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SINOPSE 

Apesar da sensibilidade aos kinderschema e o respectivo instinto protector nos serem 

biologicamente inatos, a formulação do conceito de cute, assim como as suas primeiras 

manifestações culturais, são relativamente recentes: datam do início do século XX, a par 

de uma reformulação subtil, mas significativa, do papel social da infância e da criança. 

Com o emergir da cultura kawaii no Japão, nos anos 70, o conceito ganha um novo 

fôlego, elevando-se à categoria de obsessão nacional, reveladora da ligação intrínseca 

entre o cute e os traumas que enformam a identidade japonesa do pós-guerra. Em 

Bukimi-tan, elaboro um “roteiro” pessoal, com o objectivo de fazer um levantamento de 

algumas categorias estéticas e estratégicas plásticas através das quais o conceito de 

kawaii se torna um modelo operacional na produção artística contemporânea. Este 

“roteiro”, um conjunto de observações, notas, exemplos, apontamentos, considerações 

sintéticas, pistas, memorandos, impressões e pequenos comentários que reflecte as 

minhas inclinações, preferências e interesses no momento em que a dissertação foi 

redigida, procura esboçar pontes e elos entre as artes plásticas (com especial enfoque em 

artistas nipónicos) e a(s) (sub)cultura(s) pop japonesa(s) – manga e anime como Neon 

Genesis Evangelion ou Puella Magika Madoka Magika, subculturas como otaku ou 

rorikon, street fashion como kogyaru e roriita, etc. –, assentes na ligação entre cuteness 

e conceitos como “ignóbil” (Sianne Ngai), “informe” (Yve-Alain Bois e Rosalind 

Krauss), “abjecto” (Julia Kristeva), “uncanny” (Freud, Lacan), “queerness” (Lee 

Edelman), “kyara” e “base de dados” (Azuma Hiroki). Por outro lado, através da 

aplicação dos princípios poéticos analisados ao longo do texto à própria estrutura 

material e conceptual da dissertação, tenho como objectivo fazer convergir a prática 

artística e a investigação teórica no mesmo suporte físico e, assim, integrar este projecto 

numa reflexão mais ampla sobre aquilo que são as especificidades metodológicas de 

uma tese na área da Pintura.  

 

SYNOPSIS 

Although both the sensibility to kinderschema (baby schema) and the nurturing instinct 

are biologically innate, the formulation of the concept of “cute”, and its first cultural 

manifestations, are relatively new: they date back to the beginning of the 20
th

 century, 

along with a subtle, yet significant, reformulation of the social role of the child and 



infancy. With the emergence of the kawaii culture in Japan, in the early 70s, the concept 

gains a newfound vigor, rising to the status of a national obsession that reveals the 

intrinsic relation between cuteness and the traumas that shaped the post-war Japanese 

identity. In Bukimi-tan, I design a personal itinerary whose goal is to compile some 

aesthetic categories and plastic strategies through which the concept of kawaii becomes 

an operational model in contemporary artistic production. This “itinerary” – a series of 

observations, notes, examples, brief considerations, hints, memos, impressions, and 

small comments – reflects my own preferences and interests at the time the text was 

written. It aims at outlining affinities and links between the fine arts (focusing mainly 

on Japanese artists), and Japanse pop (sub)culture(s) – a manga and anime such as Neon 

Genesis Evangelion or Puella Magika Madoka Magika, subcultures like otaku or 

rorikon, street fashion like kogyaru and roriita, etc. –  based on the connection between 

cuteness and concepts like “ignoble” (Sianne Ngai), “formless” (Yve-Alain Bois and 

Rosalind Krauss), “abject” (Julia Kristeva), “uncanny” (Freud, Lacan), “queerness” 

(Lee Edelman), “kyara” and “database” (Azuma Hiroki). On the other hand, in applying 

the poetical principles analyzed throughout the text to the dissertation’s own material 

and conceptual structure, I attempt at a convergence of the artistic praxis and the 

theoretical investigation in the same physical support, thus integrating this project in a 

larger reflection on the methodological specificities of a thesis in the field of Painting.     
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 INTRODUÇÃO

C O N S I D E R A Ç Õ E S  P R E L I M I N A R E S  S O B R E  O  C O N C E I T O  D E  K A W A I I 

 

Através da imersão no mundo pré-social, também conhecido por infância, a [cultura] cute ignora 

alegremente, ou contradiz abertamente, valores centrais à organização da sociedade japonesa e à 

subsistência da ética do trabalho. Ao comportarem-se de modo infantil, os jovens nipónicos procuram 

evitar as exigências da moral conservadora para que exerçam autodisciplina (enryou) e 

responsabilidade (sekinin) e suportem (gaman) condições severas (kurou, kudou) enquanto trabalham 

duramente (doryoku) para pagarem a sua dívida (giri, on) à comunidade. Em vez de trabalharem 

empenhadamente, os cuties parecem mais interessados em brincar e ignorar completamente o resto da 

sociedade. (Kinsella 1995: 251) 

 

Em 1988, o investigador Eiji Otsuka relatou o episódio em que um grupo de 

raparigas de liceu, reunidas à entrada do Palácio Imperial, juntamente com a multidão 

em vigília pela recuperação do octogenário Imperador Hirohito (que sofrera uma 

hemorragia interna e que viria a falecer no ano seguinte), deseja publicamente as 

melhoras ao soberano afirmando que “o Imperador é algo kawaii” (Madge 1997: 172). 

A justaposição, numa mesma frase, das palavras Imperador – a figura máxima do poder 

conservador patriarcal – e kawaii – o termo japonês que corresponde, grosso modo, ao 

vocábulo anglo-saxónico cute – pode parecer deslocada aos olhos do observador 

ocidental desprevenido. Porém, como comenta o crítico de arte Sawaragi Noi “nos 

últimos momentos do seu reinado, o Imperador Hirohito tinha uma imagem frágil e 

fraca. Um velho a morrer é a mais frágil das criaturas (…) Hirohito era muito popular 

entre o povo na qualidade de velhinho cute” (Ngai 2005: online). Esta transfiguração do 

Imperador Hirohito (postumamente, Imperador Shouwa), o monarca que governou o 

Japão durante alguns dos conflitos mais violentos da história do século XX, o conflito 

Sino-Japonês e a Segunda Guerra Mundial, na imagem infantilizada e emasculada de 

um velhinho cute, ilustra até que ponto a cuteness é uma materialização das tensões e 



paradoxos do Japão do pós-guerra e da pós-ocupação. O artista plástico Murakami 

Takashi sintetizou este estatuto contraditório e ambivalente ao intitular Little Boy o 

último momento da trilogia de exposições-manifesto que comissariou entre 2001 e 

2005, num trocadilho entre a imagem ternurenta de uma criança e o nome de código da 

bomba atómica que atingiu Hiroxima. De facto, no Japão, a cultura kawaii elevou-se à 

forma de uma vivência colectiva sem precedentes, tornando-se “numa entidade com 

vida própria que em tudo se infiltra” (Murakami 2005:100) e que, como demonstra a 

análise de Sharon Kinsella, em Cuties in Japan (1995), atravessa obliquamente a 

sociedade japonesa, desde a estratosfera dos ídolos pop, como Matsuda Seiko, até aos 

hábitos alimentares, como o consumo de gelados, que disparou em flecha na década de 

80 (na cultura nipónica, comer doces é um comportamento fortemente conotado com o 

universo infantil). Esta disseminação extraordinária redefiniu o modo como pensamos o 

próprio conceito de cute e sua influência, mas deve ser, necessariamente, entendida no 

âmbito mais dilatado dos modelos de subjectividade e consumo do pós-Modernismo 

japonês.   

Como refere Kinsella, citando as palavras do presidente do periódico Kikan Fanshii 

em 1990, “mais do que um valor do pós-guerra, o presente sentido do termo kawaii não 

estará em uso há mais de uns 15 anos” (Kinsella 1995: 221). O adjectivo kawaii tem 

duas origens etimológicas que se sobrepõem: do mandarim 可爱 (可, ka, possibilidade 

ou capacidade +  爱, , ai, amor), kaai, literalmente, possibilidade de gerar amor ou ser 

amado, indicando a capacidade de alguma coisa suscitar sentimentos de afecto; e a 

contracção do japonês 顔映し(顔, kao, cara (de uma pessoa) +  映, haeru, reflectir luz + 

し, shi), kawayushi, literalmente, acender da cara (de uma pessoa), aludindo à face 

ruborizada de alguém envergonhado ou que sente culpa. Apesar de ter as suas raízes 

mais remotas no período Heian (793-1185), é nos dicionários do Período Taisho (1912-

1936) que o termo kawayushi aparece pela primeira vez, sendo abreviado para kawayui 

no período do pós-guerra até à década de 70, sem que se tenha observado qualquer 

alteração semântica. Neste sentido, a kawaisa (cuteness) na sua acepção moderna – 

enquanto valor –, é um conceito pós-Expo de Osaka, que emerge na década de 70 do 

século XX. O significado de kawaii orbita em torno das noções de tímido ou 

envergonhado, tendo como segundos sentidos, patético, vulnerável, querido, adorável e 

pequeno, conservando, assim, esta nuance de algo que suscita pena e desprezo. 

http://en.wiktionary.org/wiki/%E5%8F%AF%E7%88%B1


Inclusivamente, o adjectivo kawaisouna, com as mesmas raízes de kawaii, significa 

patético, pobre e triste, com um sentido eminentemente negativo. Outras associações 

incluem padrões de comportamento como sunaon (obediente, dócil), enryogachi 

(reservado), kodomoppoi (infantil), mujaki (inocente, sem más intenções) e musenkinin 

(irresponsável); como antónimos encontramos kibishii (estrito), kitsui (rígido, afiado) e 

nikui (detestável).  

