

totalmente em cores a ser apresentado nas salas de cinema. Mas na época, 

como atrativo para o grande público, este não foi o seu único trunfo. Os seus 

produtores tinham a clara intenção de realizar uma superprodução muito rica 

em termos de recursos e por isso disponibilizaram um orçamento inicial de 

cinco milhões de dólares. Foram contratados atores muito famosos, 

construídos cenários, mobilizada toda uma equipe técnica de grande relevo 

e feitas viagens para gravações em locações distintas, dentre outras coisas. 

Sem embargo, falamos de um título que foi feito por pessoas que queriam 
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fazer um grande clássico do cinema. Essa obra, portanto, é uma legítima 

representante da indústria cultural estadunidense e notadamente se 

posiciona como tal, consciente de sua responsabilidade enquanto porta voz 

de um ideal político e até mesmo de toda uma concepção ideológica 

geopolítica. 

Mais do que inovações técnicas, no entanto, o seu grande destaque 

realmente é a suposta historicização da figura de Cristo. Por meio de 

referências a textos e a debates históricos sofisticados, o filme buscou evitar 

estereótipos que no passado estimularam o ódio contra as pessoas de origem 

judaica. Por outro lado, a ideia de raça ainda assim opera em sua narrativa, 

tendo influenciado na atribuição das motivações e nas definições sobre como 

se dão as relações entre as diferentes personagens no tempo e espaço 

diegético.  

Se o filme posicionou-se diante de três grandes problemáticas do seu 

tempo – a do antissemitismo, a do “Cristo Histórico” e a dos conflitos judaico-

palestinos – é porque, ao aderir o debate em torno de uma história de grande 

visibilidade, ele propõe uma leitura destas questões a partir de uma 

determinada perspectiva político-ideológica. O olhar cinematográfico de 

King of kings, nesse sentido, não envolve tão somente os pressupostos da fé 

cristã, mas também a presença do virtual, por isso ela adere ao que podasse 

denominar de “teologia da imagem”. Este é o argumento central das páginas 

que se seguem. 

 

King of kings 

 Superprodução, King of kings demonstra ter tido as condições 

aparentemente necessárias a uma encenação e a um ilusionismo de grande 

maestria. A forma como sua estrutura configura as personagens ficcionais no 

tempo e no espaço diegético em função de alguns debates relevantes para 

o seu contexto de produção servem para argumentar este ponto. O faz de 

maneira a demonstrar plena consciência das regras da identificação entre os 

diferentes olhares (a mesma relação entre o olhar dos espectadores e o olhar 
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do cinema, que se apresenta aos primeiros como um olhar pré-estruturado 

sobre o mundo real, tal como mencionado anteriormente). 

 O filme trata de preservar-se das velhas leituras antissemitas desde 

os primeiros minutos da projeção. Sua narração começa pela representação 

do cerco a Jerusalém, que ocorreu durante a campanha de Pompeu na 

Judeia no ano de 63 a.C. Neste trecho, sobressaem as imagens de soldados 

romanos e uma sucessão de alguns planos gerais que aludem ao passado 

histórico em jogo: a antiga muralha destruída pelas tropas romanas, Jerusalém 

em chamas e, depois, os soldados marchando pelas ruas cobertas de sangue 

e de cadáveres de alguns dos habitantes da cidade. O narrador, por seu 

turno, explica a invasão das terras de Canaã e do reino da Judeia. E ele fala 

também sobre o cerco, sobre como Jerusalém caiu sob o olhar do general 

Pompeu: “Para ali, o chão mais sagrado de toda Jerusalém, encaminhou-se 

o cavalo de Pompeu onde nenhum pagão tinha pisado jamais, no tribunal 

dos sacerdotes o irreverente Pompeu desembarcou de seu cavalo”. Na 

encenação, vemos que, com um gesto, o vilão ordena a morte dos anciões 

que ofereciam resistência pacífica diante das portas do templo. Quanto às 

imagens que seguem após estas imagens, elas realizam uma ligação entre 

essa época e a época de Cristo por meio de um movimento elíptico. Neste 

ínterim, ressalta-se que a marca de todo este período de sessenta e três anos 

é a violência, que são expressas pelas ações cometidas pelos soldados. 

