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RESUMO 
 
 

Este trabalho tem como objeto de análise o mangá – revista em quadrinhos 

japonesa – intitulado Kozure Ookami, em sua tradução literal, O Lobo Acompanhado 

de seu Filhote, de autoria de Kazuo Koike e Goseki Kojima, criado e publicado no 

Japão, de 1970 a 1976. O objetivo deste estudo foi a busca por um entendimento 

sobre o processo de penetração e atuação que o mangá realiza na sociedade e 

como são problematizadas as diferentes dimensões e práticas sociais presentes, 

assim como os sujeitos, seus embates e os enfrentamentos que permeiam as 

narrativas e os papéis sociais que estes representam nestas. A escolha deste 

mangá como fonte de pesquisa se deu por sua singularidade e riqueza como veículo 

narrativo, oferecendo uma infinidade de possibilidades para o estudo histórico. 

Partindo dos quadrinhos base desta pesquisa, foi possível identificar e evidenciar 

práticas sociais diversas, embates, anseios, valores e sensibilidades que estão 

presentes na visão de mundo de Koike e Kojima, enquanto sujeitos históricos que 

vivenciam suas experiências, inseridos dentro do tecido social, numa relação de 

dialogicidade com sua própria época e cotidiano. Contrapondo com a fonte utilizada, 

a análise foi realizada utilizando documentos diversos, sendo possível assim, captar 

permanências, rupturas e resistências que estavam presentes na sociedade 

japonesa do pós-Segunda Guerra Mundial, caracterizada pelo processo em larga 

escala de desenvolvimento capitalista. 

 

Palavras-chave: mangá, O Lobo Acompanhado de seu Filhote, Kazuo Koike, Goseki 

Kojima, sociedade japonesa, experiências. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 

This work has as its object of analysis the manga – japanese comics – comic book 

titled Kozure Ookami, in its literal translation, The Wolf with his Cub, by Kazuo Koike 

and Goseki Kojima, created and published in Japan from 1970 to 1976. The goal of 

this study was the search for an understanding of the process of penetration and 

acting that manga does in society and how they are problematizadas different 

dimensions and social practices, as well as the subject, their collisions and clashes 

that permeate the narratives and social roles that these represent these. The choice 

of this manga as source search gave for its uniqueness and richness as a narrative, 

offering a infinity of possibilities for historical study. Extends the basic comics, this 

research was to identify and highlight social practices, collisions, aspirations, values 

and sensitivities that are present in the worldview of Koike and Kojima, while 

historical subjects who experience their experiences, inserted within the social 

fabricin a dialogicidade relationship with his own time and everyday life. Contrasting 

with the font used, the analysis was conducted using various documents, and can 

thus capture stays, ruptures and resistance that were present in Japanese society of 

post-World War II, characterized by large-scale process of capitalist development. 

  

Tags: manga, The Wolf with his Cub, Kazuo Koike, Goseki Kojima, Japanese 

society, experiences. 
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Introdução 
 
 

Embora exista uma idéia disseminada de que somente a partir das obras do 

artista Roy Lichtenstein1

 

, as histórias em quadrinhos ganharam o status de arte, a 

trajetória destas no circuito artístico iniciou-se há muito mais tempo, conforme 

aponta Moacy Cirne: 

Quando a problemática comunicacional passou a ser estudada e 
questionada em profundidade, quando a cultura de massa começou a 
receber um tratamento crítico fundado na semiologia e na Teoria científica 
da História, os quadrinhos despontaram – ao lado do cinema – revelando 
uma pujança estética já presente no Little Nemo de 1905!2

 
 

 

Circulando (e criados) a princípio no seio dos jornais e não em galerias de 

artes, os quadrinhos por muito tempo foram alvo de críticas ferozes, consideradas 

“subliteratura prejudicial ao desenvolvimento intelectual das crianças.”3, conforme 

aponta Cyrne. Frutos da concorrência entre os jornais que, para atender uma 

demanda capitalista de aumento das vendas e, ainda, utilizam-se de técnicas de 

reprodutibilidade para alcançar seus fins – atingir um número elevado de leitores – 

os quadrinhos ultrapassam esse objetivo e conseguem manter sua aura artística e 

qualidades criativas, sintetizando técnicas da pintura, da literatura e do cinema, e 

projetar uma consciência crítica nos leitores, caracterizada como a literatura de 

massa por excelência do século XX4

Os quadrinhos, juntamente com o cinema, a televisão e o rádio, formam o 

conjunto artístico, inserido na indústria cultural, que, quando do seu aparecimento, 

contaram com novas técnicas de reprodução. Embora não atacasse diretamente os 

quadrinhos a princípio, o pensamento apocalíptico - como ficou conhecida a visão da 

Escola de Frankfurt, representada principalmente pelas figuras de dois de seus 

representantes mais radicais, Max Horkheimer e Theodor Adorno – é caracterizado 

 e, deste século atual também. 

                                                 
1  Roy Lichtenstein (1923-1997), artista estadunidense, fez parte de uma geração artística, 
representante da pop art (movimento surgido em meados dos anos 50, mas que se tornou visível 
mais fortemente nos anos 60), que refutou o expressionismo abstrato, para abarcar o mundo comum, 
o cotidiano das pessoas. Suas obras foram realizadas a partir de histórias em quadrinhos. 
2 A Linguagem dos Quadrinhos: o universo estrutural de Ziraldo e Maurício de Sousa. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Vozes, 1973. pág. 9. 
3 A Explosão Criativa dos Quadrinhos. 4. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 1974. pág. 11. 
4 Idem, pág. 22-23. 
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pelo pessimismo quanto às novas manifestações artísticas e suas técnicas de 

reprodução de arte; desprezavam toda a arte produzida com o intuito de consumo 

de massas, apenas para satisfazer os lucros. 

Antes destas novas modalidades artísticas, apreciar arte era composto por 

todo um ritual. Literatura clássica, por exemplo, exige disciplina de seu leitor, que ele 

se demore em cada página; a pintura, um quadro, exige que seu apreciador atente-

se aos detalhes, as nuances para obter uma compreensão do todo (ou muitas 

vezes, é uma arte para não ser compreendida, apenas apreciada); música clássica, 

como Mahler, Debussy e Bach, o ouvinte, de preferência, deve permanecer em 

silêncio, olhos fechados, fruir o som, deixar que o mesmo invada a mente e se 

aproprie de todo o corpo. E todo este ritual, pertencente apenas a arte elitizada, 

pode ser aplicado também nas outras modalidades artísticas que floresceram a partir 

do século XX; os consumidores destas não são seres amorfos, alienáveis perante a 

produção cultural, que se deixam levar pela dinâmica veloz, como afirmam 

Horkheimer e Adorno: 

 
A atrofia da imaginação e da espontaneidade do consumidor cultural de 
hoje não tem necessidade de ser explicada em termos psicológicos. Os 
próprios produtos, desde o mais típico, o filme sonoro, paralisam aquelas 
faculdades pela sua própria constituição objetiva. Eles são feitos de modo 
que a sua apresentação exige, por um lado, rapidez de percepção, 
capacidade de observação e competência específica, e por outro é feita de 
modo a vetar, de fato, a atividade mental do espectador, se ele não quiser 
perder os fatos que, rapidamente, se desenrolam à sua frente.5

 
 

 

Todo o tom dos teóricos aqui remete a uma reflexão aristocrática e 

hierárquica sobre a arte, como se a mesma fosse algo monolítico, inatingível e 

imutável e os desdobramentos para os quais o artístico rumou, fossem algo 

degradante, aviltante, inadmissível e quanto à dimensão de diversão, devendo ser 

conservado seu caráter de apreciação concentrada, visão equivocada, “radicalmente 

pura e elevada da arte”.6

Uma outra questão, embutida no bojo desta discussão, é a crítica do discurso   

dominante que, segundo os autores citados, se utiliza dos meios de massa, para 

  

                                                 
5 A Indústria Cultural: O Iluminismo como Mistificação de Massas. In: LIMA, Luiz Costa (Org.). Teoria 
da Cultura de Massa. 7. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2005. pág. 175. 
6 MARTIN-BARBERO, Jesús. Dos Meios às Mediações: Comunicação, cultura e hegemonia. Rio de 
Janeiro: Editora UFRJ, 1997. pág. 71. 
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exercer controle ideológico sobre o coletivo, como se os indivíduos fossem tabulas 

rasas, desprovidos de projetos próprios e visões particulares do mundo e se a 

própria recepção e internalização das mensagens fossem unas e comuns a todos os 

elementos daquele grupo, assim nas palavras de Martin-Barbero: 

 

 
[...] alguns pesquisadores começaram a suspeitar daquela imagem do 
processo na qual não cabiam mais figuras além das estratégias do 
dominador, na qual tudo transcorria entre emissores-dominantes e 
receptores-dominados sem o menor indício de sedução nem resistência, e 
na qual, pela estrutura da mensagem, não atravessavam os conflitos nem 
as contradições e muito menos as lutas. (1997:pág. 15) 

 

 

Mas Walter Benjamin, desgarrado das amarras do pessimismo de seus 

colegas frankfurtianos, defendia, por exemplo, o cinema como um difusor cultural. 

Fazendo primeiramente uma alusão ao pensamento de Adorno, logo em seguida o 

rebate: 

 
Afirma-se que as massas procuram na obra de arte distração, enquanto o 
conhecedor a aborda com recolhimento. Para as massas, a obra de arte 
seria objeto de diversão, e para o conhecedor, objeto de devoção. [...] quem 
se recolhe diante de uma obra de arte mergulha dentro dela e nela se 
dissolve [...] A massa distraída, pelo contrário, faz a obra de arte mergulhar 
em si, envolve-a com o ritmo de suas vagas, absorve-a em seu fluxo.7

 
 

 

E este “mergulhar em si” se dá graças às técnicas da reprodução das artes, 

que aproximando-as do “homem-massa”, modifica suas relações sociais com as 

mesmas, permitem que possam ser usadas e desfrutadas8

E também como as demais mídias, os quadrinhos sofreram objeções, como já 

citado anteriormente. A “caça às bruxas” no mundo dos comics atingiu seu auge em 

outubro de 1954, quando da criação nos Estados Unidos, de uma série de diretrizes 

para a confecção e divulgação das histórias em quadrinhos, tendo por principal 

objetivo, que estas veiculassem apenas mensagens ingênuas e saudáveis às 

, e transformadas numa 

experiência social gratificante e ainda assim, preservando seu caráter de criticidade. 

                                                 
7 A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. In: Magia e técnica, arte e política: ensaios 
sobre literatura e história da cultura. 7. ed. São Paulo: Brasiliense, 1996. págs. 192-193. 
8 MARTIN-BARBERO, Jesús. Dos Meios às Mediações: Comunicação, cultura e hegemonia. Rio de 
Janeiro: Editora UFRJ, 1997. pág. 74. 
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crianças, obstruindo quaisquer tentativas de distribuição de gibis com temas adultos, 

para preservação da moral norte-americana e para refrear o crescimento da 

delinquência juvenil, assim como coibir críticas a conduta política do governo9

Como a cultura popular norte-americana se enraizou em diversos países, ela 

passou a determinar o tom da cultura pop

. 

10

Partindo destas considerações iniciais, o objeto da pesquisa proposta neste, é 

o estudo dos mangás

 mundial, em especial para todo o 

Ocidente. Se no lado de cá do globo as histórias em quadrinhos não tinham 

permissão para serem adultas, fazendo parte da indústria de entretenimento infantil, 

no Japão os quadrinhos – os mangás - rumaram por caminhos diferentes, atingindo 

todos os temas, para agradar a diferenciados públicos.    

11

Ocupando uma posição de destaque, como uma das formas de arte mais 

originais da atualidade, a indústria de mangás se tornou algo absolutamente sem 

paralelos no universo dos quadrinhos, alcançando um status de aceitação tão 

significativo, que vem ofuscando, nos últimos anos, o tradicionalismo das HQ´s 

ocidentais, que sofrem há muito, com a incapacidade de renovação da indústria, 

sucumbindo pela falta de inventividade (entre outros fatores).  

, as histórias em quadrinhos japonesas, enquanto importante 

fenômeno de cultura de massas da atualidade e veiculador cultural, presente em 

diversas áreas: na mídia impressa (em formato de revistas e livros, contando com 

editoras especializadas e espaços específicos em livrarias) e em suas outras formas 

de expressão (televisão, cinema, internet e jogos para computador). 

                                                 
9 Rogério de Campos, ex-diretor da Conrad Editora (uma das maiores editoras especializadas em 
mangás no Brasil), prefaciando Mangá: como o Japão reinventou os quadrinhos, de Paul Gravett, 
afirma que o Comics Code, o conjunto de leis que exerceram censura no universo dos quadrinhos 
dentro dos EUA, que vigorou até a década de 1970, criado pela entidade formada pelas grandes 
editoras de quadrinhos (Comics Magazine Association of American – CMAA) daquele país, foi uma 
resposta à pressão exercida pela Igreja, pela mídia sensacionalista e por uma comissão do Senado 
estadunidense, que, unidas, acusavam os gibis de serem os responsáveis pelo surgimento e pela 
crescente delinquência juvenil. O novo código também serviria para eliminar os indesejáveis 
concorrentes destas grandes editoras, que, sem alternativas, tiveram que abandonar este ramo. 
10 Cultura pop, conceito criado no século XX, é um fenômeno ligado à industrialização (SATO:2007). 
Filmes, músicas, televisão, mídia impressa, são lançados no mercado consumidor e, este, fará uma 
seleção natural, sendo que pouquíssimos se destacarão; tudo o que se integra ao gosto popular, de 
um modo geral, pode ser qualificado como cultura pop e sua análise recairá através da identificação 
popular, e quanto tempo ele permanece no mercado, assim é também com relação a seu consumo. 
No caso dos EUA, após a Segunda Guerra Mundial, este encabeçou um dos pólos de influência 
mundial. Através de muitos caminhos – música, cinema, histórias em quadrinhos até alimentação – o 
“american way” foi se disseminando e, muitos países, sob essa influência, passaram a ver, ler, ouvir e 
até comer o que os norte-americanos desfrutavam. Coca-cola, Macdonald’s, Superman, Barbie. 
11 Empregarei no decorrer de todo o estudo, o termo aportuguesado “mangá”, utilizado no Brasil com 
acento. Convencionou-se a escrita deste termo assim, pois a grafia da palavra em japonês é manga, 
para diferenciar o quadrinho japonês da fruta manga. 
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Embora os mangás, representem atualmente, um sexto da receita da indústria 

de revistas japonesas, e seu lucro seja estimado em 5 bilhões de dólares anuais e 

gozem de enorme prestígio e aceitação no mercado internacional, fazendo-se notar 

a influência do seu traçado peculiar, seja em propagandas como a da Buxton 

Mineral Water (a água mineral oficial do torneio de tênis de Winbledon), ou a 

imagem de Marianne, símbolo da França, em formato de mangá para o ano-novo de 

200312, ou ainda, a nova roupagem de a Turma da Mônica, de Maurício de Sousa, 

apresentando os personagens em sua fase adolescente e em “estilo mangá”, os 

quadrinhos japoneses, desde seu lançamento no mercado interno japonês, em 

princípios do século XX até os anos 1990, sofreram uma série de discriminações por 

parte do mundo ocidental13

Diversos críticos norte-americanos, ao entrarem em contato com os mangás, 

ainda na década de 1980, classificaram-nos como “sadistas”, “violentos” e com “forte 

apelo sexual”. Em matéria do The Wall Street Journal, de 1987: “Adultos no Japão 

Ainda Lêem Quadrinhos e Têm Fantasias”

, em especial, dos Estados Unidos. 

14

Gravett (2006), relata que em Mangá!Mangá!, obra de 1983, estudo sobre os 

quadrinhos japoneses de Frederik Schodt, este explica o significado do termo manga, 

passando uma idéia distorcida: man, que significa “involuntário” e, secundariamente, 

“moralmente corrupto” e ga, que significa “imagens”, produziu a tradução “imagens 

irresponsáveis”. Esta definição errônea foi disseminada pela mídia, estigmatizando o 

mangá pelo mundo ocidental. 

 – esta era a imagem que o Ocidente 

fazia dos quadrinhos japoneses à época: adultos, em trens e ônibus, absortos com 

histórias em quadrinhos de sexo, violência e fantasia. 

Ainda em uma reportagem de janeiro de 2002, o New York Times retomou a 

crítica ao mangá, afirmando que o baixo nível de alfabetização no Japão, se devia 

                                                 
12 GRAVETT, Paul. Mangá: como o Japão reinventou os quadrinhos. São Paulo: Conrad Editora,2006. 
13 Fatores como xenofobia e protecionismo comercial foram preponderantes quanto à aceitação dos 
mangás no Ocidente. Também as modificações para adaptação no mercado ocidental eram 
dispendiosas, sendo o tamanho considerável das histórias um entrave nas traduções e seus quadros 
precisavam ser rearranjados para serem lidos ao modo ocidental, já que os originais têm sua 
disposição de leitura da direita para a esquerda. 
Comparativamente, os animes (desenhos animados japoneses) veiculados a partir da década de 
1960 nos Estados Unidos, como Astro Boy, Gigantor e Speed Racer, com repercussão positiva do 
público, tiveram um papel fundamental para a posterior aceitação dos mangás. Os animes 
representavam uma alternativa relativamente barata para preenchimento da grade televisiva infantil, 
exigindo poucas mudanças, como dublagem e edição de cenas para atendimento de normas 
estrangeiras de conteúdo. 
14 GRAVETT, Paul. Mangá: como o Japão reinventou os quadrinhos. São Paulo: Conrad Editora, 
2006. pág. 13. 
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ao grande tempo despendido na leitura destes quadrinhos, ao invés dos japoneses 

tentarem assimilar os ideogramas da língua japonesa. Resultado: o jornal foi 

posteriormente obrigado a se retratar, reconhecendo que o nível de alfabetização do 

Japão é altíssimo, muito maior do que o dos Estados Unidos, inclusive15

Por quê os mangás são parte integrante do cotidiano japonês? Segundo 

Luyten (2000), o indivíduo japonês, em todos os aspectos de sua convivência social 

(família, escola e trabalho), é regido por um conjunto rígido de normas de conduta, 

envolvendo respeito, hierarquia e cerimoniais. É natural que, diante de um cotidiano 

regrado e repressor, onde os relacionamentos interpessoais são frios e distantes, a 

imaginação e a criatividade encontrem maneiras a serem expressas. E o mangá é 

uma das principais, senão a principal, via para esta expressão. 

. 

Outro fator importante é o tamanho aliado ao preço. A maior parte das 

revistas de mangá conta com um número elevado de histórias, cerca de seis até 

vinte, sendo que algumas revistas mensais podem chegar até mil páginas e, as 

semanais, de duzentas a quatrocentas páginas. A Shonen Sunday, revista voltada 

para garotos, publicada semanalmente, contendo mais de 400 páginas, custa 220 

ienes, o equivalente a U$ 2,46, aproximadamente. Além disto, os mangás são 

facilmente encontrados em bibliotecas, lojas especializadas, bancas, lojas de 

conveniência, máquinas automáticas e até em cafés, que podem contar com uma 

coletânea de 20 a 30 mil exemplares16

Outro fator relevante é que o Japão, sendo um país extremamente pequeno, 

com geografia acidentada e montanhosa, para abarcar uma população de mais de 

127,5 milhões de habitantes (2009)

. 

17

 No que concerne ao universo adulto, o mangá também é uma importante 

opção de entretenimento, podendo ser lido dentro de trens, metrôs e ônibus, já que 

o povo japonês, de um modo geral, realiza uma jornada de trabalho bastante longa 

(até 14 horas por dia), sem muita possibilidade de tempo para diversão no dia-a-dia. 

, enfrenta problemas de espaço físico e, não 

apenas com relação à habitação, mas também quanto às áreas de recreação, 

escassas, motivo pelo qual o mangá tornou-se um elemento indispensável como 

forma de entretenimento para as crianças. 

                                                 
15GRAVETT, Paul. Mangá: como o Japão reinventou os quadrinhos. São Paulo: Conrad Editora, 2006. 
pág. 13. 
16 Idem, ibidem. pág. 17. 
17 Fonte: Banco Mundial – Indicadores do Desenvolvimento Mundial. 
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Embora exista um conjunto considerável de trabalhos que tenham por objeto 

de análise e estudo o universo dos quadrinhos em todo o mundo, o quadrinho 

japonês ainda carece de uma abordagem mais ampla, tendo até o momento no 

Brasil, desenvolvimento de algumas poucas análises acadêmicas, restritas às áreas 

de comunicação e arte, necessitando de abordagens de outras áreas, como a 

História.  

A análise desta proposta recai sobre a série de mangás intitulada Kozure 

Ookami, que, em tradução literal significa O Lobo Acompanhado de seu Filhote, de 

autoria de Kazuo Koike e Goseki Kojima, produzida e lançada em seu país de 

origem de 1970 a 1976, sendo o primeiro mangá traduzido no Brasil, recebendo o 

título de Lobo Solitário, com duas tentativas de publicação em fins da década de 

1980, tendo sua publicação definitiva e integral lançada aqui de 2004 a 2007, com 

28 volumes, pela Editora Panini. Durante todo o texto, quando se tratar da 

publicação japonesa, será utilizado o título original da obra, traduzido para o 

português, O Lobo Acompanhado de seu Filhote; o título Lobo Solitário apenas será 

utilizado quando se referir à publicação brasileira. Esta escolha se dá pelos 

seguintes motivos: o título japonês enfatiza a relação do pai com seu filho e a 

cumplicidade que se estabelece entre eles, o tema principal da narrativa. O título em 

português remete à condição de pária à qual Itto Ogami, o Lobo Solitário, é 

submetido e às lutas e desafios que enfrenta. 

 Considerada uma das obras primas do mangá, por seu excelente argumento 

e forte impacto visual, inspirou adaptações para a televisão e cinema, além de 

influenciar HQ´s ocidentais. Não se trata de um produto acrítico e massificado da 

indústria cultural – criado com a única finalidade de alcançar um grande público e 

captar altos lucros - mas fruto da experiência de ambos os autores, gerador de 

reflexões e questionamentos.  

Porém, o significado da imagem não emerge apenas por ela mesma, mas dos 

seus usos sociais e das suas intervenções nas práticas culturais e comportamentos 

dos indivíduos ou grupos de determinada sociedade. Este estudo tem por principal 

objetivo buscar um entendimento mais aprofundado sobre o processo de penetração 

e atuação que o mangá realiza na sociedade e como são problematizadas as 

diferentes dimensões e práticas sociais presentes, assim como os sujeitos, seus 

embates e enfrentamentos que permeiam as narrativas e os papéis sociais que 

estes representam nestas. Para tanto, foi necessário constituir um repertório 
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conceitual que possibilitasse tais reflexões. Nesta perspectiva, o diálogo com 

Raymond Williams e Edward P. Thompson, foi imprescindível. 

Como premissa desta pesquisa, fez-se necessário trabalhar o universo 

japonês. Primeiramente, porque o mangá, embora tenha se expandido para além 

das fronteiras do Japão, surgiu naquele país, algo criado por e para japoneses; em 

segundo lugar, O Lobo Acompanhado de seu Filhote, toma por tema um elemento 

bastante forte dentro da tradição japonesa – a figura do samurai –, além de outros 

que compõem a mesma. 

Não seria possível empreender a análise aqui proposta se não fosse 

recuperada a relação dos autores com seu próprio tempo – o Japão do pós-guerra - 

perceber que é um Japão que se “ocidentaliza”, bebe na cultura ocidental, mas 

resignifica este processo para seus próprios padrões. Mesmo em se tratando de 

uma tradição muito fechada, o acentuado crescimento econômico do pós-guerra 

incide sobre os modos de vida das pessoas: como a questão do consumismo pela 

sociedade e o ritmo frenético de trabalho do homem, assim como uma participação 

mais ativa das mulheres no mercado de trabalho, fazendo com que a configuração 

dos lares se modifique com isso. Como na referência que Thompson faz acerca do 

rumo das sociedades diante o desenvolvimento econômico: 

 
Uma das ofensas contra a humanidade implicadas pela sociedade de 
mercado plenamente desenvolvido, e por sua ideologia, tem sido, 
exatamente, a de definir todas as relações sociais coercitivas como 
“econômicas” e a de substituir elos afetivos pelos mais impessoais (mas não 
menos compulsórios) elos do dinheiro.18

 
 

 
 

Trata-se de um universo em transformação – há uma série de autores que 

apontam que as mudanças que ocorreram no Japão daquele período não foram, de 

um modo geral, bem vistas ou bem internalizadas, como por exemplo, a perda de 

valores e o afrouxamento dos laços familiares. Nota-se que não se trata de uma 

nostalgia ou um apelo, no sentido de uma volta ao passado, mas sim, uma 

preservação de determinados valores, como o respeito e a ética; valores que os 

autores reivindicam, a partir do momento que criam personagens, dentro deste 

                                                 
18 As peculiaridades dos ingleses e outros artigos. Campinas: Ed. UNICAMP, 2001. pág. 257. 
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contexto, para afirmarem elementos desta tradição - a própria figura do samurai é 

resignificada, de acordo com a leitura muito particular dos autores. 

Lamentavelmente, não foram encontrados trabalhos que abordassem o painel 

sócio-cultural, referente à década de 1970 no Japão, apenas trabalhos que 

levantaram aspectos sobre a situação econômica e, muito vagamente, a situação 

política. Ao contatar, por email, Pedro Erber, professor da Universidade Cornell 

(EUA), especialista em literatura japonesa moderna, na expectativa de indicação de 

bibliografia sobre o assunto, em 25/01 deste, o mesmo retornou com a seguinte 

informação: 

 

“Normalmente há dois problemas em conseguir bibliografia sobre os anos 70 no 

Japão. O primeiro é que é um período ainda recente e os pesquisadores no Japão 

são especialmente relutantes nesse sentido. Mas talvez o que mais dificulta é o fato 

dos anos 70 terem ficado marcados como um período de transição, sem uma 

unidade. Grosso modo, pode-se dizer que até 72 ou 74, o Japão viveu ainda sob o 

clima dos anos 60, ainda que com o esvaziamento e radicalização dos movimentos 

de esquerda - os incidentes do Exército Vermelho (seki-gun), etc. E o período que 

segue acaba sendo visto como uma preparação da cultura dos anos 80.” 

 

Desta forma, diante a falta de bibliografia sobre o período em que foi criado e 

publicado o O Lobo Acompanhado de seu Filhote no Japão, a estratégia de estudo 

utilizada foi basear-se no painel sócio-cultural-político anterior à criação deste mangá, 

em especial, da década de 1960. 

A noção de cultura, aqui, é o alavancador inicial para um entendimento 

quanto ao processo todo desta análise. Como o próprio Williams define, sendo 

cultura um dos conceitos básicos, “é impossível, portanto, realizar uma análise 

cultural séria sem chegarmos a uma consciência do próprio conceito: uma 

consciência que deve ser histórica”.19

                                                 
19 WILLIAMS, Raymond. Marxismo e Literatura. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1979. pág. 17. 

 Entendemos aqui, que cultura é tudo o que 

uma sociedade produz em termos de vida material; é um aspecto importante na 

configuração social: ela é um elemento constitutivo do processo social e, sendo 

produtora de significados e valores em uma sociedade, também é elemento 

constituidor neste processo, ou seja, é uma força produtiva e ativa – esta produção 
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de significados e valores gerará diferentes representações e, assim, diferentes 

práticas sociais que alterará de forma dinâmica a sociedade. 

Também a noção de experiência reafirma-se de modo particular neste 

processo. Através destas práticas sociais, os sujeitos históricos produzem diferentes 

formas de representar a realidade, através de suas próprias experiências. Segundo 

Thompson, as pessoas não vivenciam suas experiências apenas no plano das idéias, 

mas também de uma forma subjetiva na própria vida material, num diálogo 

permanente entre o ser social e a consciência social, como o autor aponta: 

 

 
A experiência surge espontaneamente no ser social, mas não surge sem 
pensamento. Surge porque homens e mulheres (e não apenas filósofos) 
são racionais, e refletem sobre o que acontece a eles e ao seu mundo. [...] 
O que queremos dizer é que ocorrem mudanças no ser social que dão 
origem a experiência modificada; e essa experiência é determinante, no 
sentido que exerce pressões sobre a consciência social existente, propõe 
novas questões e proporciona grande parte do material sobre o qual se 
desenvolvem os exercícios intelectuais mais elaborados.20

 
 

 

É por meio da experiência vivida por Koike e Kojima, transformada nas 

páginas do mangá em questão, que eles estabelecem suas relações com as 

transformações e problemáticas do Japão do pós-guerra, inserindo-se nas questões 

sociais e políticas daquele contexto. Como mencionado anteriormente, eles se 

deslocam até um ponto significativo de um passado eleito por eles e buscam neste, 

privilegiar determinadas tradições para a construção de sua narrativa. 

E a própria noção de tradição, algo bastante caro aqui, teve que ser tratada 

com o devido cuidado. Foi utilizado o conceito de tradição seletiva que, segundo 

Williams,  

 

 
O que temos de ver não é apenas “uma tradição”, mas uma tradição seletiva: 
uma versão intencionalmente seletiva de um passado modelador e de um 
presente pré-modelado, que se torna poderosamente operativa no processo 
de definição e identificação social e cultural.21

 
 

                                                 
20 THOMPSON, Edward P. A miséria da teoria: ou um planetário de erros. Rio de Janeiro: Zahar 
Editores, 1981. pág. 16. 
21 WILLIAMS, Raymond. Marxismo e Literatura. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1979. pág. 118. 
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Do professor Marcos A. Silva, através de obras como O Amigo da Onça, em 

sua importância enquanto olhar histórico sobre imagens, mais especificamente as 

histórias em quadrinhos, pude estabelecer uma visão mais crítica, mais política, 

analisar as ilustrações de O Lobo Acompanhado de seu Filhote em um sentido muito 

além do estético. 

A opção de trabalhar pelos vieses expostos acima, constitui a expectativa de 

fugir da analogia “base e superestrutura”, que culminaria inevitavelmente numa 

análise eclipsada e reducionista. A construção deste instrumental de análise 

possibilitou-me desenvolver uma compreensão sobre os enfoques aqui trabalhados, 

de uma forma muito mais dinâmica e política, priorizando a noção de experiência 

social em detrimento da noção de estrutura. 

Como já mencionado anteriormente, através de levantamento realizado, foi 

constatado que a produção bibliográfica sobre o tema mangá, aqui no Brasil, é ainda 

tímida, levando-se em consideração que os estudos voltados para a análise dos 

mesmos no Brasil se iniciaram em 1974, em uma época em que estes eram 

vendidos apenas em lojas de produtos japoneses, direcionados somente a quem 

tivesse domínio da língua japonesa.  

Até onde me foi possível verificar, há cinco livros publicados em língua 

portuguesa, que tratam do tema de forma cuidadosa, porém, com um viés 

jornalístico (um deles, tese de doutorado). Portanto, meu objetivo não é apontar 

erros de percurso de trabalhos anteriores a este, mas sim lançar novos olhares, por 

uma perspectiva histórica, ao tema em questão. 

O primeiro deles, Mangá: o poder dos quadrinhos japoneses, de Sonia M. 

Bibe Luyten, foi lançado em 1991, é uma espécie de chave-mestra para as demais 

obras (inclusive estrangeiras) sobre o assunto, por sua riqueza e detalhamento. É a 

primeira tese acadêmica sobre mangás no Brasil, deu o título de doutora à autora, 

pela ECA/USP, tendo desenvolvido um importante trabalho nesta instituição como 

professora no setor de história em quadrinhos e, em especial, nos estudos 

acadêmicos e pioneiros no Ocidente sobre mangá, a partir de início dos anos 1970. 

Uma monografia de 250 páginas, ricamente ilustrada, que propõe, a partir da leitura 

dos mangás, uma leitura da sociedade japonesa, assim como do funcionamento da 

produção e do efeito dos quadrinhos japoneses dentro de seu país de origem e, de 

como este meio de comunicação influenciou toda a evolução dos quadrinhos 

ocidentais, dando um especial enfoque ao caso brasileiro, por seu pioneirismo 
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dentro do Ocidente na leitura dos mangás, em conseqüência de abrigar a maior 

colônia japonesa fora do Japão. 

O segundo livro sobre mangás foi publicado originalmente em 2002 em 

espanhol, é de autoria de Alfons Moliné, tendo por título O Grande Livro dos Mangás. 

Em sua versão brasileira, o livro possui 225 páginas, também ricamente ilustrado, 

sendo sua abordagem muito aproximada com a de um almanaque, misto de guia de 

mangás (com uma lista dos 101 melhores mangás e 101 maiores autores), dicionário 

(com os termos mais utilizados relacionados ao assunto) e indicações de páginas da 

web para os interessados. Traz uma rápida abordagem sobre as origens e evolução 

dos mangás, o cenário atual destes e também dos animes (desenhos animados 

japoneses).   

O terceiro livro, Cultura Pop Japonesa: mangá e animê, de 2005, único sem 

ilustrações, é uma coletânea de artigos sobre mangás e animes, escritos por 

especialistas da área, organizada por Sonia M. Bibe Luyten. Este livro é fruto do I 

Seminário Internacional de Cultura Pop Japonesa (fórum sobre mangá e anime), 

realizado em 2003, pelo Programa de Mestrado em Comunicação da Universidade 

Católica de Santos e pelo Centro de Língua Japonesa da Fundação Japão. São 

expostas diversas reflexões, partindo dos mais variados tópicos, como a utilização 

dos mangás no ensino, seu processo de tradução e adaptação no Brasil, a pesquisa 

acadêmica sobre quadrinhos, o papel dos mangás enquanto agente cultural, entre 

outros. É a reunião de experiências relacionadas ao universo dos mangás, partindo 

de pessoas que atuam ou realizam seus estudos na área. 

O quarto livro, Mangá: Como o Japão Reinventou os Quadrinhos, do norte-

americano Paul Gravett, lançado em 2006, aborda de maneira pormenorizada e 

ricamente ilustrada, vários aspectos do universo dos mangás, desde suas origens 

até os dias atuais. Diferente dos demais trabalhos sobre o assunto, o autor procura 

estabelecer reflexões que não se limitam apenas ao caráter estético e comercial dos 

mangás, mas também versam sobre o papel social dos mesmos. 

O último livro lançado no Brasil que trata do assunto (mas não 

exclusivamente), é parte integrante das atividades comemorativas do Centenário da 

Imigração Japonesa no Brasil. Japop – o poder da cultura pop japonesa, de 

Cristiane A. Sato, fartamente ilustrado, foi lançado em 2007 e aborda diversos 

aspectos da cultura japonesa (música, dança, cinema, esportes, comportamento, 

entre outros), dedicando ao mangá e anime, 106 páginas (de um total de 352 
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páginas) fazendo uma introdução sobre o tema e elencando os principais títulos, 

apresentando uma resenha pormenorizada sobre cada um deles. 

As obras aqui brevemente comentadas serviram como ponto de partida para 

a abordagem deste tema ainda um tanto obscuro dentro dos meios acadêmicos. 

Estes trabalhos tratam, basicamente, das experiências do universo dos mangás 

ocorridas no Japão, servindo assim como referencial para a construção de 

conhecimento sobre outras experiências com tais quadrinhos, descortinando-se 

ângulos os mais diversos, que serviram de suporte ao trabalho aqui proposto.  

Também serviram como leituras de apoio, textos produzidos sobre aspectos 

sócio-econômico-político do Japão, de várias áreas do conhecimento, como a 

Antropologia, Economia, Literatura e da própria História. Estes diálogos, que 

procurei manter de maneira constante no decorrer de toda pesquisa, me auxiliaram 

não apenas nas problemáticas e reflexões levantadas, mas principalmente, na 

própria inquirição diante às imagens do mangá, para extrair as inúmeras nuances, 

muitas intrínsecas, que o material imagético muitas vezes carrega. 

O direcionamento que os diversos diálogos travados com as obras utilizadas 

nesta pesquisa, vai ao encontro de uma busca pelo entendimento e construção de 

uma nova perspectiva acerca da função do mangá na transformação do tecido 

cultural e social, tendo sua produção atual um número cada vez mais crescente de 

títulos, que se expande e penetra no gosto dos jovens e adultos, promovendo 

mudanças de preferência literária. E talvez até, nos modos de sentir e perceber o 

mundo atual. 

Quanto às origens acadêmicas deste estudo, as mesmas recaem em 2005, 

época em que se iniciou, para efeito da elaboração da monografia de conclusão da 

graduação, os estudos acerca do universo dos mangás. A mesma foi intitulada O 

mangá como representação, estudo em que abordo as representações sociais na 

sociedade japonesa à época da Segunda Guerra Mundial, tomando por base o 

mangá autobiográfico Gen Pés Descalços, de autoria de Keiji Nakazawa, 

sobrevivente do holocausto nuclear da cidade de Hiroshima. 

Porém, se faz necessário um recuo no tempo um tanto mais prolongado, a fim 

de localizar as motivações pessoais – suas raízes - que me levaram a percorrer tal 

senda. Era início dos anos 1980, uma garotinha introspectiva, dotada por 

habilidades artísticas na arte de reprodução de desenhos, a sonhar todas as tardes 

junto à programação televisiva da Rede Record, Manchete e TVS (atual SBT), onde 
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eram veiculados os animes Fantomas, Speed Racer, A Princesa e o Cavaleiro, 

Sawamu, Heidi, Candy Candy, Dom Drácula e até mesmo a versão japonesa e 

assustadora de Pinóquio. A criança também esperava quase impaciente pelos 

episódios de Spectroman, Ultraseven e Ultraman (estes últimos se inserem na 

categoria denominada Tokusatsu, abreviação de “Tokushu Kouka Satsuei”, cujo 

significado é “Filme de Efeitos Especiais”). 

Para exercitar as citadas habilidades artísticas, houve uma intervenção 

especial, vinda de uma amiga adolescente da irmã da garotinha. Helena, neta de 

japoneses, recebia de sua avó no Japão, vários volumes de shojo manga 22

Entretanto, poucos anos depois, conforme fui tomando o gosto pela leitura de 

tudo o que me caía em mãos, foi através de meu irmão que o gosto pelas histórias 

em quadrinhos foi despertado. Toda semana, ele trazia, de segunda mão mesmo, 

vários comics: Homem Aranha, X-Men, Quarteto Fantástico, Super Homem. Com um 

volume menor, também figuravam no meio das revistinhas, gibis da Turma da 

Mônica e Pato Donald e alguns poucos exemplares de Conan e Mad – estes últimos, 

sempre lidos por mim, meio que de forma clandestina, já que devido a seu teor mais 

adulto, com muitos toques de conotação sexual, eram sempre confiscados por 

minha mãe. 

, com 

personagens, tanto femininos quanto masculinos, de aspecto belo e doce, com 

silhuetas alongadas e enormes olhos estrelados. Finda a leitura, a jovem nipo-

brasileira, a pedido da amiga, presenteava a mesma com as volumosas revistas em 

quadrinhos, similares a listas telefônicas, para ter seus personagens reproduzidos 

pela pequena fã dos animes. Assim, se deu meu primeiro contato com os mangás, 

numa época em que os mesmos só podiam ser comprados no Brasil, apenas em 

lojas no bairro da Liberdade, vindos diretamente do Japão, em sua língua natal. 

Passados muitos e muitos anos, já casada com um sansei (neto de 

japoneses), retomei a leitura dos mangás. Obviamente, o fator primeiro deste 

interesse foi o puro prazer da leitura e o visual bem atraente; num segundo momento, 

já cursando a faculdade de História, foi a curiosidade investigativa natural, diante 

deste quadrinho bastante diferente dos comics norte-americanos, que vinha 

ganhando mais e mais projeção de público fora do seu país de origem, que me 

motivou a pesquisar o que há por trás e por dentro dos mangás. 

                                                 
22 Mangás voltados para garotas. 
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Ao emprestar minha coleção de mangás Vagabond, criada por Takehiko 

Inoue – narrativa que versa sobre um dos maiores heróis populares japonês, 

Miyamoto Musashi, título este que inicialmente seria a base desta pesquisa – para 

meu amigo Airton, aficionado por quadrinhos de todo tipo, este me entregou uma 

caixa, contendo os mais diversos títulos – desde Demolidor ao clássico The Spirit. 

Ao abrir a caixa, me deparei com três volumes de mangás; nas capas, uma diferente 

da outra, figurava um samurai com cabelos desgrenhados e, ao folheá-lo 

rapidamente, notando a quantidade de cenas de lutas e jatos de sangue,  

desdenhei-os. Observando meu ar de dúvida diante o material, o amigo disse algo 

do tipo: “Li apenas estes três volumes, são quase trinta ao todo. Mas te garanto que 

vale a pena, estou louco para comprar o restante e continuar a leitura.” Segui seu 

conselho e, já fascinada com a história do ronin e seu filhinho, resolvi estudar o 

universo que envolvia este quadrinho. E aqui está o produto desta jornada. 

 

 

********* 

 

 

No primeiro capítulo do trabalho, desenvolvi um panorama sobre como é o 

mangá do ponto de vista físico, a indústria, os criadores, os leitores. Quando 

necessário, foram apresentados dados sobre o desenvolvimento dos mangás em 

suas origens e nos dias atuais, dentro e fora do Japão e seus principais tipos. 

Também foi apresentado um painel sobre a penetração dos mangás no Brasil e 

como funciona este segmento no mercado brasileiro de quadrinhos. 

No segundo capítulo, apresentei o recorte espaço-temporal do Japão pós- 

Segunda Guerra Mundial, onde procurei identificar os imbricamentos daquele 

contexto, diante o rápido desenvolvimento econômico, com o propósito de expor o 

tempo-espaço e suas particularidades em que a obra foi escrita. Também foi 

realizada uma abordagem sobre a obra, em seu país de origem e aqui no Brasil, 

assim como sobre os autores. 

No terceiro capítulo, foi realizada análise de passagens de O Lobo 

Acompanhado de seu Filhote, buscando problematizar a relação pai-filho, os laços 

familiares e aspectos relacionados a valores do código de conduta dos samurais 

(bushido), tentando captar a ótica dos autores e assim, fazer emergir da trama, os 
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questionamentos que os mesmos queriam lançar. Todas são problemáticas que 

emergem dos quadrinhos aqui analisados e que estão postas no cenário japonês à 

época da criação deste mangá. 
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CAPÍTULO 1  
 

Samurais. Gueixas. O monte Fuji. Bonsais. Apenas alguns símbolos 

enraizados na mente dos ocidentais que remetem automaticamente ao Japão, talvez 

tão fortemente reducionistas como os que possuem (frequentemente) muitas 

sociedades quanto a nossa própria imagem - Amazônia, carnaval e mulatas. O país 

do sol nascente é muito mais que os tradicionais lugares-comuns dos cartões 

postais. 