O cute, e a cuteness, são conceitos que têm, essencialmente, dois níveis de 

existência: uma existência natural e uma existência cultural. No campo das ciências, o 

estudo da cuteness foi introduzido pelo prémio Nobel Konrad Lorenz, no contexto da 

etologia (anos 40), descrevendo as características que tornam alguém ou alguma coisa 

atraente devido à sua conformidade a kinderschema – aspectos físicos e padrões de 

comportamento típicos dos membros mais jovens de uma espécie, particularmente crias 

de mamíferos –, accionando o nosso instinto protector. Estas características incluem 

cabeça grande, testa alta e curvada, orelhas grandes e redondas, elementos faciais 

colocados numa posição baixa em relação à globalidade do rosto, olhos grandes e 

redondos, bocas pequenas, nariz curto e geralmente pequeno, bochechas redondas, 

queixo pequeno, membros e corpo moles e arredondados, andar de pinguim, entre 

outros. Assim, a noção de cute ligada aos mecanismos biológicos inatos que asseguram 

a perpetuação das espécies, é intercambiável com os kinderschema, não é exclusiva dos 

seres humanos e a sua história entrelaça-se com a própria evolução orgânica das 

espécies.  

No que toca à sua “segunda natureza”, a formulação do conceito de cute, assim 

como as suas primeiras manifestações culturais, são relativamente recentes: datam do 

início do século XX, a par de uma reformulação subtil, mas significativa, do papel 

social da infância e da criança (que, mais tarde, abordarei em maior detalhe). Neste 

sentido, como faz ver Gary Cross em The Cute and the Cool: Wondrous Innocence and 

Modern American Children’s Culture (2004), o cute e a cuteness são inseparáveis do 

nascimento da sociedade de consumo, e têm, nos Estados Unidos da América, a sua 

expressão mais fulgurante. A cultura dos “novos rituais de inocência” (Cross 2004: 83), 

como as festas de Natal, o Halloween e os aniversários que emergem no final do século 

XIX e início do século XX, ilustra uma transferência da ênfase na comunidade dos 

adultos para o período da infância, deslocando a criança de uma posição relativamente 



periférica na sociedade para o centro organizador da unidade familiar e do consumo. Os 

novos meninos e meninas cute tornam-se, também, a Criança proverbial no âmago de 

uma narrativa sentimental que “serve para regular o discurso político” (Edelman 2004: 

11), reafirmando a estrutura normativa e validando a ordem social através daquilo que, 

em No Future: Queer Theory and the Death Drive (2004), Lee Edelman descreve como 

“futurismo reprodutivo”. Este futurismo é, segundo o autor, uma faixa de Moebius 

ideológica que baliza os próprios limites do pensamento político, afirmando que existe 

apenas um lado: aquele que coloca a Criança (os filhos, o futuro) como benificiário 

fantasmático de qualquer acção política. Pelo caminho, reforça a posição privilegiada da 

heteronormatividade como modo de perpetuação de uma reprodução orgânica 

(reprodução sexuada) que equivale à reprodução semântica (reprodução do significado).   

Não obstante, defendo que o cute, através de características que lhe são específicas e 

sobre as quais me debruçarei ao longo deste texto, abriu, simultaneamente, as 

representações culturais da criança e do infantil ao universo “politicamente ambíguo das 

emoções negativas” (Ngai 2007: 6). Desta forma, criou-se um ponto cego na moral 

vigente que é visível, desde cedo, no carácter disruptivo das manifestações iniciais da 

estética cute nas artes visuais – banda desenhada e desenhos animados –, imbuídas de 

uma natureza satírica e anárquica dirigida a um público adulto. Personagens como Little 

Nemo, Felix the Cat, Krazy Kat, os primeiros Mickey Mouse e Betty Boop, são alguns 

exemplos do carácter inovador e subversivo que a cuteness assume nas primeiras 

décadas do século XX. É a este ponto da história que podemos afixar o despoletar da 

natureza contraditória e ambivalente da cuteness, que se tornará o eixo principal em 

torno do qual, sob diversas formas, orbitará a operacionalidade estética do cute no 

território artístico. Assim sendo, procurarei demonstrar que a cultura kawaii é, também 

ela, uma forma de queerness, no sentido teorizado por Lee Edelman, ou seja, uma 

instância exterior à acima referida faixa de Moebius. É uma doutrina de negatividade, 

cujas intenções assentam, à partida, no cancelamento do sujeito político, no sentido em 

que “a política (como a elaboração social da realidade) e o sujeito (como mera prótese 

que conserva o futuro para a Criança figurativa), são aquilo que a queerness, 

figurativamente, necessariamente destrói – necessariamente na medida em que este 

‘sujeito’ seja o agente do futurismo reprodutivo e esta ‘política’ o meio da sua 

promulgação como ordem da realidade social” (Edelman 2004: 30). 



No Japão, a cultura kawaii reclamou a cuteness em todo a sua carga negativa, mas 

fê-lo sob a forma de uma equivocidade afectiva e política que pode ser colocada sobre o 

signo do enervante I would prefer not to de Bartleby, o escrivão imperscrutável do 

conto de Herman Melville. Na sua marcha regressiva em direcção à infância, os burikko 

(falsas-crianças) ficaram conhecidos como “pessoas-moratória” (Kinsella 1995: 250), 

um termo cunhado pelo investigador Okonogi Keigo em 1978, para definir o 

comportamento anti-social de sucessivas gerações de jovens japoneses a partir dos anos 

70. O niilismo radical da cultura cute japonesa, quer nas manifestações ligadas ao estilo 

de vida das subculturas jovens femininas, quer no cruzamento com o universo do 

manga, do anime e dos jogos de vídeo derivado da cultura otaku, foi alvo de críticas por 

parte de todos os sectores da sociedade, desde a direita conservadora à esquerda engagé, 

passando pelos movimentos feministas e de activismo gay. Porém, sob a batuta da dupla 

natureza do cute – kinderschema e conceito cultural – a cultura kawaii tem procedido a 

um levantamento exaustivo de configurações intersticiais, em que as tradicionais 

oposições dicotómicas, “homem e mulher, criança e adulto, culto e incivilizado, 

ocidente e ocidente” (Doi Takeo 1973 citado por Kinsella 1995: 251), mas também humano e 

não-humano, heterossexual e homossexual, sexuado e assexuado, animado e inanimado, 

realidade e fantasia, arte e não-arte (etc.), são suspensas ou propositadamente turvadas. 

A ambivalência perturbadora das falsas-crianças, que não raras vezes é pura e 

simplesmente afectada e obtusa – ou, por que não, estúpida – pode ser lida, tanto como 

a chave da sua operacionalidade na produção artística contemporânea, como a razão 

pela qual esta operacionalidade falha. O kawaii assemelha-se, assim, à ilusão óptica 

wittgensteiniana do pato-coelho: pode ser lido em dois sentidos. Avant-garde ou 

reaccionário, subversivo ou complacente, engagé ou escapista e apático, capaz de 

destabilizar o poder patriarcal conservador ou alinhado com as suas fantasias 

chauvinistas e misóginas. 