Vejamos a figura 1: 

 

Figura 1 – A cremação dos corpos pelos romanos. Fonte: King of Kings, 1961. 
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No canto direito do quadro vemos algumas pessoas enfileiradas, as 

quais sustentam um tronco de madeira sobre os seus ombros. Forma-se uma 

linha de fuga, cuja mensagem, decodificada, é a de que são muitas pessoas 

(uma fila cujo começo e fim estão fora de quadro, quer dizer, ela é tão grande 

quanto possa-se imaginar) que caminham em direção à morte (o tronco 

implica uma caminhada em direção a morte por crucificação). No primeiro 

plano e um pouco mais ao centro, um soldado romano montado a cavalo 

comanda o massacre. Detrás dele, há uma pilha de corpos em chamas em 

uma vala cavada diante das paredes de um penhasco. Complementa-se, 

assim, o conteúdo que se quer exprimir por meio deste quadro: a cremação 

comum é o destino de cada um daqueles sujeitos que carregam suas cruzes 

morro acima, pois os seus corpos, sem vida, serão atirados lá de cima. De 

forma explícita, a sequência na qual esta imagem se inseri alude aos textos “A 

Guerra dos Judeus” e “Antiguidades Judaicas”, de Flavio Josefo, que foram 

utilizadas para a ambientação da trama, para a construção dos cenários e 

para uma contextualização histórica adequada acerca do indireto domínio 

romano sobre a Judeia (Cf. BRIGTH, 2004). Ao mesmo tempo, há uma 

referência mais implícita aos campos de extermínio nazistas, afinal a grande 

fila em direção à morte e a fumaça saindo dos corpos tem muita afinidade 

com a morte dos mais de 5 milhões de judeus durante a segunda guerra.  

King of Kings foi rodado algum tempo após o término da segunda 

grande guerra. Por este motivo, há um grande cuidado na representação do 

antigo povo hebreu. É nesse sentido que devemos nos referir às suas cenas 

iniciais, quando há a alusão a dominação romana a partir do cerco romano 

à cidade de Jerusalém em 63 a.C., pois essa sequência de planos, como 

vimos anteriormente, imagens voltadas a dar destaque à perseguição e à 

violência contra os judeus, tem por função uma contextualização da 

condição social na qual os hebreus encontravam-se na época do nascimento 

de Jesus de Nazaré, de modo que as ações das personagens acabam 

justificando-se muito mais pelas condições históricas. Ao longo de toda a 

projeção, são evitados os estereótipos antissemitas construídos ao longo de 

vários séculos e reafirmados na versão de DeMille. Por outro lado, podemos 
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compreender que King of Kings na verdade não se diferencia de parte de seus 

predecessores senão por causa de pequenos detalhes, apenas na medida 

que teve um intuito diferente ao elencar cada personagem dos evangelhos 

e ao atribuir-lhes uma função dentro do modelo convencional.  

Herodes Primeiro, uma figura historicamente bem documentada, é 

mostrado como o “falso rei dos judeus nomeado pelo César” (JOSEFO, 2004). 

Como ocorre na Bíblia, o seu papel é secundário, pois logo o poderoso rei 

cede lugar ao seu filho, retratado como uma pessoa com atitudes tão 

repugnantes quanto as do pai, de forma que Antipas, também ganancioso, é 

mostrado regozijando-se com a morte dele porque isso lhe permitiu ascender 

ao trono – a opção é, novamente, a de criar a expectativa de punição, uma 

vez que essa atitude atribuída a Antipas não é histórica. E aqui temos uma das 

principais operações feitas na obra no sentido de preservar a imagem dos 

judeus perante a sua audiência, pois agora a culpa pela crucificação de 

Cristo é de Antipas, personagem que agia totalmente a despeito das 

tradições hebraicas. 

Herodes Antipas e os seus familiares aparecem quase sempre em 

associação com outro personagem do núcleo da elite dirigente, isto é, Poncio 

Pilatos, o ambicioso procurador romano, retratado como um sujeito cujas 

ações correspondem sempre ao seu anseio por suceder a ninguém menos do 

que o imperador Tibério Cláudio Nero. Uma sequência em que Pilatos ordena 

que sejam pendurados nos pilares do santuário às imagens de Tibério pode 

ilustrar melhor essa comunhão de interesses de uma classe dirigente tacanha. 