O Japão, desde sua lenta abertura para as demais nações, em meados do 

século XIX, foi alvo da curiosidade ocidental, embora os jesuítas portugueses já 

tivessem desembarcado em terras japonesas no século XV. Primeiramente, o 

orientalismo japonês chegou aos olhos ocidentais através de sua estética decorativa, 

rotulada como exótica, no que se refere aos elementos de decoração, que viriam a 

adornar as residências burguesas européias. 

Notoriamente, foi através da pintura, que o Japão começou a ser efetiva e 

lentamente degustado. Monet, um dos primeiros admiradores da arte das 

xilogravuras japonesas23

Os dois principais expoentes desta arte no Japão, mesmo através de censura 

do governo, que declarava quais obras eram politicamente aceitáveis ou não, 

floresceram durante as primeiras décadas do século XIX. Um deles, Ichiryusai 

Hiroshigue, era especialista em paisagens, lançando em seus trabalhos efeitos 

gráficos sutis, com coloridos delicados, representações do inverno, chuvas de verão, 

brumas outonais e anoiteceres primaveris. 

, seguido por seus colegas que ficariam conhecidos como 

impressionistas, passou a fazer composições em suas telas no sistema de séries, 

inspirado nos mestres japoneses xilogravuristas, utilizando um mesmo motivo, com 

variações de luz. 

O outro, Katsushika Hokusai, foi um dos primeiros grandes pintores japoneses 

a usar efetivamente as técnicas ocidentais de perspectiva, mesclando-as à sua arte. 

Em 1823, com idade já passada dos 60 anos, Hokusai começou a trabalhar no que 

seria sua obra-prima, uma coleção de gravuras intitulada As trinta e seis vistas do 

monte Fuji. Muito além da simples representação de paisagens, ele reproduziu em 

                                                 
23  Estas gravuras são as Ukiyo-e, ou “imagens do mundo flutuante”. Suas origens remontam 
aproximadamente o século XVI e englobava gravadores, desenhistas, impressores e editores que 
publicavam gravuras com temas eróticos, poéticos, dramáticos, épicos e históricos. 
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quase todas as gravuras aspectos da vida campestre, sempre com o monte Fuji ao 

fundo, composição que se tornaria famosa mundialmente, tanto que o artista acabou 

por incluir na coletânea mais dez paisagens. 

O japonismo – nome desta onda de interesse pelo Japão, em termos 

artísticos, que desponta em fins do século XIX – contou principalmente com a 

atuação da literatura, que passou a disseminar estereótipos sobre o país e seus 

habitantes, tais como “pequeno”, “artificial”, “polido”, “animal”, “monótono”, “frágil”, 

“velho”, “cerimonioso”, “numeroso”, “servil”, “simples”, “limpo”, “amarelo”24

Como salienta Luiz Dantas, apresentando os manuscritos de Aluísio Azevedo 

sobre o Japão (escrito em fins do século XIX, enquanto vice-cônsul brasileiro 

naquele país), dentro da concepção de um Japão “exótico”, além de sua 

representação como espaço, é a temporal que cunhará uma imagem insistente para 

que o tradicionalismo do passado se imponha sobre a modernidade trazida pelo 

desenvolvimento. Como destacado nesta passagem: 

 e, por aí 

vai, potencializando a formação de uma imagem ou imagens que até os dias atuais 

permanecem sobre o Japão. 

 

 
(...) a vida era fácil e simples, o país abundante, o clima em geral benigno, 
os patrões afáveis, o caráter do povo risonho e doce, como recomenda aliás, 
a fartura das terras e das águas afastava toda e qualquer insurreição de 
inferiores famintos contra superiores fartos; o patriarcalismo dos costumes, 
a sobriedade, o gosto da nudez, a ausência da moda, o enlevo pela 
natureza, punham a população ao abrigo dos apetites brutais e dos vícios 
caros e vaidosos de que se fazem os pronunciamentos e as plutocracias. 
Não se acusava no corpo da nação o menor sinal dessa implacável moléstia 
oriunda dos Estados Unidos da América do Norte – a Febre do milhão, a 
cujo alucinador contágio nenhum país ocidental escapou até hoje (...)25

 
 

 

Para Dantas (1984:31), é um passado elencado por Azevedo, de forma 

idealizada (assim como para seus pares ao escreverem sobre o Japão daquela 

época), como por exemplo, a figura da mulher japonesa (“submissa” e “prendada”), 

que é a que representa o ideal de mulher para Azevedo, ao contrário da norte-

americana (“moderna” e “contagiada pelos vícios masculinos”). Assim, seu intento de 

relatar uma imagem “verdadeira” sobre aquele país ficou comprometida e, da 

                                                 
24 AZEVEDO, Aluísio. O Japão. São Paulo: Roswitha Kempf, 1984. pág. 24. 
25 Idem, ibidem. pág. 30. 
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mesma maneira, juntamente com os demais literários a narrarem suas impressões 

de viagem, ficou a imagem do Japão, ao construírem um universo envolto em 

brumas. 

No pós-guerra, após a corrida para a reconstrução do país e sua 

modernização, o interesse do restante do mundo por aquele país e sua nação 

recrudesceu. Na fala de Sato (2007): 

 

 
Se por um lado havia na década de 80 uma curiosidade crescente pelo 
Japão, causada principalmente pela prosperidade econômica que o país 
havia conquistado, na década de 90 o interesse estrangeiro pelo país 
explodiu por razões diferentes. Uma multidão de pessoas comuns – jovens 
na maioria – engrossou um público antes formado por intelectuais, yuppies 
e executivos, que não procuravam mais apenas técnicas de administração, 
artes marciais ou aspectos da elitizada cultura tradicional japonesa, como o 
teatro Nô ou a Cerimônia do Chá. A estas pessoas comuns interessavam 
coisas que o japonês comum está acostumado a ver e ouvir. Este público 
viu e ainda vê a cultura pop japonesa como uma alternativa à onipresença, 
por muitos considerada sufocante, do “American way” que hoje domina 
quase todas as atividades humanas no globo. (pág. 22) 

 

 

Quando Sato se refere às “coisas que o japonês comum está acostumado a 

ver”, o elemento mais importante e disseminado atualmente fora do Japão, com 

certeza são os animes e os mangás. A partir da década de 1990, a febre pelos 

personagens japoneses – sejam em sua forma animada ou quadrinizada – 

espalhou-se pelo mundo, provocando inclusive, mudanças nos hábitos, como por 

exemplo, cabelos com cores vivas e espetados, muito apreciados pelos 

adolescentes, ou sapatos com saltos extravagantes para as garotas, assim como 

peças do vestuário. Os mangás expressam aspectos da realidade da qual emergem 

e, como toda linguagem, abrem espaço para o novo, isto é, constituem forças ativas 

de intervenção social.  
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1.1 Mangá como mídia, como indústria, como profissão 
 

 

“Agora nós vivemos a era dos quadrinhos como ar” 26

Em relação às histórias em quadrinhos ocidentais, os mangás são lidos ao 

contrário: inicia-se a leitura de trás para frente e da direita para a esquerda, 

característica mantida atualmente no Brasil, quando das publicações de mangás 

traduzidas para a nossa língua. Também são mantidas as onomatopéias originais 

em japonês, adicionando-se pequenas legendas em português para manter a 

integridade artística.

 já dizia o pai da 

narrativa em quadrinhos japoneses, Osamu Tezuka, poucos anos antes de sua 

morte, em 1989. Com esta afirmação, Tezuka queria dizer que os quadrinhos, em 

especial os mangás, estavam por toda a parte, integrando o cotidiano de muitas 

pessoas, de crianças a adultos. Se estivesse vivo ainda, se surpreenderia ao 

constatar o quão real sua frase se tornou. 

27

Neste contexto, a língua é a prática cultural mais singular existente – dentro 

das relações sociais, a língua está inserida em um processo de transformação dos 

indivíduos, um processo dialético, que, ao mesmo tempo, juntamente com a 

memória, assegura a sobrevivência humana e a modifica. Assim, a linguagem é uma 

atividade material, pois produz as redes de conhecimento da sociedade e, portanto, 

é um meio de produção cultural e também material. Williams (1979) a entende como 

um canal para a compreensão da realidade, de uma forma ativa e em 

transformação, 

 

 

 
[...] que como consciência prática está saturada por toda atividade social e a 
satura, inclusive a atividade produtiva. E, como essa compreensão é social 
e contínua (em distinção dos encontros abstratos do “homem” e “seu 
mundo”, ou “consciência” e “realidade”, ou “linguagem” e “existência 
material”), ela ocorre dentro de uma sociedade ativa e em transformação. A 
linguagem fala dessa experiência [...] a linguagem é a articulação dessa 
experiência ativa e em transformação; uma presença social e dinâmica no 
mundo. (pág. 43) 

 
 
 

                                                 
26 GRAVETT, Paul. Mangá: como o Japão reinventou os quadrinhos. São Paulo: Conrad Editora, 
2006. pág. 21. 
27 LUYTEN, Sonia B. (Org.). Cultura pop japonesa: mangá e animê. São Paulo. Hedra, 2005. pág. 88. 
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Analisando o mangá dentro deste contexto e, observando-o como um 

elemento cultural diaspórico e dinâmico, podemos pensá-lo como uma forma de 

resistência e continuidade, nunca como sobrevivência, que o caracterizaria como 

restos de uma cultura, sem autonomia. 28

Os mangás também propiciam a manutenção da linguagem coloquial, para os 

que se encontram fora do Japão, que é um país particularmente suscetível à língua 

inglesa

 A partir da chegada dos primeiros 

imigrantes japoneses ao Brasil, a partir de 1908, foram criadas escolas japonesas 

(normalmente funcionando dentro das próprias colônias), aonde as crianças tinham 

à disposição livros para o aprendizado da língua; posteriormente, os mangás 

também tiveram esta função, pois possuem o atrativo tanto no visual, como no 

enredo das narrativas, ensinando de forma lúdica os descendentes japoneses [nos 

mangás, há a presença de dois tipos de escrita japonesa: os ideogramas kanji (de 

leitura difícil, pois são signos que representam e expressam visualmente a idéia de 

palavras) e o hiragana (é uma escrita mais simplificada, fonética, para facilitar a 

leitura dos kanjis)]. 

29

Outras características bem peculiares podem ser apontadas, diferenciando-os 

dos comics ocidentais: uma gama bastante diversa de gêneros, abordando assuntos 

que não são retratados em quadrinhos produzidos fora do Japão; os heróis 

japoneses se aproximam mais, em seu modo de ser, sentir e agir, das pessoas 

comuns, crescendo e evoluindo (tanto cronologicamente como psicologicamente) 

conforme a narrativa se desenrola, havendo um começo, meio e fim para a história; 

elementos de apoio à narrativa, como as onomatopéias e as linhas que evocam 

movimentos, permitem que o uso de textos e balões tenha uma importância menor 

do que nos quadrinhos ocidentais; o time e o ritmo da narrativa dos mangás 

possuem uma forma mais cadenciada, sendo que, uma ação que em um quadrinho 

ocidental poderia ser descrita em um ou poucos quadrinhos, no mangá ocuparia 

, a partir da ocupação norte-americana. Normalmente utilizando linguagem 

informal em suas narrativas e, captadores de neologismos, o mangá os transmite de 

forma dinâmica [por exemplo: manshon, do inglês mansion (mansão); raisu, do 

inglês rice (arroz)]. 

                                                 
28 CANCLINI, Néstor García. Culturas Híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. 4a ed. 
São Paulo: Edusp, 2008.  
29 Conforme relatos informais de parentes e amigos ex-dekasseguis, os japoneses incluem palavras 
em inglês em sua rotina cotidiana. 
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vários quadros ou mesmo, várias páginas30

 

. Como Kazuo Koike apud Moliné (2004) 

explica: 

 
Nos comics japoneses, a tendência é que um quadrinho interfira no 
quadrinho seguinte, formando uma seqüência. Quando o Super-Homem voa 
no céu, se ele é desenhado em somente um quadrinho, resulta em uma 
imagem estática. Nas HQs japonesas, um personagem voará ao longo de 
três quadrinhos enquanto são enfocados sua cabeça, seu corpo e seus pés. 
(pág. 31) 

 

 

Quanto ao aspecto físico, as revistas de mangás, ou mangashi, atualmente 

produzidas no Japão pouco se parecem com os gibis vendidos no Ocidente. 

Convencionalmente, seguem o formato de 18 por 25 centímetros, contendo de 150 a 

600 páginas, podendo algumas ultrapassar mil páginas – em termos comparativos, 

um gibi americano possui 32 páginas. Embora a capa seja de material de alta 

qualidade e bem colorida, como um chamariz, o papel interno utilizado é tipo jornal e 

monocromático, sendo que a cor no interior se restringe a um suplemento que abre a 

edição e quatro a oito páginas destinadas a anúncios comerciais. 31

 

 As páginas 

podem ser em tons laranja, azul, roxo ou pastel. Mas a maior parte é em branco e 

preto. Segundo Luyten (2000), existe um significado para o uso de cada cor dentro 

da cultura japonesa: 

 
 

[...] por exemplo, o vermelho combinado com o branco traz a lembrança de 
vitalidade e pureza. Quando essa combinação é usada, imediatamente 
sugere aos olhos japoneses felicidade ou alguma celebração, enquanto o 
verde é a cor da vida e do espírito eterno, pois uma das características 
culturais mais fortes é a integração com a natureza [...]. A cor azul, pelo fato 
de o Japão ser um arquipélago, significa algo materno, envolvente, que 
sacia. O preto denota o mistério, a idéia do desconhecido, encorajando a 
imaginação para um mundo diferente da realidade, ao passo que o amarelo 
ou dourado exprime prosperidade sentida pelos campos de arroz 
amadurecidos, perto da colheita. (pág. 44) 

 
 

As revistas de mangás agrupam várias histórias, quase todas seriadas, o que 

leva o leitor a continuar a compra dos próximos números; também podem conter 

                                                 
30 MOLINÉ, Alfons. O grande livro dos mangás. São Paulo: JBC, 2004. págs. 31-32. 
31 GRAVETT, Paul. Mangá: como o Japão reinventou os quadrinhos. São Paulo: Conrad Editora, 
2006. pág. 17 
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histórias curtas completas. Geralmente, ao término de cada história, as mesmas são 

compiladas em livros de capa grossa e com papel de melhor qualidade. Luyten 

(2000:44) explica que este tipo de editoração ao final de cada série, se dá pela 

própria natureza do mangá: pela quantidade elevada de páginas, o leitor japonês 

fica impossibilitado fisicamente de guardar seus mangás, visto que ao final de cada 

ano, teria pilhas e pilhas de alguns metros, caso não os descartasse. Assim, o leitor 

pode adquirir sua história favorita, em formato de livro, ao término de sua publicação 

nas revistas. É normal encontrar as revistas de mangás abandonadas em trens, 

metrôs, ônibus e lanchonetes; ou mesmo são destinadas para centros de reciclagem 

ou vendidas em sebos. 

Impulsionados pelos grandes lucros, os mangás representam o ramo mais 

competitivo da indústria editorial no Japão.32

O grosso dos lucros é originado pelas compilações após o fim das edições 

nas revistas e não propriamente pelas vendas destas. Essas histórias compiladas 

podem ser curtas, com 600 a 1000 páginas, condensadas em poucos volumes, mas 

muitas alcançam em média 20, 30 a 50 volumes, sendo que algumas podem 

ultrapassar os 100 volumes, como a saga Dragon Ball, de Akira Toriyama, que 

vendeu mais de 120 milhões de cópias desde 1984, maior recorde de tiragens na 

história dos mangás.

 As três maiores editoras de mangás – 

Kodansha, Shueisha e Shogakukan – dominam 2/3 do mercado. O restante é 

dividido entre algumas outras importantes editoras e cerca de 70 editoras menores, 

que em sua maioria, se dedicam a temas como erotismo, artes marciais e golfe. 

33

Se nos EUA e Brasil, o desenhista está diretamente ligado aos sindicatos e 

estes tornam-se proprietários do título, do tema e dos personagens das histórias, 

sendo estas mantidas de modo indefinido, mudando o roteirista e os artistas que 

trabalham nelas

 

34

                                                 
32 GRAVETT, Paul. Mangá: como o Japão reinventou os quadrinhos. São Paulo: Conrad Editora, 
2006. pág. 18. 

, no Japão os mangakás (quadrinistas que criam os mangás) são 

proprietários de suas histórias e personagens, quando muito, os dividem com a 

editora. Normalmente, encerram uma história e partem para um novo projeto, sendo 

livres para procederem quanto a quaisquer alterações que desejem aplicar. Na maior 

33 Idem, ibidem. pág. 19. 
34 LUYTEN, Sonia B. Mangá: o poder dos quadrinhos japoneses. 2. ed. São Paulo: Hedra, 2000. pág. 
46. 
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parte dos casos, quando o artista se aposenta ou falece, seus personagens têm o 

mesmo destino. 

No sentido de se alcançar sucesso no mercado de mangás, os editores são 

uma espécie de elemento chave. Em uma revista semanal, por exemplo, pode haver 

40 editores, cada um designado a sete ou oito mangakás.35

E quanto aos leitores? Segundo Gravett (2006:18), a grande maioria dos 

leitores são consumidores casuais, que acompanham uma história que seja fácil de 

encontrar – compram mangás para obter diversão, ler uma boa história, “matar” o 

tempo e relaxar. Um número de leitores menores, mas numeroso, adora mangás e 

procura colecionar as histórias preferidas, independente da popularidade dos títulos. 

E ainda, há os otakus

 O editor executa muitas 

tarefas com relação ao artista: é o treinador, o colaborador, crítico, pesquisador, 

promotor e analista. Podem guiar a carreira de um mangaká desde seu início até a 

maturidade. São eles os jurados dos muitos concursos lançados pelas editoras para 

descobrir novos talentos, onde são oferecidos grandes somas em dinheiro e um 

contrato de trabalho aos novos artistas. Embora a produção de um mangá conte 

com diversos colaboradores, estes trabalham no anonimato, recebendo os créditos 

apenas o mangaká. 

36

No Japão, existe a prática, por parte das editoras, de acrescentar, no meio 

das revistas de mangás, questionários destacáveis, a fim de coletar informações dos 

leitores sobre os títulos, tendo por incentivo para que os leitores enviem suas 

opiniões, brindes e sorteios. O resultado destas pesquisas varia de editora para 

editora, conforme aponta Gravett (2006): 

, fãs que fazem do mangá um estilo de vida. 

 
 

Algumas podem ser tão cruéis no uso dos índices de audiência quanto as 
emissoras de TV dos EUA, e cortam qualquer série que não esteja entre as 
dez mais vendidas depois de apenas algumas edições. Outras usam os 
resultados como uma pesquisa de marketing valiosa e quase instantânea. A 
revista mensal Morning, por exemplo, chega às bancas na quinta-feira. Na 
segunda-feira seguinte, cerca de mil questionários são retirados do malote 
dos correios e compilados em tabelas e gráficos. (pág. 19) 

 
 

                                                 
35 LUYTEN, Sonia B. Mangá: o poder dos quadrinhos japoneses. 2. ed. São Paulo: Hedra, 2000. pág. 
46. 
36 Moliné (2004) define o mesmo como sendo o entusiasta por mangás e/ou anime. É um termo com 
significado pejorativo, designando o fanático obcecado. No ocidente, os otakus perderam essa 
conotação negativa. 
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No entanto, isto não representa uma abertura de diálogo das editoras com o 

público leitor. Essa prática de colher informações, seja através de pesquisas ou 

questionários, é uma forma das editoras obterem um controle do mercado; estas 

pesquisas proporcionam a construção de um saber que fica nas “mãos” das editoras, 

usando-o em seu benefício próprio e não, do leitor; não se produz a democratização 

da comunicação, nem um debate na sociedade sobre as suas expectativas em 

relação à produção dos mangás e também não garante a qualidade dos mesmos, 

em termos do seu conteúdo ou artisticamente falando. 

Os mangás, desde seu desabrochar na aurora do século XX até os dias 

atuais, percorreram um longo caminho, dentro e fora do Japão, com altos e baixos 

num estado de mudanças contínuas, atingindo um grau notável de 

internacionalização de suas vendas e influência.37

Podemos identificar as raízes dos quadrinhos japoneses no século XII, 

conforme afirma Moliné (2004), com o surgimento dos chôjûgiga, espécie de 

pergaminhos com desenhos seriados, que representam animais de forma 

humorística, sendo sua autoria atribuída a um monge chamado Toba (1053-1140), 

que realizava em seus trabalhos uma sutil crítica ironizante aos religiosos

  

38

Importantes elementos pictóricos, desenvolvidos a partir do século XVII, 

viriam a influenciar posteriormente a criação dos mangás: os zenga (gravuras com 

caricaturas para meditação); os ôtsu-e (amuletos budistas, com caricaturas); os 

ukiyo-e (pranchas de madeira com desenhos satíricos ou eróticos, com cunho de 

. 

                                                 
37 Segundo Moliné (2004), o universo dos mangás tornou-se tão vasto com o passar dos anos, sendo 
necessário classificá-los por gênero e tipo de público: shojo (destinado ao público juvenil feminino); 
shonen (destinado ao público juvenil masculino); yonen (destinado às crianças pequenas); gag 
(humorístico); johô (de conteúdo didático, informativo); jidaimono (se passa no passado histórico do 
Japão); josei ou lady`s comic (destinado a mulheres adultas); lolikon (destinado ao público juvenil 
masculino, com conteúdo erótico, protagonizados por personagens de aspecto atraente e inocente, 
as “lolitas” - em referência ao romance de Nabokov); aniparo (parodiam séries conhecidas de animes, 
habitualmente editados em fanzines); gekigá (com temática mais realista, aborda problemáticas mais 
maduras); konjô (de ambiente de trabalho); story (relata história de ficção); spokon (de esporte); 
seinen (destinado a jovens adultos, também podendo ser mangá pornográfico, mudando o sentido 
quando são escritos com kanjis diferentes); hentai (erótico para adultos); shonen ai (apresenta 
relação homossexual entre rapazes, com ênfase no sentido emocional, muito maior que o sexual); 
yuri (apresenta relacionamentos homossexuais entre garotas, cujo tema principal se volta para o 
emocional e não para o sexual); yarui (apresenta relação homossexual feminina); yaoi (com temática 
homossexual masculina; embora apresente relações amorosas entre rapazes, é consumido 
principalmente pelo público feminino); siyohin (subgênero do yaoi, apresenta uma espécie de paródia, 
protagonizada por personagens de mangás que não pertencem a este gênero). 
38 GRAVETT, Paul. Mangá: como o Japão reinventou os quadrinhos. São Paulo: Conrad Editora, 
2006. pág. 22. 
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crítica social e satírica); os toba-e (estampas satíricas reproduzidas em livros) e os 

kibyôshi (semelhantes aos toba-e, mas estes apresentam histórias contínuas). 

O criador do estilo mangá39 foi Katsushika Hokusai (1760-1849), artista que 

conquistou destaque, inclusive em todo o Ocidente, pela famosa obra As 36 Vistas 

do Monte Fuji40

Com a abertura do Período Meiji

. Ao desenvolver sua primeira obra em forma de desenhos seriados, 

totalizando um número de quinze, em 1814, denominou-a Hokusai Manga 

(Quadrinhos Hokusai), privilegiando temas como a vida urbana, a representação das 

classes sociais, a natureza e os animais. A partir de então, os mangás seriam 

sinônimos para todos, dentro do Japão, das manifestações artísticas relacionadas à 

caricatura e ao humor e, posteriormente, as histórias em quadrinhos. 
41

Foi no início do século XX, mas precisamente em 1902, sob influência das 

histórias em quadrinhos em jornais norte-americanos e em decorrência da rápida 

absorção da cultura ocidental, que Rakuten Kitazawa (1876-1955), criou a primeira 

história em quadrinhos japonesas, Togosaku to Morubee no Tokyo Kenbutsu 

(Togosaku e Morubê Passeando em Tókio), de forma seriada, com personagens 

fixos. Embora o fluxo de informações culturais ocidentais entrasse livremente no 

, após 1867, os primeiros cartoons 

começaram a chegar ao Japão. O inglês Charles Wirgman (1835-1891), considerado 

como o patrono da moderna charge japonesa, vindo como correspondente do jornal 

Illustrated London News, fixou residência no Japão e, em 1862, passou a editar uma 

revista de humor, a Japan Punch, especializada em charges políticas. É a fusão 

entre o tradicional e o inovador, que traçará o caminho a ser percorrido pelas 

histórias em quadrinhos japonesas. 

                                                 
39  Gravett (2006:25) explica que, quando Hokusai cunhou o termo manga em 1814, estava 
designando esta série de desenhos como rascunhos livres, inconscientes, nos quais poderia brincar 
de maneira exagerada os traços, ou seja, desenhar sem inibições. Ele nunca incluiu a narrativa em 
forma de balões em seus desenhos.  
40  A partir do século XVIII, os artistas japoneses passaram a privilegiar cenas da vida humilde 
cotidiana em suas xilogravuras (gravações realizadas de forma primorosa, com técnica magistral, em 
tábuas de madeira), em detrimento dos antigos motivos tradicionais do Extremo Oriente. Após a 
abertura Meiji, essas estampas passaram a ser comercializadas a baixos preços em casas de chá, 
despertando interesse de artistas impressionistas, como Monet e Manet, que passaram a colecioná-
las. Estes as viam como uma arte livre de regras dos lugares-comuns e do academicismo. Além de 
Hokusai, outro importante expoente deste tipo de arte é Utamaro (1753-1806). 
41 O Período Meiji corresponde à abertura da economia japonesa para o Ocidente. A industrialização 
e a modernização foram seus traços principais. As medidas mais importantes foram: a criação de 
infraestrutura, como ferrovias e portos; a instalação de indústrias de bens de produção; os grandes 
investimentos na educação para obter mão-de-obra qualificada e investimentos feitos na indústria, 
que se tornariam futuramente grandes conglomerados. 



 37 

Japão, este, procurou adaptar as inovações para sua realidade. Ou, utilizando um 

termo bastante comum, “japonizou” o que veio de fora. 

Já sinalizando como um importante instrumento para entretenimento e apoio 

moral ao povo, em 1923, quando um grande terremoto atingiu Tóquio, vitimando 

cem mil pessoas, o jornal Nonki pediu ao desenhista Yutaka Aso, que criasse algo 

para servir de alento aos sobreviventes, na luta para continuarem suas jornadas 

depois da tragédia. Foi criada a série de histórias em quadrinhos Nonki na Tosan 

(Papai despreocupado), atingindo muito sucesso, virando posteriormente best-seller, 

publicado em formato de livro. 

Neste mesmo ano, são criadas as primeiras edições de histórias em 

quadrinhos voltadas ao público infantil: Sho-chan no Boken (As aventuras do 

pequeno Sho), desenhada por Katsuichi Kabashima e Manga Taro (Quadrinhos 

Taro), desenhada por Shigeo Miyao. 

Com o crescente número de revistas para as crianças, surgiram muitos heróis 

de histórias em quadrinhos e, sob o olhar do povo japonês, as poucas histórias em 

quadrinhos européias e americanas que circulavam no país ficaram gradativamente 

ultrapassadas, idéia esta reforçada pela diferença de culturas e de costumes. 

Segundo Luyten (2000), com o início do Período Showa, em 1927 e a 

ascensão dos militares ao poder, os artistas de mangás, dentro das limitações 

impostas pela ditadura, procuravam criar histórias bastante cômicas e otimistas, para 

trazer alguma distração para o povo japonês, que, além da repressão militar, 

enfrentava severas dificuldades decorrentes da crise anterior ao período da Grande 

Depressão de 1929. 

Um dos temas frequentes nesta época, escolhido pelos criadores de mangá, 

era a evasão da realidade, como uma válvula de escape do cotidiano duro que todos 

enfrentavam, em especial as crianças. Norakuro (Vira-lata Preto), criação de Suiho 

Tagawa, é um cãozinho abandonado pela mãe e, sem ter para onde ir, resolve 

ingressar no exército imperial japonês. Apesar de bem intencionado, não consegue 

se dar bem em nada que faz; isto despertou a simpatia das crianças e, durante dez 

anos (de 1931 a 1941), a série de mangá foi acolhida com sucesso, até o autor 

transformar o personagem numa figura bem sucedida dentro do exército, fato que 

causou o desinteresse das crianças.42

                                                 
42 LUYTEN, Sonia B. Mangá: o poder dos quadrinhos japoneses. 2. ed. São Paulo: Hedra, 2000. 
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Nos anos 1930, a tônica das histórias em quadrinhos japonesas era a 

moralidade, a bravura, a força e a lealdade, demonstradas, por exemplo, em Bonen 

Dankichi (Dankichi, o aventureiro), de Keizo Shimada. Esta é a história de um garoto 

que se torna rei em uma ilha do Pacífico, lutando com “espírito japonês” de sempre 

superar as dificuldades; treinou seu exército de nativos e expulsou estrangeiros da 

ilha, com bombas de cocos, tanques de elefantes e aviões de pássaros. 

Neste período, já estava bem delineada a divisão existente entre os tipos de 

mangás: o shonen mangá (para garotos), o shojo mangá (para garotas) e o yonen 

mangá (para crianças pequenas), todas mensais, além, de algumas poucas 

publicações voltadas aos adultos. 

Esta situação de controle e repressão sobre os quadrinistas japoneses 

recrudesceu durante a Segunda Guerra Mundial. Os artistas que não abraçavam a 

ação ideológica do governo, eram punidos, banidos de sua profissão. Luyten (2000) 

explica que os desenhistas ativos do período tinham apenas duas opções de 

atuação: produções de inofensiva temática familiar e/ou pintando painéis e 

ilustrações em revistas para difamar o inimigo, trabalhando assim para o governo, 

em propagandas contra as tropas de oposição. Não encontrei indícios de mangás 

neste período, que trouxessem em seu bojo, um caráter de criticidade ao sistema 

vigente. 

Com o advento da Segunda Guerra Mundial, os militares de ambos os lados 

do conflito utilizaram o poder das histórias em quadrinhos como ferramenta de 

propaganda ideológica. Nos Estados Unidos, o governo também reprimiu a classe 

artística, mesmo que não usando de táticas ditatoriais para suprimir a participação 

daqueles que criticavam o sistema. Assim, muitos artistas também abraçaram a 

ideologia do governo norte-americano, fazendo quadrinhos que estavam de acordo 

como o projeto do governo e da classe dominante, criando diversos heróis dos 

quadrinhos que personificavam o ideal americano, lutando contra todos os inimigos 

do país, sejam eles japoneses ou nazistas: 

 
[...] Jim das Selvas vai para a Birmânia tentar impedir o avanço japonês. 
Dick Tracy, Agente Secreto X-9, Fantasma e Charlie Chan lutam contra 
sabotadores. Tarzan extermina um comando nazista que quer estabelecer 
uma base secreta na África. Príncipe Valente combate os hunos [...] O herói 
que representou por excelência o ideal americano de America for Americans 
foi o guerreiro Capitão América – o primeiro a se declarar publicamente 
inimigo dos nazistas. Seu uniforme listrado e estrelado representava a 
própria bandeira americana. (LUYTEN, 2000, pág. 117). 
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As histórias em quadrinhos expressavam, tanto do lado americano como do 

lado japonês, os inimigos a serem vencidos, os quais eram criados com uma 

imagem estereotipada. Sobre as produções americanas, diz a autora: 

 
A fisionomia oriental sempre trazia conotações sobre o perigo amarelo. Os 
vilões eram reconhecidos pelas atitudes ambíguas e pelas expressões 
dissimuladas do rosto, normalmente desenhados com feições de raposa. Os 
alemães vistos pelos aliados eram retratados com traços grosseiros, 
acompanhados de movimentos rituais, brutalidade de comportamento e 
espírito de rapina. (LUYTEN, 2000, pág. 120). 
 
 
 

Quanto às produções japonesas: 
 
 
 
Os inimigos, aos olhos dos japoneses, eram traçados proporcionalmente 
mais altos, gordos, com grandes narizes e rosto meio animalesco de quem 
come carne. (LUYTEN, 2000, pág. 120). 
 
 
 

Com a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial, assim como nos 

demais países envolvidos no conflito, se fez necessário instaurar meios para aliviar 

as dores e os horrores sofridos pelo povo, que deixariam marcar indeléveis, 

especialmente pelos trágicos bombardeios sofridos nas cidades de Hiroshima e 

Nagasaki. 

Com a redução considerável da produção dos mangás, já no período da 

Segunda Guerra Mundial e pela escassez de papel, alguns elementos se tornariam 

fundamentais para a posterior retomada do crescimento dos mangás: 

 

- os kamishibai (teatro de papel): narradores apresentavam ao público, relatos em 

forma de quadrinhos, desenhados em lenços. Após a chegada da televisão no 

Japão em 1953 e a própria expansão dos mangás, este gênero de entretenimento 

se tornou raro. Um dos personagens de kamishibai, Ôgon Bat (Morcego Dourado), 

virou série de mangá e ao final dos anos 60, ganhou versão anime, exibido no Brasil, 

com grande sucesso, com o título Fantomas – O Guerreiro da Justiça; 

 

- os kashibon ou kashihon manga (mangás de aluguel): eram oferecidos através de 

bibliotecas ambulantes, visto que mangás eram raros e tinham preços elevados. 
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Como os kamishibai, com o nível de vida subindo e o advento da televisão no Japão, 

foram perdendo sua importância; 

 

- os yokabon: pequenos livros de mangás vendidos em lojas de quinquilharias; 

 

- os akabon (livros vermelhos): tinham este nome, pois eram escritos com tinta 

vermelha; eram vendidos por vendedores ambulantes. 

 

No período pós-guerra, um importante artista das histórias em quadrinhos 

japonesas passa a despontar, se tornando um divisor de águas dentro da história 

dos mangás: Osamu Tezuka. 

Em 1941, aos 21 anos de idade, Tezuka cria Shintakarajima (A nova ilha do 

tesouro), introduzindo efeitos cinematográficos na arte dos mangás. As vendas 

alcançaram 800 mil exemplares, causando uma verdadeira revolução nas histórias 

em quadrinhos japonesas, evidenciando uma grande influência dos quadrinhos de 

Walt Disney sobre a arte de Tezuka. 

Em 1954, cria Hi no Tori, conhecida no Ocidente como Phoenix/Pássaro de 

Fogo. Trata-se de um ser mitológico, com capacidade para renascer das próprias 

cinzas, aparecendo em quase todas as culturas do Extremo Oriente e do Sudeste 

Asiático. No ano de sua criação, o Japão retomava o poder depois do fim da 

ocupação norte-americana, onde foi realizada uma nova constituição, reforma 

agrária e todo um redirecionamento econômico. Assim, Phoenix simboliza este 

importante passo que o país dava em direção de sua reconstrução. 

Osamu Tezuka foi o primeiro artista a utilizar os tão peculiares olhos grandes 

e amendoados nos personagens de mangás, sejam eles masculinos ou femininos. A 

inspiração para este tipo de olhos está nas atrizes do teatro de Takarazuka43

                                                 
43 Takarazuka é a cidade em que Osamu Tezuka morava no período. Diferentemente do teatro kabuki, 
o teatro Takarazuka tem como principal característica a presença exclusiva de mulheres, 
interpretando papéis femininos e masculinos, misturando ingredientes do Ocidente e do Japão. 

, que, 

utilizando muita maquiagem, sob a luz dos refletores, pareciam ter seus olhos 

bastante aumentados, com brilhantes estrelas em seu interior. Também a temática 

dos espetáculos influenciou o artista: cenários representando lugares exóticos, com 

conteúdo fantástico e romântico, representando um amor irreal, muito apreciado 

pelas mulheres japonesas solteiras, num país que até os dias de hoje, não tem o 
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amor romantizado, como nos moldes ocidentalizados, o propulsor para parte 

significativa dos casamentos44

Osamu Tezuka, falecido em 1989, deixou um legado riquíssimo às novas 

gerações de mangakás, com uma visão humanista e grande apresso pelas crianças 

do mundo inteiro, com obras como Black Jack, Jungle Taitei (Kimba, o Leão Branco), 

Ribbon no Kishi (A Princesa e o Cavaleiro) e Tetsuwan Atom (Astro Boy), entre 

muitas outras. Considerado o precursor do mangá moderno e seu mais importante 

artista, Tezuka ganhou ainda em vida, o importante título de Manga no Kamisama 

(Deus dos Quadrinhos). Sua obra influenciou e ainda hoje influencia artistas do 

mundo todo. Para Tezuka apud Luyten (2000:33), as histórias em quadrinhos eram 

. 

 

 
[...] como um tipo de hieróglifos e que, na verdade, o ato de desenhar não é 
só um processo de fazer figuras mas uma maneira de escrever uma história 
com um tipo singular de símbolo. E como vivemos numa sociedade 
extremante visual, a ilustração é o esperanto da aldeia global. 

 

 

A partir dos anos 1950, com a escalada da recuperação econômica japonesa 

no pós-guerra, abrem-se as portas para a produção dos mangás e as revistas 

passaram a contar com novas técnicas e a serem publicadas semanalmente, 

surgindo mangás com várias temáticas.  

Mangás de esporte, em especial os de judô, caratê, sumô, assim como os de 

temática samurai, até 1950 foram vetados pelo governo de ocupação norte-

americano, porque este acreditava que tais títulos disseminavam ideais de 

patriotismo e militarismo.45 Com a suspensão do veto, logo as revistas para meninos 

passaram a publicar histórias versando sobre beisebol – a paixão nacional em 

termos esportivos naquele país -, sumô, pesca e corrida de barcos, como estímulo a 

prática esportiva entre os jovens. Estes mangás não estão ligados apenas à noção 

de técnica e treinamento, mas também dão ênfase a valores como a perseverança, 

ao fortalecimento do espírito, a rigidez moral e à autodisciplina.46

                                                 
44 LUYTEN, Sonia B. Mangá: o poder dos quadrinhos japoneses. 2. ed. São Paulo: Hedra, 2000. 

 Como nos diz 

Benedict (2007:198) 

45 GRAVETT, Paul. Mangá: como o Japão reinventou os quadrinhos. São Paulo: Conrad Editora, 
2006. pág. 58. 
46 LUYTEN, Sonia B. Mangá: o poder dos quadrinhos japoneses. 2. ed. São Paulo: Hedra, 2000. pág. 
60. 
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A autodisciplina “competente” no Japão possui o fundamento lógico de que 
aprimora a conduta de alguém na sua própria vida. Qualquer impaciência 
que se possa sentir enquanto seja novo no treinamento passará, dizem 
eles, pois finalmente se dará uma apreciação ou desistência. 

 
 
 
Os gekigá, estilo caracterizado por temáticas adultas, contendo tramas mais 

complexas e dramáticas, inicialmente rejeitados pelas grandes editoras, 

despontaram no circuito underground (circuito alternativo, que está fora das grandes 

editoras), em fins da década de 1950, para o público através dos teatros de papel, 

locadoras de mangás e dos livros vermelhos, numa época em que as produções 

eram quase que exclusivamente voltadas para um público infantil. A falta de títulos 

voltados para jovens e adultos propiciou a abertura de espaço, junto a um público 

leitor direcionado, em especial o adulto masculino, por aproximar-se da realidade 

cotidiana deste, tendo por personagens, pessoas comuns em situações comuns, 

expondo sintomaticamente em seus enredos, as marcas de um país derrotado e 

profundamente ferido. Assim ao abordar assuntos socialmente mais conscientes, os 

autores de gekigá históricos, os jidaimono, ao tratar de episódios não debatidos nas 

escolas, o faziam traçando paralelos com sua própria realidade contemporânea.47

O desabrochar dos mangás gekigá não coincidentemente se deu numa época 

de forte oposição ao arbitrário governo Kishi, culminando em fins de 1958, quando 

uma lei foi proposta a fim de ampliar a autoridade policial para reprimir o movimento 

sindical. Manifestações populares tomaram as ruas, ficando o Partido Socialista 

fortalecido com a agitação social, o que barrou a aprovação da lei policial. Contudo, 

este episódio significou apenas um prelúdio para a crise que se instalaria frente à 

renovação do Tratado de Segurança Japão-EUA

 

48, quase dois anos depois. Este 

novo tratado, aos olhos de uma parcela da sociedade japonesa49

                                                 
47 GRAVETT, Paul. Mangá: como o Japão reinventou os quadrinhos. São Paulo: Conrad Editora, 
2006. pág. 44-45. 

, significava a 

renovação de uma aliança militar com um país determinado – os EUA – impedindo 

assim a fluência de relações amistosas com outros países, como é o caso da União 

Soviética, devido a Guerra Fria. Logo, o ano de 1960 foi palco de intensas 

manifestações oposicionistas, não apenas por parte dos partidos contrários, mas 

48 Assinado em 08 de setembro de 1951, este tratado basicamente concedia aos EUA a intervenção 
militar e a responsabilidade pela defesa territorial do Japão. 
49 ETO, Jun. Uma nação renascida: breve história do Japão de pós-guerra. Rio de Janeiro: Consulado 
Geral do Japão, 1976. pág. 36. 
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principalmente de populares, sendo que, no auge dos protestos, cerca de 300 mil 

pessoas tomaram as ruas, sendo muitas delas sindicalizadas, simpatizantes dos 

Partidos Socialista e Comunista, membros de organizações cívicas e, 

principalmente, estudantes. Esta manifestação popular, para além de uma 

desaprovação quanto a forma da condução do governo japonês, era sintomática 

também de um sentimento de antiamericanismo.50

Derrubado o governo Kishi, seu sucessor, Hayato Ikeda, promoveu um 

programa para uma rápida expansão econômica, elevando a renda nacional, 

conclamando a população a unir forças em prol do desenvolvimento do país e bem 

estar de todos.