 

B R E V E  E X P L I C I T A Ç Ã O  D E  A L G U N S  T E R M O S  E  O B J E C T I V O S  

 

Ao longo deste trabalho, para além do já referido conceito de queer como locus de 

negatividade proposto por Lee Edelman em No Future: Queer Theory and the Death 

Drive (2004), a ideia de ignóbil, como teorizada por Sianne Ngai em The Cuteness of 



the Avant-Garde (2005) e Ugly Feelings (2007), de informe, como definido por Yve-

Alain Bois e Rosalind Krauss em Formeless: A User’s Guide (2000), de abjecção e 

abjecto segundo Julia Kristeva em Pouvoirs de l’Horreur. Essai sur l’Abjection (1980) 

e o conceito freudiano de unheimlich, a partir da anáilise de Hal Foster em Compulsive 

Beauty (1995), surgirão de modo recorrente, de forma explícita e implícita, como peças 

centrais no mecanismo da estética kawaii. O ignóbil – insignificante, baixo, desprezível, 

mesquinho, inferior –, entrelaça-se com o cute enquanto “conceito estético menor que é 

fundamentalmente sobre ser-se menor (de uma forma que, por exemplo, o conceito de 

glamoroso não é)” (Ngai 2005: online), proporcionando efeitos de rebaixamento, 

“amorais e não-catárticos” (Nagi 2007: 6), que visam encurtar e, em última análise, 

eliminar a distância fixa que separa as identidade e significados. Este “golpe baixo” na 

ordem simbólica é particularmente palpável na relação entre as manifestações do kawaii 

nas artes visuais e o informe – como processo ou “trabalho” (Bataille) que não é nem 

forma nem conteúdo, exterior ao pensamento dialéctico em si mesmo – e o abjecto, 

enquanto acto primordial de separação ou exclusão e todas as instâncias que retêm a 

memória desse estado pré-objectual de indefinição entre sujeito e objecto, o Eu e o 

Outro, provocando reacções negativas e de desconforto nos indivíduos. Do unheimlich, 

ou uncanny, a confusão entre real e imaginado, animado e inanimado, mas também a 

repetição compulsiva – e, em última análise, a incapacidade de distinguir bom e mau, 

prazer e desprazer –, são componentes que se articulam, de forma transversal, com os 

objectos que serão o foco da minha análise. Adicionalmente, Otaku: Japan’s Database 

Animals (publicado, originalmente, em 2001 como Doubutsuka Suru Posutomodan: 

Otaku Kara Mita Nihon Shakai) o estudo do teórico crítico Azuma Hiroki sobre a 

mundividência pós-moderna da subcultura otaku e a sua relação específica com o 

modelo da base de dados – desenvolvido anteriormente por autores como Lev 

Manovich, em Database as a Symbolic Form (1998) – é a referência principal para 

conceitos como moe-youso, ou componente-moe, kyara, ou chara, e kyara-moe, ou 

chara-moe, cuja relação com a estética cute japonesa será um aspecto proeminente em 

vários capítulos.  

O título da presente dissertação procura, precisamente, captar o entrecruzamento 

entre a estética ignóbil do kawaii e a ambivalência inquietante do unheimlich freudiano. 

不気味, romanizado bukimi, é a palavra equivalente ao termo anglo-saxónico uncanny, 

amplamente utilizado como tradução do original alemão; “-たん”, romanizado -tan, é 



uma versão alterada de -ちゃん, romanizado -chan, o sufixo afixado aos nomes, na 

língua japonesa, que expressa familiaridade afectuosa com coisas, pessoas ou animais, 

habitualmente crianças, animais de estimação e raparigas jovens – algo equivalente ao 

português -inho ou -inha. A variação -tan, que pretende imitar uma criança demasiado 

nova para pronunciar correctamente o som -ch, corrompendo-o para -t, insere-se na 

corrente linguística que Kinsella descreve como “gíria kawaii” (1995: 225). Assenta 

numa lógica semelhante a outras adulterações cute da linguagem como o norippigo, um 

dialecto inventado pela ídolo pop Nori P,em 1985, em que as terminações de adjectivos 

comuns como kanashii, triste, e ureshii, feliz, eram alteradas para ppi – kanappi e ureppi 

–, numa “conjugação” cute a que se juntavam algumas novas palavras, como 

mamosureppi, muito feliz. 

Como comprovam os inúmeros estudos realizados nas áreas da antropologia, da 

sociologia, dos gender studies e da história da arte – dos quais destaco, pela importância 

para este trabalho, as investigações de Sharon Kinsella em Cuties in Japan (1995), 

Adult Manga: Culture and Power in Contemporary Japanese Society (2000) e Black 

Faces, Witches and Racism Against Girls (2005); de Leila Madge em Capitalizing on 

Cuteness: The Aesthetics of Social Relations in a New Postwar Japanese Order (1997);  

e a tese de Doutoramento em História da Arte de Paul J.C. Sutcliffe no Chelsea College 

of Art and Design, Contemporary Art in Japan and Cuteness in Japanese Popular 

Culture (2005) –, a arte e cultura popular japonesas constituem um estudo de caso 

exemplar da pertinência do conceito de cute no contexto dos modelos de subjectividade 

e organização social do pós-modernismo. O objectivo da dissertação Bukimi-tan: sobre 

o conceito de cute na produção artística contemporânea – cultura kawaii e o caso 

japonês; um roteiro, inserida no Mestrado em Pintura da Faculdade de Belas-Artes da 

Universidade de Lisboa, é, assim, fazer uma abordagem preliminar à pergunta “Quais as 

categorias estéticas e estratégicas ou mecanismos plásticos através das quais o conceito 

de kawaii se torna um modelo operacional na produção artística contemporânea?”. 

Neste sentido, procurei elaborar um “roteiro”, necessariamente resumido, que me 

permitisse 1) fundamentar o carácter não-traduzível dos vocábulos cute e kawaii, 

demonstrando como a especificidade semântica contida nas suas raízes etimológicas 

reflecte uma tensão conceptual própria; 2) traçar um enquadramento histórico, teórico e 

estético, breve mas abrangente, do conceito de kawaii e da sua expressão cultural, 

particularmente nas artes visuais; 3) analisar, através de obras de diversas 



proveniências, declinações da cultura kawaii, na sua relação com uma doutrina ou ethos 

de negatividade e alteralidade, ancorando-me em conceitos como ignóbil, informe, 

abjecto, uncanny, queerness, kyara e base de dados, entre outros; 4) equacionar elos e 

diferenças entre obras e autores, incidindo sobre as manifestações artísticas da cuteness 

no espaço geocultural japonês; 5) alicerçar, em termos conceptuais, a produção artística 

presente na vertente prática deste projecto de Mestrado; 6) lançar fundamentos para 

trabalhos futuros, teóricos e práticos, que possam aprofundar os temas abordados no 

decorrer deste texto e, idealmente, fomentar novas questões e vias de exploração 

artística.  

 

F O R M A ,  E S T R U T U R A ,  M E T O D O L O G IA 

 

Como referi a propósito dos objectivos, a adopção do modelo do “roteiro” prende-se, em 

primeiro lugar, com a adequação da complexidade do objecto deste estudo às directivas do 

projecto de Mestrado em Pintura da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de 

Lisboa. Procurando sempre conservar o rigor na análise, privilegiei a ideia de oferecer 

uma visão mais global da multiplicidade de ramificações do tema, fazendo sobre cada 

uma delas uma abordagem que se pretende sucinta mas evocativa – mais do que 

ilustrativa – dos princípios estéticos activos em cada exemplo. O roteiro consiste numa 

sucessão de obras ou situações localizadas, que me parecem reflectir de forma exemplar 

os aspectos gerais de enquadramento histórico, teórico e estético que me propus abordar 

no projecto de Mestrado. Assim, partindo de exemplos particulares para chegar a 

conceitos abstractos, debruçar-me-ei sobre trabalhos de determinados artistas, mais do 

que sobre a obra em geral do artista, ou sobre momentos e personagens de determinado 

manga ou anime, e não sobre esses manga e anime em geral. Neste sentido, a escolha 

dos objectos analisados visa transmitir um cunho pessoal ao texto, reflectindo as minhas 

inclinações, preferências e interesses no momento em que a dissertação foi redigida, 

com especial enforque em obras produzidas desde meados dos anos 90 até ao presente 

ano de 2011. Ainda assim, a selecção das obras ou aspectos analisados em cada capítulo 

passou por um processo de exclusão que implicou sacrificar, por exemplo, as pinturas 

de Kudo Makiko ou as esculturas de elefantes de Ban Chinatsu, e séries de manga e 

anime como Sergeant Keroro, de Yoshizaki Mine. Devo, ainda salavaguardar que em 



vários capítulos, obras de proveniências diversas são, intensionalmente, agregadas, 

procurando criar pontes e elos entre as artes plásticas “tradicionais” e a cultura popular 

(banda desenhada, cinema de animação, artes decorativas, etc.). Também, grande parte 

dos objectos da minha análise partilham múltiplas características uns com os outros, 

pelo que determinados aspectos tratados num podem, igualmente, aplicar-se a outros. 

Neste sentido, a opção por determinados agrupamentos, ou por tratar a categoria x a 

propósito das obras no capítulo y, e não no capítulo z, prende-se mais com métodos e 

critérios pessoais do que com um carácter exclusivo ou restritivo.  