As imagens mostram que o procurador age em total desconsideração e 

ignorância no que diz respeito às tradições hebraicas segundo as quais deve-

se evitar pinturas ou estátuas para evitar idolatria. Embora aqui o filme pareça 

traçar uma anedota extrabíblica, a verdade é que a narrativa antecipa a 

passagem em que Jesus expulsa os vendilhões do templo, porque, 

novamente, se quer contextualizar os acontecimentos. Assim, a reação 

advém de Batista, que se dirige ao palácio onde estão Herodes, Pilatos e os 

outros, numa cena que lança mão de uma montagem em plongée e contra-

plongée, de maneira a dar maior evidencia às contradições entre a elite 



341 
FELÍCIO. O uso da Super Technirama 70 no embranquecimento de Cristo em “Reis dos 
Reis” (1961) 

 
 

dirigente e o povo hebreu e de modo a dar destaque também ao tom 

desafiador com o qual o povo começa a se dirigir aos representantes do 

poder: 

 

Figura 2 – Montagem em plongée e contra-plongée: Batista desafia a elite. 

 
Fonte: King of Kings, 1961. 

 

Numa das imagens a câmera foca a varanda do palácio onde estão 

os membros da elite, todos os personagens centrais deste núcleo, num 

enquadramento comumente referido pela teoria do cinema e pelos cineastas 

como “Contra-Plongée”, isto é, numa fotografia onde vemos a cena de baixo 

para cima, como se a câmera estivesse deitada e apontada para cima, 

técnica comumente utilizada para transmitir a ideia de poder. Da esquerda 

para direita estão Poncio Pilatos, sua esposa Cláudia, Lucius, Caifás, Herodias, 

Salomé e, por fim, Herodes. Por outro lado, no contraplano, a câmera mostra 

João Batista, que se posta em pé diante da varanda, onde é mostrado ao 

lado de várias pessoas, em um enquadramento diametralmente oposto ao 

anterior, de cima para baixo, em “plongée”. As imagens são autoexplicativas: 

acima, estão os líderes políticos, que se portam com ar de superioridade, 

apesar de sua falta de legitimidade. Abaixo, está o povo, encabeçado por 

Batista, que se revolta com o desrespeito pelas tradições e que consegue 
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passar uma superioridade moral mesmo sem ter uma posição de prestigio. A 

consequência de sua atitude, ao final desta cena, é a sua prisão – Batista não 

seria, portanto, um legitimo representante do povo hebreu, que luta contra as 

malfeitorias do império? 

Iscariotes, personagem muito instrumentalizada por representações 

antissemitas, distancia-se do convencional papel de traidor e culpado pela 

morte do salvador presente em muitas representações que queriam explorar 

ou até mesmo estimular o sentimento de ódio do seu público. Ele sequer 

aparece ao lado dos vilões da história e a traição de Cristo, por seu turno, 

ocorre porque ele imaginou que ao ser preso Jesus finalmente iria se rebelar 

contra o Império. Enfim, notavelmente, King of Kings procurou evitar os 

estereótipos e as referências do novo testamento que vinham sendo usadas 

para atacar os judeus. Ocorre que essa opção, como veremos mais 

adequadamente no próximo tópico, não é assim tão fortuita.  

 

“Cristo histórico” ou “American Jesus”? 

Na primeira aparição da personagem de Jesus Cristo, que se dá apenas 

após trinta minutos de projeção, há uma utilização da convencional 

operação de campo e contracampo, cuja referência é de interesse para 

discussão que propõe-se nesta parte do texto. Trata-se de dois planos que 

enfatizam os detalhes dos olhos dos atores em cena, conforme a figura três, 

reproduzida logo abaixo: 

 

Figura 3 - Jesus e João Batista trocam olhares após o batismo nas águas. 

 
Fonte: King of Kings, 1961. 
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Como foi mostrado anteriormente, King of kings recorre à uma pesquisa 

para a construção dos cenários e para uma contextualização histórica 

adequada acerca do domínio romano sob a Judeia.  Em parte, o processo 

decorre do uso de fontes históricas a partir de uma leitura mais crítica. É 

esclarecedor o fato de que apenas parcialmente o roteiro de King of kings 

preocupa-se em não ser uma fábula inventada para que a história seja 

narrada ao público simplesmente como se gostaria que ela tivesse 

acontecido. O filme é seletivo, pois em apenas alguns trechos busca 

fundamentar historicamente o seu roteiro, como quando buscou sobrepujar 

certas leituras enviesadas. Mas quando mostra Jesus, ao contrário, o filme 

manteve-se fiel à mesma tradição contra a qual ele mobilizou os debates mais 

sofisticados. 