 

51 Com a elevação do padrão aquisitivo japonês, os jovens passaram 

a comprar mangás, em especial as semanais para garotos, ao invés de alugá-los, 

passando, inclusive, a ter sua atenção desviada para a inovação tecnológica que a 

TV representava. Desta forma, as editoras que forneciam mangás gekigá para as 

locadoras que estavam fora do circuito de grande distribuição, fecharam, dada a 

ausência de demanda pelo público. Visualizando um crescimento em suas 

vendagens, já que o gênero gekigá tinha boa aceitação, as grandes editoras 

passaram a contratar estes mangakás especializados em gekigá, pagando um valor 

maior por página produzida, mas com a contrapartida de uma produção enorme toda 

semana, além das intervenções editoriais. Muitos artistas, negando-se a massificar 

seu trabalho, relutaram em aderir a este sistema industrializado, pois, para eles “a 

liberdade criativa era mais valiosa que as recompensas financeiras.”52

Osamu Tezuka apud Gravett (2006), numa referência a esta situação, fez um 

desabafo no primeiro número de sua própria revista, a COM, em 1967, chamando a 

atenção para as condições de trabalho dos mangakás e sobre a qualidade do que se 

oferece ao leitor: 

 

 
 

Dizem que o mangá está em sua época áurea hoje em dia. Mas quantos 
trabalhos de qualidade estão de fato sendo publicados? Não é verdade que 
muitos mangakás estão trabalhando até a exaustão, forçados à submissão, 
servidão e cooperação com as exigências cruéis do mercado? (pág. 46) 

 

                                                 
50 ETO, Jun. Uma nação renascida: breve história do Japão de pós-guerra. Rio de Janeiro: Consulado 
Geral do Japão, 1976. pág. 38. 
51 Idem, ibidem. pág. 43. 
52 GRAVETT, Paul. Mangá: como o Japão reinventou os quadrinhos. São Paulo: Conrad Editora, 
2006. pág. 45. 
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Na contramão deste mercado de mangá massificado, o artista Sanpei Shirato, 

em 1964, ao invés de entregar costumeiramente sua nova história sobre ninjas para 

a grande editora Shonen Magazine, decidiu apresentar a proposta para uma nova 

revista mensal, a Garo, que significa “galeria de arte”. Sua proposta foi aceita com 

empolgação suficiente para lhe proporcionar, acima de tudo, liberdade artística. A 

revista passou a imprimir uma arte politizada, sendo que, 

 
 

A Lenda de Kamui era a grande atração para o leitor, conforme anunciado 
na capa do primeiro número, de setembro de 1964, [...] A consciência de 
classe de Shirato havia sido inculcada originalmente por seu pai, um 
ilustrador politizado conhecido por suas convicções comunistas. A luta de 
classes contra a injustiça era fundamental para o personagem de Shirato, 
Kamui, um ninja do século XVI originário da classe mais baixa do Japão 
feudal.  Acompanhando o momento mundial de conscientização política da 
década de 1960, esse herói do povo incorruptível foi o primeiro de vários 
personagens de mangá adotados pelos movimentos de contestação. Seu 
nome e sua imagem apareceram em cartazes quando as universidades 
foram ocupadas por ativistas políticos. (GRAVETT, 2006, pág. 46) 

 

 

Um outro mangá, Ashita no Joe (O Joe de Amanhã), publicado inicialmente 

em 1968 por Tetsuya Chiba, história que conta a luta de um pugilista para sair de 

uma vida de pequenos delitos e correr atrás de seu sonho pelo título mundial, 

também foi utilizado como bandeira de protesto. No mesmo ano de sua criação, 

militantes do Exército Vermelho Japonês53 declararam: “Nós somos os Joes do 

Amanhã”. O personagem Joe também foi adotado pelo movimento de contestação 

estudantil naquele mesmo ano, ao ponto dos mais afoitos terem intitulado a série 

como a “Bíblia dos estudantes extremistas”.54

Se por um lado Joe de Amanhã foi usado como bandeira de protesto, por 

outro, foi adorado por seus fãs, numa relação íntima e peculiar, como quando o 

maior adversário de Joe, nocauteado, acabou falecendo, despertou uma grande 

tristeza nos fãs, causando uma situação inusitada: mais de 700 pessoas, durante a 

semana, todos vestidos de preto, muitos com incenso e flores, estudantes e 

executivos, se juntaram na editora Kodansha, para participarem de uma cerimônia 

budista, com sacerdote e todos os rituais, num ringue de boxe em tamanho natural, 

  

                                                 
53 Grupo terrorista formado em 1970, ganhando notoriedade em 1972 pelo atentado no aeroporto de 
Lod, em Israel. Participou posteriormente de atentados na Europa, no Japão e no Oriente Médio. O 
objetivo do grupo, até seu líder ser preso em 2002, era insuflar a revolução a nível mundial. 
54 GRAVETT, Paul. Mangá: como o Japão reinventou os quadrinhos. São Paulo: Conrad Editora, 
2006. pág. 58. 
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em memória à Toru Rikiishi, adversário morto de Joe. Chiba, o criador do mangá, 

arrisca uma opinião sobre esta reação do público: 

 

 
Joe é completamente sincero, ele se dedica totalmente. Ele só quer fazer 
uma coisa muito boa na vida, e realmente se dedica a ela sem hesitação, 
mesmo que pareça impossível, apesar de todas as limitações. Essas 
qualidades são muito apreciadas pelos japoneses.55

 
 

 

Ação e aventura, elementos presentes em Joe de Amanhã, são comuns em 

revistas em quadrinhos voltadas para garotos no mundo inteiro, independente do 

tipo da temática. Na Itália e na França, por exemplo, o gênero de faroeste, com seus 

caubóis durões, ainda é apreciado pelos leitores, mas no Japão, essa modalidade 

não se enraizou, visto que eles possuem seus samurais, ninjas, yakuzas e todo um 

manancial de lendas locais. O também vasto cabedal de super-heróis fantasiados 

que figuram nos quadrinhos deste lado do mundo pouco “fizeram a cabeça” dos 

leitores japoneses, estes apreciando mais personagens na forma de robôs gigantes, 

como o personagem Gigantor, mas também pequenos robôs, como Astro Boy e 

também alienígenas, alguns que, chegando ao planeta Terra, assumem uma 

identidade humana e voltam à sua forma original quando lutam contra monstros, 

como é o caso de Ultraman, Spectroman e Ultraseven; outros, como o personagem 

Goku de Dragon Ball, descobre apenas posteriormente ser um alienígena. 

O mau comportamento das crianças, suas brincadeiras de mau gosto e suas 

traquinagens são elementos comuns nos shonen mangás, mas alguns mangakás de 

comédia infanto-juvenil rumaram por novos caminhos a partir do final da década de 

1960, estabelecendo características de crítica social em suas leituras, elemento 

sintomático do momento de agitação que tomava conta dos jovens à época. Em 

1967, estreou Tensai Bakabon (“O Gênio Bakabon”) de Fujio Akatsuka, narrativa que 

conta as aventuras de um filho idiota, que tem um pai que consegue ser ainda mais 

idiota que seu filho. Como bem aponta Gravett (2006), embora as crianças tenham 

adorado este mangá, o patriarcado japonês nunca havia sido ridicularizado com 

tanta crueldade. 

                                                 
55 GRAVETT, Paul. Mangá: como o Japão reinventou os quadrinhos. São Paulo: Conrad Editora, 
2006. pág. 56. 
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Um outro mangá, criado em 1968, segue o mesmo tipo de tom provocativo. 

Harenchi Gakuen (Escola Sem-Vergonha), de Go Nagai, causou um enorme frisson 

entre os jovens, aonde alunos e professores, não estão preocupados com os 

estudos, mas sim, beber e correr atrás de garotas. Esta sátira do altamente exigente 

e rígido sistema escolar japonês, representou um desafio à autoridade e ao duro 

regime de estudos que os estudantes devem enfrentar naquele país, provocou a 

indignação de pais e professores, mas especialmente, da Unidade Governamental 

de Política para a Juventude56

Este segmento dos mangás, os voltados para garotos, é também apreciado 

por muitos adultos. Gravett (2006:63), refutando o que muitos acreditam ser o motivo 

desse interesse – uma negação da vida adulta e das suas responsabilidades – crê 

que o que realmente desperta isso nos homens adultos são os valores positivos que 

estas histórias carregam: valores de amizade, perseverança e triunfo, ao conquistar 

algo desejado e batalhado ardorosamente. Como este autor explica, a palavra 

shonen, apropriadamente não significa apenas “menino”, composta pelos 

ideogramas que representam as palavras “poucos” e “anos”, mas também significa a 

expressão “puro de coração”. 

,  culminando no encerramento da série. Como indica 

Luyten (2000:58), o desafio à autoridade do rígido sistema escolar e da própria 

figura do sensei (mestre), que é altamente respeitada no Japão, ganha contornos de 

crítica provocativa quando aparecem em mangás masculinos, na forma de 

professores corruptos que seduzem alunas inocentes, vestidas em seus uniformes 

ao estilo navy (marinheiro). 

Dentro de uma multiplicidade temática nos mangás masculinos, o tipo seinen, 

mangá voltado para adolescentes e adultos, ganhou, com o passar dos anos, 

elementos com apelos sexuais, atraindo assim um número maior de fãs. Desde 

inocentes cenas de calcinhas aparecendo, decotes, leves insinuações sexuais até 

cenas de sexo “forçado”, aonde garotas aparecem inicialmente gritando yamete 

(“Pare! Não faça isso!”) ou yada (“Não quero!), mas subjugadas, acabam cedendo57

                                                 
56 GRAVETT, Paul. Mangá: como o Japão reinventou os quadrinhos. São Paulo: Conrad Editora, 
2006. pág. 62. 

, 

numa espécie de jogo sexual levemente sadomasoquista. Não se trata de 

57 LUYTEN, Sonia B. Mangá: o poder dos quadrinhos japoneses. 2. ed. São Paulo: Hedra, 2000. pág. 
58. 
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pornografia, visto da existência de segmentos próprios deste gênero e que circulam 

de uma forma reduzida, sendo a exibição de sexo raramente de forma gratuita. 

Como lembra Gravett (2006), no Japão os mangás, quanto a imagens de 

violência e sexo, são regulamentados, sujeitos às legislações locais, sendo 

monitorados, inclusive, pelo próprio público, que, se considerar algum título nocivo 

ou ofensivo, pode registrar reclamações, podendo este ser incluído numa lista negra 

pela Unidade Governamental de Política para a Juventude e recolhido das bancas 

de jornais ou outros postos de vendas. 

Este controle governamental sobre sexo nos mangás, até o início da década 

de 1990, compreendia o artigo 175, do Código Penal do Japão, que rezava a 

proibição de qualquer tipo de material “indecente”. Mas qual seria a definição de 

“indecente” para o conteúdo das revistas de mangás? Segundo Gravett, esta 

cláusula era interpretada como uma proibição de qualquer representação realística 

dos órgãos sexuais ou dos pelos pubianos. Mesmo sendo algo de caráter repressor, 

tal proibição potencializou mais ainda a imaginação dos artistas, deixando a arte 

erótica dos quadrinhos japoneses, mais sensual e até divertida: no lugar de pênis, 

cobras, frutas, legumes e toda a sorte de objetos com formato fálico, como espadas 

e tacos de beisebol; para substituir vaginas, flores e conchas; também recursos 

como obscurecer, pixelar, deixar em branco, formas negras, se tornaram meios para 

burlar a proibição. 

O mercado adulto de mangás também direcionou sua atenção para o público 

feminino. Antes da década de 1960, o mangá shojo era criado por homens, com 

raríssimas artistas atuantes, como Machiko Hasegawa, criadora de uma das 

histórias para mulheres mais queridas no Japão, Sazae-san, que publicou de 1949 a 

1974, narrando o cotidiano de uma dona-de-casa típica japonesa, personagem 

inspirada na própria Hasegawa. 

A década de 1960 abriu as portas para as mangakás, muitas oriundas das 

escolas de gekigás e outras, tiveram seu talento descoberto através de concursos 

organizados pelas novas revistas semanais. A exemplo disso, uma jovem de apenas 

16 anos, Machiko Satonaka, em 1966, ao ganhar um destes concursos para 

descobrir jovens talentos como mangaká, foi a primeira de muitas mulheres a abrir o 

caminho que o mangá shojo teria pela frente, tendo histórias criadas por artistas 

mulheres, que compreendiam muito mais a fundo, por suas próprias experiências e 

sentimentos, as subjetividades que as narrativas femininas expressavam. Mas não 
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apenas isto; esta incursão das mulheres significou uma conquista feminina, em 

termos de igualdade com os homens, no mercado de trabalho, como a própria artista 

declarou: 

 
Eu achava que poderia fazer um trabalho melhor eu mesma, e que as 
mulheres eram mais capacitadas para entender o que as meninas queriam 
ler do que os homens. Desenhar quadrinhos era também uma forma de 
ganhar liberdade e independência sem ter que ficar na escola durantes 
anos. Era algo que eu poderia fazer por mim mesma, era um tipo de 
trabalho que permitia que as mulheres fossem iguais aos homens. [tradução 
nossa]58

 
 

 

 Mas estas produções iniciais tratavam a temática feminina com uma visão 

ainda romantizada, utilizando, por exemplo, visões fantásticas da vida em outros 

países. Ainda assim, significava um grande avanço, pois a partir deste momento, os 

mangás foram rumando por outras temáticas e as mulheres passaram a atuar num 

mercado, antes quase todo dominado pelos homens, ganhando salários similares 

aos dos homens, assim como prestígio e reconhecimento. Também se iniciou o 

rompimento da velha imagem enraizada no imaginário popular, em especial no 

mundo ocidental, que se cristalizou através das figuras de gueixas e cortesãs, 

celebradas em peças como Madame Butterfly, de Puccini ou no recente filme 

Memórias de uma Gueixa, em que as japonesas configuram como mulheres doces e 

submissas. 

Foi somente na década de 1970, durante a agitação social e movimentos 

feministas, com o grupo conhecido como “As Magníficas de 24”59

Estas artistas introduziram elementos extremamente inovadores nos mangás. 

Os requadros, elementos de contenção das cenas dentro dos quadrinhos, perderam 

seu caráter uniforme retangular, dando lugar a um formato que estivesse mais 

relacionado às emoções que queriam transmitir. As bordas podiam ser quebradas, 

, composto pelas 

mangakás Moto Hagio, Riyoko Ikeda, Yumiko Oshima, Keiko Takemiya e Riyoko 

Yamagishi, que o mercado dos mangás femininos alçou novos voos. 

                                                 
58 "I thought I could do a better job myself, and that women were more capable of understanding what 
girls want than men. Drawing comics was also a way of getting freedom and independence without 
having to go to school for years. It was something I could do by myself, and it was a type of work that 
allowed women to be equal to men." 
SCHODT, Frederick L. Manga! Manga! The World of Japanese Comics. Nova York: Kodansha, 1983. 
pág. 97. 
59 Segundo Gravett (2006:82-83) elas ficaram conhecidas assim porque a maioria delas nasceu no 
ano 24 da Era Showa, ou 1949. 
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dissolvidas ou poderiam estar completamente ausentes da narrativa. Flores 

passaram a ser utilizadas além de uma função decorativa: buquês poderiam florir 

como paixões, e suas pétalas e folhas caindo representavam o fim dos romances; 

margaridas denotavam em geral simplicidade; crisântemos, sensibilidade e rosas, 

sensualidade. O mesmo se aplica quanto aos elementos que passam a fazer a vez 

de aura dos personagens: em torno da cabeça destes, raios de choque, chamas de 

raiva, cinzas de desespero e tempestades de agitação.60

 “As de 24” ainda lançariam como tema a busca pelo amor, trazendo para a 

berlinda assuntos como fatos históricos, gêneros de horror e ficção científica, 

identidade e auto-aceitação, realização pessoal, família, amizade, suicídio, 

autoflagelação, divórcio, depressão, luta pela emancipação feminina e, em especial, 

um tema até então evitado nos mangás: o amor homossexual, tanto entre mulheres 

como entre homens. (GRAVETT, 2006, págs. 83-85) 

 

Independente da temática retratada, os mangás shojo geralmente apresentam 

ficções que retratam as pressões e os prazeres dos indivíduos que vivem à sua 

própria maneira, esta nem sendo sempre de uma forma convencional, como a busca 

pelo romantismo das relações heterossexuais ou as próprias imposições sociais 

existentes. Um bom exemplo disso é Berusaiyu no Bara (A Rosa de Versalhes), 

escrita a partir de 1972 por Riyoko Ikeda. Nesta narrativa, são contadas as histórias 

de duas mulheres durante a Revolução Francesa: uma delas é Maria Antonieta, 

casada com um homem, unidos por laços de interesse político, mas apaixonada por 

um conde sueco; a outra, Oscar, uma mulher criada como rapaz para satisfazer ao 

desejo de seu pai em ter um herdeiro homem, ascende socialmente e torna-se 

capitão da Guarda Real. Desejada em seu disfarce masculino pelas mulheres, nutre 

um amor secreto por André, um dos serviçais da família, que está abaixo dela 

socialmente.61

 Em alguns momentos de maior proximidade emocional entre Oscar e André, 

Ikeda sugere uma atração homossexual entre ambos, já que André não sabe da 

condição real de Oscar. No final, Oscar renuncia a seus privilégios e cargo, unindo-

 

                                                 
60 GRAVETT, Paul. Mangá: como o Japão reinventou os quadrinhos. São Paulo: Conrad Editora, 
2006. pág. 83. 
61 O tema presente em A Rosa de Versalhes – a mulher que se passa por homem e, apaixonando-se 
por outro homem, fica no dilema de revelar sua verdadeira condição – é recorrente na literatura, não 
apenas no Japão. A obra Grande Sertão: Veredas (1956), de João Guimarães Rosa, traz em seu bojo 
esta problemática. No próprio universo dos mangás, é um tema que também aparece em A Princesa 
e o Cavaleiro (1953), de Osamu Tezuka, história sobre uma garota que se faz passar por rapaz. 
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se a André na luta pela liberdade do povo francês, mas acaba sendo morta em meio 

à queda da Bastilha. Esta história, entre muitos aspectos, narra uma contestação às 

imposições sociais vivenciadas pela personagem, como Gravett (2006:84) frisa “[...] 

Ikeda retratou Oscar como uma jovem a quem havia sido negada a aparência de seu 

sexo, mas que encontra coragem para ser uma mulher em seus próprios termos e se 

relacionar com seu homem em pé de igualdade.” 

Os mangás para adultos foram tomando o espaço que antes era ocupado 

pela literatura de massas no Japão, sendo o gênero mais apreciado até então, um 

tipo de narrativa ficcional de inspiração autobiográfica, chamada Watakushi 

Shōsetsu ou Shishōsetsu ou, simplesmente, Romance do Eu, que teve suas 

primeiras obras lançadas no início do século XX. Trata-se de uma narrativa, segundo 

a crítica literária japonesa, em que há uma falta de preocupação, por parte dos 

autores, quanto à estruturação da obra, tendo por personagem principal um 

narrador-protagonista, que é o próprio autor. No mesmo direcionamento, obras 

pertencentes à categoria Jistumei Shōsetsu (o que seria numa tradução literal 

“Romance com nome real”), forma de escritos que versam sobre a vida de escritores 

dos círculos literários, que acreditavam pertencer a uma elite.62

 

 Notando-se que, 

 
[...] o tom de reprovação da crítica continuou tanto em relação a seu valor e 
o que ele representava quanto a sua falta de elaboração estrutural, sua 
natureza alheia ao contexto social e político do país, ou ainda à alienação 
de seus escritores fechados nos círculos literários. (NAGAE, 2006, pág. 19) 

 

 

As discussões acerca do Romance do Eu começaram, aproximadamente, 

quando surge, em 1925 o movimento literário Puroretaria Bungaku, a chamada 

Literatura Proletária. Seus escritores formavam a Liga dos Escritores Proletários e 

suas obras versavam sobre temas amorosos humanistas, sentimentais, embasados 

de crítica social, criando uma idéia de que a revolução social em si era ela mesma 

uma arte. Contudo, a partir de 1932, com a Revolução da Manchúria, este 

movimento literário é extinto, fortemente reprimido pelas forças militaristas 

governamentais, sendo seu maior expoente, Kobayashi Takiji, preso, torturado e 

morto na prisão. 
                                                 
62 NAGAE, Neide Hissae. De Katai a Dazai: apontamentos para uma morfologia do Romance do Eu. 
2006. 233 f. Tese (Doutorado em Teoria Literária Comparada) Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo. págs. 4-5. 
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Assim, sob rígido controle e repressão do governo japonês quanto a todas as 

formas de expressão à época, o Romance do Eu foi ganhando paulatinamente 

espaço, em especial, durante a Segunda Guerra Mundial, como paliativo para a 

tristeza.63

 

 Policiados pela repressão, os literatos buscavam produzir obras que não 

confrontassem o poder hegemônico, algo que não fosse de encontro aos valores 

políticos militarizados à época. Odagiri Hideo, estudioso literário japonês, entende 

que, 

[...] o afastamento dos literatos, alheio à vontade deles, como característica 
da tradição literária do Japão, um país constantemente dominado pelo 
autoritarismo. Diante dessa situação de rígido cerceamento ideológico e 
psicológico, o desejo de liberdade teve de ser expresso esteticamente numa 
forma que garantisse a autopreservação [...] durante o período moderno o 
“eu” do autor não tinha forças para tratar das questões humanas ou sociais, 
muito menos para derrubar a ordem imposta, de modo que o autor anulava 
a si mesmo como ser social. (NAGAE, 2006, pág. 25) 

 

 

Destarte, o historiador cultural Tomafusa Kure apud Gravett (2006:102), 

assimila que o Romance do Eu, tão em voga no Japão, perdeu seu fôlego por volta 

da década de 1970, época de efervescência social e política e seus leitores, 

inclusive intelectuais, perderam o interesse, voltando-se para o mercado de mangás, 

que ofereciam uma nova forma de expressão, em que as emoções humanas, 

mesmo as mais prosaicas, eram transmutadas em facetas dramáticas. 

Um outro importante nicho, que desde a década de 1960 flertava com os 

mangás, é o das revistas femininas. A partir da década de 1980, muitas destas 

passaram a manter em seu conteúdo, “quadrinhos para moças”, ou redikomi. Estas 

histórias abordam a vida e os anseios, os sonhos femininos, com narrativas 

românticas em que a moça quase sempre vive um affair e ao final, consegue ficar 

com o homem dos seus sonhos – provavelmente, histórias bastante similares às das 

séries Julia, Bianca, Sabrina e Bárbara64

Este espaço aberto pelos redikomi, possibilitou expandir o conteúdo e elevar 

o grau do erotismo destes quadrinhos a níveis antes inexistentes dentro do universo 

, muito apreciadas pelo público feminino no 

Brasil, nas décadas de 1980 e 1990. 

                                                 
63 NAGAE, Neide Hissae. De Katai a Dazai: apontamentos para uma morfologia do Romance do Eu. 
2006. 233 f. Tese (Doutorado em Teoria Literária Comparada) Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo. pág. 21. 
64 Séries publicadas no Brasil pela Editora Nova Cultural, a partir do final da década de 1970. 
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feminino quadrinístico. Ao final da década de 1980, 1/4 dos redikomi – publicado em 

revistas mensais como Aya, Rouge e Comic Amour - apresentava conteúdo hentai, 

que pode ser algo ligeiramente ousado até o pesadamente pervertido65

Embora o grosso dos artistas de redikomi seja composto por mulheres, há 

mangakás do sexo masculino atuando, como Takeshi Oshima, da Comic Amour. 

Para entender melhor o universo e os desejos femininos, o artista conversa com 

mulheres em salas de bate papo na internet (chats). Como ele explica, 

, com visual 

tão desinibido quanto qualquer mangá masculino do gênero, apenas acrescido de 

mais enredo. Aqui, um outro elemento que ajuda a quebrar um pouco o estereótipo 

de que as mulheres japonesas são conservadoras e inibidas. 

 

 
Eu posso compreender totalmente as fantasias delas. A pessoa tem vários 
sentimentos dentro de si. Algumas vezes é inocente, outras, indecente, faz 
parte de ser um ser humano. Uma revista como a Amour ilumina o lado 
negro dessas moças, porque mesmo uma mulher sofisticada gosta de ser 
uma vadia em determinadas situações. (GRAVETT, 2006, pág. 122) 

 

 

Esta é uma realidade sintomática quanto aos desejos e sentimentos que 

podem ser experimentados e extravasados numa conversa virtual num chat, como o 

meio que o artista utiliza para mapear os anseios do seu público leitor e no próprio 

ato de ler um mangá erótico: são canais que remetem a uma dimensão aonde tudo é 

permitido, as pessoas podem ser, fazer coisas e do jeito que desejarem fazer, sem 

maiores consequências, talvez até experimentar algo catártico, possibilitando manter 

a identidade em sigilo. 

 A discussão que paira sobre os redikomi divide opiniões, conforme Gravett 

(2006) aponta. Miya Erino, especialista sobre estudos femininos, acredita que estes 

quadrinhos estreitam as mentes femininas, não despertam um senso crítico sobre as 

imposições feitas às mulheres japonesas, ao contrário, reforça os valores 

conservadores, fazendo com que as mulheres percam seu tempo, enquanto as 

editoras pensam apenas nos lucros. Já a socióloga Kinko Ito, acredita que muitas 

destas histórias, com conteúdo pornográfico, embora ainda representem o que os 

homens japoneses queiram que as mulheres sejam, em termos de fantasias, podem 

                                                 
65 GRAVETT, Paul. Mangá: como o Japão reinventou os quadrinhos. São Paulo: Conrad Editora, 
2006. pág. 122. 
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ajudá-las a se liberarem sexualmente66

A maior parte do público leitor de redikomi são mulheres de 19 a 29 anos, 

mas eventualmente, garotas a partir dos 15 anos possuem uma curiosidade natural 

e também as lêem. Em uma pesquisa feita numa escola japonesa, pela revista 

americana Bem is Dead, com garotas na faixa dos 17 anos sobre o que viram em 

revistas que publicam redikomi, as respostas apontaram uma realidade comum em 

muitos países, em que a educação sexual é obtida na rua e não dentro de casa. 

Uma das garotas declarou: “Os pais japoneses têm vergonha de conversar sobre 

sexo e não falam sobre doenças venéreas ou contracepção. Então nós aprendemos 

nos quadrinhos. Acho que precisamos de quadrinhos desse tipo.” Uma outra aluna 

arriscou: 

 - o mais importante é se estas mulheres 

possam sentir-se confortáveis, seguras e satisfeitas dentro do próprio universo que 

buscam, realizando suas próprias escolhas, independente se estes valores que 

elegem para si coincidem com os do imaginário masculino. 

 

 
No Japão, há menos educação de sexo [sic] que em outros países. Mas nos 
quadrinhos nós temos mais cenas de cama que em outros países. Acho 
que, como temos poucas oportunidades de ouvir sobre sexo, nós 
procuramos os quadrinhos. E conseguimos algum conhecimento sobre sexo 
com eles. (GRAVETT, 2006, pág. 122) 

 

 

Mas, relembrando, estes redikomi com conteúdo pornográfico são apenas 

uma fração da totalidade. A maioria deles fala sobre como lidar com problemas 

familiares e de relacionamento. E são escritos muitas vezes baseados nas próprias 

experiências das leitoras. Algumas realidades japonesas, como o alto custo de 

moradia, que obriga muitos casais a viverem na casa dos pais do marido e também 

a própria situação da ausência dos maridos de seus lares, que trabalham tanto e 

não tem tempo e disposição para ficarem com suas famílias e auxiliarem nas tarefas 

domésticas e criação dos filhos, motivaram a revista Ohzora a criarem dois redikomi, 

intitulados Quadrinhos Aterrorizantes de Sogra e Nora e Pagando as Contas. 67

                                                 
66 GRAVETT, Paul. Mangá: como o Japão reinventou os quadrinhos. São Paulo: Conrad Editora, 
2006. pág. 122. 

 

Assim, estas sensibilidades, estes problemas e outros, como os efeitos da senilidade 

67 Idem, ibidem. pág. 123. 
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dos avós em suas famílias e o enfrentamento da morte, estão sendo captados e 

expostos cada vez mais pelos mangakás em seus quadrinhos. 

E assim, os mangás foram ganhando projeção, não apenas dentro do Japão, 

mas fora dele também, havendo um boom a partir da década de 1990, como 

informou uma pesquisa feita pelo Instituto de Pesquisa Marubeni, no Japão, que 

aponta um crescimento de 300% nas exportações relativas aos quadrinhos, 

desenhos e games japoneses68

Lançar mangás neste lado do globo representava inúmeros empecilhos. Não 

apenas uma certa aversão ao diferente e o protecionismo comercial, que são por si 

sós, obstáculos significativos, mas os diferentes problemas para a adaptação antes 

dos mangás serem vendidos aqui: tamanho elevado das histórias, dificuldades na 

tradução, quadros que precisavam ser rearanjados para serem lidos da esquerda 

para a direita. 

, de 1992 a 2002.  Mas esta realidade é muito 

diferente do que ocorreu durante as décadas anteriores, com relação à aceitação 

dos mangás no Ocidente. 

E havia a opção dos desenhos animados japoneses, os animes, muito mais 

fáceis de serem adaptados: dar novos títulos, dublagem, e fazer as devidas 

adequações para encaixá-los às normas de conteúdo de acordo com o país no qual 

seria veiculado o desenho. E foi justamente através dos animes, na década de 1960, 

que os mangás puderam penetrar posteriormente no mercado ocidental: as 

transmissões dos desenhos preparavam o público para o consumo dos mangás.  

Nesta época, nos EUA, eram transmitidos os animes Astro Boy, Gigantor e 

Speed Racer, mas destes, o único a ter mangá publicado de maneira paralela à 

transmissão do desenho naquele país foi Astro Boy, e mesmo assim, uma versão de 

péssima qualidade. Nova tentativa de publicação foi feita novamente, com um pouco 

mais de êxito, em 1987, mas somente em 2002, o menino-robô de Osamu Tezuka 

foi publicado de forma integral e com sucesso para o inglês. 

Mas os mangás já aterrissaram em terras estadunidenses bem antes, mais 

precisamente durante a Segunda Guerra Mundial, na forma de propaganda 

militarista, em forma de folhetos coloridos bilíngues, como por exemplo, um deles 

que mostrava a esposa de um soldado ocidental se divertindo em casa com um 

                                                 
68 GRAVETT, Paul. Mangá: como o Japão reinventou os quadrinhos. São Paulo: Conrad Editora, 
2006. pág. 156. 
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estranho, enquanto este a informava que o marido jamais voltaria da guerra.69

Problemas ocorriam também na Europa com relação aos mangás. Mesmo 

com o incentivo do sucesso dos animes na década de 1970 que eram exibidos na 

França – Candy Candy, Grendizer e Albator -, os editores franceses, embora 

estivessem propensos a lançar os mangás, não queriam pagar os direitos autorais 

aos seus artistas.

 Na 

mesma época, alguns artistas com ascendência japonesa que viviam nos EUA 

também faziam quadrinhos (com traçado dos comics ocidentais, não se tratava de 

mangás), mas com finalidade pró-EUA: Bob Fujitani, nissei de Nova York, conhecido 

posteriormente por fazer algumas das histórias de Flash Gordon e Mandrake, 

ilustrou enorme quantidade de heróis derrotando inimigos nazistas e japoneses, 

juntamente com seu amigo também nipo-americano, Fred Kida; assim também fez o 

artista japonês Taro Yashima que, deixando o Japão rumo aos EUA, contrário ao 

militarismo de seu país, passou a criar quadrinhos para o governo norte-americano 

na época da guerra. Muitos anos mais tarde, em 1978, o mangá antibelicista Gen 

Pés Descalços, de Keiji Nakazawa, ganhou uma versão em inglês, através da 

colaboração de ativistas em Tóquio e San Francisco. 

70

Os países asiáticos, como Taiwan e China, também aderiram aos mangás, 

mas inicialmente na forma de edições piratas e cópias redesenhadas.

 Ao invés de trazer os mangás originais e realizar as adaptações, 

as editoras francesas contratavam artistas locais para redesenhar as histórias 

japonesas ao estilo europeu ou criavam versões baratas, os “anime comics” usando 

imagens borradas fotografadas dos animes e colocando balões de diálogos em 

francês feitos à mão – uma tragédia, tanto para a indústria, como para o público 

europeu de um modo geral, em especial para este último, que passou a procurar os 

mangás originais, sendo os italianos a aderirem primeiro a esta busca, seguidos 

pelos espanhóis. 

71 A partir da 

década de 1980, na televisão chinesa passou a ser veiculado o anime Astro Boy e 

logo em seguida, ganhou sua versão mangá e outros produtos, como bonecos.72

                                                 
69 GRAVETT, Paul. Mangá: como o Japão reinventou os quadrinhos. São Paulo: Conrad Editora, 
2006. pág. 158. 

Já 

na Coréia do Sul, devido aos anos de ocupação japonesa no passado, o velho 

ressentimento bloqueou as importações dos produtos japoneses, mas 

70 Idem, ibidem. 
71 Idem, ibidem. 
72 LUYTEN, Sonia B. Mangá: o poder dos quadrinhos japoneses. 2. ed. São Paulo: Hedra, 2000. pág. 
180. 
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posteriormente as portas foram se abrindo gradativamente, em especial porque, 

também, assim como em Formosa e na China, o sistema de escrita é semelhante, 

que também é da direita para a esquerda.73

Embora alguns mangás, como já citado anteriormente, tenham figurado 

timidamente nos EUA a partir da década de 1960, foi realmente O Lobo 

Acompanhado de seu Filhote (o título americano adotado foi Lone Wolf and Cub ou, 

em português “Lobo Solitário e Filhote”) quem estreou com sucesso a senda dos 

mangás naquele país, pela editora First Comics, mesmo sem existir um anime que o 

precedesse, fazendo com que seu primeiro número tivesse três reimpressões.

 Porém, em 1998, quando a entrada de 

mangás na Coréia do Sul tinha aumentado bastante, os artistas de quadrinhos 

daquele país – lá os quadrinhos recebem o nome de manhwa – pediram às 

autoridades sul-coreanas medidas protecionistas, que acabaram não sendo criadas. 

O governo acabou alavancando uma campanha para divulgação de seus manhwa 

no exterior, pegando carona no sucesso dos mangás e não apenas isto, mas porque 

os quadrinhos coreanos possuem forte influência dos traços dos mangás. 

74

Um outro título que fez muito sucesso fora do Japão foi Akira, de Katsuhiro 

Otomo. Lançado no Japão em 1984, foi trazido para os EUA pela Marvel Comics em 

1988, e ao contrário da edição japonesa monocromática, com a devida autorização 

de seu autor, os quadros foram colorizados com tecnologia de ponta na época. 

Impulsionado por sua versão em filme, lançada em 1989, a publicação de Akira 

causou grande impacto em todo o mundo.

 E 

no mesmo mês de lançamento deste título, a editora Eclipse Comics lançou outros 

três mangás quinzenais: A Lenda de Kamui, que como O Lobo Acompanhado de 

seu Filhote, possui ilustração realista e ação violenta; Mai, a Garota Sensitiva, de 

Ryoichi Ikegami, que tem em comum com os X-Men a difícil tarefa de lidar com seus 

poderes inesperados e os pilotos de jatos do título Área 88, de Kaoru Shintani. 

75

Com a crescente penetração dos mangás nos últimos anos no Ocidente, 

mudanças significativas foram implantadas: tanto editores como público passaram a 

aceitar de bom grado o formato dos mangás originais, com seu miolo preto e branco, 

com papel fino (muitos em estilo jornal), mas principalmente, em sua forma de leitura 
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74 GRAVETT, Paul. Mangá: como o Japão reinventou os quadrinhos. São Paulo: Conrad Editora, 
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japonesa. Também há uma tendência atualmente em não se traduzir ou retocar os 

efeitos de sons japoneses (onomatopéias), sendo que os editores estrangeiros 

preferem lançar mão de notas explicativas e glossários – e a edição brasileira de O 

Lobo Acompanhado de seu Filhote é um bom exemplo disto. Gravett (2006) explica 

que manter os mangás assim não apenas barateia os custos de produção, mas 

também se transforma numa inteligente “sacada” de marketing ao transformá-los em 

uma espécie de quebra-cabeças, com uma linguagem secreta que apenas os 

leitores entendem, fugindo à compreensão dos pais. Mas diferente da forma como 

são publicados no Japão, em revistas, em doses homeopáticas, os mangás no 

Ocidente ganham o formato de livros mensais ou bimestrais, condensando vários 

capítulos num mesmo número, fazendo com que sua publicação se torne mais 

rápida e dinâmica que a original.76

Inevitavelmente, muitos artistas de fora passaram a desenvolver desenhos ao 

“estilo mangá”, sem aqui querermos dizer que todas as produções que lembrem o 

traçado do desenho do quadrinho japonês seja denominado mangá, porque muitas 

vezes estas apenas tem em comum a aparência dos personagens de mangás, em 

nada se aproximando do ritmo e do aspecto psicológico tão característicos dos 

quadrinhos japoneses. 

 

Porém, como lembra Gravett (2006) ‘[...], o mangá não teria continuado a 

evoluir da forma como evoluiu sem as influências enriquecedoras “de fora”’.77 Ou 

seja, o mangá com sua expansão pelo mundo, passou a agregar elementos 

externos e também a “japonizar” outros, numa rica simbiose, como foi o caso dos 

quadrinhos que passaram a serem produzidos pelos artistas Jiro Taniguchi e Taiyo 

Matsumoto, deslumbrados pelos quadrinhos franceses, as bandes dessinées ou 

“BD”, assim também como quando a editora japonesa Kodansha tentou introduzir 

quadrinistas estrangeiros para revigorar seus mangás, em um franco espírito de 

internacionalismo.78

                                                 
76  Existem fora do Japão, como nos EUA e na Alemanha, algumas poucas revistas de mangá 
mensais, oferecendo de 200 a 300 páginas, como a versão americana da Shonen Jump e a alemã 
Banzai!, ambas com boa acolhida pelo público. 

 Muitos artistas japoneses são contratados para trabalhar nas 

editoras americanas e existe uma parceria entre as editoras Shueisha do Japão e a 

Dargaud, da França, para produzir quadrinhos franco-japoneses. 

77GRAVETT, Paul. Mangá: como o Japão reinventou os quadrinhos. São Paulo: Conrad Editora, 2006. 
pág. 161. 
78 Idem, ibidem. 
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Assim, o fator nevrálgico atualmente, não recai sobre a condição 

mercadológica relacionada à vendagem dos mangás, mas sim, seu caráter 

transnacional, mesclando os estilos tradicionalmente nipônicos aos demais, trazendo 

riqueza de traços, temas e idéias.  

Deste hibridismo da produção mundial dos quadrinhos, destacam-se 

Pequenos Perpétuos, da norte-americana Jill Thompson; Velas Vermelhas, Amor 

Inútil, da japonesa Kan Takahama; Crewman 3, do alemão Robert Labs; A Tavola, 

da italiana Vanna Vinci e O Espinafre de Yukiko, do francês Frédéric Boilet. 

Conforme relata o quadrinista americano Paul Pope, que atuou durante cinco 

anos na Kodansha, uma das maiores editoras japonesas de mangás: ‘“World 

Comics, é assim que os japoneses pensam. Eles me disseram que o objetivo era 

criar um estilo de quadrinhos que seria universal, o estilo do século XXI, 

compreendido por todos os leitores.” 79

 

. Talvez esta seja a nova tendência no 

universo dos quadrinhos, ou o “esperanto” (conforme disse Osamu Tezuka) da 

linguagem quadrinística no mundo todo. 

 

1.2 “Mangá made in Brazil”: a influência do mangá sobre a produção 
quadrinística brasileira 

 

 

Embora a indústria de mangá tenha atingido grandes realizações nos últimos 

vinte anos, com tiragens de milhões de exemplares e passasse a ter uma grande 

penetração fora do Japão, assim como os comics ocidentais, nos últimos anos, 

ocorreu uma queda nas vendas. Tal mudança na indústria de histórias em 

quadrinhos japonesas é decorrente da expansão dos computadores, videogames e 

internet. No entanto, como declarou o editor francês de quadrinhos Jacques Glénat: 
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Os jovens na idade de consumir quadrinhos estão se voltando para a televisão e 
os videogames. Com o mangá e sua narrativa veloz, podemos conquistar de volta 
o público adolescente. E, se algumas pessoas deploram o fato, da minha parte eu 
prefiro ver os garotos fazendo fila do lado de fora das lojas de mangás do que das 
lojas de videogame.80

 
  

 

Muito provavelmente, Maurício de Sousa, ao lançar a sua Turma da Mônica 

Jovem ao “estilo mangá”, pela Editora Panini (especializada em mangás e detentora 

dos direitos sobre Lobo Solitário aqui no Brasil) também visualizou esta alternativa 

como forma de revigorar os quadrinhos, atraindo esta “geração PlayStation”81

 

. Pode-

se perceber esta intencionalidade, de acordo com a declaração do artista, à Folha 

de São Paulo:  

 
Na verdade, emprestamos do estilo mangá a expressividade dos olhos, 
algumas cenas mais ágeis e a impressão em preto-e-branco [...] Eu diria 
que a “Turma da Mônica Jovem” é uma mescla de meu estilo com o mangá 
e não apenas mangá. Não perdemos as características básicas, mas 
adotamos uma tendência que está aí na preferência desse público.82

 
 

 
 
 

Chegando atualmente a 31 edições, lançadas mensalmente desde 2008, as 

revistas, seguindo a linha dos mangás, embora mantenham a forma de leitura 

ocidental, apresentam os personagens com o característico visual dos quadrinhos 

japoneses (olhos grandes e brilhantes e ênfase na expressão do corpo e rosto), 

possuem as páginas em preto e branco (com exceção da colorida capa e 

contracapa), são utilizadas as linhas de movimento características dos mangás, 
                                                 
80GRAVETT, Paul. Mangá: como o Japão reinventou os quadrinhos. São Paulo: Conrad Editora, 2006. 
pág. 161. 
81 PlayStation é um console (equipamento) de videogame da Sony e atualmente se encontra em sua 
terceira versão, sendo o console de videogame mais popular da história.  Lançado em dezembro de 
1994 no Japão, tornou-se uma febre entre os jovens do mundo todo, tendo sua primeira versão, até 
2006, vendido mais de 100 milhões de unidades e sua segunda versão, até 2009, mais de 140 
milhões de unidades. Embora a última versão represente ainda um alto custo para aquisição (cerca 
de R$ 800,00 sua versão slim, segundo site oficial de venda da Sony no Brasil) e seus jogos 
possuírem “trava” antipirataria, ou seja, não podem ser copiados, a segunda versão do jogo possui 
um preço bem mais em conta (cerca de R$ 300,00), podendo ser utilizados jogos “piratas”, pois os 
contrabandistas que atuam neste segmento, descobriram uma forma de “desbloquear” o aparelho 
para que ele rode cópias falsificadas, provocando um acesso muito mais amplo, já que um jogo pirata 
é vendido à média de R$ 5,00. Os dados informados foram retirados do site oficial da PlayStation: 
http:// www.playstation.com. Acesso em 22 dez. 2010. 
82 CIRNE, Pedro. Turma da Mônica vira teen em nova HQ. Ilustrada. Folha de S. Paulo, São Paulo, 4 
ago. 2008. Disponível em: <http:// www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u429265.shtml>. Acesso 
em: 22 dez. 2010. 
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assim como os elementos ao fundo do cenário para expressar as emoções dos 

personagens e abordam temáticas mais sérias, como sexo, drogas e as demais 

questões presentes no universo adolescente, já que nesta versão, Mônica, 

Cebolinha (que agora prefere ser chamado de Cebola), Cascão e Magali cresceram 

e também foram introduzidos novos personagens. Uma outra motivação para esta 

nova empreitada, o próprio Maurício de Sousa revela, “Era uma velha curiosidade 

minha e dos leitores. Como seriam os personagens depois que crescessem? O que 

se modificaria? O que se firmaria na personalidade de cada um?”83

De forma paralela, a versão tradicional do gibi segue sendo publicada, com os 

personagens ainda crianças. Independente dos rumos que esta fase adolescente da 

Turma da Mônica tome, representou um importante passo no sentido de inovação e 

um amadurecimento nos quadrinhos nacionais, no sentido de alçar novos voos, 

buscando novas abordagens e novos conceitos estéticos. 