Por outro lado, ao longo do projecto de Mestrado, a reflexão sobre aquilo que são as 

especificidades de uma dissertação em Pintura, e a relação que pretendo estabelecer 

entre a vertente teórica e prática, foram ganhando uma importância particular e, em 

alguns momentos, problemática. Como é enunciado a propósito da organização do ciclo 

de estudos do modelo teórico-prático do Mestrado em Pintura da FBAUL, procura-se 

uma simultaneidade entre o projecto artístico e teórico, assente na ideia de que: 1) a 

componente plástica é prioritária, mas que por Pintura se entende um conceito amplo, 

que pode estender-se a suportes não tradicionais; 2) o texto deve ser articulado com a 

obra plástica, mas os modos de articulação são mantidos propositadamente em aberto, 

admitindo-se que variam de acordo com caso. Tendo em conta estes pressupostos, o 

presente trabalho procura acentuar o carácter indissociável da investigação artística e do 

projecto artístico, fazendo-os coincidir, literalmente, no mesmo espaço físico: o suporte 

material da dissertação de Mestrado. Neste sentido, a articulação com o meu projecto 

plástico pessoal não se faz nos modelos de uma reflexão verbal sobre os trabalhos em 

exposição no dia da defesa da tese; antes, procuro que o modo como a investigação é 

apresentada – a sua forma e a sua estrutura – consiga reflectir os conceitos que 

subjazem a esses trabalhos, tratados em termos teóricos através do modelo do roteiro.  

O kawaii é, como defenderei ao longo do texto, uma poética subversiva – um pouco 

como uma criança mal comportada –, que nas suas múltiplas declinações aborda temas 

que, em diferentes graus, contêm elementos invariavelmente desconfortáveis ou, não 

raras vezes, abertamente “infames” e “desviantes”. É também, e especialmente no 

contexto da sociedade japonesa, uma forma de resistência que combina um carácter 

corrosivo com uma componente lúdica e cute, atacando integridade dos modelos 

vigentes e ortodoxos de organização social, económica e política. Este ataque traduz-se, 

no contexto da produção cultural e artística, na prevalência de uma estética da des-



hierarquização, do fragmentário, do horizontal e, portanto, num ataque à integridade da 

forma em si mesma. Por esta razão, optei, também eu, por um “ataque” à estrutura 

monolítica do livro, procurando traduzir estes conceitos na experiência de navegação do 

leitor. Assim sendo, este trabalho é composto por três elementos: um corpo central 

(Parte I), um conjunto de dezanove estudos de caso e uma conclusão (Parte II). O corpo 

central – “institucional” – incluiu o formato de apresentação obrigatório (capa, folha de 

rosto, etc.), a introdução, o contexto histórico, a legenda detalhada de cada figura, a 

bibliografia geral e o Glossário Geral de termos, cuja consulta será necessária ao longo 

da leitura. O contexto histórico é o único momento do texto em que a análise não está 

directamente relacionada com obras ou casos particulares e que lhes serve de 

denominador comum, uma vez que a relevância cultural, estética e política dos aspectos 

tratados está, irremediavelmente, ligada ao contexto único da sociedade japonesa do 

pós-guerra. O capítulo conclusivo, incluído na Parte II do trabalho, é apresentado sob a 

forma de um Pequeno Manual de Sobrevivência Para o Artista Utilizador de Kawaii, 

cujos objectivos e o porquê serão explicitados no preâmbulo à conclusão. Os restantes 

capítulos (estudos de caso) são, essencialmente, autónomos em termos de conteúdo – 

claro está que entre as várias obras analisadas, são transversalmente usados conceitos 

comuns, assegurando a unidade da análise num conjunto de obras singulares –, mas 

também em termos da sua existência física, uma vez que cada um constitui um pequeno 

núcleo à parte dos outros. Neste sentido, não existe uma sequência hierárquica pré-

estabelecida pela qual os capítulos devam ser lidos. A ordem por que são apresentados 

no índice, e sequência por que foram empilhados, segue uma ordenação alfabética, que 

deve ser desmontada e recomposta a cada nova leitura, segundo os critérios ou 

inclinações de cada leitor. São, assumidamente, fragmentos; o seu fio condutor existe, 

mas é móvel e integrado numa estrutura modular. Por outro lado, cada estudo de caso 

inclui uma intervenção gráfica original, realizada por mim com base nas categorias 

estéticas trabalhadas no âmbito da investigação teórica. Os títulos de cada intervenção 

encontram-se listados no Índice e indicados nos capítulos.  

Cada capítulo é composto por três elementos: duas folhas soltas e envelope. 1) A 

folha exterior é, em todos os casos, uma folha A3 dobrada ao meio, composta por três 

subelementos. Na face externa, uma primeira metade que corresponde à folha de rosto e 

cujas componentes devem ser consultadas pela seguinte ordem: a) título e subtítulo do 

capítulo, b) informações técnicas sobre as principais obras, artistas ou objectos que são 



analisados no capítulo, c) título da intervenção gráfica original para o capítulo. A 

segunda metade da face externa corresponde à folha de “sound bites”, cujas 

componentes devem ser consultadas pela seguinte ordem: a) termos a consultar no 

Glossário Geral, b) citações introdutórias, i.e., excertos de textos de autores que 

introduzem e complementam o conteúdo teórico do capítulo. A face interna da folha 

exterior corresponde à intervenção gráfica original. 2) A folha interior é um poster 

iconográfico que pode ser A4 ou, em alguns casos, A3 (nos casos em que existem duas 

folhas de imagens). No verso, encontra-se a legenda abreviada de cada figura e, na 

frente, uma composição visual realizada a partir das figuras que ilustram o texto. 3) O 

terceiro elemento, o envelope, contem o texto do capítulo propriamente dito (juntamente 

com as referências bibliográficas), selado com um autocolante kawaii que deverá ser 

aberto no momento da leitura (cada envelope, assim como os posters iconográficos, 

estão identificados no verso com o nome do capítulo em que se inserem). Para uma 

melhor visualização dos elementos que constituem o trabalho, é fornecido um Esquema 

Explicativo das Componentes do Trabalho.   

Subjacentes à adopção desta estrutura, estão algumas questões de ordem conceptual 

e técnica que, de seguida, explicitarei. Para além de um princípio de economia de meios, 

reduzindo cada núcleo ao mínimo número de componentes, de modo a evitar elementos 

supérfluos e reforçar significância de cada parte, há dois pressupostos essenciais em 

jogo que regeram a concepção do trabalho. Primeiro, a já referida desintegração e des-

hierarquização do bloco monolítico do livro, evocando uma componente 

simultaneamente lúdica e provocadora. É neste âmbito que surge a opção pelos 

envelopes selados com autocolante kawaii e o embrulho segundo uma técnica de 

dobragem de furoshiki, a forma tradicional de embrulhar presentes no Japão onde se 

utiliza tecido em vez de papel (para que a dissertação possa voltar a ser fechada depois 

de aberta, foi incluído um esquema de Instruções para Fechar o Trabalho, onde é 

explicada, em alguns simples passos, a técnica utilizada para fazer o embrulho). Ambas 

as opções resolvem não só o problema prático da agregação das componentes – as 

folhas de papel em cada capítulo, e os capítulos uns aos outros no cômputo global do 

trabalho –, como aludem a um modelo de relações interpessoais assente nos laços 

emocionais de amizade e amor, e num tipo de comunicação “redonda” que será 

abordado no decorrer do texto. Deste modo, a estrutura da dissertação permite não só 

que o leitor “personalize” a sua leitura através da ordem que atribui aos capítulos, mas é 



também personalizada pelas pequenas variações, de dissertação para dissertação: os 

autocolantes são diferentes, e eu própria realizo os embrulhos. Remetem, ainda, para a 

tradição histórica da cultura kawaii, cujas origens estão ligadas ao boom da indústria 

dos fancy goods nos anos 70, da qual os artigos de papelaria, como o papel de carta e os 

autocolantes (que permitem personalizar bens e mensagens), e a troca de presentes entre 

amigos, familiares ou colegas, são imagens icónicas; note-se que “actualmente 90% dos 

lucros da Sanrio [empresa que criou Hello Kitty], o pai da indústria do kawaii, vem de 

presentes” (Madge 1997: 170). O segundo pressuposto essencial é a incorporação de 

uma intervenção gráfica original no suporte da investigação teórica, que o aproxime, 

processualmente, do conceito do livro de artista ou da edição de autor. Esta componente 

está presente, como referi, nas intervenções artísticas pessoais, realizadas 

exclusivamente para o âmbito da dissertação; mas também na composição gráfica dos 

posters iconográficos que, no conjunto da sua recolha iconográfica, visam esboçar um 

atlas visual da cultura kawaii que enquadre a investigação teórica. A intervenção gráfica 

original é, igualmente, um elemento de reflexão teórico e prático do qual, tal como na 

componente textual dos estudos de caso, serão tiradas conclusões, incluídas no capítulo 

final.   