Das personagens bíblicas do “Novo Testamento”, qual seria melhor 

candidata do que Iscariotes para preencher o espaço destinado aos 

malfeitores na teologia maniqueísta? Afinal de contas, nossas bíblias 

domésticas não são muito claras quando nos informam que o discípulo 

entregou Jesus por dinheiro e depois morreu em consequência dessa sua 

traição? A verdade é que estes fatos não são tão bem estabelecidos como 

costuma-se propagar, de forma que a interpretação odiosa, hegemônica ao 

longo do tempo, foi apenas uma, certamente bastante problemática, dentre 

outras possíveis. A opção em King of kings demonstra isso. Ela estabelece uma 

associação entre Judas e Barrabás, numa leitura em que ambos eram zelotes, 

grupo político conhecido por sua luta pela libertação dos judeus da 

dominação romana. No desenrolar da trama, estabelece-se que a libertação 

do povo hebreu foi sempre o intento de Judas. Suas ações nem mesmo 

implicavam propriamente uma traição, visto que ele de fato acreditava em 

Jesus e imaginava, inocentemente, que sua prisão despertaria nele os seus 

poderes adormecidos. A encenação quer desviar-se do antissemitismo, 

obviamente. Mas trata-se também de uma formulação inapropriadamente 

antibíblica? Essa associação entre as duas personagens e o grupo dos zelotas 

era sim uma possibilidade histórica. A ideia de que haveria uma liderança 

como a de Barrabás é uma reflexão histórica que dialogava com as novas 
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descobertas arqueológicas dos “manuscritos de Nag Hammadi”, encontrados 

no ano de 1945, e dos “manuscritos do Mar Morto”, do ano de 1947, as quais 

estavam na raiz dessa legitima reflexão em torno das expectativas 

messiânicas dos hebreus sob o jugo dos romanos antes do estabelecimento 

do Cristianismo (cf. VADICO, 2005: p.75). 

Até aqui procurou-se deixar claro que King of Kings está falando sobre 

a comunidade judaica de sua época no mesmo instante em que trata sobre 

o antigo povo hebreu. Pouco se disse, porém, acerca da correlação entre 

Jesus, e também Maria, e os Estados Unidos da década de 1960. Para tanto, 

cabe retomar a operação de campo e contracampo que reproduzimos 

anteriormente, com os planos detalhes dos olhos das personagens. Vale 

recordar que estes dois planos integram um conjunto maior em que há uma 

tensão por meio de recursos de decupagem, tais como a alternância entre 

imagens que mostram a ação das personagens em primeiro plano e as que 

mostram o contexto a sua volta, ou a trilha sonora, que busca mobilizar o 

emocional do espectador, entre outros. Por sua vez, todo esse suspense serve 

para que um pequeno detalhe não passe desapercebido, o de que Cristo, 

agora visto em cores no cinema, é retratado com os olhos imensamente azuis. 

Este não é apenas um detalhe inútil, mas faz parte de toda uma operação 

por meio da qual o filme tece uma aproximação entre Jesus e os Estados 

Unidos, afinal a única função do plano detalhe é a imagem do ator e os seus 

traços fenótipos. 

Maria, a mãe de Jesus, em King of Kings é uma mulher do lar – e sobre 

este aspecto do filme, é interessante a leitura de Oliveira et al (2016)., a qual 

demonstra que a representação de Maria redunda em imagens que nos 

permitem hoje um olhar privilegiado sobre a representação de um 

“imaginário” feminino conservador. Em casa, ela recebe visitas, e é quase 

possível imaginá-la passando roupas com um ferro elétrico enquanto 

conversa com João Batista; ou então vê-la servindo uma refeição típica dos 

Estados Unidos dos anos 1960 para sua amiga Maria Madalena. Neste ponto, 

não é preciso maiores considerações, uma vez que é muito evidente que 

roteiro pautou-se de forma integral no chamado american way of life para 
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caracterizar as personagens que constituíram o núcleo ligado a Jesus Cristo, 

retratado como um homem branco, de olhos azuis e de traços, valores e 

comportamentos estadunidenses. E, nesse sentido, o filme é mais uma peça 

de propaganda do bem-estar social gerado por meio do crescimento 

econômico aos moldes capitalistas e também é um discurso que visa 

naturalizar uma associação entre Jesus Cristo e os valores norte-americanos, 

atribuindo aos Estados Unidos, assim, uma natureza divina – a cor dos olhos do 

ator é a maneira do filme dizer que Jesus é americano, pois ele só poderia 

estar ao lado do país líder do “mundo livre” e “democrático”. Por este motivo, 

porque tratou de aproveitar-se principalmente da popularidade de Cristo 

para impor uma ideologia política, é que neste ponto King of Kings não 

recorreu a debates históricos sofisticados, como no caso das construções 

narrativas em torno de Barrabás e de Iscariotes, afinal, aqui, eles não 

favoreceriam o discurso que se almejava. 