 

Mas este “amadurecer” se mostra atualmente uma preocupação para o 

criador de Mônica, devido ao enorme sucesso de público deste novo trabalho, que 

não é lido apenas pelos jovens, mas que também cai nas mãos das crianças. Fato 

que pode acabar por influenciar e provocar mudanças na proposta original deste 

quadrinho, como Sousa declara no blog da revista, relacionado à edição 28: 

 

 
[...] lá, mais adiante, o que escolheremos para que nossas revistas 
continuem atraindo os amigos da Turma Jovem e lhes agradando? A 
Mônica mais romântica? A Magali namorando alguém diferente? O Cascão 
se aventurando em viagens para o desconhecido? O Cebolinha se 
declarando abertamente? [...] E os temas, que antes pretendíamos um 
pouco mais abertor [sic], ousados, mas que tiveram que ser contidos devido 
ao trânsito de crianças pelas nossas páginas?84

 
 

 

A partir desta questão, surge o impasse: mudar o sentido da Turma da 

Mônica Jovem, um quadrinho direcionado para um público adolescente e suavizar 

suas abordagens, para que as crianças possam lê-lo de forma a não ser visto como 

um material nocivo e assim atingirem um maior público? Ou de alguma forma, tentar 
                                                 
83 CIRNE, Pedro. Turma da Mônica vira teen em nova HQ. Ilustrada. Folha de S. Paulo, São Paulo, 4 
ago. 2008. Disponível em: <http:// www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u429265.shtml>. Acesso 
em: 22 dez. 2010. 
84 Fala, Mauricio. Blog da Revista Turma da Mônica Jovem. Editora Panini, São Paulo, nov.2010. 
Disponível em: <http://www.revistaturmadamonicajovem.com.br/magali-cascao/fala-mauricio/fala-
mauricio-167802-1.asp>. Acesso em: 22 dez.2010. 
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controlar sua venda, impondo uma restrição por faixa etária e permanecer como um 

quadrinho específico, voltado aos adolescentes? Assim, os quadrinhos expressam 

uma dinâmica relação entre produtores e público, o que implica mudanças de 

orientação no projeto editorial inicial. No entanto, isto não significa que haja um 

franco diálogo entre os leitores e os autores. 

Mas Sousa não parou sua incursão “mangática” por aqui. Ele está negociando 

junto ao estúdio do “deus do mangá”, Osamu Tezuka (do qual era um grande amigo), 

para, ainda em 2011, juntar sua Turma da Mônica com personagens que levam a 

patente de Tezuka, como Astro Boy, na concretização de um projeto que pode até 

virar filme, abordando temas como ecologia e tecnologia.85

Na realidade, alguns traços de mangás na arte desenvolvida dentro dos 

estúdios de Maurício de Sousa sempre existiram. Os personagens com grandes 

olhos é um exemplo disto, como o próprio Sousa admite: 

 Também está firmando 

acordo para a volta da publicação do personagem Horácio no Japão, pela 

publicação mensal Ichigo Shimbun, da empresa Sanrio, grupo que tem por principal 

destaque a personagem Hello Kitty. 

 
 
 
 
Quando comecei a fazer história em quadrinhos, não se falava em mangá, 
que era uma coisa muito distante e desconhecida naquela época. Mas, com 
o passar do tempo, os auxiliares que eu fui contratando, muitos deles 
descendentes de japoneses, foram enquadrando o meu traço, que era mais 
largado, à sofisticada arte-final dos mangás. [...] Meu primeiro auxiliar, Paulo 
Hamazaki, tinha todo esse estilo da arte-final japonesa.86

 
 

 

É íntima a relação de Sousa com o Japão. Além de sua atual esposa ser 

nissei (filha de japoneses), visitou aquele país por muitas vezes, país este que 

elegeu o dinossaurinho Horácio, o personagem predileto entre os japoneses, de 

todos os criados pelo artista. Criado há mais de 50 anos, Horácio, na verdade um 

tiranossauro vegetariano, primeiramente surgiu como animal de estimação de outro 

personagem, Piteco, e depois acabou ganhando um espaço próprio nas tiras dos 

                                                 
85  SAITO, Lyncoln. Maurício de Sousa. Vitrine Online, Toquio. Disponível em: 
<http://www.revistavitrine.jp/v1.2/index.php?option=com_content&view=article&id=337:entrevista-
exclusiva-na-integra&catid=42:exclusivas&Itemid=56>. Acesso em: 12 jan.2011. 
86 KYOYAMA, Ayaka. E o projeto continua! Desenhista Maurício de Sousa está de viagem marcada 
para a sede da Tezuka Productions. Maurício de Sousa Produções. São Paulo, 10 set.2010. 
Disponível em: < http://www.meujornal.com.br/cbm/mauricio/Default.aspx>. Acesso em: 12 jan.2011. 



 62 

jornais e das revistas, é um ser que se preocupa permanentemente com as questões 

ecológicas, provavelmente um alterego do próprio Maurício de Sousa (o único entre 

seus personagens, que ainda é desenhado exclusivamente por ele), como ele 

sugeriu em sua participação no programa Roda Viva,   

 

 
Essa figura vive aventuras ecológicas, porque eu acho que antes mesmo de 
haver esse movimento eu fui um garoto de pé no chão. Eu adoro mato, 
adoro andar na grama e acho que a gente deve preservar realmente essas 
coisas, essa base toda nossa, mas o Horácio vive esse momento, é verde e 
realmente pode simbolizar bem esse negócio. No Japão, talvez tenha uma 
conotação... É um personagem brasileiro, cabeçudo, com aquele verde todo. 
De repente tem alguma conotação com essa preocupação do japonês pelo 
verde, pela preservação do verde.87

 
 

 

Horácio, que passou a ser publicado no Japão em 1972 pelo jornal Itigô 

Shimbun 88 , realmente pronunciava mensagens que tocaram a sensibilidade 

ecológica dos leitores japoneses, que passavam momentos de conscientização 

neste campo. Com a crise do petróleo em 1973, emperrando momentaneamente a 

continuidade do desenvolvimento japonês no pós-guerra, instaurou-se um quadro de 

pânico no país, já que suas usinas termoelétricas (a base de petróleo) eram a 

principal fonte de eletricidade e com estoques escassos, o país viu-se num esforço 

tremendo para economia de energia, passando por “apagões”, paralisando 

atividades essenciais, levando também as donas de casa a lançarem-se aos 

supermercados, na compra de produtos não-perecíveis, devido ao temor da 

escassez de produtos, inflacionando os preços.89

Com a estabilização da produção e exportação do petróleo pelo Oriente 

Médio em 1974, a ordem do dia no Japão passou a ser a eficiência industrial e com 

ela, foram tomadas medidas para modernizar as indústrias, no sentido de uso 

racional de combustível e energia, provocando assim, a criação de fontes 

alternativas renováveis de energia e, consequentemente, a defesa de uma 

  

                                                 
87  Entrevista com Maurício de Sousa. Memória Roda Viva. FAPESP. São Paulo, 09 out.1989. 
Disponível em: < 
http://www.rodaviva.fapesp.br/materia/661/entrevistados/mauricio_de_sousa_1989.htm>. Acesso em: 
12 jan.2011. 
88  CARVALHO, DJota. Maurício de Sousa. Mundo HQ. Disponível em: < 
http://www.mundohq.com.br/site/detalhes.php?tipo=4&id=22>. Acesso em: 12 jan.2011. 
89 SATO. Cristiane A. Japop: o poder da cultura pop japonesa. São Paulo: NSP-Hakkosha, 2007. pág. 
19. 
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consciência ecológica, que não houve nas décadas anteriores quando da busca de 

um rápido desenvolvimento econômico. Assim, o pequeno Horácio, embora nascido 

em outro canto do planeta, transmitira mensagens pertinentes à própria realidade 

japonesa da época. 

Embora os mangás no Brasil estejam vivenciando um enorme sucesso na 

atualidade, eles começaram a ser vendidos por aqui há muitos anos. Os mangás 

aportaram no Brasil assim que foram abertas as primeiras importadoras de jornais e 

revistas japoneses, após a chegada dos imigrantes japoneses, ficando o Brasil desta 

forma, pioneiro no Ocidente, quanto à leitura dos mangás, conforme declara Sonia 

Bibe Luyten: 

 
Ler mangá foi sempre uma forma de preservar a língua japonesa e também 
da atualização da mesma. Portanto o Brasil é um país que lê mangá muito 
antes que qualquer país ocidental do mundo. Somente nos anos 90 com o 
sucesso de alguns mangás e animês nos Estados Unidos é que a grande 
massa passou a ter conhecimento da cultura pop japonesa.90

 
 

 
 

Muito comum era a troca dos diversos materiais informativos em língua 

japonesa, inclusive os mangás, entre os membros da comunidade nipônica no Brasil, 

conforme explica Cristiano A. Sato, “Meus avós assinavam revistas que vinham do 

Japão e com elas, mangás. Nos anos 50, 60, elas eram exaustivamente trocadas 

entre os parentes.”91

Desta forma, muitos descendentes de japoneses, através da prática de leitura 

dos mangás, acabaram por produzir quadrinhos que remetem aos mangás, fazendo 

com que este segmento despontasse no Brasil na década de 1960, como Júlio 

Shimamoto, Paulo e Roberto Fukue e Claudio Seto, alguns nomes que, 

influenciados pelo traçado do mangá, construíram quadrinhos com histórias de 

ninjas e samurais, imprimindo dinamismo e autenticidade para a ainda florescente 

produção deste tipo de quadrinhos aqui. 

 

Na década seguinte, explorando a temática envolvendo artes marciais, temos 

Paulo Hamazaki, Francisco Noriyuki e Roberto Kussamoto. 

                                                 
90 MIKEVIS, Dayanne. Brasil foi pioneiro na leitura de mangá no ocidente. Ilustrada. Folha Online. 
Folha de S. Paulo, 15 jan.2008. Disponível em: <http:// 
www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u363054.shtml>. Acesso em: 07 jan.2011. 
91 Idem. 
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Já na década de 80, influenciados pelas séries televisivas com robôs 

(Spectroman, Ultraman e Ultraseven), despontam Jorge Yasawa, Cláudio Nakaito e 

Henrique Taiyo Sagawa. Desta época, Júlia Takeda, Neide Nakazato e Luri Maeda, 

influenciadas pelos traços delicados dos shojo mangas, criam histórias com enredos 

ocidentalizados. Contudo, foi ao final desta década que os primeiros mangás 

publicados e traduzidos para a língua portuguesa foram lançados no Brasil, via 

Estados Unidos, mas havia a prática de se “ocidentalizar” as histórias, no sentido de 

inverter a ordem de leitura original japonesa. 

Conforme conta Sidney Gusman, jornalista especializado em quadrinhos e 

desenho humorístico, a partir do início da década passada, esta prática passou a ser 

substituída pela publicação dos mangás com sua leitura em sentido oriental e com a 

preservação das onomatopéias em japonês, quando a Editora Conrad trouxe para o 

Brasil os sucessos de público Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco. Isto em uma 

época em que os antigos quadrinhos de super-heróis norte-americanos já estavam 

em crise, sendo um dos principais motivos apontados por Gusman, “[...] os principais 

personagens têm mais de 60 anos [...] Haja criatividade para manter sempre um 

bom nível.”92

Embora Gusman aponte a falta de criatividade nos comics como sendo um 

dos principais fatores desta crise, podemos elencar outros tantos que corroboraram 

para o delineamento de um novo perfil no mundo dos quadrinhos. A própria noção 

de super-herói, dotado de poderes especiais, se afasta da realidade humana e, ao 

mesmo tempo, esta preferência ficou ultrapassada por outras necessidades dos 

leitores, como a de ver seus personagens favoritos enfrentando problemáticas que 

se aproximem do seu próprio cotidiano. A visão do herói em uniformes coloridos e 

agarrados, fazendo coisas que seriam impossíveis a seres humanos, na eterna luta 

do bem contra o mal, ficou atropelada. 

 

A própria ascensão de novos tipos de quadrinhos, como os mangás, em 

países que antes, durante muitos anos, consumiram os comics norte-americanos 

(sendo o Brasil um bom exemplo disto). Com o repentino sucesso dos quadrinhos 

japoneses, que trouxeram como processos ativos uma nova concepção temática e 

de estética, com personagens bem diferenciados com relação aos já conhecidos do 

                                                 
92 GUSMAN, Sidney. Mangás: hoje, o único formador de leitores do mercado brasileiro de quadrinhos. 
In: LUYTEN, Sonia B. (Org.). Cultura Pop Japonesa: mangá e animê. São Paulo: Hedra, 2005. pág. 
80. 



 65 

público, assim como novas técnicas de produção dos quadrinhos – a soma de todos 

estes fatores levou os antigos quadrinhos norte-americanos a serem questionados. 

Esta mudança na preferência do leitor também pode ser apontada como um dos 

sinais do afrouxamento no poder hegemônico cultural norte-americano, que antes 

exercia dependência, neste sentido, em vários países do mundo inteiro.  

E esta crise também pode ser atribuída pelo fato de se colecionar quadrinhos 

com frequência, ou até mesmo comprar, tenha se tornado uma prática cara. Gusman 

diz que se nos anos 1980, era possível comprar muitos gibis com um salário 

modesto, hoje, isto tornou-se uma missão bem difícil. Vejamos o porquê. 

No preço fixado na capa, estão inclusos os gastos com a produção do 

quadrinho (escaneamento, CD com as imagens ou fotolitos, tradução, adaptação, 

revisão, papel, gráfica, salários, e os royalties, assim como outras despesas). A 

tiragem é calculada assim: as editoras, hoje em dia, têm uma base aproximada a 

respeito de seus leitores fiéis, aqueles que compram religiosamente e, partindo 

deste parâmetro, planejam tiragens um pouco maiores, garantindo certo lucro, 

geralmente pequeno. No entanto, quanto menor for a tiragem, maior será o preço de 

capa; por outro lado, uma tiragem menor, faz com que as revistas cheguem a menos 

locais, dificultando não apenas a compra, mas também com que novos leitores as 

conheçam. Embora redução dos preços não esteja na ordem do dia da maioria das 

editoras, a Panini, ao adotar esta medida, conseguiu resgatar muitos leitores que 

haviam se afastado das HQ’s e conseguiu atrair ainda, novos leitores.93

Mesmo perante tais dificuldades, todos os meses, atualmente, chegam às 

bancas paulistanas, uma média de 12 títulos novos todos os meses.

 

94

Se no Japão, existe todo um conjunto de regras (jump system) para 

publicação das revistas de mangás, onde os leitores são constantemente 

 O maior 

impulso é dado pelos animes veiculados na televisão aberta, como é o caso dos 

títulos Pokémon, Samurai X, Dragon Ball Z e Sakura Card Captors, todos lançados 

entre 1999 e 2001 pela maior editora de mangás no Brasil, a JBC, e consolidaram, 

de modo definitivo, o mercado de mangás no Brasil, caminho já antes traçado, pelos 

mangás Lobo Solitário e Akira. 

                                                 
93 GUSMAN, Sidney. Mangás: hoje, o único formador de leitores do mercado brasileiro de quadrinhos. 
In: LUYTEN, Sonia B. (Org.). Cultura Pop Japonesa: mangá e animê. São Paulo: Hedra, 2005. pág. 
83. 
94 OKA, Arnaldo Massato. Mangás traduzidos no Brasil. . In: LUYTEN, Sonia B. (Org.). Cultura Pop 
Japonesa: mangá e animê. São Paulo: Hedra, 2005. pág. 85. 
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consultados – para que as editoras possam detectar tendências e manterem-se 

numa melhor colocação no mercado e em relação aos seus concorrentes - e os 

títulos de maior sucesso ganham bonificações, enquanto os de menor sucesso são 

sumariamente cortados, no Brasil, como a cultura do mangá ainda não está 

solidificada, as editoras brasileiras, de uma maneira geral, investem na publicação 

de um título japonês, baseadas no sucesso que o seu respectivo anime (geralmente 

produzido no Japão também) faz na televisão – quase toda a totalidade dos mangás 

de maior sucesso no Brasil, teve sua versão animada veiculada pela televisão 

aberta, como é o caso de Dragon Ball, Naruto, Yu-Gi-Oh! e Cavaleiros do Zodíaco, 

este último, estreou em 1994 na extinta Rede Manchete, abrindo assim o caminho a 

ser percorrido pelos outros animes aqui no Brasil e a posterior publicação de suas 

mídias impressas. A outra forma de alavancar as vendas é a propaganda boca a 

boca entre os leitores, através especialmente, dos blogs e sites de quadrinhos 

aonde é possível os membros postarem suas opiniões e realizarem discussões 

sobre os títulos.  

Da mesma forma, há discrepâncias entre a produção dos brinquedos oriundos 

de mangás e animes, nas fábricas japonesas e nas brasileiras. No Japão, antes 

mesmo de mangás e animes serem lançados, as produtoras destes firmam contratos 

com as fábricas e, quando os mesmos são lançados no mercado, os brinquedos que 

se relacionam a eles já vão ocupar seus lugares nas prateleiras, havendo assim uma 

ajuda comercial mútua entre todos. No Brasil, as fábricas de brinquedos apenas se 

interessam em produzir os brinquedos quando o desenho faz muito sucesso; quando 

isto se torna uma realidade, os contrabandistas tomam a dianteira do negócio.95

Voltemo-nos para os quadrinhos feitos no Brasil, com traços que remetem aos 

dos mangás – geralmente recebem o nome de “mangá brasileiro” ou ainda, 

“quadrinhos ao estilo mangá”. É um erro nomear um quadrinho assim como mangá, 

visto que este é um tipo muito peculiar de quadrinho, possuindo uma série de 

elementos próprios que o caracterizam desta forma, como já elencado anteriormente. 

Segundo Erica Awano, quadrinista de algumas séries nacionais (com traçado 

semelhante à da arte encontrada nos mangás), há um consenso entre os 

profissionais da área no Brasil, quanto à produção brasileira destes quadrinhos que 

podemos identificar com traços de mangás, “ ‘mangá brasileiro’ é um rótulo, uma 

 

                                                 
95 SATO, Francisco Noriyuki. O mangá e o papel da Abrademi. In: LUYTEN, Sonia B. (Org.). Cultura 
Pop Japonesa: mangá e animê. São Paulo: Hedra, 2005. pág. 63. 
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etiqueta que define um tipo de produção que se utiliza de elementos dos quadrinhos 

japoneses para enriquecer o modo de fazer quadrinhos brasileiros.”96

Awano aponta algumas problemáticas relacionadas a este tipo de produção 

no Brasil, aspectos relevantes tanto aos profissionais envolvidos neste mercado, 

quanto às editoras. Quanto aos quadrinistas, há para aqueles que não conhecem a 

língua japonesa, uma falta de compreensão das onomatopéias utilizadas nos 

mangás japoneses, pois estas trazem em si um significado muito maior que apenas 

o barulho, elas acrescentam uma maior intensidade e relevância a um determinado 

acontecimento – tal deficiência, acaba gerando “um aprendizado instintivo e 

superficial sobre o assunto.” (2005, pág. 96).  

Nota-se que, 

dentro desta afirmação, há um lapso no sentido de se homogeneizar a produção 

nacional destes quadrinhos, já que cada artista irá desenvolver sua arte de maneira 

muito particular, usando livremente a influência que o mangá exerce em sua 

concepção estética. Seria uma visão reducionista sobre o próprio universo dos 

mangás, algo que, em sua essência, é um elemento cultural tipicamente japonês.  

Em decorrência da barreira da língua, o contato principal destes desenhistas 

com o mangá se dá através do anime veiculado aqui, o que surte uma discrepância, 

visto que são duas mídias diferentes, com dinâmicas diferentes de narração – 

exemplificando, enquanto no mangá há um determinado número de cenas de lutas, 

no anime, por se tratar de uma mídia muito mais dinâmica, com efeitos animados, 

estas mesmas cenas de lutas podem se desdobrar em sequências muito mais 

longas, sem, no entanto, serem redutíveis uma à outra; também, não 

necessariamente o anime contém as mesmas histórias que o mangá e, vice-versa. 

Quanto ao quesito mercado editorial, há um franco desinteresse das editoras 

brasileiras em investir e publicar o material produzido aqui, pois é mais barato trazer 

o material japonês, traduzi-lo e publicá-lo aqui, além de que, há garantias quanto a 

manutenção dos prazos, ou seja, há um compromisso quanto ao envio do material 

vindo de fora, num tempo acertado, o que é fundamental para garantir o nível e o 

sucesso da publicação. O próprio fato de apenas uma ou outra editora pequena 

aceitar o desafio de publicar material oriundo de quadrinistas nacionais, até porque 

não possuem fôlego para publicar títulos estrangeiros, não viabiliza sua distribuição, 

por falta de estrutura. 

                                                 
96 Mangá brasileiro. In: LUYTEN, Sonia B. (Org.) Cultura Pop Japonesa: mangá e animê. São Paulo: 
Hedra, 2005. pág. 95. 
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Um fato curioso que Awano aponta é o destaque das quadrinistas mulheres, 

dentro deste segmento; são as descendentes de japoneses que ocupam os lugares 

de maior destaque neste segmento de mercado, tendo algumas características em 

comum a elas: conhecimento da língua japonesa suficiente para a leitura e 

compreensão da simbologia japonesa que aparece nos mangás; adquiriram o hábito 

da leitura de mangás através da família; possuem formação superior e também 

formação em quadrinhos.97

Esse segmento, embora pouco expressivo no mercado editorial, vem 

absorvendo também um número crescente de artistas não-descendentes de 

japoneses, como é o caso de Arthur Garcia, Rodrigo de Góes, Marcelo Cassaro, 

Eduardo Müller, entre outros. 

 

Na verdade, a situação deste segmento de mercado é comparável a dos 

próprios quadrinhos nacionais de antes, em concorrência aos estrangeiros, lá em 

idos do fim da década de 1960, conforme explicou Maurício de Sousa:  

 

 
No começo foi duro. [...] Os jornais, os diretores de jornais, não acreditavam 
que o púbico aceitasse as estórias brasileiras. Não acreditavam também 
que os desenhistas brasileiros agüentassem manter a estória no jornal. Em 
alguns lugares onde eu não me identificava, o pessoal dizia que só aceitava 
estória americana. [...] O pessoal estava digerindo material americano há 30 
anos, acostumado de tal forma, que não aceitava material diferente.98

 
 

 
 

Um outro ponto forte de atuação, com influência “mangática”, no Brasil, são os 

fanzines.99

                                                 
97 Mangá brasileiro. In: LUYTEN, Sonia B. (Org.) Cultura Pop Japonesa: mangá e animê. São Paulo: 
Hedra, 2005. pág. 98. 

 Já nos anos 1980, nota-se o traçado do mangá neste tipo de produção e, 

nos anos 1990, esse conceito foi ganhando uma dedicação mais profissional às 

revistas, alcançando uma maior importância no mercado. Temos no Brasil, a partir 

deste começo de século XXI, um grande número de fanzines brasileiros, com a 

estética que remete a do mangá, muito bem diagramados, feitos em gráficas e ainda 

por cima, contando com patrocínios. Existem muitos grupos organizados de 

fanzineiros deste setor que buscam a profissionalização, mas sempre enfocando que 

98 CIRNE, Moacy. A linguagem dos quadrinhos: o universo estrutural de Ziraldo e Maurício de Sousa. 
3ª. ed. Rio de Janeiro: Vozes, 1973. pág. 62. 
99 Fanzines ou revistas alternativas surgiram nas décadas de 1930 e 1940, como uma forma de 
autores que estão fora do circuito editorial, escoarem suas produções, através de pequenas tiragens 
em gráficas e até de fotocópias baratas e, atualmente, através dos e-zines (pela internet).  
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desejam uma mistura da técnica dos mangás com os roteiros “abrasileirados”.100

Conforme aponta Sonia Luyten (2000), sobre a situação dos artistas do 

gênero no Brasil: 

 

Muitos são os fanzines que se inserem nesta categoria: Orbital e Pano pra Manga 

(ambos editados por Elza Keiko), Mangá com Leite (de Goiânia, da década de 1990), 

Paradise (fanzine pornográfico, de Kazuya Kuroneko, de Belo Horizonte), Darumá-

zine (de Fábio Tatsubô, patrocinado pela Prefeitura de São Vicente), Crossword e 

Napalm! Zero. 

 

 
[...], viver exclusivamente desse ramo nem sempre é possível. Muitos até 
abandonaram essa atividade pela publicidade ou pelo desenho industrial, ou 
então são absorvidos pelas grandes editoras e pelos estúdios de 
quadrinhos, como o de Maurício de Souza, e passam a desenhar outros 
personagens (que não os seus) para revistas e produzir desenho animado, 
[...] (LUYTEN, 2000, pág. 198) 

 
 
 

Mesmo diante da problemática aqui apresentada, o mangá abriu caminhos e 

possibilidades para muitos artistas que antes não conseguiam vislumbrar no 

mercado editorial de quadrinhos brasileiro chances de atuação, já que o mangá 

atualmente conta com uma enorme popularidade entre os leitores e um apoio 

significativo de outros canais (como a televisão, o cinema, a indústria de videogames, 

brinquedos e, como vimos, até mesmo os demais tipos de quadrinhos) - é uma 

poderosa mídia, que conta com muitos “tentáculos” para abraçar seu público. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
100 ANDRAUS, Gazy. O fanzine de HQ, importante veículo de comunicação alternativa imagético-
informacional: sua gênese e seus gêneros (e a influência do mangá). In: LUYTEN, Sonia B. (Org.) 
Cultura Pop Japonesa: mangá e animê. São Paulo: Hedra, 2005. pág. 72. 
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CAPÍTULO 2 
 
 
2.1 Tradição e modernidade: a reinvenção dos samurais  
 
 
 

“Ciência e tecnologia para o homem em casa”. Este foi o tema da feira 

internacional de Osaka em 1970 (Expo Osaka), que consolidou para o resto do 

mundo o Japão como um país high-tech, apresentando incríveis e impensáveis 

robôs domésticos - tornando reais elementos que existiam até então, apenas no 

plano das idéias - como ponto alto das diversas inovações tecnológicas que, desde 

a década de 1960, já eram lançados ao mercado consumidor mundial, numa gama 

de produtos, que ficariam caracterizados com o selo made in Japan.101

Embora a alavancagem na recuperação do país no período pós-guerra e, não 

somente isto, mas principalmente, colocou o Japão em um patamar de equivalência 

entre as potências econômicas mundiais, tenha se dado em apenas duas décadas 

após o fim da ocupação norte-americana, esta escalada se deu graças ao esforço 

de toda a nação, juntamente com o governo japonês.

 

102

Nos anos 1950 a base da economia japonesa se concentrava na agricultura; 

para estancar o problema de abastecimento de alimentos à população interna e, 

paralelamente desenvolveu-se rapidamente a indústria farmacêutica, para aplacar a 

grave situação que se formara devido a destruição das cidades, ambos problemas 

gerados em decorrência da guerra, onde o sistema de saúde pública, em especial o 

saneamento básico, carecia de reformas plenas, sendo o tifo e a tuberculose, os 

maiores responsáveis pela vitimização da população por doenças contagiosas.

 No entanto e, 

principalmente, o envolvimento de cada elemento deste esforço na reconstrução – o 

povo, o empresariado e o governo – se deu de forma diferente, assim como os 

interesses que motivaram tal envolvimento, conforme veremos durante a análise 

aqui empreendida. 

103

A economia japonesa até o final dos anos 1960 passava por uma franca 

escalada rumo ao progresso tecnológico, com seu pioneirismo na transmissão via 

satélite para outros continentes, o trem bala ligando Tóquio a Osaka, aparelhos de 

 

                                                 
101 SAKURAI, Célia. Os japoneses. São Paulo: Contexto, 2008. 
102 Um dos fatores que se destacam para o crescimento econômico de forma rápida do Japão nesta 
fase, é o apoio dos EUA, já que, durante a Guerra Fria, o Japão tornou-se aliado do bloco capitalista. 
103 SAKURAI, Célia. Os japoneses. São Paulo: Contexto, 2008. 
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rádio e televisão transistorizados, máquinas fotográficas mais baratas, assim como 

relógios de pulso, calculadoras de mesa, entre muitos outros avanços 

eletroeletrônicos para o mercado mundial. As Olimpíadas de Tókio, em 1964, como 

símbolo afirmativo do seu renascimento pós-Segunda Guerra Mundial, era uma clara 

mensagem de que o Japão não era mais o país beligerante de outrora - a própria 

renúncia oficial às atividades bélicas possibilitou o país a direcionar seus recursos 

para investimentos em produtos ao mercado consumidor e em indústrias de base -, 

que, durante muitos anos, tencionou levar adiante seu projeto expansionista na 

conquista de pontos estratégicos no continente asiático, já que a industrialização 

desejada requeria uma quantidade de matérias-primas que o país não possuía.  

A década de 1970 foi marcante no sentido do investimento em pesquisa de 

novas tecnologias, onde as mesmas eram importadas de outros países e aplicadas 

para desenvolvimento com fins comerciais. Com o passar dos anos, este sistema de 

apenas aplicar a tecnologia estrangeira foi se alterando, dando lugar à criação de 

novas tecnologias e produtos, sendo que a indústria automobilística foi o maior 

exemplo disto, chegando, nos anos 1980, o Japão a ultrapassar os EUA como maior 

fabricante mundial de automóveis, pela qualidade e robustez de seus carros. Não 

apenas foram direcionados investimentos neste sentido, mas também na formação 

de pesquisadores e profissionais de alta qualificação, tendo o capital humano dentro 

do universo empresarial japonês, grande importância e peso significativo para seu 

sucesso no mercado mundial. Assim também se deu quanto ao segmento de 

eletrônicos.104

Vislumbrando o painel social japonês daquela época, mudanças de 

comportamento paulatinamente sofreram influências externas, especialmente 

através do cinema norte-americano, a partir dos anos 1950, onde se transmitiu uma 

sensação de luxo e conforto vivenciados nestes filmes, reforçando as ondas 

consumistas ocorridas no Japão nas décadas de 50, 60 e 70, como afirma Sato 

(2007), 
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No fim dos anos 50 e no início dos 60, o Japão passou por suas primeiras 
tsunamis consumistas, na qual praticamente todas as famílias adquiriam os 
“Três Tesouros Sagrados” do consumo do momento (uma referência aos 
tradicionais Três Tesouros Sagrados do Xintoísmo – um colar, um espelho e 
uma espada – que simbolizam o poder imperial). Nos anos 50, eram “Os 
Três S´s, de Senpûki, Sentaku e Suihanki (ventilador, máquina de lavar 
roupa e panela elétrica para arroz). Nos anos 60 foram “Os Três K´s”, de 
Kaa, Kûraa e Kaaraa terebi (carro, ar condicionado e TV em cores). Nos 
anos 70, os objetos de desejo foram “Os Três J´s”, de Jûeru, Jetto e Jûtaku 
(jóias, avião – no sentido de viagem ao exterior – e casa própria). De lá para 
cá, os japoneses tornaram-se internacionalmente conhecidos pelo ímpeto 
consumista, que frequentemente se manifesta como “febres” por 
determinados produtos que atingem grande parte da população [...] (págs. 
16 e 17) 

 
 

Frente a estas mudanças – não sem manifestações de contestação por parte 

de uma parcela da população, durante toda a década de 50, contra a influência 

norte-americana no país - e, adicionando-se a questão da distribuição e aumento da 

renda per capta, graças ao plano econômico, implantado na década de 1960, 

transformando a sociedade japonesa em uma das nações com a maior e mais rica 

classe média existente à época e, ainda, alcançando um dos maiores índices de 

alfabetização e escolaridades do planeta -  tais fatores acabaram por afetar, muito 

particularmente, o modo de vida do povo japonês em seu cotidiano: moda, música, 

dança, passando até mesmo pela alimentação, provocando, conseqüentemente, 

também uma mudança no perfil desta sociedade, como  Sakurai (2008) aponta: 

 
 

A nova forma de ser japonês era reflexo das mudanças que ocorriam no 
Japão com o movimento de crescimento econômico e de acesso aos bens 
de consumo para a quase totalidade da população. Propiciava aos 
japoneses também uma certa euforia coletiva ao sentirem que estavam 
finalmente tendo retorno pelas horas sem fim de trabalho e estudo: além de 
terem levantado o país, podiam também consumir, viajar e se divertir. (pág. 
217). 
 

 
 

Reforçando esta idéia, Sato (2007) nos apresenta que 
 
 

            [...] a feira mundial Expo World Japan, realizada em Osaka em 1970, marcou 
a entrada do Japão no seleto grupo das potências econômicas do mundo 
[...]. Empresas japonesas e de várias partes do mundo investiram em 
atraentes pavilhões para expor novas tecnologias e outras novidades, [...]. 
Neste evento o conceito do fast food americano foi testado com sucesso: a 
Kentucky Fried Chicken apresentou aos japoneses seu frango frito 
empanado, e seu estande foi cercado por filas que demoravam horas para 
chegar ao balcão, durante toda a duração do evento. Desde então, a KFC 
passou a operar no país, que tornou-se o segundo com maior número de 
restaurantes da rede, atrás apenas dos Estados Unidos. [...] (págs. 18-19) 
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Assim, a imagem do Japão, de país “fechado” e mantenedor de suas 

tradições, passou a agregar elementos relacionados ao mundo cosmopolita, 

permitindo a coexistência entre os antigos costumes e as modernas formas de 

consumo. Mesmo nos dias atuais, é possível visualizar em muitas partes do Japão, 

mesmo no coração dos grandes centros urbanos, elementos materiais que 

remontam um passado distante, numa incessante busca pela permanência de 

antigas práticas culturais, mesmo que elas se apresentem, a primeira vista, não mais 

que reminiscências em meio ao caos da vida moderna: casas antigas em meio a 

máquinas de refrigerante; moças de quimono em estações de trem; tooris 105  

encurralados entre modernas construções 106; raposas de pedra (mensageira do 

deus do arroz) na margem de caminhos; senhoras que todas as manhãs molham a 

calçada com um pouco de água e colocam pires com sal à porta (para purificação 

das energias negativas)107

Estes costumes e práticas, assim como muitos outros, perfazem não apenas 

o trinômio convencional e reducionista de “atitudes, valores e significados”, mas se 

encontra no bojo das relações sociais, do embate de exploração x resistência e das 

relações de poder intrínsecas nestas próprias práticas.

.  Assim, a defesa das tradições se apresenta como forma 

de resistência aos valores trazidos pela expansão capitalista. 

108 Mas também, a expansão 

do capitalismo e as práticas baseadas nos costumes se encontram em conflito, 

porque estas últimas resistem aos novos padrões de consumo e às inovações 

tecnológicas que são impostas, que ameaçam sua permanência. Desta forma, essa 

cultura popular é rebelde, em defesa dos costumes.109

Dentro desta visão, o poder hegemônico exerce uma seletividade quanto às 

tradições: alguns símbolos, significados e práticas são escolhidos, enquanto outros, 

negligenciados ou negados, na busca de recortar um “passado significativo” que 

satisfaça o projeto de dominação daqueles que exercem o poder.  “É uma versão do 

passado que se deve ligar ao presente e ratificá-lo. O que ela oferece na prática é 

 

                                                 
105 O torii, um dos símbolos do Xintoísmo – religião original do Japão -, representa um pórtico que 
separa o mundo do cotidiano do mundo espiritual. 
106 SAKURAI, Célia. Os japoneses. São Paulo: Contexto, 2008. 
107 SATO. Cristiane A. . Japop: o poder da cultura pop japonesa. São Paulo: NSP-Hakkosha, 2007. 
108 THOMPSON, E. P. Costumes em comum: estudos sobre a cultura popular tradicional. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2010. pág.17. 
109 Idem, ibidem. págs. 19-21. 
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um senso de continuidade predisposta.”110

Tomemos como exemplo a figura do samurai para ilustrar esta questão. 

Durante os quase setecentos anos (período shogunal, que vai do século XII ao XIX) 

em que os samurais se mantiveram no poder, a figura destes guerreiros, enquanto 

categoria social prestigiada, foi transmitida como exemplo de conduta para toda a 

sociedade. Com a abertura Meiji, a partir de 1868, dentro do processo de 

modernização japonesa, aonde ocorreu a transferência de poder das mãos do 

shogum para as do imperador, os samurais, extintos agora como categoria social – 

parcela significativa deles se revoltaram, na tentativa da manutenção do seu status 

quo -, passaram a ter sua figura refutada e vinculada a um Japão atrasado. A partir 

da década de 1920, conservadores ultranacionalistas que subiriam ao poder e se 

manteriam até o final da Segunda Guerra Mundial, implantaram um modelo de 

política que compreendia a extinção dos partidos políticos, em que se primava um 

agressivo projeto de expansionismo pela Ásia e a valorização da superioridade racial 

japonesa – para que este projeto desse certo, foi revivido o “espírito samurai” como 

modelo de comportamento a ser seguido pela sociedade: lealdade, obediência às 

normas e à hierarquia e o orgulho patriótico. Após a derrota na Segunda Guerra 

Mundial, em 1945, com os militares destituídos do poder, este mesmo “espírito 

samurai” foi conclamado pelo imperador Hiroito, para que os japoneses pudessem 

se reerguer e continuar em frente, na árdua tarefa de reconstruir o país.  

 A tradição assim será delineada de forma 

a ser condizente com os elementos hegemônicos vigentes.  

Desta forma, podemos dizer que a tradição é seletiva: cada grupo e mesmo 

indivíduos, buscam e elegem no passado aquilo que lhes for mais cabível e 

palatável no presente; embora a matriz permaneça a mesma (neste caso, a figura do 

samurai usada pelo poder hegemônico), o conceito se desloca, conforme variam a 

época e seus usos. 

Assim, o poder hegemônico no Japão, na construção do seu projeto de 

dominação, foi utilizando de vários recursos, como a própria mitologia local, para 

inculcar na sociedade uma idéia de identidade nacional com apelo ao patriotismo 

exacerbado e, que, a união de toda a população – como “povo divino” que era – 

garantiria a grandeza e triunfo do país. Com a derrota em 1945, viria o duro revés 

para o indivíduo japonês: 

                                                 
110 WILLIAMS, Raymond. Marxismo e literatura. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1979. pág. 119. 
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As gerações Meiji até a Segunda Guerra Mundial foram doutrinadas a 
entender a identidade japonesa como única no mundo, até do ponto de vista 
de sua origem étnica e racial, e também mítica, como descendentes de 
deuses. Entretanto, de um dia para o outro, tudo muda: o Japão é derrotado 
numa guerra, o imperador não é mais o descendente direto dos deuses 
ancestrais e nem é mais divino, o povo japonês e sua cultura estão 
inseridos num mundo de trocas culturais amplas. Assim, todo o ethos de um 
povo passa rápida e obrigatoriamente por uma redefinição, pois a ideologia 
dominante até então no Japão colocava todos os japoneses num círculo de 
proteção e de ideais comuns. E o processo de incorporação das mudanças 
na identidade nacional japonesa, dada às circunstâncias, foi extremamente 
penoso [...] (SAKURAI, 2008, págs. 203-204) 

 
 
 
 

Verifica-se assim, que não somente poderosa uma tradição seletiva pode 

representar, mas também quão vulnerável pode se mostrar, porque a eleição de 

uma determinada tradição, elevada ao status de “tradição viva”, sempre estará 

ligada, muitas vezes de forma complexa, “a pressões e limites contemporâneos 

explícitos”111

Algumas demonstrações notórias relacionadas à rejeição aos novos tempos 

no Japão, ficaram gravadas na memória da história daquele país.  

 – aqui, a derrota do Japão na guerra e a subsequente ocupação norte-

americana, que propiciaram a entrada de valores ocidentais, provocando uma 

reviravolta em todos os planos existentes para a sociedade japonesa.  

O tenente Hiroo Onoda, refugiado após 29 anos nas selvas filipinas, em 1974, 

se rendeu formalmente como último remanescente do exército japonês da Segunda 

Guerra Mundial. Onoda tinha ciência que a guerra tinha terminado, mas mesmo 

assim decidiu respeitar seu dever de honrar as ordens militares e nunca se render, 

apenas fazendo-o pessoalmente a seu oficial-comandante. 

O ex-major Yoshimi Taniguchi, um dos superiores militares de Onoda à época 

da guerra, uma vez localizado, deslocou-se até as Filipinas e lendo documento que 

eximia Onoda de seus deveres, este depôs seu revólver e sua enferrujada espada, 

retornando ao Japão como último guerreiro nacional, recebido por mais de 4 mil 

pessoas no Aeroporto Internacional de Tóquio. 

Este novo Japão que recebera Onoda era muito diferente daquele que ele 

havia deixado, vindo de uma família tradicional, oriunda de uma pequena cidade. 

                                                 
111 WILLIAMS, Raymond. Marxismo e literatura. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1979. pág. 120. 
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Angustiado diante do crescente materialismo, tornou-se novamente um exilado. 