De modo a, por um lado, concretizar a autonomia dos capítulos e, por outro, detalhar 

conceitos importantes para a compreensão do assunto em análise, mas cuja explicação, 

se inserida no corpo do texto, seria demasiado longa e fastidiosa, elaborei um Glossário 

Geral de termos (Anexo I). No canto superior esquerdo da folha “sound bites”, 

juntamente com as citações introdutórias, encontrar-se-á um rectângulo com o seguinte 

aspecto: 
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Os termos a consultar em cada capítulo são, deste modo, enunciados e ordenados 

por ordem alfabética, com excepção do conceito de kawaii, a cinzento-escuro, que é a 

noção basilar que deve estar presente durante a leitura de todos os capítulos; apesar de 

ter sido explicitada durante esta introdução, poderá também ser também consultada, a 

qualquer momento, no Glossário. No caso de termos que têm uma entrada no Glossário, 

mas que são trabalhados em específico num determinado capítulo, serão também 

indicados a cinzento-escuro, mas inseridos na ordem alfabética. O Glossário é, pois, 

fundamental para a compreensão integral do texto, mas a análise mantém a sua 

coerência e lógica de leitura, mesmo se este não for usado. Para além do Glossário, cada 

capítulo contem as suas próprias referências bibliográficas (não obstante a bibliografia 

geral presente no corpo “institucional”) e lista de fontes primárias (pinturas, manga, 

anime, música, filmes, etc.). Estas referências bibliográficas incluem as obras utilizadas 

especificamente para cada capítulo, indicando-se as páginas a que se recorreu. Desta 

forma, e em conjunto com a adopção do sistema de citação autor/data, procurei 

proporcionar uma consulta mais fácil às fontes bibliográficas e uma leitura do texto 

mais fluente.   

Em termos bibliográficos, recorri essencialmente a livros e sites na internet que, pela 

natureza do tema abordado, se encontram maioritariamente em língua inglesa (uma vez 

que não domino o japonês, não pude aceder a eventual material disponível sobre o tema 

na língua mãe das obras e artistas analisados), tendo optado por traduzir os excertos 

citados, para que não se quebre o ritmo da narrativa. Outras opções metodológicas a 

salvaguardar incluem: 1) os termos ingleses cute e cuteness, recorrentes ao longo deste 

trabalho, não são traduzidos por considerar que não existe uma palavra portuguesa 

capaz de conservar a complexidade semântica destes vocábulos anglo-saxónicos 

(bonito, fofinho, giro, adorável, amoroso, entre outros, não são traduções válidas fora de 

um contexto informal); 2) não converter a ordem dos factores nos nomes japoneses para 

o sistema ocidental, conservando-os na sua disposição original, ou seja, apelido de 

família seguido nome próprio (por exemplo, referir-me-ei ao artista Murakami Takashi, 

e não Takashi Murakami); 3) utilizar “kawaii” para me referir, de modo geral, ao 

conceito de cute japonês, e “cultura kawaii” para me referir ao movimento surgido no 

início dos anos 70, enquanto subcultura jovem; 4) devido a uma questão prática – o 

grande número de palavras em línguas estrangeiras que a análise do tema do kawaii 



implica, particularmente o inglês e o japonês – e uma coerência com os princípios 

estéticos na base deste trabalho – porque a estética kawaii procura um tom de 

intimidade e proximidade com as palavras que absorve, praticando amplamente o 

garaigo e wasei-eigo (noções explicitadas numa nota introdutória no Glossário) – os 

estrangeirismos não serão demarcados a itálico, mas tratados e integrados no texto como 

qualquer outra palavra; 5) apesar de ter optado pelo Chicago style para as citações 

bibliográfica em geral, na legenda detalhada das figuras e na explicitação das fontes 

primárias, utilizo o sistema APA, que pela sua vocação pedagógica me parece 

proporcionar um melhor entendimento do tipo e diversidade das fontes iconográficas 

utilizadas, uma vez atravessam um espectro amplo que vai desde o low brow de sites de 

partilha de fan art ou designers de merendas em estilo kyaraben às referências mais 

convencionais em livros de arte; 6) na legenda integrada no poster das figuras, as 

indicações serão muito sucintas, regra geral reduzidas ao título, autor e ano (ou, nos 

capítulos que abordam a obra de único autor, apenas o título e o ano) de modo a tornar a 

leitura o mais fluente possível, devendo o leitor consultar a legenda técnica no corpo 

“institucional” do trabalho para mais pormenores; 7) sempre que uma figura deva ser 

consultada, será indicada através de [F. número da figura] nas folhas de rosto, de 

“sound bites” ou no texto do capítulo, por exemplo, [F. 1], [F.2], etc.; 8) a alternância 

entre fontes tipográficas, nomeadamente o Times New Roman no corpo “institucional” 

e o Calibri na análise das obras, é intencional e prende-se com as preocupações estéticas 

que tenho vindo a enunciar; 9) apesar do capítulo dedicado à contextualização histórica 

no corpo “institucional”, alguns contextos históricos particulares são introduzidos à 

medida que me movo pelos diferentes temas, de modo a permitir uma articulação, 

simultaneamente fluída e específica, da história com a análise crítica.  

Finalmente, convido à consulta do site http://bukimi-tan2.tumblr.com/, por mim 

criado como apoio à dissertação, onde é possível visionar, integral ou parcialmente, 

grande parte do material audiovisual tratado nos vários capítulos (sequências de anime, 

música, etc.). Se assim se desejar, poderá igualmente visitar-se o endereço 

http://bukimi-tan.tumblr.com/, um site de pesquisa visual e work in process que visa 

estender, continuamente, o referido atalas iconográfico da cultura kawaii. 

  

http://bukimi-tan.tumblr.com/


 

 
 

SHIKATA GA NAI 

C O N T E X T U A L I Z A Ç Ã O  H I S T Ó R I C A 
 

 

1 9 4 5  –  1 9 5 2 :  O  M E N I N O  D E  1 2  A N O S 

 

Bem, os alemães são um problema completa e inteiramente diferente dos japoneses. O povo alemão era 

uma raça madura. Se os anglo-saxónicos fossem, digamos, uma pessoa de 45 anos no que diz respeito ao 

seu desenvolvimento, nas ciências, nas artes, na religião e na cultura, os alemães teriam a mesma 

maturidade. Os japoneses, no entanto, apesar da sua antiguidade em termos cronológicos, estavam num 

estado muito embrionário. Medido pelos standards da civilização moderna, seriam como um menino de 

12 anos, quando comparados com o nosso desenvolvimento de 45 anos. (Dower 2000: 550, 551)  

– General Douglas MacArthur, no senado norte-americano a 5 de Maio de 1951, quando questionado se 

se podia contar que os japoneses defenderiam as liberdades que tinham ganho desde 1945.   

 

O processo de redefinição identitária do Japão, no sentido de uma ocidentalização, 

remonta aos missionários portugueses dos Descobrimentos, os primeiros forasteiros 

ocidentais – gaijin – na Terra do Sol Nascente. Com a chegada da primeira frota norte-

americana, em 1854, inicia-se um processo de redefinição no sentido de uma 

americanização. Mas foram as consequências profundas da derrota na Segunda Guerra 

Mundial que moldaram, e deram forma, ao Japão contemporâneo.  

N O  G L O S S Á R I O 

K A W A I I ;  A N I M E ; E N J O – K O U 

S A I ;  G I R I ;  G U T A Ï ;  M A N G A ;  K 

O G Y A R U ; R O R I I T A  F A S S H O N;  

O T A K U ; T O K U S A T S U 



Shikata ga nai significa é inevitável ou não há nada a fazer. Culturalmente, está 

associada à resignação ou aceitação do sofrimento durante períodos difíceis, como os 

anos que se seguiram ao fim da Segunda Guerra Mundial. Por outro lado, a nuvem-

cogumelo é, desde Hiroxima e Nagasaki, uma imagem permanentemente inscrita no 

imaginário humano como símbolo de um terror incomensurável e inelutável. [F.1] Ao 

longo dos anos, a bomba atómica tem ressurgido sob uma diversidade de formas na 

cultura popular japonesa, desde monstros kaijuu clássicos como Gojira ao manga e 

anime contemporâneos, como o bestseller Naruto de Kishimoto Masashi.  

O famoso slogan cem milhões de corações batendo como um é emblemático das 

décadas de repressão militar, propaganda ultranacionalista e doutrinização da 

população, com base numa mitologia orquestrada em torno de conceitos como corpo 

nacional, divindade do Imperador e superioridade da grande família japonesa. A 15 de 

Agosto de 1945, os japoneses assistiram atónitos à voz aguda envolta em estática que 

saía dos seus rádios. Numa linguagem altamente formal, o Imperador Hirohito 

anunciava, eufemisticamente, que o resultado da guerra não tinha sido favorável ao 

Japão. O pedido de que os súbditos “suportassem o insuportável” (Downer 2000: 36), 

ficaria gravado na consciência colectiva japonesa, emblemática dos tempos difíceis do 

pós-guerra.  