Em King of Kings há um esforço no sentido de associar os vilões ao 

Oriente Médio do século XX, ao mundo árabe-mulçumano. Os seus figurinos 

são similares às roupas que a Disney utiliza na encenação de histórias árabes 

muito famosas e as suas maquiagens visavam um tom de pele um pouco mais 

bronzeado. Essa caracterização tinha o intuito claro de tecer um contraponto 

entre o núcleo herodiano e o povo hebreu e, ao mesmo tempo, de associar 

os primeiros ao universo árabe. O filme, assim, toma uma posição diante da 

história da criação do Estado de Israel e também diante do avanço sionista 

em direção ao território palestino durante os anos que se seguiram, em 

especial diante da chamada Guerra de Suez, conflito que, como argumenta 

Neto, tinha como motivo central a divergência de interesses econômicos 

entre os estados-nações envolvidos, Grã-Bretanha, França e Israel de um lado 

e, do outro lado, Egito (Cf. NETO, 2012), sendo que a forma como o filme se 

posiciona sobre estes eventos e tal que é quase impossível não entender que 

trata-se de justificar a morte de palestinos pela desumanização de árabes-

mulçumanos. Nesse sentido, pode-se afirmar também que o filme não evitou 

estereótipos antissemitas, mas deslocou o ódio racial, mudando o alvo de um 

grupo étnico-cultural para outro, este também de origem semita. Tanto 
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Herodes o Grande quanto Antipas são apresentados com essas 

características que nos permitem associa-los muito rapidamente ao universo 

cultural árabe do Oriente Médio, à despeito da tradição historiográfica 

bíblica, que nos diz que eles são de ascendência edomita, povo que teria 

desaparecido lentamente da história após a vinda de Jesus Cristo (cf. 

SCHWANTES, 2008).  

Em King of Kings o maniqueísmo melodramático, apoiado no 

voyeurismo do espectador. É exatamente o que acontece com Herodes o 

Grande, agora o árabe responsável pela cruel morte dos recém-nascidos. 

Logo no começo do filme, a narrativa explora essa fórmula, e, de forma muita 

ágil, nos dá um primeiro momento de “satisfação”, que serve como um 

prelúdio ao desenlace, um alívio imediato antes do esperado fim da trama, 

ao mostrar o vilão sendo castigado por uma pessoa ainda mais cruel, o seu 

próprio filho, que chuta seu pai moribundo escada abaixo, para uma morte 

indigna e solitária. Antipas, por seu turno, como rei, nada mais fará do que 

manter-se passivo diante dos acontecimentos, agindo sempre em reação a 

eles, refém de sua própria ganancia e degenerescência. Ao longo filme há 

uma expectativa sobre o momento de sua punição.  

É na sua relação familiar que Antipas se difere dos bons moços, ou seja, 

Cristo, que, obviamente é filho de uma mulher irretocável, mas também os 

zelotas, cujos integrantes tem uma fidelidade um com o outro em sua amizade 

e em sua luta armada. Ele se diferencia até mesmo de Pilatos, cuja vantagem 

é ter uma esposa como Cláudia e um subordinado como Lucius, ambos muito 

mais atentos às verdades proferidas por Jesus (sobre este ponto, a conversão 

de ambas personagens serve como promessa de redenção, uma vez que no 

jogo de identificação, invariavelmente, sobra ao império romano uma 

correlação com as nações europeias imperialistas dos séculos XIX e XX). 

Partindo de moralismos, o filme contrapõe Maria, a mulher modelo a ser 

seguido, recatada, do lar, às mulheres da família de Herodes Antipas, estas 

que ocupam o lugar reservado aos vilões da história. Assim, Salomé e Herodias 

são apresentadas como moças jovens e cruéis. Suas vidas são dedicadas à 

um gozo que lhes é permitido porque a elas cabe desfrutar das vantagens 
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obtidas em consequência do fato de Antípas manter-se no comando de Judá 

e da cidade de Jerusalém, ainda que ilegitimamente. Acima de tudo, ataca-

se a relação familiar destas personagens, uma vez que Antipas demonstra 

interesse sexual por sua enteada, a qual, por seu turno, aproveita-se disso, fato 

que rende uma longa cena com uma dança do ventre muito sensualizada e 

feita de uma forma estranhamente dedicada, já que o intento era o de 

mostrar que havia um prazer implícito na morte de João Batista e, 

consequentemente, no assassinato do povo hebreu – aqui o flagrante da 

tomada de posição, uma vez que o filme afirma que no conflito palestino os 

árabes estão errados, são degenerados e não tem nenhum direito às terras 

de Israel ou a qualquer outro território que as chamadas “potências 

ocidentais” venham a ter interesse.   