Acabou mudando-se para uma região rural no Brasil, passando a criar gado112

Provavelmente, a mais explícita e extremada reação frente a este quadro de 

mudanças bruscas e aceleradas que se desenrolaram no Japão, foi o harakiri 

(suicídio ritual) realizado perante a mídia, em 1970, pelo dramaturgo e escritor Yukio 

Mishima. De tendência claramente ultranacionalista – ele próprio oriundo de uma 

família de samurais, pregava o retorno do Japão da época dos militares e a 

concentração de poder nas mãos do imperador, além de uma fixação pelos valores 

do bushido, em especial um fascínio pela morte, conforme pode ser observado em 

seu livro O Hagakure: a ética dos samurais e o Japão moderno, escrito em 1967. 

Seu ato extremo, o suicídio ritualístico, tal qual faria um samurai, preferiu a morte 

com honra a render-se ao “inimigo” - foi uma forma de protesto e repúdio contra a 

rápida onda de transformações que o Japão sofrera. 

. 

Sakurai (2008), direciona sua reflexão no sentido da busca de entendimento 

sobre o ato de Mishima, 

 
A geração que viveu o período da guerra, até seu desfecho, nunca tinha 
ouvido a voz de seu imperador, precisava se prostrar ao chão diante de sua 
presença e não tinha permissão de fitá-lo. Para ela, a pátria, os símbolos 
nacionais e a idéia de “país do sol nascente” que sintetizam o Yamato 
damashi, o Nihon, eram sinais da simbiose perfeita entre religião e Estado. 
Mishima, nascido em 1925, em plena efervescência do nacionalismo 
japonês, era dessa geração. Seu suicídio é emblemático da dificuldade de 
muitos japoneses em conviver com os paradoxos do Japão do pós-guerra. 
(pág. 204) 
 
 
 

Complementarmente, interessante e pertinente é a referência feita por Gravett 

(2006), quanto à preferência de Mishima quanto aos mangás 
 
 
 

Os mangás também eram muito apreciados pelo escritor de direita Yukio 
Mishima (1925-1970). Previsivelmente sua preferência era pelos jidaigeki, 
ou dramas históricos, que recriam os feitos heróicos cavalheirescos e as 
gloriosas mortes em batalha de quase nove séculos de história japonesa.[...] 
Mishima levou seu nacionalismo ao extremo, mas o orgulho pelo passado e 
idolatria pelo bushido, o código moral do guerreiro samurai, inspirou o 
apetite pelo gênero jidaigeki, [...] elaborou uma contundente defesa desse 
gênero de mangá quando os críticos atacaram sua violência sem limites, 
sem dizer suas tendências claramente militaristas. (pág. 102) 

 
                                                 
112 BORTOLOTI, Marcelo. A batalha do Senhor Onoda. Revista Veja. 28 fev.2007. Disponível em: 
<http://www.japao100.com.br/arquivo/batalha-do-senhor-onoda/> Acesso em: 13 mai.2010. 
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Tanto Onoda como Mishima, cada qual ao seu modo, com razões e 

perspectivas diferentes, fizeram defesas de tradições que elegeram para si, a partir 

de suas próprias concepções e valores e inserção social. Pode-se identificar estas 

tradições defendidas por ambos como conservadoras, no sentido de que elas 

resistem aos processos de racionalização e de inovação que a sociedade está 

passando naquele momento – o pós-guerra – que o poder hegemônico está 

impondo e, para aqueles que estão sob o signo da dominação, experimentam esta 

experiência como uma forma de exploração e de expropriação de seus direitos e 

valores.113

Contemporâneo de Mishima, Kazuo Koike, nascido em 1936, também realiza, 

através do mangá O Lobo Acompanhado de seu Filhote, um clamor por valores 

antigos, que ele buscou no universo samurai. Esta reinvenção dos samurais vem na 

contramão da construção de uma modernidade capitalista, que destrói aspectos 

importantes da tradição japonesa, que Koike, juntamente com Goseki Kojima, 

responsável pela arte do mangá, valorizam: coragem, nobreza de caráter e honra. 

Não se trata de reviver o tempo dos samurais, de voltar ao passado, mas de buscar 

neste passado valores significativos para a transformação do presente e para a 

construção de um futuro melhor, mais justo e mais solidário. Koike e Kojima, 

delinearam em sua obra uma sociedade em transformação de valores e costumes – 

assim como o próprio Japão do seu tempo presente -, privilegiando na narrativa a 

idéia de laços familiares mais próximos, em especial na relação de pai e filhos, em 

detrimento de ligações mais individualistas.  

 

Também os acontecimentos que se operaram no pós-guerra no Japão, 

culminando no final dos anos 1960, exerceram uma influência significativa em sua 

produção no período, conforme Koike esclarece: 

 
Os anos 70 no Japão, foi uma época repleta de protestos estudantis. Houve 
muita angústia no ar para as políticas públicas. O estado foi ameaçado por 
estes movimentos, e tentou limitar a liberdade de expressão. Houve muita 
resistência e, em geral, as pessoas estavam muito irritadas. O clima no ar 
afetou criadores de mangá, bem como no tema e conteúdo do seu trabalho. 
E eu não era uma exceção.[...]114

                                                 
113 THOMPSON, E. P. Costumes em comum: estudos sobre a cultura popular tradicional. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2010. pág.19. 

 (tradução nossa) 

114 “The '70s in Japan was an era rife with student protests. There was a lot of anguish in the air 
towards public policy. The state was threatened by these movements, and attempted to limit freedom 
of expression. There was a lot of resistance and overall, people were very angry. The mood in the air 
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Esta onda de protestos estudantis a qual Koike se refere pode ter seus 

primeiros movimentos identificados em junho de 1968, quando os líderes do 

movimento estudantil ocuparam a Universidade de Tóquio. A ocupação foi 

encabeçada pelo Comitê de Luta Conjunta das Universidades (Zengaku Kyōtō Kaigi, 

ou Zenkyōtō), uma federação de estudantes, considerada à época como 

“extremistas de esquerda”, que além da contestação contra a renovação do tratado 

entre Japão e Estados Unidos, estavam revoltados com o custo de vida cada vez 

mais elevado e com o controle cada vez mais incisivo sobre a educação no Japão e, 

ainda, a corrupção crescente entre os funcionários universitários 115

 

. Como em 

muitas outras partes do mundo, o ano de 1968, também ficou marcado no Japão 

com as ocupações de universidades, que atingiram seu ápice em janeiro de 1969, 

quando as tropas policiais invadiram o campus de Hongō, da Universidade de 

Tóquio. Para Pedro Erber, 

 
O espaço efêmero estabelecido em cada campus universitário, desde a 
ocupação inicial até a chegada das tropas policiais, transforma-se, então, no 
lugar de um novo cotidiano e de uma experiência única de organização 
social, independente da comunidade política nacional. A chamada “zona 
liberada” (kaihōku) que se inaugura no espaço de cada campus universitário 
torna-se objeto de reflexão teórica e especulação sobre a possibilidade de 
uma transformação fundamental da sociedade capitalista.116

 
 

 

Esta movimentação estudantil no Japão (e nas demais partes do mundo, a 

partir de 1968) vai muito além, em termos de importância e desdobramentos, da 

conquista imediata, pois a crítica à sociedade capitalista ficou muito mais 

contundente a partir destes movimentos de contestação.117

                                                                                                                                                         
affected manga creators as well in the subject and content of their work. And I was not an exception 
[..].” 

 É nesta conjuntura de 

HORN, Carl. Kazuo Koike – The Dark Horse Interview 3/3/06. Dark Horse, USA, 3 jun.2006. 
Disponível em <http://www.darkhorse.com/Interviews/1261/Kazuo-Koike---The-Dark-Horse-Interview-
3-3-06>. Acesso em: 10 mai. 2010. 
115 HENSHALL, Kenneth G. História do Japão. Lisboa: Edições 70, 2005. pág. 227. 
116 ERBER, Pedro. O Maio japonês:arte, política e contemporaneidade. Praia Vermelha – Estudos de 
Política e Teoria Social, PPGSS/UFRJ, Rio de Janeiro, fev. 2008. Disponível em: 
<http://www.ess.ufrj.br/jornal/index.php/praiavermalha/article/download>. Acesso em: 29 out.2010. 
117 No caso do movimento estudantil japonês, conforme Erber (2008), seu intuito era ocupar um local 
onde a produção e transmissão do conhecimento se dá, já que o próprio conhecimento é o lócus do 
poder - pretendia uma transformação quanto à percepção de mundo, “uma ruptura do caráter 
instrumental da vida cotidiana em uma sociedade capitalista moderna”. Em janeiro de 1969, oito mil e 
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mobilização e de debates que se dá a criação de O Lobo Acompanhado de seu 

Filhote. 

Se o boom econômico no país se deu entre os anos 1950 a 1980 – o 

chamado “milagre japonês” 118

Diante da assombrosa rapidez com que o país se desenvolvia e ganhava 

mercados consumidores, o resto do mundo se lançava a escrever teorias sobre o 

chamado “modelo japonês de organização do trabalho e gestão da produção”

, que sofrera uma quebra decorrente da crise de 

petróleo de 1973 -, foi neste período também que se deflagrou uma mudança na 

mentalidade dentro do mundo corporativo. Inserido no projeto de reconstrução 

econômica e elevar a posição do Japão como potência mundial, o desenvolvimento 

da indústria (em especial a automobilística e a de eletrônicos) foi delineado de modo 

a transformar radicalmente o processo produtivo e as relações de trabalho. 

119

                                                                                                                                                         
quinhentos homens armados da Força Especial Anti-Motim da Polícia invadiram a Universidade de 
Tóquio e conseguiram desalojar os estudantes do movimento. 

. 

Novamente o mundo voltava seus olhos para aquele pequeno país, agora 

118 A base da industrialização japonesa no pós-guerra foi composta de duas frentes: a iniciativa das 
empresas e a ação governamental - ao governo, estava a incumbência das tarefas de planejar, 
determinar metas e auxiliar as empresas a pô-las em prática. Em 1951, foi criado o Banco de 
Fomento do Japão, que concedia crédito a juros baixos, a longo prazo e com isenção de impostos 
como maneira de incentivo à indústria; também foi criado o Primeiro (1951-1955) e o Segundo (1956-
1960) Programas de Racionalização, que tinham planos de incremento para os setores de eletrônicos, 
automobilístico, aeronaves, maquinário, têxtil, petroquímico e de borracha sintética. Através da Lei de 
Liberação do Comércio e Comércio Exterior, a partir de 1960, o Japão pôde concorrer com os demais 
países industrializados, mostrando aos empresários japoneses que o maior impulso para o 
crescimento das suas empresas seria pela via da exportação. 
119  Também chamado de toyotismo ou ohnismo (possui também este nome porque o principal 
responsável pela criação e introdução deste método é o engenheiro Taiichi Ohno, da Toyota. Trata-se 
de um conjunto de técnicas, ferramentas, dispositivos, protocolos e princípios para a organização do 
trabalho. Foi criado e implantado no Japão após a Segunda Guerra Mundial, primeiramente na 
Toyota e depois em outras indústrias japonesas, como a Honda, Sony, Mitsubishi e Nissan. Difundiu-
se amplamente ao redor do mundo a partir da década de 1970, diante a crise do sistema taylorista-
fordista, que apresentou seu primeiro grande sintoma no final da década de 1960, com a diminuição 
do ritmo de crescimento da produtividade, com um movimento generalizado de greves e paralizações 
nas fábricas, devido ao sistema de produção, que impunha um trabalho parcelarizado, desqualificado, 
intenso e rotinizado, com intensa exploração (mas também o esgotamento do Estado de Bem Estar 
Social, desarranjo da ordem econômica internacional, aceleração da inflação e diversas crises, como 
a do petróleo em 1973 e os movimentos de contestação de 1968, também foram responsáveis pela 
crise do sistema taylorista-fordista). Diante desta crise (e da crescente globalização, que implica 
novas formas de concorrência capitalista), as grandes empresas ocidentais (primeiro as 
automobilísticas, nos EUA) passam a implantar o método japonês, na expectativa de maior 
produtividade, lucros e posição melhor no mercado. Esta adoção resultou em índices mais produtivos 
e de maior qualidade. No entanto, provocou demissões em massa, intensa exploração sobre o 
trabalhador, terceirização da mão-de-obra – sua implantação visa apenas a conveniência do capital e 
da exploração. Fonte: FILHO, João Bosco Moura Tonucci. O Paradigma Japonês de Organização 
Industrial: outras perspectivas. Revista Multiface, Belo Horizonte. vl. 01, n. 02. julho-dezembro de 
2007. Disponível em:                                                           
<http://www.face.ufmg.br/outrossites/pet/multiface/v1_n2/Multiface_v1_n2_TONUCCI_FILHO_O_para
digma_japones.pdf>. Acesso em: 17 mar.2011. 
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interessado em descobrir seus segredos de como produzir com sucesso. Vejamos 

os mecanismos – muitos deles obscuros – da industrialização do “milagre japonês”. 

Para alcançar seus objetivos, através da intensa exploração capitalista, foi 

lançado mão de aspectos da cultura popular e valores considerados importantes, 

como forma de legitimar o discurso de dominação hegemônico naquele momento. 

Assim como em muitos países envolvidos na Segunda Guerra Mundial, no 

Japão, foi necessário, devido à força que os trabalhadores conquistaram e para 

garantir a sobrevivência do sistema, atender às reivindicações do povo, dentro de 

uma concepção de Estado de Bem Estar Social – no entanto, os donos do poder, o 

governo e o empresariado, o fizeram de modo com que isto entrasse em 

consonância com o seu projeto de dominação.  

Desta forma, no pós-guerra, as empresas japonesas, se aproveitaram de 

alguns elementos-chaves para contar com a adesão dos trabalhadores, disfarçando 

assim o alto nível de exploração. O relacionamento cultivado dentro das empresas 

(estimulado pelos capitalistas) entre seus funcionários - sejam eles de qualquer nível, 

de operários a diretores - tinha por base o espírito associativista japonês, em que “o 

sucesso de um é o do outro também”120

Não apenas foi cultivada esta idéia de ambiente “harmonioso” no trabalho, 

para extrair uma maior produtividade dos trabalhadores, para atingir maiores lucros. 

Os empresários também se apropriaram de antigos valores como lealdade e 

dedicação, transformando-os em discursos sobre ética dentro do mundo empresarial 

– valores estes, ligados diretamente à figura dos samurais que, literalmente, quer 

dizer “aquele que serve”. Dentro dos complexos industriais japoneses, o sentido 

deste termo fôra elevado a patamares práticos e incorporados ao cotidiano fabril: 

para cumprir metas de entrega, funcionários eram capazes de dormir no emprego; 

em algumas empresas, fôra montado um calendário próprio, alheio aos feriados 

nacionais, não importando a longa jornada de trabalho, estendida por inúmeras 

. Assim, foi inculcada dentro das empresas a 

idéia de que o coletivo está acima do individual e uma ênfase na obrigação recíproca 

– evitando-se assim manifestações e reclamações isoladas, que poderiam se 

disseminar entre os demais, prejudicando e comprometendo o rendimento do todo e, 

claro, os lucros. 

                                                 
120 SAKURAI, Célia. Os japoneses. São Paulo: Contexto, 2008. pág. 225. 
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horas extras; renúncia e sacrifício da vida pessoal por parte dos trabalhadores, em 

prol da estabilidade e harmonia da própria empresa.121

Na Matsushita, por exemplo, todas as manhãs, antes do início do expediente, 

todos os funcionários se reuniam, faziam ginástica, hasteavam a bandeira e 

cantavam o hino da empresa: 

 

 

 

Para construir um novo Japão, 

trabalhar duro, trabalhar duro; 

Aumentaremos nossa produção. 

Vamos enviá-la a todas as nações 

Sem trégua, sem repouso; 

Como um gêiser, 

Jorra a nossa indústria; 

Sinceridade e harmonia: 

É isto a Matsushita Eletric122

 

 

 

Percebe-se claramente, através deste tipo de mentalidade, a extensão da 

exploração compulsória do trabalho no Japão e opressora a forma como se deu este 

processo. Com o apoio dos sindicatos, as empresas ofereciam aos empregados o 

que foi denominado “os três tesouros sagrados”: garantia de emprego vitalício, 

promoção por tempo de serviço e um ambiente de trabalho harmônico – elementos 

virtuais, na forma de um disfarce para o empresariado estabelecer com sucesso uma 

hegemonia de classe e, assim, poder exercer mais amplamente uma dominação 

sobre os trabalhadores, que se viam sujeitados a aceitar estas condições de 

trabalho, já que existe, além destes fatores, o constante temor na perda do emprego. 

Os líderes das grandes companhias japonesas, cônscios de certas características, 

como a necessidade de aprovação pelo grupo e pertencimento, encorajaram seus 

                                                 
121 Sakurai (2008) explica que no Japão, muito além da relação contratual, os trabalhadores criam 
vínculos emocionais com seu emprego; é no local de trabalho que se atinge a satisfação e a auto-
estima. Desligar-se deste emprego, é uma quebra de laços, é deixar de “pertencer”. 
122 LUYTEN, Sonia B. Mangá: o poder dos quadrinhos japoneses. 2. ed. São Paulo: Hedra, 2000. pág. 
23. 
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funcionários a pensar a empresa como uma comunidade intimamente interligada, tal 

e qual uma família.  

Como Akio Morita, fundador e ex-presidente da Sony, descreve em sua 

autobiografia, de 1986, Made in Japan 
 
 
 
 

Nossa política na Sony é a de que em qualquer parte do mundo onde 
operarmos, devemos tratar nossos empregados como membros da família 
Sony, como colegas estimados. Por essa razão, antes mesmo de abrir 
nossa fábrica no Reino Unido, levamos a Tóquio pessoal de gerência, entre 
estes engenheiros, para que trabalhassem conosco na fábrica, onde foram 
treinados e tratados como gente da casa. Uma casa onde todos os 
membros da família usam o mesmo uniforme e almoçam no mesmo 
restaurante. Assim, nossos empregados percebem que não funcionamos à 
base de privilégios – ninguém tem um escritório exclusivo, particular, nem 
mesmo o gerente geral da fábrica. Ao contrário, insistimos com a gerência 
para que divida as mesmas instalações com o pessoal do escritório. Nas 
linhas de montagem, cada contramestre, todas as manhãs, faz uma 
pequena reunião com seus colegas, passando-lhes as instruções do dia. 
Ele também fornece à equipe um relatório sobre o trabalho do dia anterior, e, 
enquanto faz isso, observa cuidadosamente o rosto de cada um dos 
trabalhadores. Se algum deles parece doente, o contramestre trata de 
descobrir o que está acontecendo – se se trata de doença mesmo ou de 
algum tipo de preocupação, problema. Considero isso muito importante, 
porque, se o empregado está doente, infeliz ou preocupado, ele não vai 
produzir bem. (pág. 157) 

 
 
 

 

É nessa conjuntura econômico-social que Koike e Kojima se colocam em 

debate político-estético de seu país, com o seu mangá O Lobo Acompanhado de 

seu Filhote. 

Unanimamente considerada como uma entre as maiores obras escritas em 

formato mangá123, O Lobo Acompanhado de seu Filhote124

                                                 
123 Todas as matérias escritas, encontradas por mim, que façam referências a este título, destacam o 
primor da construção de sua narrativa e estética, o que eu, particularmente, depois de análise 
praticada sobre o título, comungo, assim como sua importância dentro do cenário “mangático” 
mundial. 

, é uma das narrativas 

responsáveis por definir e consagrar definitivamente o gênero gekigá no Japão. 

Entre os diversos tipos presentes no universo dos mangás gekigás históricos, 

também chamados jidaimonos, os que mais freqüentemente figuram como 

personagens centrais são os guerreiros samurais, aqueles que carregam, mais 

124 Publicado originalmente no Japão com o título Kozure Ookami, de 1970 a 1976, com cerca de 
8.400 páginas, vendeu, somente em seu país de origem, mais de 8 milhões de exemplares.  
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fortemente, o “espírito japonês” que dá ênfase à perseverança, à autodisciplina e à 

rigidez moral. 

Se os antigos samurais e sua moral regida pelo bushido125, perderam seu 

lugar de destaque dentro de um Japão moderno, eles também representam um 

anseio pela permanência da herança de uma não-ocidentalização do país, um 

orgulho inerente ao povo japonês. Esta busca pelo resgate dos valores que outrora 

regiam a conduta japonesa – mas não se trata de simples retomada de valores do 

passado, mas de uma resignificação desse passado a partir de um projeto de futuro 

-, é marcante em O Lobo Acompanhado de seu Filhote e, reforçada por um de seus 

autores, Kazuo Koike, como sintomática da mentalidade nos anos 1960 e 1970, 

quando o título foi escrito: “Eu estou escrevendo sobre o bushido num período em 

que a coisa mais importante era assumir a responsabilidade por suas palavras e 

ações. Mas os políticos e líderes de hoje não possuem esse espírito.”126

Lobo Solitário totaliza 28 volumes em sua versão definitiva e em português, 

lançada pela Editora Panini, publicada de 2004 a 2007, de autoria dos já citados 

Kazuo Koike, em parceria com Goseki Kojima, responsável pela arte da obra. 

 Nota-se por 

seu discurso e pelo próprio teor da narrativa neste mangá, que o seu intuito é uma 

retomada de valores éticos que estão esquecidos nesta sociedade atual, marcada 

pelo individualismo, pelo consumismo e pela concorrência comercial e industrial, 

efeitos do processo capitalista desenfreado no pós-guerra, assim como a 

presentificação de um tipo de família com relações mais próximas, baseadas no 

respeito, na camaradagem e na solidariedade.  

A trama ficcional é ambientada no Japão do final do século XVII, em meados 

do Período Edo. Itto Ogami é o executor oficial do xogum127

Destituído de seu posto e condenado pelo governo a cometer seppuku 

(suicídio), Ogami se rebela contra seus acusadores e contra as normas que haviam 

, o Kogi Kaishakunin, 

cargo de prestígio e confiança, concedido a apenas samurais da mais apurada 

habilidade com a espada. Vítima de uma conspiração tramada pela cobiça e fome 

de poder por parte do clã Yagyu, a família de Ogami é massacrada, sobrevivendo 

apenas Itto e seu filho recém-nascido, Daigoro. 

                                                 
125 Em japonês, “caminho do guerreiro”. É o código de conduta e modo de vida para os samurais. 
126 GRAVETT, Paul. Mangá: como o Japão reinventou os quadrinhos. São Paulo:Conrad Editora, 
2006. pág. 110. 
127 Do século XII a 1868, era o cargo militar destinado ao general supremo dos samurais - era quem 
realmente governava o Japão. Durante este período, o Imperador viu-se obrigado a delegar 
completamente qualquer atribuição ou autoridade civil, militar, diplomática e judiciário ao xogum. 
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regido sua vida até então. Não sendo mais um samurai, Ogami passa a viver como 

um ronin (samurai errante, sem mestre), vagando pelo Japão e ganhando a vida 

como assassino de aluguel, tendo somente por companhia o pequeno Daigoro, que 

presenciará e vivenciará os futuros acontecimentos da jornada de ambos, inclusive, 

ajudando seu pai em diversas ocasiões. Motivado pela idéia de resgatar a dignidade 

de sua família, Itto Ogami se transforma no temido Lobo Solitário. 

O mangá, embora fictício, teve por inspiração fatos reais: em 1655, o clã 

Ogami perdeu seu posto de executor oficial do governo Tokugawa, para a família 

Yagyu. Segundo o autor do enredo, isto lhe aguçou a imaginação para criar uma 

terrível conspiração envolvendo os dois clãs128

O universo em O Lobo Acompanhado de seu Filhote, é inspirado no período 

em que os guerreiros samurais, dominavam o cenário daquele país, sendo uma 

releitura deste quadro, contêm elementos pertinentes à época e de ficção, permeado 

por recursos cinematográficos (como sobreposição de imagens na mudança de 

seqüencias e closes dos personagens, a fim de aumentar a dramaticidade). A arte 

criada por Kojima não apenas preocupou-se em estabelecer referências à época 

(como objetos, moradias e vestuário), mas procurou transferir aos leitores, a energia 

dos personagens e a força das batalhas representadas, sejam as mesmas do ponto 

de vista físico ou espirituais, presentes em todo o decorrer da narrativa. Este traçado 

desenvolvido pelo artista, que se apóia no realismo, é bastante peculiar dentro do 

universo dos mangás, pois foge ao esquema desenvolvido por Osamu Tezuka, com 

personagens de grandes olhos, figuras esguias, que tornou-se um modelo bastante 

seguido por muitos mangakás a partir da década de 1960. Ao olhar as páginas deste 

mangá, têm-se a impressão de serem realmente japoneses os personagens, da 

mesma forma, parecem ser os cenários; mostra-se um misto de arte técnica e livre 

ao mesmo tempo, com um ritmo minucioso, em especial, nas cenas de luta, aonde 

as linhas parecem bailar no papel, como se Kojima estivesse utilizando a técnica de 

shodô

, sendo este o ponto de partida para a 

construção da narrativa.  

129

                                                 
128 KOIKE, Kazuo; KOJIMA, Goseki. Lobo Solitário. São Paulo: Panini, 2004. vol. 1. pág. 301. 

, quando desferidos os golpes de espada e na movimentação corporal dos 

lutadores, que muitas vezes parecem saltar para fora das páginas. 

129 Trata-se da caligrafia artística japonesa, onde é utilizado pincel e tinta especial à base de carvão. 
Ao transformar os kanjis em expressão artística, os japoneses levaram sua escrita para um nível 
muito além da comunicação, além da dimensão artística, mas também religiosa e de meditação. 
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A épica saga que se desenrola por mais de 8.400 páginas se caracteriza 

como uma grafic novel (romance gráfico). Este termo foi criado pelo quadrinista 

Richard Kyle, mas somente passou a ser usado quando Will Eisner130, publicou o 

quadrinho Um contrato com Deus, em 1976. O termo surgiu a primeira vez, num 

manifesto de 1964, como uma forma de protesto de alguns artistas devido as 

restrições que o termo comic impunha, já que sempre esteve relacionado com tiras 

de humor e revistas para crianças, colocando assim barreiras para se expandir para 

outros conteúdos e formatos 131

Como grande obra dentro do universo dos mangás, O Lobo Acompanhado de 

seu Filhote tornou-se um marco e inspiração para muitas realizações artísticas, seja 

no cinema, TV ou mesmo quadrinhos.

. Mas foi Eisner quem passou a utilizar 

concretamente o termo, definido atualmente como uma história gráfica sequencial, 

na qual há imagens e textos, apresentando um enredo completo (com começo, meio 

e fim), em tom de prosa e temática adulta.  

132

De 1972 a 1974, foram realizados seis filmes baseados no mangá, sendo que 

dois deles chegaram ao ocidente em 1980, condensados em um único filme, Shogun 

Assassin, atingindo grande sucesso de mercado de vídeo americano (anos depois, a 

série toda foi lançada com o título de Baby Cart Assassin, bastante conhecida entre 

os fãs americanos de filmes de artes marciais). 

 

De 1973 a 1976, foi produzida a primeira (de algumas) série para televisão, 

adaptada do mangá. Além de sua exibição no Japão, foi transmitida posteriormente 

em vários países do ocidente e no Brasil, pelo SBT, com o título de Samurai Fugitivo. 

No ocidente, O Lobo Acompanhado de seu Filhote foi um dos primeiros 

mangás editados (primeiro pela First em 1987, depois na íntegra pela Dark Horse, 

ambas editoras norte-americanas), com o título de Lone Wolf and Cub (Lobo 

Solitário e Filhote), tendo como principal alavancador de seu sucesso, a intervenção 

de Frank Miller, um dos autores mais influentes dos comics norte-americanos. Miller 

fez as capas – em parceria com Bill Sienkiewicz - e os textos introdutórios das 

primeiras doze edições norte-americanas, que posteriormente, foram aproveitadas 
                                                 
130 Will Eisner (1917-2005), quadrinista estadunidense, é considerado um dos maiores artistas na sua 
área de atuação, pioneiro no desenvolvimento de teorias em quadrinhos. Autor do mundialmente 
aclamado The Espirit. 
131 LUNA, Pedro de. Discutindo as grafic novels com profundidade. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 17 
ago.2010. Disponível em: <http:// www.jblog.com.br/quadrinhos.php?itemid=23096>. Acesso em: 03 
fev.2011. 
132 Todas as informações pertinentes as obras que foram inspiradas em Lobo Solitário foram escritas 
por Pedro “Hunter” Bouça e se encontram no volume 3 de Lobo Solitário. 
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em outros países, até mesmo em republicações japonesas. Na introdução do volume 

01 da edição norte-americana, Miller dá seu testemunho sobre o efeito impactante 

quando do seu primeiro contato com a obra, mesmo sem entender uma única 

palavra em japonês: 

 
 
 

Ainda não é inverno. A manhã tarda a chegar. Galhos enegrecidos e sem 
vida balançam como ossos ressecados, animados apenas pelo gélido vento. 
Folhas esfareladas e retorcidas deslizam pelo ar, montanha abaixo. Um 
seixo estala sob a roda de madeira. 
Sombrio como os céus às suas costas, um homem se aproxima, 
empurrando um carrinho de madeira tosca. 
A trilha é íngreme, mas seu caminhar é firme. 
Em meio às trevas, algo respira. O homem se detêm, seus olhos negros 
fixos no som. Oculta até agora pelas dobras sujas da toga que veste, sua 
mão direita repousa delicadamente no cinto, o polegar deitado pouco abaixo 
do cabo de sua espada. Ele quase sorri. No carrinho, um bebê dorme em 
silêncio, sem nada temer. 
Por muito tempo ainda, eu não conseguiria olhar as palavras no meu gibi 
favorito. 
Tudo começou quando uma amiga, Laurie Sutton, trouxe para mim uma lista 
telefônica com o desenho de um samurai na capa posterior. Bem, era 
grosso como uma lista telefônica! De qualquer maneira, Laurie me disse que 
os japs gostam dos seus quadrinhos assim, volumosos, e me pirou mais 
ainda dizendo que eu não estava vendo a contracapa. É que eles lêem 
assim, da direita para a esquerda, explicou. De trás pra frente. Aí, eu peguei 
Lobo Solitário, sentei-me e passei a folheá-lo. 
Duzentas e cinqüenta páginas depois, eu estava babando feito um idiota.133

 
 

 
 

A influência de O Lobo Acompanhado de seu Filhote foi tamanha para Miller, 

que seu primeiro trabalho autoral, Ronin, possui muito da temática e da técnica 

narrativa do mangá e, Batman – o Cavaleiro das Trevas, é, segundo o próprio Miller, 

inspirada largamente na produção de Kazuo Koike e Goseki Kojima, quanto à 

construção psicológica através da vingança e do anti-herói que busca, sobretudo, 

recuperar a dignidade perdida por eventos marcantes em seu passado. Nota-se 

também a influência do mangá em outras três obras de Miller: O Demolidor; Elektra 

– a Assassina e Wolverine – Dívida de Honra. 

O Lobo Acompanhado de seu Filhote, após sua primeira publicação no 

ocidente, passou a ser referência para as produções de quadrinhos norte-

                                                 
133 MEDEIROS, Jotabê. O haiku de Kojima e Koike. O Estado de São Paulo, São Paulo, 30 jan. 1988. 
Disponível em: <http://www.motoca.net/motoca/edicao_luxo/lonewolf_cad2_88a.jpg>. Acesso em: 12 
nov.2001. 
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americanos com temática samurai, como é o caso de Usagi Yojimbo, a mais longa 

HQ norte-americana de samurais (publicada regularmente desde 1986). 

Também tendo por inspiração o mangá, a graphic novel Road to Perdition 

(Estrada para Perdição) de 1998, de Max Allan Collins, faz uma releitura de O Lobo 

Acompanhado de seu Filhote, ambientada nos anos 30, dentro do universo gângster, 

numa localidade próxima a Chicago, também com uma dupla de pai e filho, em 

busca de vingança (este quadrinho também foi adaptado para o cinema, com título 

homônimo). 

 Devido ao grande sucesso de O Lobo Acompanhado de seu Filhote nos EUA, 

a editora Dark Horse, devidamente licenciada e aprovada por Kazuo Koike, publica 

esporadicamente, uma versão futurista, desde 2002, intitulada Lone Wolf 2100 (Lobo 

Solitário 2100), com roteiro de Mike Kennedy e arte de Francisco Ruiz Velasco. 

Contudo, esta continuação não teve boa acolhida junto ao público. 

Com status de obra cult no Ocidente, O Lobo Acompanhado de seu Filhote 

recebeu diversas  “homenagens”, através de referências ao mangá 134

 

. Algumas 

delas: 

- no game Final Fantasy, um dos personagens, Yojimbo, é um matador que pode ser 

contratado para atacar os inimigos do jogador. Em uma das modalidades do jogo, 

ele tem como ajudante um cachorro, que atende pelo nome de Daigoro; 

 

- No álbum Liquid Swords, do raper GZA, algumas músicas possuem partes do 

áudio do filme Shogun Assassin, incluindo, diálogos em que figuram a voz de 

Daigoro; 

 

- Ogami e Daigoro aparecem ao final do episódio 22 do mangá Samurai Champloo; 

 

- No filme Kill Bill 2, de Quentin Tarantino, a filha da protagonista, ao ser perguntada 

sobre qual filme deseja assistir, responde: Shogun Assassin; 

 

- No episódio 19 do desenho animado Samurai Jack, o protagonista Jack, ao 

rememorar cenas de sua infância, visualiza Ogami e Daigoro numa cena de luta. No 

                                                 
134 CUNHA, Katchiannya. Seguindo a Trilha do Assassino. HQ Memória, 3 dez. 2009. Disponível em: 
<http://hqmemoria.quadrinho.com/?p=16>. Acesso em: 12 nov.2001. 
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episódio 42, é o próprio Jack quem faz referência a dupla de pai e filho do mangá, 

viajando com um bebê que salvara de um grupo de ogros; 

 

Lancemos agora nosso olhar para os criadores deste mangá. “Dupla de ouro 

dos mangás” é o termo pelo qual Koike e Kojima foram agraciados, pelo enorme 

sucesso de O Lobo Acompanhado de seu Filhote no Japão e pela grandiosidade da 

obra, porque, diferente da estrutura atual da produção dos mangás, onde há uma 

série de profissionais que, conjuntamente, produzem o título, na época da criação do 

mesmo, o mangá é fruto apenas do talento da dupla, um com seu traçado genial e o 

outro, com um roteiro incrível.  

Kazuo Koike, responsável pela criação e roteiro de O Lobo Acompanhado de 

seu Filhote, nasceu em 1936, em Akita, Japão. Além de escritor de mangás, é 

romancista e poeta, além de proprietário da editora de mangás Koike Shoin e 

fundador de uma revista de golfe no Japão. 

Sua estréia como autor principal se deu em 1970 135

Koike é o responsável pela criação, em 1977, de um curso universitário 

chamado Gekiga Sonjuku, um dos mais renomados do Japão, onde jovens são 

treinados para serem futuros mangakás e de onde já saíram grandes artistas, como 

Rumiko Takahashi e Tetsuo Hara. A principal mensagem passada para os alunos 

em seu curso, segundo o próprio Koike é `as histórias em quadrinhos são mantidas 

pelos personagens... se um personagem é bem “bolado”, a história vira um 

sucesso.`

, com O Lobo 

Acompanhado de seu Filhote, sendo apenas o primeiro de muitos outros trabalhos 

bem sucedidos que se seguiriam, entre eles, adaptações de suas obras para o 

cinema, como é o caso do próprio O Lobo Acompanhado de seu Filhote e Crying 

Freeman. 

136

Goseki Kojima, o responsável pela arte de O Lobo Acompanhado de seu 

Filhote, nasceu em 1928 e iniciou sua carreira como desenhista de cartazes para 

cinema, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Em 1950, mudando-se para 

 

                                                 
135 Contudo, Koike já ingressara nos anos 60, na equipe da Saito Productions, contribuindo no mangá 
Golgo 13, história sobre o submundo dos yakuzas. 
136 SMITH, Toren. SATO, Cristiane. A Princesa do Mangá. ABRADEMI – Associação Brasileira de 
Desenhistas de Mangá e Ilustrações. São Paulo, 16 mar. 2006. Disponível em: 
<http://www.abrademi.com/news_pricesa.html>. Acesso em: 12 nov. 2010. 
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Tóquio, começa a produzir suas primeiras histórias em quadrinhos, para um nicho 

peculiar que se tornara sucesso à época, as kashibon manga. 

Em 1967, lança sua primeira obra, Dojinki, com relativo sucesso. Mas sua 

consagração viria a partir de 1970, quando, unindo-se a Koike, cria O Lobo 

Acompanhado de seu Filhote, colocando-o numa posição privilegiada entre os 

maiores desenhistas de mangás.  

Em seus últimos anos de vida, antes de seu falecimento em 2000, Kojima 

dedicou seu tempo a transpor filmes de Akira Kurosawa para os quadrinhos – 

novamente, a forte ligação artística com o mestre do cinema japonês. 

Koike, tido como um dos grandes argumentistas e roteiristas, não apenas no 

Japão, mas no cenário mundial da Nona Arte, juntamente com Kojima, de traçados 

cheios de cortes e planos, ora delicados, ora beirando a ferocidade, criaram juntos 

outros dois trabalhos, que também versam sobre o universo samurai: Kubikiri Asa 

(Samurai Executor, lançado de 1972 a 1976) e Hanzo no Mon (O Caminho do 

Assassino, publicado de 1978 a 1984). Essa dupla dourada deixou um legado 

artístico que rompeu barreiras territoriais e de preconceitos quanto ao “diferente”. 

Esta barreira territorial, a primeira a ser quebrada foi nos EUA, em 1987, 

como já citado anteriormente; um ano depois de aterrizar no Ocidente, o samurai-

ronin de Koike e Kojima é lançado aqui no Brasil, pela Cedibra, se tornando o 

primeiro mangá a ser traduzido e publicado em português. Publicado em formato 

americano (17 x 26 cm), ganhou também as mesmas capas feitas por Frank Miller e 

Bill Sienkiewicz. A imprensa brasileira o recebeu com entusiasmo à época de seu 

lançamento, como em matéria de O Jornal dos Quadrinhos, da Folha de S. Paulo 

(sem identificação do autor, com data provável de fevereiro de 1988) e O Estado de 

S. Paulo, assinada por Jotabê Medeiros, de janeiro de 1988. O jornalista 

acertadamente o compara a um haiku137

                                                 
137 De acordo com Renata Cordeiro, em Viagem ao Japão (2004), um haiku ou haicai é um poema de 
origem chinesa, mas que se preserva numa longa tradição japonesa. Tem por características alguns 
pontos básicos: deve dizer coisas simples, de uma forma simples; deve ser intuitivo; deve ser auto-
suficiente, sem a necessidade de longas explicações que facilitem sua compreensão; possui 
elementos que surpreendem os leitores e, obrigatoriamente, há uma necessidade de situar o 
momento descrito durante o ano, indicar a estação em que a narrativa se dá, como uma maneira de 
reconhecer o lugar extremamente relativo do homem no universo. 

 enlouquecido, mas nem tanto quanto ao 

“de leveza e simplicidade”, pois Lobo Solitário possui muitas passagens fortes, 

viscerais e complexas, extremamente profundas. Abre o texto com um dizer de 

Kurosawa e outro de Mishima: 
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Eu dizia que os homens eram mais notáveis. Mas não é essa a palavra 
exata; eles eram melhores. Quanto mais remoto o passado, mais vejo que 
melhores eram os homens. (Akira Kurosawa) 

 
 

O império dos samurais, centelhas nunca apagadas de um Japão perdido 
no tempo, será sempre esta sedução escancarada que resgata, na alma 
dos visionários, o último lampejo de grandeza do homem. Naquela época 
em que o aço forjava a correspondência direta entre o corpo e o espírito, o 
homem, dono do seu próprio destino, descobriu que o xis da questão não 
era exatamente submeter ou ser submetido. A grande conquista estava em 
tornar-se, ele próprio, uma possibilidade infinita. (Mishima)138

 
 

 

E aponta a obra como “De inspiração nitidamente kurosawaniana, 

cinematográfica” . Sendo que a narrativa em Lobo Solitário “... em alguns momentos 

lembra Ran, nos ângulos de observação inusitados, surpreendentes” e estes, 

juntamente com os golpes desferidos por Ogami, em diversas cenas de lutas, faz 

lembrar o filme Kagemusha. 

Aqui, cabe abrirmos um parêntese para olharmos mais aproximadamente 

para esta semelhança com o cinema de Kurosawa. Embora seja anacrônica a 

comparação feita por Medeiros no artigo, já que tanto Kagemusha como Ran, são 

filmes posteriores à criação de Lobo Solitário (1980 e 1985, respectivamente), 

notam-se elementos semelhantes na arte de Kurosawa e no mangá. A influência do 

cinema e do teatro na forma narrativa do mangá Lobo Solitário é inegável: ambos 

bebem em matrizes e referências culturais comuns.  

Um dos primeiros traços semelhantes identificáveis entre Lobo Solitário e o 

cinema de Kurosawa, é a técnica de focalizar muitas das ações num ponto central 

do cenário (nos filmes a câmera permanece imóvel, deslocando-se pelo cenário os 

artistas)139

                                                 
138 MEDEIROS, Jotabê. O haiku de Kojima e Koike. O Estado de S.Paulo, São Paulo, 30 jan. 1988. 
Disponível em: <http://www.motoca.net/motoca/edicao_luxo/lonewolf_cad2_88a.jpg>. Acesso em: 12 
nov.2001. 

 (Ilustração 01 - conjunto), técnica que já era utilizada nos primeiros 

filmes japoneses, na virada do século XIX para o XX, como Visão das folhas de 

bordo, de Tsunekichi Shibata - os primeiros filmes de argumento, como este, foram 

adaptações fílmicas de peças kabuki, com atores célebres deste teatro interpretando 

os papéis, como Kikugoro Onoe V e Danjuro Ichikawa IX – como se tratava de um 

drama com enredo e atores já conhecidos do público, era grande o atrativo para 

reunir público para esta nova modalidade artística. Do ponto de vista técnico, o 

139 No entanto, o mangá conta com inúmeras cenas de ação. 
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público que apreciava este filme tinha a mesma visão de quando assistia uma peça 

kabuki (foco num ponto central do palco, reproduzindo o ângulo visual do espectador, 

com os artistas se movimentando).140

 

 

 

Ilustração 01 - conjunto 
 
 

 

 
 

                                                 
140 NOVIELLE, Maria Roberta. História do cinema japonês. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 
2007. pág. 22. 
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Posteriormente, o cineasta Shozo Makino, em 1908, no filme A batalha do 

templo Honno141, também utilizou esta técnica de filmagem, mas com este filme, 

marcaria o início de um estilo inovador que ficaria definido no Japão como gênero 

jidaigeki, dramas de época oriundos diretamente do teatro, principalmente da 

estética do kabuki – em especial porque Makino também era diretor desse tipo de 

teatro e escalava os membros da trupe do seu teatro para interpretar papéis nos 

filmes – que também tinha por base a kodan, trama narrativa de orientação popular, 

antiga prática que mesclava temas épicos, episódios de vingança e cenas da vida 

cotidiana142

O kabuki, de origem plebéia e criado no século XV, inicialmente tendo por 

artistas somente mulheres, passando posteriormente a ter todos os papéis 

representados por homens; a tônica deste tipo de arte recai na representação do 

artista e não, no texto, daí longas encenações sem diálogos, desta forma, há uma 

ênfase no gestual do ator (mie), com um repertório abundante de poses e 

movimentos físicos, expressão facial e em, especial, a típica rotação dos olhos.