As raízes do kyodatsu antecedem a rendição. Resultaram de um longo período de 

guerra que se iniciara, não com a Segunda Guerra Mundial, mas com a conquista da 

Manchúria em 1931 e o conflito sino-japonês. Kyodatsu é o termo clínico para 

depressão, utilizado para descrever o período de exaustão e desespero colectivo que se 

seguiu ao fim da Segunda Guerra Mundial. Foi imortalizado no anime Grave of the 

Fireflies (Hotaru no Haka), realizado por Takahata Isao em 1988. [F.2]  

Para além da devastação, o sentimento de vergonha, culpa e humilhação, causado pela 

rendição incondicional e a ocupação norte-americana, intensificou o clima de 

desmoralização do Japão do pós-guerra. A cerimónia oficial da rendição, a bordo do 

navio de guerra norte-americano USS Missouri (à qual o Imperador Hirohito foi, 

surpreendentemente, poupado), tornou-se simbólica de um momento histórico em que, 

aos olhos dos japoneses, “o Ocidente – que significava, essencialmente, os Estados 

Unidos – era extraordinariamente rico e poderoso, e o Japão inacreditavelmente fraco e 

vulnerável”. (Dower 2000: 43)   



Apesar do período em que o Japão esteve sujeito à tutela de uma governação 

estrangeira (entre 1945 e 1952) ser oficialmente denominado Ocupação Aliada, na 

prática os EUA e, particularmente, o general Douglas MacArthur, Comandante 

Supremo para as Forças Aliadas, foram quase exclusivamente responsáveis pelas 

políticas e reformas aplicadas durante a ocupação – incluindo o Tribunal Militar 

Internacional para o Extremo-Oriente. Em Washington D.C. formularam-se os três 

principais documentos que definiram os objectivos iniciais da ocupação: a ., em que os 

Estados Unidos, juntamente com o Reino Unido e a China, anunciaram os termos da 

rendição nipónica; a Política Inicial de Pós-Rendição Norte-Americana Referente ao 

Japão; e uma directiva militar, mais extensa, detalhando a política de pós-rendição. 

Juntamente com a Constituição Japonesa – onde se inclui o célebre Artigo 9º, em que o 

Japão renuncia à guerra como direito soberano do estado e à manutenção de forças 

armadas com potencial bélico [F.3] –, os três documentos desenharam um quadro 

audacioso, sem precedentes históricos ou legais, que “transformaram a ocupação, de um 

exercício moderado de desmilitarização e reforma política, numa experiência sem 

precedentes de democratização induzida” (Dower 2000: 75). Não se tratou, assim, de 

completar uma simples missão de desarmamento, mas de erradicar as próprias raízes do 

militarismo. Reformular a psicologia da população nipónica e, deste modo, assegurar 

que as alterações impostas seriam permanentes, convertendo o Japão numa nação pró-

americana e democrática, ao estilo Ocidental.  

O radicalismo, ambição, idealismo e contradições do programa norte-americano para 

o Japão, aliados ao clima emocional extremo vivido no território nipónico, geraram um 

cocktail de reacções único, cujas repercussões se fariam sentir durante décadas. A 

governação MacArthur criou uma moldura propícia à autodeterminação e instaurou 

eleições que permitiam ao povo expressar livremente a sua vontade através do voto; 

decidir activamente o seu futuro, contrariando a ala mais conservadora e paternalista das 

chefias japonesas, onde se promovia a ideia de que o Japão seria, por natureza, incapaz 

de se reger por um sistema democrático. Os novos direitos adquiridos transformaram os 

súbditos do Imperador em cidadãos, permitindo uma liberdade individual inteiramente 

nova que abria mundos de esperança e inspirava a imaginação nipónica, fazendo-a 

sonhar com modos de vida e de expressão nunca antes experimentados. Mas impor a 

democracia, no contexto de uma rendição incondicional, revelou-se uma tarefa 

carregada de paradoxos, minada pela impressão de um imperialismo sentimentalista, em 



que idealismo, arrogância e cinismo se misturavam de forma inusitada. A revolução 

democrática surgia associada aquilo que era, no fundo, uma ditadura militar assente 

num zelo missionário etnocêntrico, e numa mentalidade neocolonial. Ao contrário da 

Alemanha nazi, considerada uma sociedade ocidental madura, o militarismo e 

ultranacionalismo do Japão, pagão e exótico, foi percepcionado como reflexo de um 

sistema feudal primitivo. Cabia ao Ocidente civilizado e, nomeadamente, aos E.U.A, 

salvar a civilização japonesa de si mesma.  

O entusiasmo genuíno, mesmo gratidão, com que as novas liberdades foram acolhidas 

pela população em geral foi captado, eloquentemente, pelo cartoonista Etsuro Katou, na 

expressão okurareta kakumei – a revolução que nos foi oferecida. Porém, o abraçar 

ávido de uma revolução oferecida ou, como ficou conhecida, da Revolução Vinda de 

Cima, foi uma experiência agridoce com um subtexto angustiante. A iconografia 

messiânica que se desenvolveu em torno das forças norte-americanas durante os 

primeiros anos da ocupação reflectia uma auto-imagem japonesa de passividade e 

superficialidade que, com o tempo, se tornou dolorosamente evidente. Num cartoon, 

Etsuro representa um prisioneiro japonês, cujas correntes são cortadas por uma tesoura 

americana gigante. Como uma mão de deus, libertando o pequeno Japão das amarras da 

repressão política e do militarismo. [F.4]   

À esquerda e à direita surgem vozes críticas, apontando para a precariedade de uma 

revolução insuflada verticalmente sob tutela estrangeira. Sem fundamentos sólidos, o 

sentimento era de que os japoneses se limitavam a trocar a sua adesão cega a uma 

estrutura de poder autoritária por outra, democrática. Na melhor das hipóteses, poderia 

replicar-se a aparência exterior de uma sociedade moderna, inevitavelmente oca por 

dentro e, portanto, pronta a colapsar à mínima adversidade. À luz deste cenário, o Japão 

assemelhava-se a uma criança perdida, disposta a ser conduzida sem grandes reflexões 

sobre a sua vontade própria.  

 

1952 – 1970: D A  A C Ç Ã O  À  C E L E B R A Ç Ã O 

 

Uma das razões para isto [a associação entre a infantilidade e a rebeldia] foi a adopção da cultura 

infantil, como alternativa ao mainstream da cultura adulta, por estudantes que se recusavam a aceitar 

por mais um segundo os valores ensinados pelas universidades. Em vez de lerem os clássicos e fazerem o 



que lhes era dito, os estudantes começaram, em vez disso, a ler comics para crianças e adolescentes, […] 

adoptando o medium da banda desenhada como seu. O mote comum, na altura, era “nunca confiar em 

alguém com mais de 30 anos”, e os estudantes mostravam o seu desprezo passando horas com os narizes 

dentro de comics, que começaram a ser percepcionados como algo risqué e underground. “Adulto” 

adquiriu o segundo sentido de conservador, enquanto “infantil” […] ganhou o significado adicional de 

progressivo e aberto. (Kinsella 1995: 251) 

 

Apesar do caos social em que a sociedade japonesa mergulhou no rescaldo da 

Segunda Guerra Mundial, e das contradições inerentes à okurareta kakumei, o 

cataclismo da guerra foi percepcionado por alguns como uma oportunidade única para o 

Japão se reinventar. Indubitavelmente, os primeiros anos do pós-guerra ficaram 

marcados, não só pela humilhação da derrota, da ocupação americana e da 

desmilitarização, como pelos problemas mais práticos da fome, da pobreza extrema ou 

da subida significativa do alcoolismo, da toxicodependência, da prostituição e do roubo. 

Mas, simultaneamente, assistiram ao processo de democratização do país pelos Aliados 

nas primeiras grandes reformas em 1945-46, que instauraram a liberdade de expressão, 

de imprensa e de ajuntamento, permitiram a organização de sindicatos e estenderam os 

direitos civis às mulheres. Como resultado, o Japão foi varrido por uma verdadeira febre 

de democracia e efervescência intelectual.   

Os ideais democráticos extravasaram o domínio estritamente político. Intelectuais 

envolviam-se em “debates exploratórios e sofisticados sobre como alimentar a 

subjectividade autónoma do indivíduo verdadeiramente democrático” (Gordon ????: 

230). A fome por ideias novas impulsionava uma enorme procura por fontes de 

informação, fossem elas livros em segunda mão ou as mais recentes edições de livros de 

filosofia política. Muitos pernoitaram à porta das livrarias. É neste contexto, ainda que 

trilhando um percurso próprio à medida das necessidades, que a vanguarda artística 

japonesa do pós-guerra se desenvolve com uma forte ênfase na relação entre a obra e a 

acção. O grupo Gutaï foi um dos mais frutuosos colectivos artísticos do pós-guerra.  