Por fim, o que o filme diz é que a família de Herodes, com toda sua 

depravação e gosto pela morte e pela violência, é de um povo estrangeiro 

e, como tal, um grande inimigo tanto dos judeus como dos cristãos, ao passo 

que as roupas, os gestos e o cabelo cacheado são uma clara menção ao 

universo árabe a partir de um estereótipo orientalista. Visava-se, portanto, as 

nações do chamado “oriente próximo”. Essa tomada de posição, que ocorre 

na medida em que “mocinhos” e “bandidos” são identificados com grupos 

sociais em específico, é possível porque o filme não teve a intenção de romper 

com o modo de representação naturalista de Hollywood, embora isso possa 

parecer assim não apenas por conta de sua oposição a certas leituras mais 

convencionais, mas também pela presença de figuras como Orson Wells, 

contratado para a narração da história, e do próprio diretor Nicolas Ray, que 

era um nome muito bem quisto pela crítica francesa, mais ligada ao “cinema 

moderno”, quando ele foi contratado. Todas estas coisas, deve-se anotar, 

foram mobilizadas para um maior “efeito de realidade”, mas não para romper 

com o modelo clássico. 
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Considerações Finais 

King of Kings teve o intuito de romper com a difamação do antigo povo 

hebreu, pois era por este meio que algumas representações logravam atacar 

a comunidade judaica antes da segunda guerra mundial. Mas essa não foi a 

única questão que marcou o seu discurso. Observando mais detalhadamente 

o conteúdo das imagens, a composição da fotografia, a sequência de planos 

e alguns outros elementos mais básicos, fica claro que estava em jogo uma 

visão ideológica acerca do universo geopolítico do seu contexto de 

produção.  

Tratava-se de impor ao seu espectador uma leitura antissemita que 

visava agora os árabes e mulçumanos, e este aspecto específico desta 

narrativa pode ser lido como de interesse maior para o campo das relações 

entre história e cinema, onde há uma parcela da literatura que tem apontado 

para as narrativas fílmicas que tecem um discurso sobre a história como 

correlatas ao discurso dos historiadores, resguardadas as devidas 

especificidades de cada uma das formas de discurso, o escrito e o 

audiovisual. Em King of Kings, no entanto, não é feito a partir de uma 

problematização das fontes, por meio da qual investiga-se uma questão a ser 

desenvolvida. Ao invés disso, instrumentaliza as fontes históricas, bem como 

alguns outros diferentes elementos, inclusive aqueles ligados à contestação 

da decupagem clássica, como no caso da escolha de nomes ligados ao 

cinema moderno para compor o quadro de profissionais na produção. O seu 

intuito, ao invés de escrever uma história problema com base em dados 

confiáveis, é o de obter um efeito de realidade. Ou seja, as fontes históricas 

foram utilizadas, mas elas serviam a um objetivo que era o de dar um maior 

“realismo” ao filme bem como para embasar um discurso. Nessa operação, 

adequa-se os fatos ao discurso e não o inverso.  

A análise fílmica aqui tratada aponta para o fato de que em King of 

Kings a religião cristã e também a memória da segunda grande guerra foram 

ambas instrumentalizadas, ou seja, foram mobilizadas no intuito de dar 

legitimidade e impor uma leitura ideológica – e trata-se mesmo de uma 

imposição, pois, como se argumentou nas páginas anteriores, enquanto 
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espectadores podemos apenas receber as imagens prontas sem que se possa 

escolher o seu conteúdo e as suas correlações. Conclui-se que a obra pode 

ser vista como uma peça de propaganda do eixo capitalista encabeçado 

pelos Estados Unidos durante os anos da guerra fria: um anúncio do american 

way of life; uma defesa do conservadorismo estadunidense e, principalmente, 

uma propaganda para a guerra contra os países do chamado “oriente 

próximo”, num ataque franco ao universo árabe-mulçumano.  
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