 (aspectos muito presentes em Lobo Solitário). 

143

Em seu primeiro filme como diretor, Sanshiro Sugata (1943)

  
144

 

, Kurosawa 

procura exaltar o judô como esporte nacional japonês e símbolo de competitividade 

(em especial porque à época o Japão passava por um momento de censura, devido 

ao militarismo), mas também, narra a evolução do protagonista em sua existência, 

submeter sua força à razão e à espiritualidade – neste sentido, algo que dialoga com 

o que Ogami realiza em Lobo Solitário, durante sua jornada na narrativa. Conforme a 

descrição do filme feita por Novielli (2007), as cenas de luta do filme e do mangá são 

parecidas (Ilustração 02): 

As cenas de luta, portanto, são memoráveis, em particular quando 
combatem Sugata e seu mestre, Yano: cada golpe é diferente, de acordo 
com o adversário, mas todos eles consistem sempre na explosão de um 
instante numa calma religiosa, um ritmo bem expresso por um trabalho de 
montagem novo e acurado. Na última cena de duelo, a força física 
desvanece-se diante da energia que brota da natureza que circunda os 
personagens, animada pelas nuvens que avançam velozmente e um vento 
forte agitando o capim [...] (pág. 124) 
 
 

                                                 
141 NOVIELLE, Maria Roberta. História do cinema japonês. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 
2007. pág. 25. 
142 Idem, ibidem. pág. 26. 
143 BARROS, Benedicto Ferri de. Japão: a harmonia dos contrários. São Paulo: T. A. Queiroz, 1988. 
págs. 112-113. 
144 O filme em questão não foi encontrado para ser assistido e analisado. 
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Ilustração 02 
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Embora o vento açoitando o capim tenha sido uma constante em diversas 

cenas de luta em Lobo Solitário, os momentos finais do mangá são embalados por 

longos silêncios, com o duelo entre Ogami e Retsudô se encerrando ao nascer do 

sol, revoadas de pássaros ao fundo, o xogum e seu exército a contemplar o 

desfecho; a própria morte de Ogami é uma transmutação de sua existência para 

uma nova fase, tornando-se, ele próprio, parte da natureza e do universo, com a 

força de um legado, um testamento – no sentido de que um pai sobrevive no próprio 

filho -,  conforme Ogami em suas últimas palavras a Daigoro:  

 

 
O rio desemboca no mar e torna-se onda... ondas grandes, ondas menores, 
elas vêm e vão, vão e vêm. Muitas e muitas vezes, sem cessar. A vida do 
ser humano também é como a onda. Ele nasce, vive, morre e novamente 
renasce. Em breve, o corpo de seu pai tornar-se-á apenas um mudo 
cadáver. Mas a alma que há em mim é como a onda, jamais deixará de 
existir. Quando chegar a hora, minha alma partirá, ondulando pela 
correnteza, para desembocar na outra margem da vida, a fim de reencarnar. 
Meu corpo pode padecer, mas minha alma é indestrutível. Assim como a 
sua. (vol. 28, págs. 286-287) 
 
 
 
 

Antes mesmo da criação de Lobo Solitário, os chamados chanbara eiga 

(subgênero do jidaigeki, os filmes de espada) não apenas configuravam como heróis 

os samurais, mas também os ronins – tal como o caso de Ogami em Lobo Solitário – 

que, segundo Novielli (2007), representavam o caos moral do pós-guerra e a 

dispersão causada por uma certa indefinição dos papéis sociais, que no passado 

eram bem delineados e sem muita mobilidade (como a figura do pai enquanto líder 

familiar e do imperador, enquanto chefe supremo da nação). No entanto, em Lobo 

Solitário, há uma relevância destacada quanto aos aspectos psicológicos dos 

personagens, o que estava suprimido muitas vezes nos filmes que tinham estes anti-

heróis por protagonistas: “não raro se neglicenciavam as nuanças psicológicas, 

privilegiando a renitente recorrência das práticas guerreiras com as quais se 

ressaltava a incongruência característica da batalha.” (pág. 167) 

Retrocedendo para o fim dos anos 1950 e início dos 1960, explosões de 

violência e atitudes anti-sociais eram incorporadas mais por personagens que 

possuíam capacidades além dos homens comuns, como é o caso do yakuza solitário 

e cego Zatoichi, interpretado por Shintaro Katsu, em A história de Zato Ichi, dirigido 
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em 1962, por Kenji Misumi. O personagem Zaitochi, dotado de uma percepção rara, 

era capaz de cortar uma vela em duas partes, deixando ambas as partes acesas ou, 

ainda, eliminar seu oponente com um único gesto, antecipando seus passos, apenas 

por sua sensibilidade incomum, estando sempre em vantagem em suas disputas 

corporais; também em seu caminho, procurava combater as injustiças e proteger 

aqueles que necessitassem de seu auxílio. Tal e qual o Ogami em Lobo Solitário é, 

apenas com a diferença que este possui visão. 

Voltando ao universo de Kurosawa, encontramos em Viver, belíssima película 

produzida em 1952, considerado um dos filmes mais bem elaborados do diretor, 

traços em comum com  Lobo Solitário: Kanji Watanabi, é um burocrata que, vivendo 

uma vida de inércia, depois de 30 anos trabalhando no mesmo lugar, descobre que, 

portador de um câncer de estômago, diante da morte iminente, passa a questionar o 

sentido de sua própria vida e decide mudar alguns rumos do que resta dela. Assim 

como Watanabi, Ogami, em uma reviravolta pessoal na narrativa, passa a questionar 

o sentido de Daigoro acompanhá-lo na morte, fazendo assim um esforço para que a 

criança não tenha o mesmo destino dele. Cabe um comentário sobre o cinema de 

Kurosawa: ele por muitas vezes se apropria de um universo além das fronteiras 

japonesas – como é o caso de Trono Manchado de Sangue e Ran (respectivamente 

adaptações de Macbeth e Rei Lear, de Shakespeare) – e o “niponiza”, conservando 

os referenciais culturais japoneses, transformando o produto desta mescla, em algo 

completamente diferente. 

De todos os filmes por mim assistidos, o que mais apontei semelhanças com 

Lobo Solitário foi Yojimbo – o Guarda-Costas. Filme dirigido por Kurosawa em 1961, 

conta a história de um ronin – interpretado fantasticamente por Toshiro Mifune, que 

ganhou por esta atuação, prêmio como melhor ator no Festival de Veneza – que, 

chegando a um vilarejo, se vê contratado, de forma alternada, por duas facções 

rivais: de um lado um vendedor de seda e, de outro, um produtor de saquê. 

Inicialmente, o protagonista passa ao telespectador a impressão de que é apenas 

um pistoleiro movido por motivos financeiros, querendo se aproveitar da situação 

local para tirar proveito próprio; na realidade, seu objetivo é, desta forma, atuando de 

ambos os lados, acirrar a disputa, enfraquecendo-os  e “liqüidar” os maus – assim, 

ele assume a condição de justiceiro numa terra sem lei e aonde prima a corrupção, 

da mesma forma que Ogami faz. Também como o ronin do mangá, o ronin de 

Kurosawa neste filme, demonstra em alguns momentos, uma compaixão para com 
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os mais necessitados: em uma das cenas, arrisca sua vida, matando seis homens, 

para libertar uma mulher, que se achava prisioneira de um dos poderosos locais e 

ajuda ela e a família a irem embora do vilarejo. As cenas de luta em que Mifune atua, 

em muito se assemelham aos golpes desferidos por Ogami em seus duelos 

(Ilustração 03 - conjunto). 
 

Ilustração 03 - conjunto 
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Voltando aos dois filmes citados no artigo do jornal, Kagemusha e Ran, 

mesmo que posteriores à criação de Lobo Solitário, percebe-se elementos comuns 

na obra dos artistas: preocupação em levantar questões relacionadas à figura 

paterna e sua autoridade, enquanto suporte da estrutura familiar e, por conseguinte, 

a fidelidade e manutenção da unidade familiar (algo que Kurosawa mantém como 

permanência em Kagemusha – e Koike e Kojima também o fazem; mas em Ran, o 

diretor coloca em debate tais questões, quando a figura paterna do líder do clã 

Ichimonji é rejeitada pelos próprios filhos, depois de transferir seu poder aos 

mesmos). Ângulos e cenas de luta, em muitas passagens, em ambos os filmes, 

lembram muitos dos enquadramentos de Lobo Solitário, assim como efeitos de luz e 

sombra em ambientes internos e o enfoque da natureza (sol, montanhas, árvores).  

Com os mesmos louros com os quais foi recebido, Lobo Solitário também 

recebeu uma despedida (temporária), após nove edições pela Cedibra, em meados 

de 1989, quando a editora encerrou a publicação do mangá, muito provavelmente 

pela falta de entendimentos com a editora japonesa e os autores, apresentando 

problemas quanto à tradução e adaptação da obra. Tony de Marco, ilustrador da 

Folha de S. Paulo, lamentou em coluna o término da publicação do mangá, abrindo 

seu texto com os seguintes dizeres: “Podem começar a chorar. A Cedibra acabou 

com a mais original, violenta e influente revista que já apareceu em nossas 

bancas.”145

Em 1990, outra editora, a Nova Sampa, toma para si o desafio abandonado 

pela Cedibra, passando a publicar Lobo Solitário no padrão “formatinho” (13 x 21 

cm), que é a forma como os gibis aqui no Brasil normalmente são publicados e com 

uma produção menos elaborada que a da Cedibra; porém, passou a conter duas 

histórias em cada volume. Se Medeiros em sua matéria de 1988, pelo O Estado de S. 

Paulo, atribui a Akira Kurosawa a influência na arte dos traços de Kojima, Eduardo 

Bueno, quando do retorno da publicação de Lobo Solitário, em matéria de agosto de 

1990, pela Folha de S. Paulo, vislumbra a influência de um outro cineasta na obra, 

conforme abertura de seu texto: 

 

 

 

                                                 
145 MARCO, Tony de. Editora tira de catálogo último herói japonês. Ilustrada. Folha de S. Paulo, São 
Paulo, 19 jun.1989. Disponível em: 
<http://www.motoca.net/motoca/edicao_luxo/lonewolf_ilustrada_89.jpg>. Acesso em: 12 nov. 2010. 
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A impressão que se tem é que, depois de assistirem à Rebelião, o épico 
japonês dirigido em 1967 por Masaki Kobayachi [sic], com Toshiro Mifune 
no papel de um ronin (samurai renegado), o escritor Kazuo Koike e o artista 
gráfico Goseki Kojima ficaram parados na calçada suja de pipoca, sob um 
céu cinzento e a marquise encardida de um cinema qualquer em um 
subúrbio de Tóquio, com seus olhos reluzindo e as mentes fervilhando. 
Saíram dali direto para algum pequeno estúdio e lá, num frêmito de 
criatividade, criaram juntos Lobo Solitário, um dos mais extraordinários 
personagens da história dos quadrinhos.146

 
 

 

Na verdade, o que Medeiros quer ressaltar, é a criatividade de Koike e Kojima 

ao se unirem e criarem este mangá grandioso. Assim, a crítica brasileira deu as boas 

vindas a Lobo Solitário, reconhecendo seu valor e lugar de destaque dentro da Nona 

Arte, como André Forastieri, da Folha de S. Paulo, explica com simplicidade e 

naturalidade a repercussão do mangá: “Por que tanto sucesso? Porque o gibi é 

fantástico, ora.”147

Mas novamente, após nove números, pelos mesmos motivos e erros 

grosseiros (como borrões na impressão e dobra central “comendo” partes dos 

quadrinhos), a publicação foi suspensa, reaparecendo pela mesma Nova Sampa em 

1993, para apenas mais cinco volumes. 

 

Finalmente após 11 anos, em 2004, os leitores “órfãos” brasileiros de Lobo 

Solitário puderam começar a desfrutar da edição definitiva da série, publicada pela 

Editora Panini que, além de outros tipos de quadrinhos, é especializada na 

publicação de mangás. Com um livro a cada mês, a publicação em “formatinho” e 

miolo em papel jornal, encerrou de maneira completa, com 28 volumes, em 2007. 

Não apenas os volumes trazem os capítulos da narrativa, mas também um 

glossário de todos os termos em japonês que foram mantidos na adaptação e muitas 

informações sobre elementos relacionados à obra, como fatos do Japão feudal, 

curiosidades sobre as armas utilizadas por samurais, a sociedade da época, entre 

outros, além de informações sobre a própria obra e os autores. 

Cabe voltar a atenção para as capas brasileiras de Lobo Solitário. 

Observando o conjunto composto pelas capas originais japonesas (Ilustração 04 - 
conjunto), percebe-se a dimensão da importância que Daigoro possui dentro da 
                                                 
146 BUENO, Eduardo. O Lobo Solitário volta a percorrer trilhas do trópico. Revista. Folha de S. Paulo, 
São Paulo, 29 ago.1990. Disponível em: 
<http://www.motoca.net/motoca/edicao_luxo/lonewolf_cad2_90.jpg>. Acesso em: 12 nov.2010. 
147 FORASTIERI, André. Samurai favorito de Frank Miller volta ao Brasil. Ilustrada. Folha de S. Paulo, 
São Paulo, 17 set. 1990. Disponível em: < 
http://www.motoca.net/motoca/edicao_luxo/lonewolf_ilustrada_90.jpg>. Acesso em: 12 nov.2010. 
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narrativa – e para os próprios autores -, sendo que muitas trazem a figura da criança 

sozinha, seja brincando ou executando atividades corriqueiras; já as capas 

brasileiras (Ilustração 05 - conjunto), muitas delas utilizadas anteriormente nas 

edições norte-americanas, embora contem com uma arte belíssima, de intensa ação 

e visceralidade, dão enfoque quase que totalmente ao sentido de artes marciais que 

o mangá carrega e na figura do guerreiro que Ogami é e, quando Daigoro figura, 

apenas está como mero observador. Esta condição da temática das capas e o 

próprio título em português, certamente, tiveram no Brasil um apelo muito mais 

voltado para as artes marciais, desviando a atenção dos elementos mais importantes 

da narrativa. 

 

Ilustração 04 – conjunto 
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Ilustração 05 - conjunto 
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Infelizmente, nada foi encontrado na imprensa a respeito da publicação 

definitiva de Lobo Solitário aqui no Brasil. Na tentativa de levantar informações sobre 

este processo, contatei a Editora Panini e, através de sua editora, Elza Keiko, 

apenas obtive a informação de que foram recebidas, durante a publicação, cinco 

cartas de leitores, as quais foram guardadas148

Mas os fãs criam seus próprios espaços de comunicação, sendo os blogs e 

comunidades os mais comuns, aonde é possível publicar opiniões e criar debates 

sobre os tópicos lançados pelos próprios leitores, sendo, geralmente, mediados 

através de moderadores do local, para que seja garantido a manutenção de um 

espaço democrático em que todos possam opinar, de uma forma respeitosa. Através 

das comunidades Lobo Solitário e Daigoro Phoda, ambas pertencentes ao site de 

relacionamento Orkut, foi possível entrar em contato com leitores de Lobo Solitário, 

permitindo-me traçar alguns referenciais sobre o leitor que lê este título no Brasil. 

, não se fazendo possível criar uma 

seção de cartas ou emails para os fãs da série aqui no Brasil nos volumes 

publicados. 

                                                 
148 Conforme email de 26/02/2008. 
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Através de email e de tópico postado nas próprias comunidades, entre agosto 

de 2007 e dezembro de 2010, foi possível obter 79 questionários respondidos por 

leitores de Lobo Solitário, que consiste das seguintes perguntas: 

 

1) Qual o seu sexo? 

 

2) Qual a sua idade? 

 

3) Em que estado nasceu e qual reside atualmente? 

 

4) Possui ascendência japonesa? 

 

5) Qual a sua escolaridade? 

 

6) Qual a sua profissão? 

 

7) Você lê mangás desde que idade? 

 

8) Você leu (ou lê) outros mangás? Quais? 

 

9) Por quê você lê mangás? 

 

10) O que mais chamou sua atenção em Lobo Solitário: o modo de vida samurai 

apresentado; o contexto histórico; os personagens; o visual dinâmico ou os aspectos 

realistas contidos no enredo? (fique a vontade para dar uma outra opção de 

resposta além dos aspectos apontados aqui). 
 

11) A leitura serviu para você apenas como lazer ou trouxe alguma reflexão ou 
contribuição? 
 

 

A partir das respostas objetivas do questionário, foi possível traçar um 

panorama sobre um possível perfil destes leitores, conforme tabela abaixo: 
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TABELA 1 
 

 Feminino Masculino    

Sexo 11 68    

      

 
Entre 

10 e 17 anos 

Entre 
18 e 29 anos 

Entre 
30 e 39 anos 

Entre 
40 e 49 anos 

 

Idade 8 40 23 8  

      

 
Ensino 

Fundamental 
Ensino 
Médio 

Ensino 
Superior 

Pós- 
Graduação 

 

Escolaridade 3 18 47 11  

      

 Sul Sudeste 
Centro-
Oeste 

Nordeste Norte 

Região 18 45 5 9 2 

      

 Sim Não    

Ascendência 
Japonesa 

10 69    

      

 

 

 

Através destes primeiros dados, pode-se afirmar que, ao menos por 

amostragem, os leitores de Lobo Solitário em sua grande maioria são homens e não 

descendentes de japoneses, leitores habituais de mangás, muitos deles também dos 

comics ocidentais; mais da metade são adultos de até 29 anos; grande parte dos 

mesmos, possui ou cursa nível superior e, nesta mesma proporção, estão 

localizados na região Sudeste. Tais resultados apontam para o fato de que Lobo 

Solitário é lido por pessoas com um certo nível de estudo e formadoras de opinião, 

que buscam uma leitura não apenas que propicie lazer e diversão, mas também com 

conteúdo. 
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Quanto às respostas das perguntas 10 e 11, há uma variedade de opiniões, 

havendo uma unanimidade quanto à genialidade do roteiro, a beleza e 

peculiariedade da arte, sendo que muitos elevaram Lobo Solitário ao grau de uma 

das mais espetaculares histórias em quadrinhos já lançadas. Há um equilíbrio entre 

as opiniões, quanto ao fator de maior destaque em Lobo Solitário: de um lado, 

leitores apontam o próprio visual e enredo dinâmicos do mangá, com uma história 

vibrante e envolvente, com começo, meio e fim, diferente das HQ’s ocidentais; por 

outro lado, muitos apontaram o fascínio pela cultura japonesa, em especial a filosofia 

de vida oriental e o próprio modo de vida samurai como nuances atraentes neste 

mangá. Alguns poucos (07 ao todo) conseguiram perceber a raiz do enrendo – a 

relação entre pai e filho – e na mesma proporção, a leitura só serviu apenas para 

lazer mesmo, enquanto que para um reduzido número de leitores (05 deles), o fator 

de destaque recaiu nas artes marciais. 

  Neste espaço, os leitores puderam dar suas opiniões, expor seus 

sentimentos e reflexões sobre a obra – o que não foi possível ser feito no próprio 

mangá, já que a Panini não abriu este espaço - tal como nas transcrições 

seguintes149

 

: 

 

Bem, como artista qualquer obra como essa pode trazer muita coisa de boa, que 

começa no traço e vai até o propio modo de agir e pensar do samurai, não sei de 

que modo meu desenho sofre influencia, mas com certeza deve ter alguma. Se 

influenciou Frank Miler quem sou eu pra dizer que não aconteceu o mesmo comigo? 

(Bruno, artista plástico, 28 anos, Bahia)  

 

Este leitor, que também desenha quadrinhos, se mostra um fã de Frank Miller, 

e acabou se interessante por Lobo Solitário pela conexão existente entre Miller e o 

mangá. Mas não apenas isto: encantou-se com a arte executada por Kojima e, 

admite a influência dele em seu próprio trabalho, tal como dissera certa vez Marcos 

A. Silva, durante uma defesa de mestrado, da qual fazia banca: “Artistas imitam 

artistas”. 

 

                                                 
149 As transcrições aqui selecionadas foram feitas respeitando os textos originais, contendo inclusive, 
os erros ortográficos. 
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[...] o que sei é que dos mangás que li,que foram poucos,o Lobo Solitário me marcou 

profundamente...é como se os personagens principais fossem bons amigos 

distantes,e dói saber pelo que passaram...contribuições...a grande determinação de 

Itto e Daigoro nos faz ter vergonha de nossa rotina: poderíamos ser muito, mas 

muito mais determinados do que somos, bem como respeitar mais a todos, até a 

nossos inimigos. [...] e vim responder este quastionário neste instante porque acabo 

de receber uma mensagem por celular de uma amiga que está lendo o último 

exemplar da história (emprestado por mim) e ela pergunta: "o Itto vai morrer,né? 

quero ler não!". Já chorando revivendo a história, peço para que ela leia, que quero 

de volta ainda hoje! Como acontece com bons filmes, livros, shows, bandas, 

quadrinhos e também mangás, quando realmente a história é forte fazemos questão 

de divulgar, não importa de qual arte se trata. Arte é arte, e várias mangás são arte 

pura. 

(Abrahan, músico, 31 anos, Ceará) 

 

Aqui, o leitor expressa um conjunto de emoções perante a narrativa; criou um 

elo de afetividade com os personagens Itto e Daigoro, emociona-se com a trajetória 

de ambos e toma suas condutas até como exemplo de vida. Este “mergulhar” na 

obra, este envolvimento e a forma como a história o tocou, faz, além das demais 

qualidades que a obra possui, com que Lobo Solitário seja arte para o leitor, que 

considera assim todas as demais vertentes artísticas, desde que sejam boas de 

verdade. 

 

 

O lobo Solitário é interessante por não ser uma história engraçada, o Itto Ogami é 

um personagem justo, porém muito sério, e seu filho Daigoro é cativante, porém 

serio também. O modo de vida e a personalidade dos dois emocionam muito, se 

fosse somente pela história do Samurai recuperar sua honra e reerguer seu clã, não 

teria muita graça, mas o fato de ter também uma história da relação pai e filho é que 

torna o mangá interessante. 

(Harumi, estudante, 19 anos, São Paulo) 
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Uma reflexão muito importante foi sobre pai e filho, o respeito que se tem entre eles, 

como realmente se importam um com o outro. Além também do respeito 

demonstrado por personagens que não tem nada a ver com a sua vingança, 

comparando com os dias atuais que todo mundo só olha pro proprio umbigo, é um 

prato cheio. 

(Adriano, bancário, 28 anos, Paraná) 

 

Harumi, descendente de japoneses, aprecia o mangá pela dramaticidade de 

seu enredo, mas principalmente, pela ênfase que os autores deram à relação entre 

pai e filho na obra, tornando assim a história muito mais atraente do que seria, se 

fosse apenas um conto sobre vingança e honra. 

O outro leitor, Adriano, também enfatiza a importância da relação entre os 

protagonistas, como pai e filho e o poderoso elo que une ambos. Da mesma forma, o 

caráter de respeito ao próximo, sentimento tão presente nestes dois personagens e 

que o leitor lamenta ser algo bastante em falta em nossa sociedade atual, onde as 

relações não são solidárias, mais voltadas para interesses próprios. 

 

 

O manga e maravilhoso, na verdade não gosto muito dos traços, mas a batalha e 

muito bem expressada. A estoria e excelente, parece tao real... [...] Lobo Solitario é 

maravilhoso e incomparavel, so quem le consegue ve isso. Impossivel dizer com 

palavras, seria como vc descrever um orgasmo. Pode falar + ou – como eh, mas não 

pode fazer o outro ter ideia do q seja, se ele nunca tivesse sentido. Entende isso? 

(Thiago, técnico de microcomputadores, 26 anos, Amazonas) 

 

Para este leitor, a beleza e grandiosidade de Lobo Solitário não estão em sua 

arte (ele até confessa que não gosta muito), mas sim na história e na forma como 

ela é expressa, narrada. Até faz uma analogia da narrativa com o clímax atingido 

num ato sexual: mesmo você descrevendo, jamais fará o outro saber exatamente 

como é a sensação, sem que este passe pela experiência. É algo único, subjetivo. 
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A história abordava (na época em que li a 1ª vez) um formato inovador e trazia uma 

cultura baseada num código moral fascinante, nada de super poderes ou salvadores 

do universo em uniformes coloridos e apertados. […] Partindo do princípio que o 

primeiro contato foi no começo da adolescência e que até hoje tenho grande 

admiração pelo assunto é inegável que tenha sido mais do que apenas lazer, lazer 

tive com os gibis da turma da Mônica, rs. 

(Wendel, militar, 34 anos, Rio de Janeiro) 

 

Este leitor informa que seu primeiro contato com Lobo Solitário deu-se na 

adolescência, provavelmente, quando da publicação de suas primeiras edições no 

Brasil, sendo uma novidade no mercado de histórias em quadrinhos à época, 

esboçando uma representação da rica cultura japonesa e um enredo bastante 

peculiar, bem diferente das HQ’s americanas que circulavam aqui, como as do 

Super Man, X-men e Homem Aranha (todos portanto os “uniformes coloridos e 

apertados”). Para ele – o leitor – a leitura propiciou algo inovador e mais do que 

diversão, já que existiam outros tipos de gibis focados para passatempo. 

 

 

 

(Re)comecei a ler mangás porque um ex-namorado meu gostava. Ele me 

apresentou o Lobo Solitário: uma obra complexa, bem desenhada, bem roteirizada, 

que me apresentou a cultura japonesa, a qual reneguei durante muitos anos.  

[…] Para mim, foi a redescoberta das minhas raizes.  

(Marisa, analista de sistemas, 36 anos, São Paulo) 

 

 

Esta outra leitora, também uma descendente de japoneses, por algum motivo 

não se interessou, por muito tempo, por suas referências identitárias. Aqui, Lobo 

Solitário foi mais que uma leitura proveitosa, interessante: remeteu a leitora a um 

lugar, tempo e sensibilidades, em que ela pôde recuperar e aprender a valorizar 

seus laços e reincorporar elementos pertinentes a sua cultura ancestral. 
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Ao contrário do que pregavam os chamados “apocalípticos” – Adorno e 

Horkheimer – que proclamavam que os consumidores da indústria cultural de massa 

eram meros sujeitos passivos, procurando apenas diversão, cada leitor tem uma 

maneira muito particular de posicionar-se frente à obra que foi lida. Através dos 

questionários analisados, pode-se perceber, um a um, que cada leitor internaliza a 

mensagem de Lobo Solitário de uma forma diferente, expondo reflexões e 

sentimentos dos mais variados, inclusive de maneira analítica e crítica, apropriando-

se da narrativa, convertendo-a numa representação de mundo particular. 
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CAPÍTULO 3 
 

 

A análise desenvolvida neste percurso tem por objetivo descortinar e 

compreender a releitura do Japão xogunal do final do século XVII150

Neste capítulo, é realizado o processo de se lançar luz sobre O Lobo 

Acompanhado de seu Filhote, na expectativa de vislumbrar os múltiplos aspectos, 

concepções e subjetividades presentes na narrativa; realizar leituras e inquirições 

que possibilitem estabelecer as ligações que os autores fazem do seu momento 

presente, com o momento passado retratado no mangá, a partir de suas 

experiências. Como em muitos momentos as mensagens contidas na obra se 

apresentam apenas de forma subliminar, se faz também necessário voltar o olhar 

atento para os recursos estilísticos, próprios da linguagem dos quadrinhos, como 

elemento constitutivo do mundo ficcional, criado pelos autores, cuja decifração se 

torna imprescindível, na busca de um entendimento acerca da temática contida 

neste mangá. 

 empreendida 

pelos autores Kazuo Koike e Goseki Kojima, mais precisamente entre 1660 e 1670, 

época aonde os autores situaram O Lobo Acompanhado de seu Filhote. No sentido 

de uma percepção de como os mesmos vão até um passado significativo para eles 

próprios, a partir de sua inserção como sujeitos históricos, no contexto social 

japonês dos anos 1970, construindo uma narrativa, através da arte gráfica 

sequencial, e evidenciam questões e inquietações que estão relacionadas ao 

momento presente, vivido pelos mesmos. 

O estudo realizado aqui se volta, principalmente, em como se dá a construção 

da imagem do samurai por Koike e Kojima, personificado na figura de Itto Ogami e 

da relação com seu filho, Daigoro, aspecto com importância destacada na obra, 

assim como também os laços familiares e os valores do bushido - o código de ética 

samurai - apresentados em todo o decorrer da narrativa, sugerindo ora um resgate, 

uma valorização, ora uma negação dos elementos apresentados no mangá, por 

parte de seus criadores. 

 

 

                                                 
150 Refere-se a meados do Período ou Era Edo, que se estende de 1600 a 1867. 
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3.1 Lobo Solitário e filhote: o perfil dos protagonistas Ogami e Daigoro 
 

 

Diferentemente do que ocorre nos quadrinhos ocidentais, em que parte 

significativa das séries são prolongadas por muitas décadas, mantendo seus 

personagens fixos (sejam protagonistas, antagonistas ou os com menor participação 

na trama) com a mesma idade e aparência, os mangás tradicionalmente possuem 

um começo, meio e fim, ao estilo das novelas e seus personagens também 

envelhecem. A presença da passagem das estações do ano no decorrer do enredo 

é um elemento de apoio, tanto no sentido de uma representação metafórica do 

envelhecimento dos personagens, mas também no sentido de situar o leitor quanto 

ao tempo transcorrido, conforme é justificado no volume 01 da série: 
 
 
Segundo eles [Koike e Kojima], mostrar a passagem das estações do ano no 
mangá, acompanhando a passagem destas durante a publicação original da obra, 
era algo que ele [Koike] não só gostava de fazer, como achava essencial para o 
clima da história [...]. Após alguns anos, porém, Koike percebeu que o passar das 
estações iria necessariamente resultar no envelhecimento de Daigoro. Koike não 
queria que ele envelhecesse e perdesse sua pureza infantil, característica 
essencial do personagem, e resolveu deixar de mostrar a passagem das estações. 
Isso fez com que o escritor gradualmente fosse perdendo o interesse em continuar 
a série e decidiu por encerrá-la [...]. (pág. 300) 

 

 

Situar as estações do ano é algo bastante comum dentro da concepção de 

arte japonesa, pois este povo nutre profundo interesse não apenas pelas estações, 

mas também pelas condições climáticas151

                                                 
151  FUKUDA, Hideichi. As estações do ano e sua concepção na literatura japonesa. Estudos 
Japoneses – Revista do Centro de Estudos Japoneses da Universidade de São Paulo, São Paulo, no 
15, 1995. 

 e pela natureza de uma forma geral. 

Desde os cumprimentos nos diálogos, em que normalmente são feitas referências 

ao tempo, como por exemplo, “que calor tem feito ultimamente!” até os ikebanas, os 

arranjos florais, e a cerimônia do chá, os motivos florais, desenhos e utensílios 

utilizados variam de acordo com a estação do ano. Fukuda (1995) aponta duas 

principais razões para o aparecimento desta sensibilidade entre os japoneses: o 

Japão, localizado em uma zona temperada, com estações bem definidas, apresenta 

uma rica variedade de mudanças climáticas, tendo cada uma das estações do ano 

seus encantos; uma outra razão, recai no fato de que o Japão, há tempos, ser um 
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país assolado frequentemente pelas intempéries, tais como seca, verões frios, 

vendavais, temporais, terremotos, situações adversas que impulsionam o povo 

daquele país a estreitar sua relação com a natureza, a fim de encontrar um maior 

equilíbrio com a mesma e com o universo, algo que o próprio Confucionismo 

proclama em seus ensinamentos. (SAKURAI, 2008:11) 

Quanto à “pureza infantil”, Daigoro consegue manter, mesmo com suas 

idiossincrasias, sendo que, conforme Koike “Ele ajuda você a ver como era o 

samurai através dos olhos de uma criança. Daigoro ajuda a definir e tornar real os 

outros personagens.”152

Quanto à justificativa para o término da obra, muitas outras motivações 

podem ter levado Koike a encerrá-la. Como a própria citação aponta, o autor não 

quer envelhecer Daigoro e assim, fazê-lo perder sua pureza infantil - é uma ruptura 

com a tradição dos mangakás que, ao desenvolverem as histórias, envelhecem os 

personagens, conforme vão passando os anos na narrativa, como o exemplo do 

criador de Dragon Ball, Akira Toriyama: o protagonista  Son Goku, um menino órfão, 

aprendiz de artes marciais, segue como criança numa primeira fase do mangá; 

numa continuação desta história, Dragon Ball Z, em que este mesmo Son Goku 

aparece, mas agora adulto, casado e com um filhinho, Gohan, que herdará seu 

legado como um sayajin (um guerreiro alienígena).  

 (tradução nossa). Por Daigoro ser ainda uma criança, não 

possui um olhar estereotipado do mundo, não define as pessoas por um viés 

maniqueísta. Ele as vê, como realmente elas são. 

Os próprios acontecimentos na narrativa, com sua carga de dramaticidade e 

tensão elevadas, em especial a partir do volume 22, quando o enfrentamento final e 

tão esperado se inicia, entre os personagens principais (Ogami e Daigoro de um 

lado, e as forças dos Yagyu de outro) e se estende até o fim do último volume da 

série. Tais acontecimentos são o indicativo para o fim da trama, de modo a sustentá-

la até um ponto em que a mesma ainda mantenha sua coerência interna, aonde o 

                                                 

152 “He helps you see the samurai era through the eyes of a child. Daigoro helps define and make very 
real the other characters.”                                                                                                               

ROWE, Peter. Manga Marvel. The San Diego Union-Tribune, San Diego, CA, 23 jul.2006. Disponível 
em: <http://www.signonsandiego.com/uniontrib/20060723/news_lz1f23kazuo.html>. Acesso em: 10 
mai.2010. 
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final seja o produto daquela sequência de eventos apresentados no decorrer de toda 

história.  

Embora O Lobo Acompanhado de seu Filhote seja conhecido como um 

mangá de samurai, o personagem Ogami construído por Koike e Kojima é na 

verdade, durante a maior parte da narrativa, um ronin, um samurai sem mestre. 

Historicamente, todo samurai, quando da perda dos laços de vassalagem com seu 

senhor (por morte ou por qualquer outro motivo), tornava-se um ronin. O código de 

honra rezava que todo samurai deveria cometer o junshi (suícidio para seguir seu 

mestre na morte), mas nem todos possuíam este espírito devoto e a partir do século 

17, com o xogunato Tokugawa, esta prática foi proibida. Desta forma, muitos ronins 

dedicavam-se, para garantir sua sobrevivência, a atividades tais como trabalhadores 

braçais, guarda-costas, professores (dependendo do que ele soubesse ensinar), 

caçadores de recompensa, mercenários ou simplesmente, seguiam a senda da 

criminalidade. 

Itto Ogami, o Lobo Solitário, antes um alto funcionário do governo, gozando 

de prestígio, caindo em desgraça devido ao plano arquitetado por seu inimigo, 

Retsudô Yagyu, transforma-se em pária, vivendo nos limiares sociais. A definição, 

grosso modo, da figura do samurai153, é a de um guerreiro, que dentro da hierarquia 

xogunal, serve como vassalo de um daimyo (senhor) ou do próprio xogum (nome do 

cargo do líder militar supremo, quem realmente exercia o governo à época). Nos 

tempos áureos dos samurais154

Regidos por um rígido código de honra e ética – o bushido – e esmerados no 

kobudo (artes marciais típicas samurais) e muitos nas requintadas artes como o 

ikebana (arranjos florais), o chanoyu (cerimônia do chá), também como em poemas 

e pinturas e, até nas formas de teatro, os samurais passaram a ser exemplo moral e 

de refinamento para as demais classes sociais no período. Um samurai assim 

idealizado é um exímio e refinado espadachim, pautado por um rígido senso de 

, na qual o Japão gozava de relativa paz, com o fim 

das guerras internas pelo poder, estes guerreiros, parte deles, passaram a exercer 

cargos influentes no governo, gozando de alto prestígio social, transformando-se na 

elite cultural do Japão. Contudo, a maioria dos samurais ganhava pouco, às vezes 

um valor insuficiente até mesmo para o sustento de sua família. 

                                                 
153 Do japonês samburai,  “aquele que serve”. 
154 Embora a classe samurai tenha se configurado a partir do século XII, o período citado refere-se ao 
xogunato Tokugawa (1603-1867), onde os samurais, que não representavam mais de 7% da 
população japonesa, gozavam uma importante posição na hierarquia social. 
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dever e honra, fiel servo de seu senhor que nunca questiona e obedece cegamente, 

defensor do status quo e da lei. E Itto Ogami não encarna tal ideal, a partir do 

momento que se transforma no Lobo Solitário. 

Em realidade, Ogami, na pele de Lobo Solitário, é a antítese paradoxal do 

samurai, porque mesmo trilhando o caminho do Meifumadô155

Sendo ele um ronin, uma figura contestadora da ordem vigente, de postura 

subversiva, na busca de cumprir um objetivo, segue seus próprios propósitos, 

mesmo a qualquer preço, personifica uma moral que persegue um ideal de justiça 

pessoal e não, a estabelecida na sociedade ou a de outrem. Assim, a figura de Lobo 

Solitário carrega em si uma quebra de padrões e normas impostas socialmente, a 

exemplo do que acontecera com dois outros personagens de mangás gekigá 

publicados anteriormente, já citados: Ninja Bugeicho (Crônica dos Feitos Militares de 

um Ninja), publicado no período de 1959 a 1962, que narra as aventuras de um 

guerreiro ninja contra um senhor feudal despótico, na defesa dos pobres e dos 

burakumin

, passando a atuar 

como um frio assassino de aluguel (frio porque elabora metodicamente os planos de 

vingança, utilizando-se dos mais variados estratagemas para alcançar seu intento) 

para consumar seu intento e lançando-se com uma fúria mortal para combater seus 

inimigos, arriscando não apenas a sua própria vida como a do filho, paradoxalmente 

conserva ainda uma aura permeada por muitos dos valores que sempre guiaram sua 

existência. A própria essência da sua condição como pistoleiro de aluguel é 

complexa: difere de um matador comum que, motivado apenas pelo fator financeiro, 

recebe seu pagamento e elimina seu alvo; Ogami não, sua exigência para aceitar o 

serviço é, além do pagamento de 500 ryus (moeda da época), sobretudo e 

principalmente, saber as motivações de seu contratante. Se ele simplesmente não 

achar a justificativa aceitável, não aceita o serviço, assumindo a função de justiceiro. 

156

                                                 
155 É a designação budista para inferno, o caminho a ser percorrido por demônios e pelas almas 
amaldiçoadas. 

 e Kamui Den (A Lenda de Kamui), com circulação de 1964 a 1971, 

tendo por protagonista outro ninja, oriundo dessa mesma classe de burakumin, 

156 Representavam a camada mais baixa na hierarquia social japonesa, idéia baseada no princípio 
budista-xintoísta da pureza, onde uma pessoa se tornaria impura caso praticasse determinadas 
profissões: quem trabalhasse em matadouros e abatedouros, com couro, lixeiros e coveiros. Até os 
dias atuais, esta minoria ainda é alvo de discriminação social. Cf. YAMASHIRO (1986). 
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estoico em sua lutas contra a injustiça social157

Neste viés, minha reflexão se volta ainda, no sentido de que O Lobo 

Acompanhado de seu Filhote é uma obra que realiza uma desconstrução da figura 

histórica idealizada do samurai, fomentada e inculcada no imaginário popular, desde 

sua configuração como categoria social no século XII e apropriada pelo poder 

hegemônico em vários momentos. Enquanto mantenedora do status quo e modelo 

de conduta para toda sociedade japonesa, até sua extinção como categoria em 1868, 

com a Restauração Meiji; tendo sua figura, como símbolo nacional, retomada 

durante a campanha militarista japonesa durante a Segunda Guerra Mundial, para 

reavivar o “espírito samurai”, com elevação da lealdade, obediência às normas e à 

hierarquia, na forma de apelo patriótico. Este mesmo espírito foi exortado pelo 

próprio imperador quando do pronunciamento da rendição japonesa aos súditos em 

agosto de 1945: “Una todas as suas forças devotadas para a construção do futuro. 

Cultive a retidão, a nobreza de espírito e trabalhe com resolução [valores do 

bushido], porque assim vocês poderão realçar a glória inata do Estado Imperial 

[...].”

, ambos os títulos de autoria de 

Sanpei Shirato. (GRAVETT, 2006) 

158

O mangá O Lobo Acompanhado de seu Filhote, ao realizar o duplo papel de 

contestação de uma ordem vigente e de desconstrução de um ideário da figura 

histórica do samurai, preenche seu espaço, enquanto prática política e estética no 

cenário da cultural japonesa contra o poder hegemônico vigente

. As grandes empresas japonesas também utilizaram esta retórica como 

moto-propulsor para a dedicação e desempenho dos trabalhadores dentro do 

universo fabril, durante a reestruturação econômica do pós-guerra. 

159, num período em 

que, dentro de um cenário mundial – os anos 1960 e 1970 – parte significativa dos 

países no mundo todo passava por uma conscientização política e social160

                                                 
157  Segundo Luyten (2000), A Lenda de Kamui, foi leitura bastante apreciada por estudantes 
universitários e intelectuais durante a década de 1960, por sua “ênfase na consciência de classes”. 
(pág. 72). 