1960 ficou conhecido como “o ano mais tumultuoso na história do pós-guerra” 

(Gordon 2009: 272-273) japonês, devido à vaga massiva de contestação à renovação do 

Tratado de Segurança Japão-EUA. O caos gerado pelos confrontos entre a polícia e os 

manifestantes resultou em tragédia, com a morte de uma estudante universitária, Kamba 

Michiko, que ficaria conhecida como a “Joana D’Arc do movimento estudantil” 



(Yoshihiro 2009: 826). Alguns artistas plásticos, como Arakawa Shusaku, Shinohara 

Ushio e Yoshimura Masunobu, ou Yoshihiro Tatsumi – figura central do movimento de 

manga underground conhecido por gekiga – estavam lá. [F.5]   

O que estava em causa do Tratado de Segurança Japão-EUA era uma escolha entre a 

democracia e o crescimento económico. Neste contexto, os motins estudantis da 

primeira subcultura de jovens do pós-guerra, “podem ser vistos como o clímax da 

confrontação unida desta subcultura contra o ‘sistema dos adultos’” (Madge 1997: 165) 

e os seus valores obsoletos, assentes na hierarquia, na autoridade e nos deveres para 

com a família e a nação. A renovação do Tratado e, por consequência, o fracasso de 

uma luta em que as subculturas jovens e seus associados e simpatizantes, tinham 

empenhado todo o seu esforço permanece ainda hoje viva em muitos japoneses. 

Depois do furor democrático do pós-guerra, gerou-se um sentimento de dúvida e de 

desencantamento sobre o possível papel do indivíduo na sociedade. Segundo Sharon 

Kinsella, é a este momento que se pode rastrear a “contemporânea associação entre 

desafectação social ou a insubordinação social e a infantilidade” (Kinsella 1995: 250). 

A desconfiança generalizada dos jovens, particularmente dos estudantes universitários, 

face à tecnocracia corrupta do sistema dos adultos, conduziu à adopção da cultura 

infanto-juvenil, como o manga, como forma de provocação e protesto.  

O sentimento de desilusão não impediu que durante a década de 60, a contestação ao 

sistema continuasse, com particular vitalidade, no território artístico. Manifestou-se no 

radicalismo apocalíptico e ritual das performances e happenings da Kyushu-ha (Escola 

de Kyushi); nos happenings selvagens e destrutivos durante o período das contestações 

anti-tratado do breve Neo-Dadaism Organizers (que algutinava o núcleo duro das 

exposições Yomiuri Indépendant); no grupo Zero Jigen (Dimensão Zero), que realizou 

na rua os happenings chamados Ritual, em que os artistas, nus, usavam com máscaras 

de gás no rosto – e que resultaram, frequentemente, na sua detenção pelas forças 

policiais; nas Ankou Butoh-ha (Dança da Escuridão Profunda) de Tatsumi Hijikata, que 

recorrendo a “rituais nativos japoneses e metáforas sexuais” (Schimmel & Stiles 1998: 

142), dançou nu em cruzamentos de Ginza; nas agitações do Hi Red Center, que 

procurou incorporar a vida quotidiana em acções executadas em espaços públicos e 

happenings com implicações políticas provocadoras num contexto ainda sensível, 

marcado pelo after-taste das manifestações antiguerra e motins estudantis. Foram 



condenados em tribunal por falsificação de notas de mil yens, em duas exposições de 

1963. [F.6]   

O carácter radical e escandaloso das acções realizadas pelos grupos de vanguarda do 

pós-guerra japonês captou a atenção dos media. Durante algum tempo, os grupos 

gozaram de algum protagonismo na esfera pública, incluindo cobertura por parte de 

publicações semanais como a Bijutsu Techo e a Mizue, ou da Yomiuri Shimbun (uma 

das maiores editoras de jornais japoneses, que patrocinava as influentes exposições 

Yomiuri Indépendant). Porém, grande parte das vezes, as intervenções foram 

interpretadas, menos como acções de natureza artística, do que como parte do estilo de 

vida excêntrico das novas gerações. Uma combinação de factores levou a que se 

traçasse uma linha clara entre a produção artística dos grupos de vanguarda – fundada 

num conceito de arte ocidentalizado, por artistas que cultivavam as relações com os 

críticos especializados mais do que com o grande público –, e as artes tradicionais 

japonesas, como a gravura e cerâmica, que, apesar da perda de popularidade 

imediatamente após a guerra, gozavam de elevado estatuto junto da população.  

O contacto com os modelos teóricos e práticos europeus e americanos revelou um 

espaço a descoberto, não abarcado pela conotação artesanal de geijutsu ou o tom passé 

de bijutsu, que o conceito ocidental de arte vinha preencher. Contudo, as fronteiras 

pouco claras entre os três termos contribuíram para uma confusão e incerteza em torno 

do conceito de arte, esbatendo as fronteiras claras entre obra artística, entretenimento e 

espectáculo. Murakami Takashi considera a Torre do Sol [F.7], desenhada por Okamoto 

Tarou para a Expo 70 de Osaka, um ícone desta fusão de conceitos e do sentido festivo 

que absorveu e diluiu o radicalismo das vanguardas. Apesar da mensagem crítica e 

subversiva presente nas acções do Zero Jigen para esmagar a Expo, nas práticas do 

celebrado movimento Gutaï, e nos happenings de grupos como o Hi Red Center, 

nenhum destes veio a ter uma influência visível nas gerações que lhes sucederam.    

 

1970  E  M A I S  A L É M :  A S  G E R A Ç Õ E S  D O S  T R Ê S  N I I L I S M O S 

 

Uma amiga minha, um pouco mais nova do que aqueles que estiveram mais directamente envolvidos 

[nos motins estudantis], lembrou o tipo de mensagens enviadas pelos media ao seu grupo etário. Nas 

suas palavras, foi-lhes dito que era tolo e pouco fixe levar as coisas demasiado a sério. Os jovens eram 



encorajados a viver vidas despreocupadas ou pelo menos não-políticas, o que sublinha o problema de 

tornar a acção política eficaz e também ajuda a explicar a minimização do poder e a ênfase na emoção 

na estética kawaii. Aos olhos do mainstream, a rebelião exteriorizada como crítica implícita do status 

quo eram sinais do prevaricador / queixinhas que é incapaz de gaman (“tolerar”) ou suportar o kurou 

(“privação”) e que, portanto, não deve ser levado a sério. Esta geração é chamada a geração dos três 

niilismos (“sanmushugi no moshiko”) – sem vitalidade, responsabilidade e preocupação (mukiryoku, 

musekinin, e mukanshin). (Madge 1997: 165) 

Na sondagem que conduzi em 1992, pedi aos inquiridos que descrevessem os seus sentimentos para 

com a idade adulta e a infância. […] a grande maioria dos inquiridos […] descreveu a idade adulta 

como um período sombrio da vida: “A dureza de ter de sobreviver e ganhar a vida todos os dias, a 

dureza de sustentar uma família”. “Sociedade controlada, trabalho árduo para ajudar a sociedade, 

responsabilidade e esforço”. “É uma sociedade difícil em que tomamos responsabilidade por todas as 

nossas acções, o horário de trabalho é longo e falta tempo livre, o divertimento, a gentileza e a 

naturalidade são difíceis de proporcionar e exteriorizar”. “Um mundo de poder sujo”. “O nível de 

liberdade espiritual é menor do que o de uma criança, a responsabilidade para com as grandes 

organizações torna-se muito grande, os sonhos desaparecem à medida que a necessidade de nos 

conformarmos se aproxima”. “Um estrito trabalho-casa/casa-trabalho, não se pode deixar de 

trabalhar”. “A vida é solitária” (Kinsella 1995: 241, 242) 

 

Os indivíduos que viveram a sua infância nos anos que se seguiram à vaga de 

contestação estudantil e manifestações anti-tratado, foram expostos a uma retórica bem 

diferente do clima de agitação social, política e intelectual das primeiras décadas do 

pós-guerra. À medida que a tensão dos motins estudantis se desvaneceu, mitigada por 

um período de aparente prosperidade e optimismo que suavizou as posturas 

discordantes, teceu-se um discurso oficial, cada vez mais empolado, que culminou na 

Expo 70, cujo mote prometia “Harmonia e Progresso para a Humanidade”.  

Todo o recinto de 330 hectares em Suita, nos arredores de Osaka, se tornou o palco de 

uma encenação em grande escala com uma agenda ideológica específica: estimular a 

economia japonesa, abrindo-a a novos mercados; consolidar a imagem positiva de que o 

Japão, finalmente, gozava junto da comunidade internacional, depois da ostracização 

dos anos que seguiram à Segunda Guerra Mundial; e, principalmente, alterar a auto-

imagem negativa dos japoneses, que, apesar da espectacular recuperação no pós-guerra, 

continuava a ser colectivamente pressentida. Através da feira internacional, as 

autoridades nipónicas desejavam, acima de tudo, reconciliar a sociedade japonesa 

consigo mesma, demostrando que “o progresso e a modernização eram possíveis sem as 



desvantagens da poluição em grande-escala da cidade e da paisagem, ou da guerra 

nuclear, desde que a ciência e a tecnologia fossem feitas para servir a humanidade, 

respeitando as circunstâncias locais, naturais e culturais”. (Wesemael 2001: 566) A 

Expo 70 tornou-se, assim, o símbolo máximo de uma narrativa festiva em que ciência, 

tecnologia e arte caminhavam harmoniosamente de mãos dadas, representando o Japão 

renascido das cinzas, na vanguarda de um glorioso mundo novo, sem fronteiras.  