. Entendo 

a obra de Koike e Kojima, produto de suas experiências como sujeitos históricos, 

158 SAKURAI, Célia. Os japoneses. São Paulo: Contexto, 2008, pág. 195. 
159 Pedro Erber, em seu ensaio O Maio Japonês: arte, política e contemporaneidade, aponta como 
vanguardas artísticas no Japão, do final dos anos 1950 até início dos anos 1970, buscando uma 
inserção e atuação política e social, trazendo questionamentos sobre os modos de intervenção do 
artístico na realidade social, nomes como Oshima Nagista (cinema), o teatro de Terayama Shuji e o 
artista plástico Akasegawa Genpei. Praia Vermelha – Estudos de Política e Teoria Social, 
PPGSS/UFRJ, Rio de Janeiro, fev. 2008. Disponível em: 
<http://www.ess.ufrj.br/jornal/index.php/praiavermalha/article/download>. Acesso em: 29 out.2010. 
160  HOBSBAWM, Eric. Era dos extremos: o breve século XX (1914-1991). 4. ed. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2004. pág. 293. 
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uma expressão de embate e modificação no campo de força das relações de poder 

e dominação cultural, pois sendo o poder hegemônico algo mutável que, ao tentar 

exercer sua dominação, também produz as suas formas de contracultura. Assim na 

visão de Raymond Williams, em Marxismo e Literatura (1979), 

 

 
Uma hegemonia vivida é sempre um processo. [...] É um complexo realizado de 
experiências, relações e atividades, com pressões e limites específicos e mutáveis. 
[...] Além do mais [...], não existe apenas passivamente como forma de dominação. 
Tem de ser renovada continuamente, recriada, defendida e modificada. Também 
sofre uma resistência continuada, limitada, alterada, desafiada por pressões que 
não são as suas próprias pressões.” (pág. 115). 

 

 

Entendo que, ao mesmo tempo que O Lobo Acompanhado de seu Filhote 

constitui força expressiva da contracultura japonesa, é também uma obra que 

propõe despertar um novo sentido sobre o que é e o que representa a figura 

tradicional do samurai, enquanto elemento simbólico de uma identidade japonesa, 

tantas vezes já apropriada pelos donos do poder, como forma de clamor à 

sociedade nipônica, uma vez que os autores revisitam, retrabalham e resignificam 

um passado, por vezes mitificado, que justamente corresponde ao período de 

apogeu social e político desta elite. Desta forma, busco em Stuart Hall (2008) uma 

compreensão acerca do que é esta identidade cultural. Para ele – Hall – a identidade 

cultural é mutável e provisória, resultante das transformações históricas específicas, 

que são percebidas e internalizadas de modo muito particular por cada indivíduo, 

fazendo assim que “[...] cada uma dessas histórias de identidade está inscrita nas 

posições que assumimos e com as quais nos identificamos.”161

Ogami foi delineado assim por seus criadores com nuances que nos remetem 

ao universo do herói realmente apreciado na visão japonesa. Conforme Ruth 

Benedict, em seu estudo sobre o Japão, lançado em 1946: 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
161 HALL, Stuart. Da diáspora: identidades e mediações culturais. Belo Horizonte: UFMG, 2008. pág. 
409. 
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As platéias populares japonesas assistem debulhadas em lágrimas o protagonista 
chegar ao seu fim trágico e a adorável heroína ser assassinada devido a uma [sic] 
giro da roda da fortuna. [...] Mesmo os seus filmes modernos são construídos 
sobre o tema dos sofrimentos do herói e da heroína.[...] Não precisa haver um final 
feliz. A piedade e simpatia pelo herói e heroína abnegados têm toda a procedência. 
O seu sofrimento não advém do julgamento de Deus sobre eles. Revela que 
cumpriram a todo custo o seu dever sem que nada – desamparo, doença ou morte 
– os desvie do verdadeiro caminho. (pág. 164) 

 

 

Comparando os mangás com as diversas formas de narrativas 

contemporâneas no Japão – novela, teatro, cinema, literatura –, a conduta dos 

heróis segue caminhos análogos. Ogami, em sua jornada cruzando o Japão, tem 

como um de seus desafios pessoais, não permitir que seus sentimentos, diante das 

vicissitudes e provas que lhes são apresentadas, obscureçam suas obrigações – 

vingar a morte de sua esposa e resgatar a honra de sua família. Percorrendo as 

escolhas do samurai-ronin realizadas ao longo das mais de 8.400 páginas do épico 

mangá, um saldar e cobrar dívidas durante seu percurso, o final criado por Koike e 

Kojima para Ogami, é o inevitável encontro com a morte, bem ao estilo dos dramas 

apreciados no Japão. É “[...] o desenlace da seqüência da conduta do herói que 

cumpriu seu dever à japonesa. Os finais vendem lágrimas porque o público espera 

exatamente isso de seus heróis.”162. Histórias como esta são internalizadas naquele 

país como uma ode à iniciativa e determinação implacável.163

Diferentemente dos heróis dos quadrinhos ocidentais que, mesmo 

vivenciando dilemas pessoais e existenciais, são na maioria das vezes portadores 

de superpoderes, imersos numa trama que pressupõe a luta entre o bem e o mal, o 

herói do mangá, assim como Itto Ogami, é concebido a partir da idéia-imagem de um 

homem real, com defeitos e qualidades, vivenciam sentimentos comuns e enfrentam 

com determinação os desafios que lhe são impostos. 

 

Lancemos o foco sobre o pequeno Daigoro. Ao contrário do que indica a 

alcunha que seu pai carrega, Daigoro, desde recém-nascido, sob os cuidados única 

e exclusivamente de Ogami, o acompanha em sua jornada, por vezes o ajudando 

em suas metas. Privado da presença da figura materna, já que sua mãe foi 

assassinada no mesmo dia em que este nasceu, Daigoro, em sua essência pueril, é 
                                                 
162 LUYTEN, Sonia Bibe. Mangá: o poder dos quadrinhos japoneses. 2. ed. São Paulo: Hedra, 2000, 
pág.71. 
163 BENEDICT, Ruth. O crisântemo e a espada. 3. ed. São Paulo: Perspectiva, 2007. 
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uma criança como tantas outras, desfrutando de pequenos prazeres típicos das 

crianças, como brincar e aprender a contar números com seu pai (Ilustração 06 - 
conjunto), porém, enfrentando percalços e situações atípicas que vão surgindo 

conforme vai se desenrolando o enredo. 

Ilustração 06 – conjunto 
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Daigoro, sendo educado dentro da ética do pai, pouco se aproxima do perfil 

de uma criança indefesa. Com Ogami, além de receber sua proteção, aprende 

valores como a ética, a retidão de caráter, a autodisciplina, a resiliência, a 

determinação, a bravura e a coragem, mas também a autonomia quanto a cuidar de 

si – que também lhe dá subsídios para cuidar do próprio Lobo, quando ele necessita 

-, o improviso e a astúcia, características importantes para se enfrentar um mundo e 

pessoas hostis, onde o maior desafio é a sobrevivência. É esta relação de 

cumplicidade, balizada por uma poderosa conexão espiritual e sinergia entre ambos, 

que os move no caminho que escolheram trilhar e partilhar. Tanto que, a tradução 

literal do título em japonês, O Lobo Acompanhado de seu Filhote, remete à idéia do 

laço emocional instintivo, que tange a relação de um animal e sua cria, um homem e 

seu filho, um parte integrante do outro. Ao contrário do que ocorreu com a versão em 

inglês de O Lobo Acompanhado de seu Filhote, que manteve a idéia do título original 

(Lone Wolf and Cub, ou Lobo Solitário e Filhote), aqui no Brasil optou-se por suprimir 

o termo “filhote” do título, muito provavelmente porque a editora achou que não seria 

vendável manter a integralidade do título; esta é uma prática corriqueira no Brasil, 

quando da vinda de produtos estrangeiros, como filmes e livros, onde o título em 

português acaba não correspondendo ao original. A grande desvantagem, no caso 

do mangá em questão, é a própria supressão da importância de Daigoro, mantendo 

o foco apenas na figura de Ogami e privilegiando aspectos como masculinidade e 

artes marciais. Perdeu-se o apelo visceral da representatividade da relação de pai e 

filho. 

A exemplo de Ogami, Daigoro incorpora um traço típico do herói de mangá: a 

perseverança164

Koike e Kojima buscaram no universo samurai os referenciais apresentados 

no mangá. O fato de Koike descender de samurais e, tanto ele como Kojima serem 

fãs do gênero de filme chambara eiga (filmes de espada, de samurai), me levam a 

crer que tais aspectos também exerceram influência significativa nos autores, quanto 

à escolha da temática utilizada em O Lobo Acompanhado de seu Filhote. Como nos 

lembra Thompson (1981), 

. Sendo um aprendiz do pai, lhe é leal, obediente e imitando-o, 

procura superar todos os obstáculos e algum dia se igualar a ele. 

 

                                                 
164 LUYTEN, Sonia Bibe. Mangá: o poder dos quadrinhos japoneses. 2. ed. São Paulo: Hedra, 2000. 
pág. 73. 
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[...] as pessoas não experimentam sua própria experiência apenas como idéias, no 
âmbito do pensamento e de seus procedimentos, [...]. Elas também experimentam 
sua experiência como sentimento e lidam com esses sentimentos na cultura, como 
normas, obrigações familiares e de parentesco, e reciprocidades, como valores ou 
(através de formas mais elaboradas) na arte ou nas convicções religiosas. Essa 
metade da cultura (e é uma metade completa) pode ser descrita como consciência 
afetiva e moral. (pág. 189) 

 

 

Esta realidade, em especial a que se refere ao momento de produção de O 

Lobo Acompanhado de seu Filhote, configura-se como uma sociedade em 

transformação após o período de recuperação do pós-guerra, em que muitos valores 

sofreram rupturas. Dimensões desta vivência e a visão de mundo de Koike e Kojima, 

transformada em arte, será alvo da análise que se segue. 

 

 

3.2 Relação pai e filho, laços familiares, valores do bushido: sensibilidades e 
práticas em O Lobo Acompanhado de seu Filhote 

 

 

Nas passagens aqui apresentadas, a dupla de autores problematizou 

questões relacionadas aos laços entre pai e filhos e aspectos referentes à educação 

das crianças; laços familiares e valores do bushido. 

A primeira passagem aqui a ser analisada recai nas cenas contidas na 

Ilustração 07, integrantes do capítulo O caminho do assassino, do volume 01 da 

série. Lado a lado, dois objetos, dois caminhos, uma escolha. Em plano destacado, 

uma bola, elemento representativo, no quadrinho, do mundo infantil; em segundo 

plano, uma dôtanuki165, símbolo do status de Ogami como samurai. Pai e filho, frente 

a frente. Ogami, sereno e altivo, ainda detêm o posto de Kogi Kaishakunin, porta 

suas vestes formais166, assim como o sakayaki167

                                                 
165 Conforme o glossário do volume 01, dôtanuki é um tipo especial de espada, carregada por Ogami. 
O nome refere-se à família de forjadores desta espada, passando posteriormente a designar a arma 
dôtanuki, como passou a ser conhecida. 

. Daigoro, com sua figura diminuta, 

é apenas um bebê. Ambos a olharem-se, iniciando um diálogo monossilábico, 

166 Conforme é esclarecido na trama, em momento posterior, Ogami e Daigoro portam vestes brancas, 
com função de mortalha. Na realidade, ao chegarem seus executores, enviados para cumprimento de 
suas sentenças, Ogami expõe que as vestes representam a sua nova vida, assim como a de Daigoro, 
na estrada da Meifumadô.  
167 Corte de cabelo típico dos samurais, que, posteriormente, passou a ser utilizado por populares. 
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estando ao fundo e centralizado, em destaque, um mita-maya, pequeno santuário, 

onde se guardam as tabuletas dos antepassados e membros da família, os ihais.  

Esta é uma referência no quadrinho, à memória da esposa de Ogami, Azami, 

assim como também, sobre a importância do culto aos antepassados, prática 

pregada pelo xintoísmo. De acordo com Benedict (2007), o culto aos ancestrais, 

realizado pelos japoneses, é mais que um reverência àqueles que já se foram; é 

antes, um reconhecimento, em forma ritualística, para expressar o grande débito do 

homem em relação a tudo o que se passou. Tradicionalmente, é erguido um altar na 

sala de estar da família, onde apenas os pais, avós e parentes próximos são 

reverenciados, no máximo 6 a 7 pessoas. O culto é realizado diariamente, rezando-

se, acendendo-se incensos e ofertando alimentos, geralmente os preferidos em vida 

daqueles que já se foram, colocados a frente dos ihais. No caso de reverências por 

parte dos filhos dos mortos, este é um elemento representante do dever filial, pois 

através do culto aos seus pais, os filhos continuarão expressando seu amor e 

respeito, assim como a manutenção da memória dos que já se foram. No Japão e 

para os descendentes que moram fora daquele país, erigir um altar dentro de casa, 

é uma tradição muito mais forte do que a visitação da sepultura dos falecidos no 

cemitério. 

Esta passagem da narrativa também nos remete para a questão relacionada 

à importância da geograficidade do quadrinho. Conforme Tashiro (2009:9), o cenário 

dentro da perspectiva das histórias em quadrinhos, não representa apenas o espaço 

de ambientação das ações da estrutura narrativa, ele também é um elemento que 

possibilita ao leitor entregar-se à sua imaginação, para além do propósito original do 

autor. Quando um fundo de cena – como o exemplo apresentado aqui referente ao 

altar - numa história em quadrinho é elevado a um status maior dentro da narrativa, 

ele passa a compor o cenário; mais que mera localização, é produtora de sentidos e 

sentimentos, fazendo parte da dimensão das identidades dos personagens e é 

elemento articulador e sustentador da história.  

O quadro no. 6 aponta um caráter de contestação social e política deste trecho 

do enredo: alvo da conspiração arquitetada pelo clã Yagyu, Ogami, sob alegação de 

traição ao xogum, aguarda ser preso e receber a sentença para a prática do 

seppuku (suicídio de forma honrosa, neste caso, como forma de punição pelo crime 

ao qual está sendo acusado); no entanto, Ogami se rebela contra as ordens de seus 

superiores e do sistema vigente, anunciando que “está decidido a desafiar a lei e 
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sair em fuga daqui”. Koike e Kojima estariam fazendo uma referência aos 

movimentos de contestação que haviam ocorrido no Japão em fins da década de 

1960? Ou uma forma de refutar as rígidas normas de conduta sociais com as quais 

os japoneses sempre conviveram?  

Com o objetivo de vingar sua família e resgatar sua honra, Ogami abandona o 

caminho dos samurais, para viver na estrada da morte, como o assassino de aluguel 

Lobo Solitário. Contudo, Ogami não está sozinho, tendo Daigoro a seus cuidados. 

O momento mais significativo desta passagem é quando Ogami ordena a 

Daigoro escolher qual caminho seguirá: oferece à criança, de um lado, uma bola, 

símbolo de sua condição como uma criança normal, mas que não podendo se juntar 

ao pai em sua escolha, deve ser morto, para se juntar a falecida mãe; de outro lado, 

uma dôtanuki, representação nesta situação, da nova vida que ele deverá trilhar, o 

caminho dos assassinos168

Em vários momentos da sequência, Kojima emprega recursos, bastante 

utilizados na narrativa dos mangás

. Ogami espera que os laços de família, o sangue que 

corre nas veias do filho e a afetividade que une ambos, se sobressaiam na escolha 

de Daigoro – o que na verdade acontece, quando a criança caminha em direção à 

espada, como representação do poderoso elo afetivo que os liga. Na realidade, pai e 

filho estão firmando um pacto tácito de fidelidade, de devoção, de união, de entrega, 

onde compartilharão o caminho escolhido por ambos. 

169

                                                 
168 “Caminho dos assassinos” é como o próprio Ogami se refere, ao longo de toda narrativa, ao modo 
de vida que ele e o filho optaram seguir. 

 como closes para enfatizar expressões e 

olhares dos personagens, sequências longas sem diálogos – tais recursos também 

podem ser vistos com recorrência em muitos filmes japoneses, como já apontado 

anteriormente -, onde o leitor, mesmo sem a participação de um narrador, pode 

montar mentalmente a ação, utilizando apenas a observação direta. Também há a 

fragmentação de determinados momentos nos quadrinhos: cenas retratando e 

pormenorizando o avanço de uma ação, como a que mostra Daigoro escolhendo 

entre a bola e a espada, fazendo as imagens fluírem, de modo ininterrupto, fazendo 

com que o leitor vivencie sentimentos como expectativa e suspense, de forma mais 

impactante os momentos de clímax no enredo. O fato da própria ação transcorrer 

num ambiente realista, a sala de visitas da residência dos Ogami -  um recurso 

169 MCCLOUD, Scott. Desvendando o Mangá. Anime.com.br, São Paulo, jun. 2010. Disponível em: 
<http://www.anime.com.br/?p=4976. Acesso em: 02 nov.2010. 
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bastante comum utilizado em mangás -, proporciona ao leitor um maior envolvimento 

na trama.  

 

Ilustração 07 
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Na ilustração 08, pertencente ao capítulo Um pai conhece o coração de seu 

filho... Da mesma forma que apenas um filho pode conhecer o seu pai, também do 

volume 01, Ogami, para alcançar o intento de eliminar seu alvo - a viúva de um 

daimyo, herdeira do controle de um determinado han (feudo), que planeja assassinar 

um outro herdeiro, de uma outra linhagem, a fim de assegurar para si um lugar de 

vantagem na linha sucessória – utiliza-se de Daigoro para atrair seu guarda-costas e, 

assim, ficar desimpedido para realizar o serviço contratado. Seu oponente é 

mostrado de cima para baixo, encontra-se em posição de destaque, no plano 

superior do quadrinho, o que acentua sua postura ameaçadora. Ao descobrir o plano 

do Lobo Solitário, o guarda-costas o indaga sobre o tipo de pai que Ogami é, ao 

expor o próprio filho ao perigo, ao que Ogami apenas responde: “Um pai conhece o 

coração de seu filho... Da mesma forma que apenas um filho pode conhecer o seu 

pai... Um estranho jamais entenderá.”.  

Esta resposta do pai é sintomática da relação com a criança, com o próprio 

pacto que firmaram. Chega a ser desconcertante e até abominável para estranhos, e 

incluo os leitores nisto, que ele possa arriscar a vida de seu próprio filho para 
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alcançar seu propósito. Percebe-se que é este tipo de “gancho” na trama, que 

aumenta mais ainda o fator dramático em O Lobo Acompanhado de seu Filhote, 

provocando no leitor sensações que podem variar de estranhamento, passando por 

incredulidade, até admiração pelo entrosamento desta dupla de pai e filho. 

 

 

Ilustração 08 
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Estas duas passagens evocam a forte conexão existente entre ambos. Koike, 

em uma entrevista concedida na Comic-Com 170 realizada em 2006, evidencia o 

poderoso elo afetivo entre pai e filho como algo que se perdera paulatinamente 

neste tipo de relação no Japão. Ficando a cargo destes dois personagens, Ogami, 

como pai protetor e Daigoro, como filho fiel e obediente, a exemplificação de uma 

relação nova, como representação de um novo modelo para a sociedade 

contemporânea: “Um dos grandes temas, é a relação entre pais e filhos no Japão. A 

relação de pai e filho de hoje não é tão boa. Ogami e Daigoro são uma espécie de 

modelo.” (tradução nossa)171

Análoga a esta visão de Koike, quanto ao relacionamento entre pai e filho no 

Japão, Yukio Mishima, em sua reflexão sobre os valores do Japão pós-guerra, O 

Hagakure – A ética dos samurais e o Japão moderno, escrita em 1967,  

 

 
O pai é esquecido, e a rigorosa instrução samurai que deveria ser transmitida de 
pai a filho é totalmente negligenciada (na verdade, já não há nada a ser 
transmitido), e até mesmo para a criança o pai é reduzido a uma máquina que traz 
para casa o pagamento. Não há elo espiritual entre eles. (pág. 62) 

 

 

Necessitamos olhar com cuidado para esta afirmação acima. Yukio Mishima, 

literato e novelista muito conhecido no Japão, como já dito anteriormente, era um 

conservador ferrenho, defensor dos valores tradicionais, como a volta do militarismo 

e a retomada do poder pelo imperador e professava sua fé em pontos mais extremos 

do Hagakure (pensamentos sobre o bushido), como a fixação pela busca da morte, 

entre os demais princípios (como a “rigorosa instrução samurai”). Mas quando 

enfoca que a figura do pai está negligenciada na sociedade à época, ele traz à tona 

uma questão pertinente, já que a formação capitalista no Japão pós-guerra 

                                                 
170 Trata-se de um evento internacional, realizado todos os anos em San Diego, Califórnia, EUA, 
durante 4 dias no verão, com o intuito de divulgar e valorizar os quadrinhos e afins (animação, 
brinquedos, video games e livros de fantasias) como forma de arte popular.  

171 “One of the major themes, is the parent-and-child relationship in Japan. The parent-and-child 
relationship today is not so good. Ogami and Daigoro are something of a model.”  

ROWE, Peter. Manga Marvel. The San Diego Union-Tribune, San Diego, CA, 23 jul.2006. Disponível 
em: <http://www.signonsandiego.com/uniontrib/20060723/news_lz1f23kazuo.html>. Acesso em: 10 
mai.2010. 
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corroborou para que os laços familiares ficassem mais distantes, com relações 

menos solidárias. 

Dentro de uma ótica tradicionalista marxista estruturalista, questões 

estruturais sempre foram objetos privilegiados do campo investigativo do historiador, 

porém, outras tradições marxistas formadas nos anos 1960, principalmente na 

Inglaterra, propõem que as sensibilidades presentes nas fontes interrogadas 

também devem ser evidenciadas e valorizadas. Sendo o mangá O Lobo 

Acompanhado de seu Filhote um canal que carrega em si uma diversidade de 

experiências e modos de sentir – uma expressão da cultura de seus criadores, que 

na concepção de Williams (1979:25) sendo cultura um processo social constituído, 

fomentador de modos de vida únicos, produzindo valores e significados, sendo ela a 

responsável pela estruturação das formas, das instituições e também das relações 

entre os indivíduos.  

Assim, Koike e Kojima criaram um Ogami e um Daigoro fortemente ligados 

pelos laços de sangue, com a presença explícita da conexão espiritual entre pai e 

filho, como uma forma de resgate desta concepção de relacionamento familiar. Estes 

dois personagens, por seu caráter representativo, são a mola propulsora do enredo, 

conforme afirma Koike:   

 
 

É por isso que eu criei Ogami e Daigoro. Quando eu vim com esses personagens - 
o Samurai com seu garoto - o enredo se desenvolveu por conta própria. Ele é um 
samurai, portanto deparar-se com lutas é inevitável, mas ele está sempre com o 
seu filho, que está exposto ao perigo durante todas estas lutas que se seguiram. A 
tensão essencial recai sobre o imperativo de responder a estes desafios enquanto 
mantém seu filho com ele na viagem, faz a história literalmente mover-se sobre 
eles mesmos.172

 
 (tradução nossa) 

 
 

Esta tensão essencial a qual Koike se refere - Ogami vencer os desafios 

imputados a ele, ao mesmo tempo em que mantêm Daigoro a seu lado – pode se 

mostrar como uma alusão ao desafio do homem japonês no pós-guerra, inserido 

num novo contexto sócio-econômico, no qual, o Japão adentrando num novo 
                                                 
172 “That's why I created Ogami and Daigoro. When I came up with these characters - the Samurai 
with his kid - the storyline developed on its own. He is a samurai, so encountering fights is inevitable, 
but he's always with his child, who is exposed to the danger throughout all these ensuing fights. The 
essential tension between his imperative to meet these challenges while keeping his son with him on 
the journey, makes the story literally move on its own.” 
HORN, Carl. Kazuo Koike – The Dark Horse Interview 3/3/06. Dark Horse, USA, 3 jun.2006. 
Disponível em: <http://www.darkhorse.com/Interviews/1261/Kazuo-Koike---The-Dark-Horse-Interview-
3-3-06>. Acesso em: 15 jun. 2010. 
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sistema capitalista para o país, com enfoque no crescimento industrial, produção em 

larga escala a ritmo acelerado e ampla dedicação e esforços exigidos dos 

trabalhadores. O pai de família japonês, pressionado pela emergente realidade do 

mundo corporativo empresarial, a dedicar-se fervorosamente à empresa a qual 

trabalha, transformada em uma outra “família”, sem contudo, abrir mão do seu status 

paterno dentro do seu próprio núcleo familiar, responsável pela transmissão de 

valores e educação e, ainda, proteção, aos filhos. Alguns momentos em O Lobo 

Acompanhado de seu Filhote fazem referência a esta ausência da figura paterna 

dentro do lar (Ilustração 09 - conjunto), nos quais, na obrigação do cumprimento do 

seu trabalho e, impossibilitado de levar Daigoro consigo, Ogami deixa a criança aos 

cuidados de alguém ou em última instância, deixa-o sozinho, mas voltando sempre 

que assim lhe é possível. 

Ve-se na primeira parte desta ilustração, sentimentos mistos de apreensão, 

seguidos de um carinho especial, como se o pai estivesse dizendo a seu filho: “me 

espere... você ficará bem... voltarei assim que eu puder” e a devolutiva da criança, 

com um semblante de compreensão e resignação. Mais um elemento concretizador 

do pacto tácito existente entre ambos. Também, novamente a ausência de diálogos, 

enfoque nas expressões corporais e nos semblantes dos personagens, pode ser 

mais uma demonstração de semelhança com o cinema japonês.  
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Ilustração 09 – conjunto 
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Na Ilustração 07, pode ser observada a valorização da autonomia na criança, 

durante seu desenvolvimento. Ogami, embora se mostre um pai com uma postura 

disciplinadora, rígida e por vezes até de uma aparente frieza para com seu filho, 

somente o faz desta forma para incentivar um caráter autônomo e forte em Daigoro, 

pois já projeta as dificuldades que ambos encontrarão em sua jornada, sem, contudo, 

distanciar-se deste. O que também pode ser compreendido na Ilustração 10. 

 
Ilustração 10 

 



 145 

 
 

 
 



 146 

 
 

 

 



 147 

 
 

 
 



 148 

 
 

 
 
 
 



 149 

 
 
 
 
 
 

 



 150 

 



 151 

 
 

 

 



 152 

Esta passagem do capítulo Namida-Ito – Fios de Lágrimas, volume 08, 

apresenta um duelo entre Ogami e a viúva de um dos homens assassinados por ele, 

tendo Daigoro como testemunha até que, o lago congelado onde a criança se 

encontra se parte e a mesma passa a se afogar, despertando a piedade da 

oponente de Ogami, sem, contudo, desviar este de seu objetivo de vencer a luta. 

Daigoro, por sua vez, consciente da impossibilidade de ajuda vinda de Ogami, única 

pessoa a quem aprendera a confiar, deveria exclusivamente contar consigo mesmo 

para salvar sua própria vida; a princípio, por uma atitude instintiva de sobrevivência, 

como qualquer pessoa o faria, em especial uma criança, segura a corrente, para 

instantes depois, soltá-la. Aprendeu a duras penas, testemunhando muitos duelos 

do pai, que sob qualquer condição, jamais deveria aceitar a ajuda de um inimigo, 

seria por demais vergonhoso para um samurai. 

Este aprendizado propiciou à criança sentimentos como superação de seus 

temores, bravura e auto-suficiência, como demonstrado nesta passagem. A frase de 

Ogami “Estamos preparados para qualquer situação inesperada, qualquer evento da 

natureza, sempre expostos à morte!” é uma franca referência ao princípio maior 

proferido pelo bushido, de que todo samurai deve estar preparado para morrer a 

qualquer momento de sua existência, como pronuncia Daidoji Yuzan no trecho 

abaixo, ele próprio um samurai, que, posteriormente, passou a servir como 

conselheiro militar e escritor, no século XVI: 

 

 
Um samurai deve antes de tudo ter sempre em mente, dia e noite, desde a 
manhã de Ano-Novo, quando pega os seus palitos para tomar café, até a 
noite do último dia do ano, quando paga suas faturas, o fato de que um dia 
irá morrer. Essa é sua principal tarefa. Se ele está plenamente consciente 
disso, poderá viver no Caminho da Lealdade e do Dever Filial, evitará 
muitas adversidades, irá manter-se livre de doença e da desgraça e, além 
disso terá uma longa vida. Também terá uma personalidade diferenciada e 
com muitas qualidades admiráveis. [...]  
Mas, se não é mantida a idéia de morte em mente, será descuidado e 
suscetível de ser indiscreto e dizer coisas que ofendem os outros; pode 
gerar uma discussão e, se não for prestar atenção, é capaz de enfurecer-se, 
produzindo uma disputa que poderia acabar em briga [...] inclusive poderá 
ser morto, misturando em sua morte o nome do seu senhor e expondo à 
reprovação pública seus pais e parentes. 
E toda essa infelicidade surge por não ter a morte em seus pensamentos 
permanentemente. Mas quem o faz, tanto se está falando por si mesmo 
como respondendo pelos demais, considerará atentamente, como 
corresponder a um samurai, cada palavra pronunciada e nunca estará 
envolvido em discussões inúteis. Não permitirá que ninguém o induza 
enganosamente a seguir caminhos inadequados, nos quais poderia 
deparar-se com situações desagradáveis, assim evitando calamidades. [...] 
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aqueles que têm sempre a morte em mente são fortes e saudáveis quando 
jovens e, prestando atenção à saúde e sendo moderados com a comida, 
com a bebida, evitando o caminho das mulheres e usando com moderação 
e a privação em tudo, permanecem livres de doenças e vivem uma saudável 
e longa vida.173

 
 

 

Outrossim, sendo um código de conduta, o bushido é um guia de 

aconselhamento de como viver sabiamente, evitando qualquer tipo de desvio, 

mantendo-se no caminho da retidão, para estar preparado e saber enfrentar a morte 

– nisto recai a essência do bushido.174 Se olharmos para o conceito sobre a morte, 

ele difere conforme cada cultura. Na ocidental, em muitos países, devido a influência 

judaico-cristã, que inculca um temor quanto à morte, podendo ser o destino final o 

inferno, se o indivíduo não teve uma boa conduta em vida, incluindo até mesmo no 

imaginário popular o “anjo da morte”, com sua peculiar capa preta e foice em punho; 

no caso da visão japonesa, fruto de um entrosamento das três principais linhas 

espirituais daquele país – shintoísmo, budismo e o confucionismo175 –, o que se 

encontra após a morte, considerada apenas uma fase de transição para evolução do 

espírito, é um local melhor do que aquele que encontramos em vida.176

Então, há todo um preparo do indivíduo para conquistar este “nirvana” de 

plenitude de espírito; a própria educação samurai, é algo bastante difícil e tem por 

meta, que o jovem alcance a fortaleza, a bravura, a intrepidez e a coragem.

 

177

 

 

Nitobe (2010), relata em seu tratado sobre o bushido, o quão espartanas eram as 

práticas imputadas às crianças que eram preparadas para serem futuros samurais: 

 

 

 

                                                 
173 Bushido: O Código do Samurai. São Paulo: Madras, 2005. pág. 09-10. 
174 BARROS, Benedicto Ferri de. Japão: a harmonia dos contrários. São Paulo: T. A. Queiroz, 1988. 
pág. 62. 
175 Barros (1988:45), identifica as principais contribuições destas vertentes religiosas no Japão: sendo 
o shintoísmo o lastro básico da religiosidade japonesa, contém uma doutrina sobre o homem, o 
mundo e suas relações, onde a tolerância, a harmonia, a busca pelo conhecimento, da compreensão 
e da paz do homem consigo próprio e com os demais, assim como com os animais, com a natureza e 
com as coisas, dão um caráter humanista e universal; o budismo forneceu, essencialmente, a base 
das práticas para o autodomínio e desenvolvimento individual, físico, mental e espiritual; do 
confucionismo, há as bases doutrinárias da disciplina ética e da organização social, estabelecendo o 
suporte para as relações entre os indivíduos, a hierarquia e o dever. 
176 Idem, ibidem. 
177 NITOBE, Inazo. Bushido: alma de samurai. São Paulo: Tahyu, 2010. pág. 27. 
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Os filhos dos samurais eram arremessados em vales íngrimes de provações, 
e aguilhoados para tarefas sem proveito. A privação de alimento ou a 
exposição ao frio eram considerados um teste altamente eficaz para 
acostumá-los à resistência. As crianças de tenra idade eram enviadas para 
entregar mensagens a estranhos totais, eram levantados antes do sol 
nascer, e antes do desjejum deviam ir para suas aulas de leitura, 
caminhando até seus professores com os pés descalços no frio do inverno; 
freqüentemente – uma ou duas vezes por mês, como no festival de um deus 
de aprendizado -, vinham juntos em pequenos grupos e passavam a noite 
sem dormir, lendo em voz alta, em turnos. Peregrinações para todo tipo de 
lugares misteriosos, para lugares de execução, para cemitérios, para casas 
tidas como assombradas, eram os passatempos preferidos dos jovens. Na 
época em que a decapitação era pública, os garotos eram enviados, não 
apenas para testemunhar a cena macabra, mas tinham também que visitar 
sozinhos o lugar na escuridão da noite e deixar ali uma marca de sua visita 
na cabeça decapitada.178

 
 

 

Embora o próprio autor rotule tais práticas como “tarefas sem proveito” (ele 

próprio oriundo de uma linhagem de samurais, mas escrevendo em 1900, numa 

época em que estes já não configuravam como categoria – já haviam perdido seu 

prestígio, estavam vinculados, em meio a modernização do Japão, à idéia de atraso, 

de passado, de barbaridade), estas atividades pelas quais os futuros samurais 

passavam nada mais é do que um ritual de iniciação, algo que se configura até nos 

dias de hoje, podendo ser observado, por exemplo, em algumas tribos africanas – 

um ritual que aquele indivíduo deve passar para, comprovando-se sua capacidade, 

possa dar provas de sua condição para assumir aquele lugar específico na 

sociedade, como um guerreiro ou simplesmente como membro adulto e, ser aceito 

no grupo de forma a merecê-lo. 

Porém, o caso de Daigoro configura-se como algo ainda mais extremo. 

Podemos pensar que, em vias normais, se Ogami ainda portasse seu título de 

executor do governo, gozando de todos os privilégios do cargo, sendo ainda um 

samurai, poderia dar uma educação similar a esta que observamos no trecho citado 

acima; mas destituído de sua condição, vivendo uma vida de privações e perigos, 

com a morte a rondar de forma iminente, extrai de Daigoro o máximo que a criança 

pode oferecer, através de situações extremadas como desta passagem em que ele 

precisa se salvar sozinho, sem contar com a ajuda do pai. Mas isto somente é 

possível acontecer, porque é enorme a confiança que o pai deposita na criança, 

assim como é a que a criança deposita em seu pai e sua necessidade em 

                                                 
178 Págs. 27-28. 
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corresponder a esta expectativa – mais uma vez, é o pacto que ambos firmaram se 

consumando. 

Para além disto, embora não fique explícito na narrativa, as ações de Ogami 

nos levam a pensar que é seu desejo que Daigoro se inspire nele, algo que vai 

sendo descortinado no decorrer da narrativa, sendo que Daigoro muitas vezes 

demonstra ter assimilado muitos dos traços e da conduta do pai. Conforme Daigoro 

vai crescendo, podemos ver muito de Ogami nele. 

Alguns dos quadros onde se passa a ação do afogamento de Daigoro foram 

desenhados com utilização de alguns recursos quadrinísticos: os requadros laterais 

em diagonal e alguns em tamanho reduzido se comparados aos demais (quadros 16 

a 21), foram desenhados assim para enfatizar o clima de angústia e de desespero, 

passando assim uma sensação de “quebra” do ritmo normal da ação, indicando 

mudança brusca; voltado nesta mesma direção, de enfatizar espanto, o close-up nos 

olhos de Ogami (quadros 27 e 28), ao perceber a atitude de Daigoro, não aceitando 

a ajuda de sua rival; do quadro 30 ao 40, temos a fragmentação da ação do 

afogamento de Daigoro e sua luta pela sobrevivência, em uma longa sequência que 

transmite uma tensão, suspense e dramaticidade muito grandes ao leitor, ficando 

este na expectativa de que a criança se salve e, até gerando sentimentos negativos 

(como indignação) quanto a Ogami, que em um primeiro momento, pode transmitir a 

impressão de ser um pai cruel; tendo também como recurso para exprimir 

intensidade e ação desenfreada, onomatopéias que “vazam” dos quadros (quadros 

04,13, 15, 16 e 24), assim como também, os efeitos de linhas de diferentes tipos e 

em diferentes direções, para indicar movimentação de pessoas e objetos – todos 

estes recursos, em forma de conjunto, conseguem embalar o tom de dramaticidade 

na história, mesmo sem o recurso dos balões de fala. 

Koike e Kojima ao criarem uma espécie de exemplo de educação para uma 

criança (Ilustração 11), através do modo como Daigoro foi criado e como ele se 

porta, em uma época em que a autoridade dos pais vem sofrendo um franco declínio 

com o passar das últimas décadas e a falência do sistema educacional é evidente179

                                                 
179 Conforme Sakurai (2007:323-325), a educação escolar, desde a Era Meiji, privilegia a coesão 
grupal, em especial nas primeiras séries, motivo pelo qual os professores japoneses utilizam recursos 
como anunciar todos os alunos que tiveram desempenho diminuto perante toda a classe, a fim de 
provocar “estímulo” para alcançar uma alta performance; no entanto, tal prática é geradora de um 
grau elevado de estresse e frustração nos alunos. Estudos apontam que o alto índice de suicídios nas 
faixas etárias até os 20 anos de idade no Japão, se comparados a outros países, tem relação com 
esta realidade. 

, 
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dentro de um contexto em que o capitalismo, estimula um individualismo e um 

consumismo desenfreado, levando a configuração de famílias não solidárias. 

 

 

Ilustração 11 
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A submissão filial, voltada à família, é exaltada na trama, como um desejo de 

permanência de um valor, que nos dias atuais, vem perdendo sua força, pelos 

motivos já apontados. Ela se desdobra para um nível mais abrangente, elevado a 

um grau de demasiada importância no enredo: os laços familiares, fator que aparece 

relacionado não apenas na família Ogami, mas em outros núcleos de personagens. 

Tais laços familiares, no caso de Ogami e Daigoro, se exprimem pelo 

companheirismo, cumplicidade, fidelidade e afetividade que balizam a relação de 

ambos. Embora Ogami, devido ao próprio universo em que está inserido, onde a 

truculência é a norma diária, que o impele a ter uma postura aparentemente 

endurecida e até indiferente em alguns momentos, extraindo de Daigoro o máximo 

de seu potencial, de suas capacidades, enquanto uma criança ainda em tenra idade, 

em outros demonstra um amor e cuidados incondicionais para com seu filho. Mas 

não é uma demonstração de amor e cuidados como os que um pai comum, do 

nosso cotidiano, faria para com seu filho; ele se lança dramaticamente, 

visceralmente para resguardar sua cria. Da mesma forma, Daigoro retribui a seu pai 

a mesma dedicação, fidelidade e amor. 

Como quando Daigoro cai gravemente doente (Ilustração 12), no capítulo 

Morrer para Poder Viver, do volume 17. Um clamor aos gozumezu (demônios, que 

aparecem de forma discreta em meio a tempestade de neve) para pouparem a vida 

de Daigoro, em meio à forte nevasca que castiga as montanhas, parece mesclar-se 

com o próprio Meifumadô. A expressão facial e corporal do guerreiro transmite de 

maneira visceral e dramática, toda uma série de sentimentos que explodem naquele 

momento de angústia de pai – no entanto, ele porta apenas trajes sumários, como 

uma espécie de provação física, a mente prevalecendo sobre o corpo, para suportar 

o frio, num tipo de meditação, como parte do treinamento pelo que está prestes a vir. 

O narrador180

                                                 
180 Conforme Teles (2006), o narrador (embora esteja referindo-se ao cinematográfico, entendo ter o 
narrador dos quadrinhos uma função análoga) é o mediador entre a representação inscrita na 
seqüência de quadros e o público. Assim, “O narrador seria, portanto, aquela entidade invisível /…/ 
que organiza a matéria fílmica e lhe dá uma forma de apresentação ao espectador. Por meio de hábil 
seleção das durações, dos campos e dos ângulos de visão, o narrador torna possível ao espectador, 
num certo sentido, ‘entrar’ no universo diegético e circular dentro dele como um observador 
privilegiado, que vê sem ser visto.” [MACHADO apud Teles (pág. 26)].  

 anuncia o estado de saúde da criança, e a condição clandestina 

de ambos, pai e filho, que estão refugiados em uma caverna nas montanhas, tendo 

o frio e o vento por companhia constante, representado pelas onomatopéias 

(quadros 22 e 23). O temido Lobo Solitário, agora impotente diante à criança doente. 
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Daigoro negando-se a comer os alimentos oferecidos pelo pai, desejando apenas 

laranjas, impele Ogami, a sair de seu esconderijo – se expondo a um perigo político, 

já que ambos estão com a cabeça a prêmio – e iniciar uma busca quase impossível 

pelo alimento que Daigoro deseja; impossível porque se encontram em uma região 

montanhosa e é pleno inverno, época de nevascas e tempestades violentas na 

história – aqui Kojima aplica um efeito de câmera lenta, técnica pioneira dos 

mangás181

Nada detêm Ogami para atingir seu objetivo, apenas motivado pelo amor e 

pela necessidade de assegurar o bem-estar de seu filho. Trata-se de um dos 

grandes momentos na narrativa, já que a determinação sincera em realizar um 

objetivo, apesar dos empecilhos e perigos, é descrita com dramaticidade. Não se 

trata de um ato corriqueiro, aonde um pai sai em busca do alimento preferido do filho 

apenas para satisfazer a vontade do mesmo – quando aborda os dois primeiros 

camponeses (quadros 57 a 60), Ogami já é informado que na região não há laranjas 

e, mesmo assim, continua sua peregrinação até o vilarejo indicado pelos mesmos, 

mesmo sem ter certeza que lá encontrará o que busca. Chegando lá, ao se deparar 

com outro camponês (quadros 62 a 72), novamente é informado de que não há 

laranjas e, mesmo assim, não esmorece e, tomando de empréstimo um bote, sai 

para tentar interceptar algum cargueiro que tenha laranjas, em meio à tempestade 

bravia. Seu ato é tão inesperado que, desperta no camponês, admiração e surpresa 

(“Eu até entendo a preocupação do pai pelo seu filho... mas eu nunca conseguiria 

fazer o que ele está fazendo. Isso sim é um samurai valente...”). Neste ponto, os 

autores descortinam a miséria humana: em um primeiro momento, o velho 

camponês mostra-se compadecido com a busca dramática daquele pai (ele mesmo 

sendo pai também) e com sua nobreza de caráter, digna de um grande samurai; 

logo em seguida, ao ligar os fatos, descobre que aquele homem trata-se de Ogami e, 

em virtude da miséria que assola a aldeia e assim, despertado o sentimento de 

: adaptando o efeito da câmera que se move em um objeto em movimento, 

este permanece focalizado, mas seu fundo fica hachurado e distorcido, graças ao 

efeito das linhas, que sugerem movimento, proporcionando ao leitor uma sensação 

próxima do que a ação está imprimindo e uma maior interação na história.  

                                                 
181 MCCLOUD, Scott. Desvendando o Mangá. Anime.com.br, São Paulo, jun. 2010. Disponível em: 
<http://www.anime.com.br/?p=4976>. Acesso em: 02 nov.2010. 
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ganância pela recompensa, corre a denunciar-lhe a presença e a do seu filho às 

autoridades. 

A batalha do homem versus natureza se configura neste capítulo de O Lobo 

Acompanhado de seu Filhote de forma dramática. Assim, Ogami lança-se numa 

demanda desesperada - que os belos, viscerais e cinematográficos traços de Kojima 

acentuam, juntamente com o esplêndido roteiro de Koike - peregrinando, sem 

qualquer proteção, em meio à tempestade de neve e ao frio; lança-se estoicamente 

ao mar revolto que, em sua indocilidade, fustiga com as implacáveis ondas o 

pequeno e frágil bote, que dá a impressão que irá se despedaçar a qualquer instante 

– Ogami representa o homem como um elemento bastante diminuto, impotente, 

frente à fúria da natureza. Mas Ogami não o é, ele enfrenta todos os perigos à sua 

volta, corajoso e destemido. As linhas que indicam a movimentação dos ventos, das 

águas revoltas, as onomatopéias que exprimem os sons da tempestade, os efeitos 

de contraste de escuro e claro e os closes no bote, são de importância fundamental 

para exprimirem a dramaticidade, dinâmica e tensão típicas de cenas em meio a 

tempestades no mar – situação esta, bastante recorrente na filmografia mundial. 

Ogami, ao ser avistado pelos tripulantes do cargueiro, os mesmos pensando 

ser ele um náufrago em meio à tormenta, logo lançam tentativas em salvá-lo, ficam 

perplexos e incrédulos com sua insólita situação, ao saberem que ele busca apenas 

algumas laranjas. Ao finalizar esta passagem no mar, Kojima emprega um recurso 

de narrativa similar ao que utiliza em algumas cenas de luta: Ogami, após uma 

intensa peleja para vencer seu rival e alcançar seu objetivo (neste caso a natureza 

indômita), o quadro 106 o mostra, em um ângulo de cima para baixo, em seu bote, 

numa perspectiva bem diminuída e centralizada, para acentuar a grandeza do mar; 

no quadro seguinte, a explosão e o dinamismo das cenas anteriores dão lugar a 

uma calma e serenidade, enfocando um mar tranqüilo, com pássaros o sobrevoando 

– este recurso também pode ser visto com freqüência nos filmes que têm por tema 

tempestades no mar. 

Com uma entonação que visa estender o suspense da trama (será que Ogami 

sobreviveu?), os quadros seguintes (108 a 113), mostram os perseguidores de 

Ogami concluírem que o mesmo foi tragado pela tempestade, para logo em seguida, 

descobrirem que o implacável Lobo Solitário estava vivo. 

Ogami continua de modo frenético a sua tentativa em salvar Daigoro. 

Correndo e extenuado, com os olhos vidrados (quadros 120 a 124), na esperança de 
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encontrar a criança ainda viva, extrai ainda forças para cuidar e alimentar o filho, 

para logo depois sucumbir em um sombrio pesadelo no Meifumadô, aonde 

novamente entra em batalha, mas agora com os gozumezu (demônios), que tentam 

levar a criança. Ao final do episódio, o quadro 148, a imagem de Ogami abraçando 

Daigoro, representa o desfecho desejado: todos os acontecimentos anteriores criam 

um angustiante suspense, para Ogami, que tenta salvar seu filho, assim como para 

o leitor, que acompanha a narrativa, torcendo por um desfecho feliz. É o poderoso 

amor que une pai e filho que salva a ambos, assim como o sacrifício que os mesmos 

devem passar, para continuarem juntos, enfrentando e superando quaisquer 

desafios e até mesmo uma experiência que os coloca diante a morte, como a 

metáfora do vento dizia: “morram para poderem viver”. 
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Ilustração 12 
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Também situações de demonstração de cuidados da criança para com seu 

pai, aparecem na narrativa, como no capítulo Ikkoku-Bashi – A Ponte, do volume 06 

(Ilustração 13). Depois de ter sido queimado gravemente em um incêndio, Ogami 

padece inconsciente, ficando aos cuidados de Daigoro, que, mesmo diante de 

enormes dificuldades, tenta salvar seu pai, tentando alimentá-lo e permanecer a seu 

lado. Mesmo com a chegada de estranhos para auxiliar a ambos, Daigoro continua 

tentando, de maneira independente e estoica, inabalável na tarefa de salvar seu pai. 

Como o próprio casal que cuida de Ogami e Daigoro constatam, a criança não é 

uma criança como as demais; o elo entre pai e filho é extraordinário, único, 

inquebrável, o que é evidenciado no decorrer de toda a história. É este caráter de 

determinação, de empenho, presente em Ogami e transmitido ao pequeno Daigoro, 

características tão prezadas e esperadas pelo público na conduta dos heróis das 

narrativas japonesas. 

Recursos estilísticos nos quadros 02 e 03, como o uso do contraste entre 

claro e escuro (com predominância dos tons escuros), remetem à idéia de mistério e 

suspense e, ainda, o quadro 03, desenhado largo e achatado, remete à idéia de 

angústia e confinamento. 
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Ilustração 13 
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Esta determinação, inquebrável diante a todos os desafios, sofrimento e 

percalços que pai e filho encontram em sua jornada, tem uma motivação bastante 

forte, descortinada no capítulo Entre o Céu e a Terra (Ilustração 14). Lado a lado, 

pai e filho em silêncio entrecortado pelo som da tempestade, aguardam a chegada 

do momento fatídico, depois de quase quatro anos, anunciado pelo narrador e 

orquestrada pelo tropel dos cavalos dos inimigos, como primeiros acordes, em tom 

apocalíptico, da batalha que prestes será iniciada.  Mas não apenas o anúncio do 

que está por vir, mas autenticar o laço de amor que une este pai e filho, único 

sentimento possível que os levou a enfrentar estoicamente o caminho escolhido por 

eles. Todo o percurso de Ogami na pele do matador de aluguel Lobo Solitário, foi 

devido ao filho, pois, sendo uma criança ainda, sem condições de enfrentar em 

termos de igualdade toda sorte de guerreiros que os atacassem, em especial no 

duelo com os Yagyu. Com o dinheiro ganho através de seus serviços, Ogami pôde 

comprar explosivos caros, as toutekirais, para que a criança pudesse combater a 

seu lado, de forma justa, durante o desafio final com as forças dos Yagyu.   

Em um dos momentos mais dramáticos desta passagem, Retsudô, como vilão 

principal da narrativa, em resposta a pergunta de Ogami, se mataria Daigoro, 

respondendo que sim, pois “Ele é parte de você. Não poderia deixar de matá-lo!”, 

enfatiza pai e filho como algo uno, inseparável, que nem mesmo sua condição de 

criança, de pureza, suplantaria a essência do pai, existente no filho. Retsudô, 

momentos depois, ao dizer que matará Daigoro somente após enterrar Ogami, 
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despe-se da imagem da personificação do mal, afastando o caráter maniqueísta que 

os vilões carregam, assim como os heróis também o portam. É o caráter piedoso 

que o oponente de Ogami demonstra, poupando-o de ver o filho morto.  

 

 Ilustração 14 
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As relações familiares no núcleo Yagyu se revelam estabelecidas por 

motivações diferenciadas do que nos Ogami: o que os move é a manutenção de seu 

status dentro do governo e, posteriormente, no transcorrer do enredo, lutar pela 

própria sobrevivência enquanto família. No entanto, o interesse da nossa análise 

recai sobre os membros ligados pelos laços de sangue e não, pelos de vassalagem, 

unicamente. 

No capítulo Dosa-Goyô – O Arrastão (Ilustração 15), do volume 07, em suas 

primeiras cenas, apresenta o patriarca do clã Yagyu, Retsudô, em silêncio, ouvindo 

os clamores de alguns de seus subordinados para que dê a ordem para o 

assassinato de Ogami, pois este representa grande ameaça ao poder estabelecido 

dos Yagyu – aqui temos uma fragmentação da imagem de Retsudô imóvel e em 

silêncio (quadros 01 a 04), para logo em seguida (quadro 05), a dinâmica da ação se 

modificar, ressaltada pelo tipo de letras no balão da fala (em maiúscula, denotando 

ênfase e elevação da voz) e nos olhos vidrados em close; nos quadros 06 e 12, uso 

do recurso de enfoque no centro da ação. 

 Embora Ogami e Retsudô tenham firmado um acordo para que não 

ocorressem tentativas contra a vida de Ogami, desde que ele se mantenha afastado 

de Edo (capital e sede governamental do Japão à época), o velho tigre182

                                                 
182 Esta é a alcunha pela qual o próprio Retsudô se auto-entitula no mangá. 

 não mede 

sacrifícios para tentar eliminar Ogami, como enviar para enfrentar Lobo Solitário 

todos os homens a seu comando, que, um a um, vão tombando em suas missões, 

inclusive, seus próprios filhos, sendo os primeiros deles, Kurandô e Gumbei, até 

mesmo sacrificando sua filha caçula, Sayaka, mandando-a ao combate, como última 

perspectiva para derrotar Ogami, conforme mostra o capítulo Sayaka, do volume 16 

(Ilustração 16). 
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 Contudo, necessitando manter uma imagem idônea, exemplar no caminho 

dos samurais, pois a família Yagyu ocupa uma alta e prestigiosa posição dentro do 

xogunato, as tentativas para tirar Ogami do caminho são compostas de métodos vis 

e ardilosos, nenhum deles correspondentes ao caminho dos guerreiros. Aqui os 

autores realizam uma crítica sobre a própria imagem idealizada do samurai, expondo 

facetas materialmente possíveis num mundo real. 

A narrativa mostra um Japão aonde se experimenta um desvirtuamento de 

valores, uma sociedade em decadência, aonde a ganância e o individualismo 

tomaram o lugar da honra e da retidão de caráter – uma alusão à própria realidade 

do Japão dos anos 1960 e 1970 em termos políticos. Passado o período de guerras 

civis, em que os clãs guerreavam pelo direito ao poder, com o xogunato Tokugawa 

estabelecido e um período de paz interna, os samurais, que antes tinham como 

principal atributo o de proporcionar segurança, lutar nas guerras, agora tinham se 

tornado uma categoria privilegiada, todos os cargos de poder no governo eram 

ocupados por samurais e, com esta posição de destaque, muitos se entregaram à 

corrupção, mas precisavam sustentar a imagem de conduta ideal, pregada pelo 

bushido. 

A palavra Bu-shi-do, conforme explica Nitobe (2010:11), significa, literalmente, 

Militar-Cavaleiro-Caminho, ou seja, o caminho que os nobres guerreiros seguirão em 

sua vida diária; trata-se de um código não-escrito, algo que foi transmitido pela 

tradição oral por algum guerreiro ou sábio, que ganhou projeção com o decorrer dos 

tempos na atividade militar no Japão. Quando os preceitos do tipo de conduta que 

um samurai deveria seguir foram enunciados por escrito, já se tratava de uma antiga 

tradição. Sua escrita objetivava apenas organizá-lo sistematicamente na forma de 

tratados para estabelecer algo como oficial. O primeiro escrito desta ordem é o 

“Regulamento para samurais de todas as patentes, das mais elevadas às mais 

baixas”, instituída pelo general Katô Kiyomasa (1562-1611) e, o mais importante 

deles, é o Hagakure, conjunto de onze volumes, escritos por Tashiro Tsuramoto, que 

reúne os ensinamentos de seu mestre, Yamamoto Tsunetomo.183

Há também, um termo, Bu-ké ou Bushi, que significa “cavaleiros 

combatentes” que também foi adotado da mesma forma, para designar os guerreiros 

 

                                                 
183 BARROS, Benedicto Ferri de. Japão: a harmonia dos contrários. São Paulo: T. A. Queiroz, 1988. 
pág. 60. 
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japoneses que, desde o século XII, viviam em constantes guerras e, os mais fortes e 

destemidos, formaram as famílias ou clãs de samurais. Assim,  

 
Aparecendo para professar grandes honras e privilégios, e 
correspondentemente grandes responsabilidades, logo sentiram a 
necessidade de um padrão comum de comportamento, especialmente por 
estarem sempre em pé de guerra e pertencerem a diferentes clãs.184

 
 

 

Desta maneira, fez-se necessário instaurar um código de conduta para reger 

aquela classe que veio ao longo de 700 anos ganhando cada vez mais projeção, 

assumindo as responsabilidades não apenas militares, mas também políticas e 

administrativas do Japão, tornando-se assim, imprescindível que, como detentores 

do poder vigente, dessem o exemplo quanto à disciplina, a coesão, as normas de 

obrigação e deveres para toda a sociedade. Desta maneira, 

 

 
A sabedoria ética e a utilidade social da lealdade como norma de conduta é 
evidente. Se deve haver alguma ordem, cooperação e harmonia entre 
homens que vivam e atuem em conjunto, o fator chave dessa relação é que 
cada um possa contar com o outro, que reine a confiança em todas as 
linhas, direções e sentidos. A vida social [...] é um ato de confiança universal 
cotidianamente renovado em cada relação. As sociedades – dos clãs aos 
impérios – não passam de um sistema de troca de serviços cujo 
funcionamento repousa sobre a confiança; a confiança é uma crença na 
lealdade. 
O preceito da lealdade estabelecido pelo bushidô era uma exigência lógica 
da posição de poder exercida pelo samurai, a contrapartida social 
eticamente irrecusável dos que, dispondo dos privilégios auferidos pelas 
elites, têm como primeira obrigação o dever de servir.185

 
 

 

Através deste contrato social estabelecido tacitamente, envolvendo o princípio 

da lealdade como algo inexorável para que ele se consuma, sendo que, uma vez 

que os samurais, se encontram em posição de autoridade e poder institucionalizados, 

possam corresponder aos anseios da sociedade como um todo, servindo à mesma.  

Mas o princípio primeiro dos ensinamentos do bushido não recai na lealdade, 

mas sim na morte.186

                                                 
184 NITOBE, Inazo. Bushido: alma de samurai. São Paulo: Tahyu, 2005. pág. 12-13. 

 Isto se dá, porque quem está disposto a dar sua vida, não 

185 BARROS, Benedicto Ferri de. Japão: a harmonia dos contrários. São Paulo: T. A. Queiroz, 1988. 
pág. 65. 
186 Idem, ibidem. pág. 63. 
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teme a morte, também não se acovardará, sendo a bravura fruto da eliminação total 

do medo, guiando o samurai em todas as demais tarefas, como prega o Hagakure:  

 

 
O bushidô é morrer. Se mantiveres teu espírito correto da manhã à noite, 
acostumado à idéia da morte e resoluto perante ela, e se te considerares 
com um corpo morto, unificando-te desta forma com o caminho do guerreiro, 
poderás passar pela vida sem possibilidades de falhares, desempenhando-
te corretamente de tuas funções.187

 
 

 

 

Embora mostre-se radical, nesta forma de pensar, fica evidente que a lição é 

a superação do limite humano, ficando assim suas possibilidades de conquistas 

ampliadas.  Alcançada esta superação, o samurai estaria preparado para passar 

pelas maiores provações e desafios. Mas lembremos que estamos falando sobre um 

código de conduta, e como tal, existe apenas em um plano idealizado, estabelecido 

assim, porque havia uma necessidade de exercício de controle sobre os homens, 

que, dentro de sua condição humana, são portadores de toda sorte de sentimentos, 

inclusive aqueles que o bushido prega a necessidade de combater, como a 

indolência, a fraqueza de caráter e tantos outros menos nobres. 

Em O Lobo Acompanhado de seu Filhote, a conduta do clã dos Yagyu, que 

tem por principal figura seu patriarca, Retsudô, é a personificação na trama do que 

poderia ser a parcela dos samurais no poder que se desviaram para o caminho da 

corrupção, aqueles que não representam este ideário dentro do universo samurai.  

Quanto à idealização sobre a lealdade filial e a importância da manutenção da 

família, a Ilustração 16 projeta com clareza o sacrifício que era imputado aos 

membros de um clã samurai. Vemos Sayaka, de 15 anos, última remanescente entre 

os herdeiros de Retsudô, a filha caçula deste; preparada nas artes marciais como 

um homem, mantém de um lado, enquanto luta, uma postura firme, intrépida, um 

semblante resoluto e compenetrado, traços perceptíveis no próprio pai, mas 

conserva, por outro lado, uma feminilidade sensual, reforçada pelas vestes sumárias, 

enquanto realiza um bailado mortal e gracioso,  utilizando a técnica de luta com 

                                                 
187 BARROS, Benedicto Ferri de. Japão: a harmonia dos contrários. São Paulo: T. A. Queiroz, 1988. 
pág. 63. 
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espada “otedama no ken”188

Passados os momentos do treino, despe-se da imagem como guerreira para 

assumir sua condição como filha do patriarca e como mulher que, em um primeiro 

plano, denota submissão. Nota-se que a leitura empreendida pelos autores, sugere 

que a mulher, embora possa aparentar submissão – já que se trata de uma 

sociedade patriarcal e opressora – também pode demonstrar determinação e força, 

ficando em pé de igualdade com relação aos homens neste sentido. Desta forma, 

Koike e Kojima realizam uma crítica quanto ao discurso sobre a fragilidade e 

submissão femininas. 

, criada por Retsudô especialmente para combater a 

técnica de Ogami, a “suiou-ryu namigiri no tachi”. 

 

Ilustração 15 

  

                                                 
188 Segundo o glossário do volume 16, otedama, é uma brincadeira aonde se utilizam cinco saquinhos 
para praticar-se malabares. No caso desta técnica de luta que aparece na ilustração, são utilizadas 
duas espadas e, com uma seqüência de movimentos, o golpe final é desferido por uma das espadas 
que são lançadas para o alto, a fim de que penetre o topo do crânio do oponente. 
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Ilustração 16 
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Nem mesmo o coração endurecido de Retsudô, pelas inúmeras batalhas e 

pela gana de poder, permaneceu blindado, tomado pelas rememorações que 

trouxeram a lembrança de tempos em que, na companhia de seus filhos, preparava-

os na arte da espada, transmitindo-lhes seu legado como samurai. Assim, no meio 

da penumbra e solidão do seu leito, as recordações de outrora foram varridas por 

outras amargas, dos cinco filhos mortos, em prol da unidade familiar dos Yagyu, 

conforme o capítulo Sua Pequenina Mão, do volume 24 (Ilustração 17). As lágrimas 

do ancião revelam sua ambigüidade, não mais somente o frio e implacável líder de 

um dos clãs mais influentes do governo, agora apenas a figura de um pai 

alquebrado, último remanescente dos seus. Assim, Retsudô representa a antítese de 

Ogami e Daigoro: enquanto estes possuem, enquanto pai e filho, uma relação 

visceral, estando o pai disposto aos mais extremos sacrifícios em prol de seu filho (e 

vice-versa), deixando ao mesmo um legado de conduta honrosa e ensinamentos 

nobres, Retsudô, ao relembrar o passado - todas as manobras vis que arquitetou e 

pôs em prática, inclusive levando a morte de seus próprios filhos e do fim da família 

Yagyu - chora amargurado, com um um sentimento de luta sem causa, ao contrário 
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do que Ogami. Nota-se o tom de crítica dos autores nesta passagem, quanto à 

devoção formal entre pais e filhos, baseada na autoridade paterna. 

 

Ilustração 17 
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Para além de satisfazer os objetivos de conquista de poder e vingança dos 

Yagyu, pois tratam-se de recursos que propulsionam o desenrolar do enredo, dando 

um incremento emocional à história, de certa forma, quanto ao desapego dos filhos 

de Retsudô, por terem se sacrificado em prol da unidade familiar, família samurai na 

história, ligados fortemente por um sentimento de devoção, fica evidente que Koike e 

Kojima buscaram no bushido tais princípios que regeram suas condutas e também a 

do patriarca, ao mandar seus filhos para derrotar Ogami, mesmo sabendo da 

possível derrota. Nitobe189

 

, em seu trabalho sobre a ética samurai, escrita em 1900, 

mais de trinta anos após a extinção destes guerreiros como categoria social, 

contribui, no sentido de um entendimento sobre como o código de ética samurai 

concebe a devoção familiar, sendo que 

 
O individualismo do Ocidente, que reconhece interesses separados para pai e filho, 
marido e mulher, necessariamente traz em forte relevo os deveres devidos por um 
ao outro; mas o Bushido sustentou que o interesse da família e de seus membros 
é intacto – uno e inseparável. (pág. 64) 

 

 

Percebe-se o tom de ceticismo do autor nesta passagem, quanto ao modelo 

de família ocidental, que, como parte integrante de um conjunto de traços culturais, 

estava sendo descoberto pelos japoneses, a partir do estreitamento do Japão com 

as muitas nações ocidentais, através da abertura Meiji; no entanto, o Japão, nestas 

trocas culturais realizadas com os demais países, não se deixa manipular pelos 

mesmos, mas incorpora aspectos dessas outras culturas a seu modo e, vice-versa. 

A devoção familiar, num sentido mais amplo, no Japão não está atrelada 

abertamente à autoridade arbitrária, mas sim, a um estímulo às intra-relações mais 

solidárias, em prol de um valor maior, para o qual todos os membros da família se 

voltam, mesmo que isto venha a imputar um ônus pesado para seus membros, 

importando o bem maior, que é o da própria família.190

                                                 
189 NITOBE, Inazo. Bushido: alma de samurai. São Paulo: Tahyu, 2010. 

. Entendo que esta expressão 

dos autores – Koike e Kojima -, carrega em si um clamor, no sentido de uma maior 

aproximação dos membros familiares, revertendo esta sinergia para o bem comum, 

na preservação e valorização da família como célula social primeira.  

190 BENEDICT, Ruth. O crisântemo e a espada. São Paulo: Perspectiva, 2007. pág. 53. 
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Entendo ainda, que o sentido, em segunda instância, tanto para os 

personagens de Ogami como de Retsudô, da busca pela sobrevivência de suas 

famílias vem ao encontro do desejo natural da continuação de seus legados, uma 

projeção de suas próprias vidas, nas de seus filhos, como lembra Benedict (2007), 

 

 
Todo japonês deve ter um filho. Necessita dele para que preste homenagem diária 
à sua memória após a morte, no altar da sala de estar, diante da miniatura da 
pedra tumular. E, igualmente, para perpetuar a linha de família pelas gerações 
afora, preservando a honra e as possessões familiares. Por motivos sociais 
tradicionais, o pai precisa do filho quase tanto quanto este daquele. O filho tomará 
o lugar do pai no futuro, não indo com isto suplantar e sim segurar o pai. Por 
alguns anos, o pai é o mandatário da “casa”. No futuro, será o filho. Se o pai não 
puder passar o mandato ao filho, terá desempenhado em vão o seu papel. (pág. 
215) 
 
 

 

Claro que a generalização por parte da antropóloga induz ao erro, quando a 

mesma propõe que “todo japonês” deve ter um filho; não se trata de uma regra, 

mesmo porque nenhuma sociedade é homogênea, mas há uma correspondência a 

esta afirmação, ao menos quando observamos de perto descendentes no Brasil – há 

uma cobrança, mesmo que velada, quando se realizam os casamentos, no sentido 

da vinda de um herdeiro (embora também seja uma prática comum entre os 

brasileiros); já presenciei muitas conversas sobre o tema e, senti que para os mais 

velhos, é triste ver um casal que não deseja ter filhos, é como se os ensinamentos, 

os costumes, enfim, toda a riqueza cultural deste povo, que foi transmitida de 

geração em geração, ficasse perdida, sem ser passada para as gerações seguintes. 

O revisitar dos autores ao passado de O Lobo Acompanhado de seu Filhote 

também inclui questionamentos quanto a outras práticas sociais. Até o final da 

Segunda Guerra Mundial, a ordem familiar instaurada no Japão pregava que os 

cuidados relacionados ao lar e, especialmente aos filhos, eram funções exclusivas 

do universo feminino, sendo que, 

 
A visão de maridos empurrando carrinho de bebê pelas ruas, que não causa 
espanto nos dias de hoje, contrasta vivamente com o que ocorria com as famílias 
antes da guerra. Um homem ocupar-se de um bebê em público era algo 
inconcebível para os valores tradicionais japoneses. Poderia ser até motivo de 
humilhação. Demonstrar afeto e cuidar do filho eram tarefas exclusivas das 
mulheres. (SAKURAI, 2007, pág. 310) 
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A construção do personagem de Ogami, neste sentido, vai de encontro com 

esses antigos valores. Um ronin, empurrando um carrinho de bebê em sua viagem 

pelo Japão (Ilustração 18 - conjunto), dividindo-se entre sua demanda e os 

cuidados constantes a que uma criança necessita (Ilustração 19 - conjunto), 
despertando a curiosidade e até indignação de muitos que cruzam seu caminho, é 

uma negação por parte dos autores dessa mentalidade do passado, que confere os 

cuidados das crianças única e exclusivamente a figura da mãe. Novamente, há este 

tom de homogeneidade quanto ao comportamento do povo japonês, rotulando neste 

caso, a conduta de todos os homens, mas percebo aqui neste ponto também, 

observando de um modo geral, seja em festas, ou mesmo em locais públicos, como 

a feira de artesanato do bairro da Liberdade, que há uma aproximação afetiva maior 

das mães com as crianças, do que dos pais quanto às mesmas. Pode não ser um 

padrão comportamental dos homens japoneses como pais, mas há indícios que 

levem a este pensamento sobre estas questões. 

 

Ilustração 18 - conjunto 
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Ilustração 19 - conjunto 
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Ainda no bojo da negação de alguns valores, Koike e Kojima apresentam uma 

crítica quanto a certas formalidades nas relações entre pais e filhos, a partir do 

contexto de família samurai, sugerindo o estabelecimento de um laço mais próximo e 

afetivo. Pode-se ver Daigoro, em diversos momentos, referindo-se a Ogami como 

“papai” (na versão original japonesa, o tratamento é tchan, abreviatura de otôchan, 

que significa pai) (Ilustração 20 - conjunto), até mesmo causando estranhamento 

de um dos personagens (Ilustração 21), enquanto que o tratamento utilizado por 

filhos de samurais era muito formal, mesmo em se tratando de crianças pequenas, 

sendo “senhor meu pai” (titiuê), conforme é explicado no posfácio do volume 10. 

Na Ilustração 16, o homem que cuida de Daigoro, um agricultor que já fora 

samurai no passado, logo identifica na criança, por seu comportamento e trejeitos – 

não falar com estranhos e o portar-se durante as refeições, por exemplo - que se 

trata de um filho de samurai, reconhecendo assim no menino um comportamento 

singular, próprios da educação samurai. 
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Ilustração 20 - conjunto 
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Ilustração 21 
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Desta forma, Koike e Kojima, ao construírem o tecido social de O Lobo 

Acompanhado de seu Filhote, tecem uma relação do seu presente com o passado 

eleito por eles. Ao construírem esta temporalidade, os autores problematizam o seu 

momento presente, buscando mudá-lo, com um sentido profundamente político; ao 

valorizarem certos valores e costumes - como uma relação mais próxima e de maior 

entrosamento entre pais e filhos, uma educação que estimule a formação de 

indivíduos mais independentes e felizes, relações que primem pela solidariedade, a 

ética, a honra, a justiça, a fortaleza de espírito diante as dificuldades – Koike e 

Kojima lançam bases para um questionamento sobre os valores contemporâneos 

japoneses, baseados numa concepção de modernidade capitalista. Nisto recai a 

importância de O Lobo Acompanhado de seu Filhote, em seu papel crítico e de 

transformação social e política. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Esta pesquisa partiu da obra O Lobo Acompanhado de seu Filhote e construiu 

uma reflexão sobre a dinâmica das mudanças que se operaram, em sentido sócio-

cultural, no Japão pós-Segunda Guerra Mundial até a década de 1970, período em 

que foi escrito e publicado o mangá em questão. 

Ao trilhar o caminho deste estudo, pôde-se entrar em contato com o universo 

de experiências dos autores Kazuo Koike e Goseki Kojima e, desta forma, perceber 

o que ambos procuraram valorizar e refutar no passado eleito por eles, ao 

desenvolverem a narrativa ficcional da obra. Para se chegar ao quadro desejado, foi 

necessário estabelecer um diálogo constante com diversos documentos, que 

levaram a um entendimento mais aprofundado do que a dupla de autores tentaram 

transmitir, entender seu mundo como sujeitos sociais e sujeitos artísticos. 

Fez-se necessário transitar pelos diferentes “Japãos” existentes, apagar a 

imagem que sempre foi transmitida deste país, que remete a algo homogêneo, sério, 

introspectivo. Foi preciso penetrar nos modos de vida daquele Japão que, embora 

tivesse saído francamente derrotado e estraçalhado do maior conflito bélico da 

história da humanidade, apenas 25 anos após a sua rendição, se encontrava em um 

patamar muito privilegiado dentro do cenário mundial, configurando entre as grandes 

potências. Esta incursão fez vislumbrar uma sociedade com modos de vida e valores 

singulares, muitos, representantes de novas visões que passaram a coexistir com as 

antigas. 

No Japão pós-guerra, de pleno desenvolvimento econômico, as 

peculiaridades que foram delineando a sociedade japonesa puderam ser 

descortinadas. O capitalismo que se instalou, não apenas trouxe o desenvolvimento 

econômico ao país, mas rearumou as antigas configurações de relações, como as 

familiares, as do trabalho e do próprio consumo e viver dos indivíduos. Algumas 

destas nuances puderam ser captadas através das páginas do mangá, abrindo-se 

um rol de possibilidades de temas e problemáticas da época que estavam postas na 

narrativa. Contudo, reconhece-se que permaneceram nós a serem desatados; nós 

estes, que poderão ser desfeitos através de futuras incursões e, através de outros 

olhares. 
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A questão relacionada à relação pai e filho aparece de forma muito explícita 

em O Lobo Acompanhado de seu Filhote. Ela é o mote principal da narrativa, a 

começar pelo título da mesma, que faz uma alusão à forma da relação que os dois 

protagonistas, Itto Ogami e Daigoro, possuem: íntima, visceral, profunda e até 

animalizada, no sentido de ligação instintiva e protetora que um animal possui com a 

sua cria. A versão brasileira do mangá, de forma inconsistente, ao adotar o título 

Lobo Solitário, acabou concentrando a atenção do público para a figura de Ogami, 

em sua representação como guerreiro, esmerado nas artes marciais samurais, 

suprimindo a importância que Daigoro possui na narrativa, assim como a relação 

extremamente singular de ambos. A própria adoção das capas norte-americanas, 

em que mostram um Ogami guerreiro, sempre atacando inimigos, reforçam esta 

idéia, que vai contra as das capas originais japonesas, em que Daigoro aparece de 

forma freqüente – desta maneira, a edição brasileira do mangá acabou por 

desvirtuar a mensagem principal da narrativa, focando a atenção para elementos de 

segunda importância na mesma. 

Koike e Kojima se dedicam muito a enfatizar o tipo de relação rara e especial 

que Ogami e Daigoro possuem como pai e filho; é a demonstração de amor, carinho, 

entrega e parceria que, para os autores, deveriam guiar este tipo de laço e, não, a 

autoridade paterna; assim também, a valorização de um tipo de educação que 

deveria ser modelo para os pais. Ao construírem dois personagens assim, um pai 

protetor, que, ao mesmo tempo extrai de seu filho todo o potencial existente para 

que o mesmo possa se tornar uma pessoa auto-suficiente e confiante e também é 

capaz de uma doação e amor incondicionais para garantir o bem estar deste mesmo 

filho e, este, por sua vez, também lança-se num aprendizado que para, além de 

mostrar ao pai seus limites e seu orgulho em ser filho deste, também mostra um 

amor singular.  

Esta configuração de relação familiar para os autores é como uma reposição 

quanto aos valores que estão distanciados do que é “ideal” para os mesmos, dentro 

da sociedade japonesa à sua época: com o processo do desenvolvimento capitalista 

pós-guerra, as relações dos homens e mulheres com o mundo do trabalho se 

alteraram – o crescimento acelerado das indústrias e exploração exacerbada do 

trabalhador por parte do empresariado, mudaram as relações familiares: a mulher 

passou a ter uma participação mais ativa no mercado de trabalho, dividindo e 

equilibrando seu tempo com as funções de ser trabalhadora, dona-de-casa e mãe; o 
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homem, totalmente absorvido pela dura e extenuante rotina laboral, que 

normalmente se estende até tarde, ausentou-se do lar, como figura de marido e pai, 

representando assim mais o papel de provedor; também o consumismo desenfreado 

provocado pelo estabelecimento do capitalismo, torna as relações mais 

individualistas. Assim, ao criarem Ogami e Daigoro desta forma, como um exemplo 

de relação de pai e filho, os autores estão chamando a atenção da sociedade, 

através de seus leitores, para que as famílias – que estavam apoiadas em relações 

mais afastadas e menos solidárias - olhassem e refletissem, como elas próprias 

eram e como poderiam ser. 

 Koike e Kojima, também focaram sua atenção para a busca de valores que 

foram recuperar no código de ética samurai – o bushido -, como honra, retidão de 

caráter, disciplina, justiça, lealdade, respeito, entre outros. Através do ressaltamento 

destes elementos durante toda a narrativa, foi possível estabelecer uma análise que 

percebesse que construir personagens assim com estes valores – no caso, Ogami e 

Daigoro – representava, não apenas a transmissão de um ideário que, para os 

autores era importante, mas algo que eles acreditavam estar perdido em meio à 

nova configuração da sociedade como um todo e também, no seio político japonês, 

tão mergulhado em escândalos de corrupção. Mas que poderiam ser recuperados. 

Desta forma, através de uma resignificação do passado pelo autores e, dentro 

deste, a eleição de determinadas tradições, no mangá surgiram as representações, 

através dos personagens de Ogami e de Retsudô, de duas formas diferentes de 

samurais. Ogami representa, de um lado, o homem, que mesmo não portando mais 

seu status como samurai, sendo agora apenas um ronin, ainda conserva muitos dos 

valores que regeram sua vida, como a honra, a disciplina, a justiça e o respeito e 

que busca passar os mesmos para o filho, ao mesmo tempo que, renega outros 

valores que “deveriam” pelo código de ética estabelecido, serem seguidos, tais como 

a lealdade e a servidão cegas aos seus superiores;  por outro lado, Retsudô é o 

samurai que procura apenas dar a impressão à sociedade, que segue o bushido, 

para que possa preservar seu status quo, sendo que na verdade, utiliza de meios 

sórdidos e amorais, que vão contra o caminho do guerreiro. Duas representações 

diferentes para uma mesma tradição, trazendo para o leitor a idéia de que um 

samurai – um elemento iconográfico tradicional japonês – pode trazer em seu bojo 

uma série de possibilidades, não sendo algo estático e inquebrável. 
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Ao que tudo indica, Koike e Kojima através de sua obra, quiseram transmitir a 

mensagem de alerta sobre os rumos que aquele novo Japão estava tomando. Não 

estavam lançando um clamor, no sentido de apego ao passado; o desenvolvimento 

e as mudanças estavam se processando, num ritmo tão rápido, como um rolo 

compressor, que passava por cima de tudo – os valores e os referenciais identitários 

que sempre estiveram presentes na sociedade japonesa estavam sendo engolidos 

por este processo; os autores do mangá, através da narrativa, estavam rejeitando 

esta nova forma de “ser” japonês, assim como o modelo político, calcado pela 

corrupção e falcatruas e, ao mesmo tempo, estavam lançando as bases para se 

pensar em um modo de ser e de viver diferentes que aquele atual. 

Perceber que embora as mudanças estavam postas, como parte integrante de 

qualquer movimento de reforma e crescimento, os japoneses não deveriam se 

esquecer de quem eram, da essência que os compunham  como povo. 
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GLOSSÁRIO 
 
A 
akabon - livros vermelhos, tinham este nome, pois eram escritos com tinta vermelha; 

eram vendidos por vendedores ambulantes 

anime - desenho animado japonês 

aniparo – mangá que parodia séries conhecidas de animes 

 

B 
bakufu - shogunato 
bushido - o código de ética samurai 

 
C 
chambara eiga - filmes de samurais 

chôjûgiga - espécie de pergaminhos com desenhos seriados, que representam 

animais de forma humorística 

 
D 
daimyo – senhor feudal  

dekassegui – é toda a pessoa que emigra para o Japão, com ou sem ascendência 

japonesa. 

dôtanuki - tipo especial de espada. O nome refere-se a família de forjadores desta 

espada, passando posteriormente a designar a arma dôtanuki, como passou a ser 

conhecida. 

 

G 
gag manga – mangá humorístico; 

gekigá – mangá de temática realista, com problemáticas mais maduras; 

gozumezu – demônios que habitam o Meifumadô 

 
H 
han - feudo 

harakiri - suicídio ritualístico. Era praticado mediante algumas situações pelo 

samurai: como expiação de algum delito e forma de resgatar a honra; como forma de 
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evitar tornar-se prisioneiro em campo de batalha; ou como sinal de lealdade ao seu 

senhor. O ritual dava-se da seguinte forma: depois de ter-se banhado (para purificar 

corpo e espírito), o samurai seguindo para o local de execução, portando uma 

espada curta e, penetrando a lâmina do lado esquerdo do abdômen, cortava a 

região central do corpo, puxando a lâmina para cima. O abdômen, para os 

japoneses, é considerado o receptáculo das emoções e da alma; assim, ao cortar 

seu ventre, o guerreiro estaria libertando seu espírito 

hentai manga – mangá erótico para adultos; 

hiragana -  escrita mais simplificada, fonética, para facilitar a leitura dos kanjis 

 
I 
iene – moeda japonesa atual 

jidaimono – mangá que se desenvolve no passado histórico do Japão 

 

J 
johô manga – mangá de conteúdo didático, informativo 

josei manga ou lady`s comic – mangá destinado a mulheres adultas 

junshi - suícidio para seguir o mestre na morte 

 

K 
kamikaze - diante a perda das fontes de combustível na Segunda Guerra Mundial, 

foram utilizadas pelas Forças Armadas japonesas, táticas suicidas que consistiam 

nos pilotos que arremessavam seus aviões contra seus alvos 

kamishibai – são os teatros de papel, onde narradores apresentavam ao público 

relatos em forma de quadrinhos, desenhados em lenços 

kanji - alfabeto ideogramático com símbolos que representam e expressam 

visualmente a idéia de palavras 

kashibon ou kashihon manga - mangás de aluguel, eram oferecidos através de 

bibliotecas ambulantes 

kibyôshi - semelhantes aos toba-e, mas estes apresentam histórias contínuas 

koban – moeda vigente na época retratada no mangá 

Kogi Kaishakunin - é um posto de confiança dentro do xogunato, confiado a 

apenas samurais da mais alta habilidade com a espada e dignos desta honra junto 
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ao xogum, por sua inabalável conduta. Sua função é executar daimyos que foram 

condenados a morte pelo governo 

konjô manga – mangá de ambiente de trabalho 

 

L 
lolikon – mangá destinado ao público juvenil masculino, com conteúdo erótico, 

protagonizado por personagens de aspecto atraente e inocente, as “lolitas” (em 

referência ao romance de Nabokov) 

 

M 
manga - histórias em quadrinhos japonesas 

mangaká - quadrinista que cria os mangás 

mangashi – revista de mangá 
Meifumadô - designação budista para inferno, o caminho a ser percorrido por 

demônios e pelas almas amaldiçoadas 

mita-maya - pequeno santuário, onde se guardam as tabuletas dos antepassados e 

membros da família 

 

O 
on - designação que engloba todas as obrigações e débitos de uma pessoa, desde 

a menor, até a mais significativa 

otaku - entusiasta fanático por mangás e/ou anime 

otôchan – pai 

ôtsu-e - amuletos budistas, com caricaturas 

 
R 
redikomi – mangá voltado para moças, publicado em revistas femininas 

ronin – samurai sem mestre, errante 

 
S 
sakayaki - corte de cabelo típico dos samurais, que, posteriormente, passou a ser 

utilizado por populares 

sarariman ou salaryman – homem de salário 
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seinen manga – mangá destinado a jovens adultos, também podendo ser mangá 

pornográfico, mudando o sentido quando são escritos com kanjis diferentes 

seppuku – forma verbal mais polida da palavra harakiri 

shojo manga - mangá voltado para garotas. 

shonen ai – mangá que apresenta relação homossexual entre rapazes, com ênfase 

no sentido emocional, muito maior que no sexual; 

shonen manga – mangá destinado ao público juvenil masculino; 

siyohin - subgênero do yaoi, é um mangá que apresenta uma espécie de paródia, 

protagonizada por personagens de mangás que não pertencem a este gênero; 

spokon manga – mangá de esporte; 

story manga – mangá que relata história de ficção; 

 
T 
tama-shiro - tabuletas dos antepassados e membros da família 

tchan - papai 

teatro Takarazuka - a principal característica é a presença exclusiva de mulheres, 

interpretando papéis femininos e masculinos, misturando ingredientes do Ocidente e 

do Japão 

titiuê – “senhor meu pai” 

toba-e - estampas satíricas reproduzidas em livros 

toori – símbolo confucionista; pórtico que separa o mundo do cotidiano do mundo 

espiritual. 

toutekirais – explosivos à prova de água 

 
U 
ukiyo-e - pranchas de madeira com desenhos satíricos ou eróticos, com cunho de 

crítica social e satírica 

 
X 
xogum – ou shōgun, em japonês. Nome do cargo do líder militar supremo, quem 

realmente exercia o governo à época 

xogunato – governo exercido pelo xogum, durou de 1192 a 1868 

 

 



 266 

Y 
Yamato damashi – é o “espírito japonês” 

yaoi – mangá de temática homossexual masculina; embora apresente relações 

amorosas entre rapazes, é consumido principalmente pelo público feminino; 

yarui – mangá que apresenta relação homossexual feminina; 

yokabon - pequenos livros de mangás vendidos em lojas de quinquilharias 

yonen manga – mangá destinado para crianças pequenas; 

yuri – mangá que apresenta relacionamentos homossexuais entre garotas, cujo 

tema principal se volta para o emocional e não para o sexual. 

 

Z 
zenga - gravuras com caricaturas para meditação 
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