A Torre do Sol é, ainda hoje, um ícone citado pela cultura popular. Manga e anime 

como Crayon Shin-chan Storm-brewing Mouretsu! Adult Empire Strikes Back (o 8º 

filme da série Crayon Shin-chan de Usui Yoshito), 20th Century Boys de Urasawa 

Naoki e Naruto de Kishimoto Masashi, são alguns exemplos. Neste último, uma 

explosão suicida causada pelo ninja bombista Deidara, que é simultaneamente uma 

alusão à Torre do Sol – parodiando o célebre mote do artista Okamoto Taro, “geijutsu 

wa bakuhatsu da!” (“a arte é uma explosão!”) – e ao cogumelo atómico, reflecte a 

permanência e entrecruzamento de referências históricas e artísticas na cultura pop 

japonesa. [F.8]    

“Para as crianças, a encenação era real” (Murakami 2005: 119), mas com o declínio, 

durante os anos 70, da narrativa holística da década anterior, o futuro risonho que lhes 

fora prometido nunca chegou. O entusiasmo colectivo, gerado pelo fabuloso renascer 

das cinzas do Japão, deu, progressivamente, lugar a uma tomada de consciência do 

preço a pagar pelo crescimento económico espectacular. Se, por um lado, o boom do 

pós-guerra, resultado do comprometimento, dedicação e espírito de equipa dos 

trabalhadores japoneses, se traduziu num grande crescimento salarial, enorme 

produtividade e aumento substancial do nível de vida, por outro, exigiu sacrifícios como 

um horário laboral pesado e absorvente. Em 1986, o trabalhador médio japonês 

trabalhava 2.150 horas, contra 1924 do trabalhador americano e 1643 do trabalhador 

francês, e, dos quinze dias de férias a que tinha direito, utilizava apenas sete. Em 1988, 

numa sondagem governamental, mais de metade dos inquiridos afirmaram preferir mais 

tempo livre a um aumento salarial. Adicionalmente, as recessões de 1973 (crise 

petrolífera) e, principalmente, da segunda metade dos anos 80 (crise no mercado 

imobiliário, aumento da inflação e da taxa de desemprego, bancarrotas e contestação à 

reforma dos impostos, culminando no crash da bolsa de Tóquio em 1987, cujas réplicas 

se arrastaram durante os anos 90), constituíram um choque que “sublinhou o lado negro 

do milagre económico: a corrupção generalizada, o crime violento, a prostituição 



infantil, um aumento da taxa de suicídio entre os jovens e problemas ecológicos cada 

vez mais visíveis” (Brehm 2003: 12). O clima de insegurança e depressão foi agravado 

pelo ataque com gás sarin no metro de Tóquio pela seita AUN – popular entre 

estudantes universitários pelo apelo ao imaginário pop do manga e do anime – [F.9], o 

violento terramoto na região Kasai (ambos em 1995) e o acidente atómico em 

Tokaimura (1999).  

A discordância geral entre as expectativas das gerações pós-Ocupação em relação a 

questões fundamentais como o amor, a sexualidade, a amizade e a felicidade, e o mundo 

do trabalho e do ciclo de vida adulto, ainda organizado em termos de hierarquia, 

autoridade e giri – a obrigação de cada indivíduo pagar a sua dívida para com a 

sociedade –, tornou-se especialmente vincada no caso das raparigas. A proliferação da 

oferta de empregos de colarinho branco, como resultado da prosperidade económica que 

o Japão atingiu durante a década de 60, e os avanços tecnológicos que libertavam as 

mulheres casadas de uma parte significativa da carga das tarefas domésticas, não 

evitaram que, para a maioria das raparigas, esta abundância se traduzisse em mais 

tempo investido no papel de mães e donas-de-casa. Neste sentido, os direitos cívicos e 

estatuto de igualdade teoricamente adquiridos pelas mulheres no período da Ocupação, 

não foram, durante as décadas seguintes, verdadeiramente sentidos ou usufruídos pelas 

jovens raparigas. Na prática, continuavam relegadas para funções de secretariado, 

vinculadas às obrigações para com a família e à missão sagrada e intocável da 

maternidade.  

O fenómeno sociológico dos solteiros-parasita, jovens empregados que optam por 

viver em casa dos pais durante as casas dos 20 e 30 anos, gastando todo o seu salário em 

bens materiais e recusando-se a casar e constituir família, é habitualmente conotado 

com o emergir de subculturas jovens femininas como o gyaru, o kogyaru e o roriita, 

assim como da subcultura otaku, constituída por fãs obsessivos, geralmente (ainda que 

não necessariamente) de ficção científica, manga, anime, tokusatsu e jogos de 

computador (com um sentido semelhante ao termo inglês nerd ou geek). A preferência 

por dissipar o dinheiro na gratificação imediata dos prazeres mundanos, em vez de 

investi-lo na constituição de um futuro independente – por vezes recorrendo a métodos 

“vergonhosos” como o enjo-kousai para sustentar um estilo de vida acima das suas 

possibilidades financeiras – pode ser interpretado como rejeição de uma ideologia 

imposta de (re)produtividade. [F.10] 



Ao dobrar as regras e contornar – ou pura e simplesmente, negar –, os papéis sociais 

impostos, o surgimento da cultura kawaii promoveu um padrão comportamental 

segundo o qual “os jovens se tornavam populares de acordo com a sua aparente 

fragilidade, dependência e inabilidade, mais do que pelas suas forças e capacidades” 

(Kinsella 1995: 237). A cuteness tornou-se sinónimo de uma imagem idealizada da 

infância, livre das amarras do giri e da prisão da vida adulta, percepcionada como um 

período deprimente, corrupto e esgotante. Ao contrário da tradição Ocidental, que 

associa a vida adulta à emancipação e capacidade de exercer a vontade individual, na 

óptica da esfera pública japonesa – alicerçada no modelo filosófico de Confúcio, que 

afirma implicitamente que a hierarquia é uma condição natural nas sociedades humanas 

–, a “maturidade é, normalmente, percepcionada como a capacidade de cooperar bem 

num grupo, aceitar compromissos, cumprir as obrigações para com os pais, os chefes, 

etc. e levar a cabo as responsabilidades sociais” (Long 1992: online). A língua japonesa 

reflecte, em si, uma sociedade fortemente hierarquizada e pensada no colectivo: os 

tempos verbais, pronomes pessoais, substantivos e adjectivos têm terminações 

específicas aplicadas segundo relações de superioridade e inferioridade, e a lista de 

honoríficos é longa (-san, -chan, -kun e -sama são alguns exemplos). Neste sentido, “a 

rebeldia face à sociedade na cultura jovem japonesa desenvolveu [-se], na mesma 

medida, como uma rebeldia face à idade adulta” (Long 1992: online) e aos seus 

constrangimentos – independentemente das diferentes formas que estes assumem, para 

homens e mulheres, rapazes e raparigas.   
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LEGENDA DAS 

IMAGENS 

 

NOTA 1: Como referi na introdução, apesar de ter optado pelo Chicago style para as citações 

bibliográficas em geral, utilizo o sistema APA na legenda técnica das figuras que, pela sua vocação 

pedagógica, me parece proporcionar um melhor entendimento do tipo e diversidade das fontes 

iconográficas utilizadas (uma vez que estas atravessam um espectro amplo, que vai desde o low brow de 

sites de partilha de fan art ou designers de merendas em estilo kyaraben, às referências mais 

convencionais em livros de arte).  

NOTA 2: As imagens foram modificadas por mim (recortadas, corrigidas, etc.) de modo a integrarem-se 

na composição das páginas referentes à pesquisa iconográfica.  
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http://www.animecharactersdatabase.com/en/imageviewer.php?cimgid=229 

Edward Wong Hau Pepulu Tivrusky IV, a.k.a., Radical Edward [personagem], 1998: 

Watanabe, Shin'ichiou (Realizador de anime), Nobumoto, Keiko (Guionista); estúdios 

Sunrise. (Abril 3,1998 – Abril 23, 1999). Cowboy Bebop [Anime, 26 episódios, cor, som). 

Japão. 

16.  [À esquerda] Nara, Yoshitomo. (1996). Harmless Kitty [Pintura a acrílico sobre algodão, 

150 x 140 cm]. S/l. Yoshitomo Nara: Lullaby Supermarket. De Stephan Trescher, 

Yoshitomo Banana, Yoshitomo Nara, Manfred Rothenberger (ed.). Nuremberga: Verlag für 

Moderne Kunst Nurnberga, 2002 (2ª edição). 36.  
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[À direita] Nara, Yoshitomo. (1995). Abandoned Puppy [Pintura a acrílico sobre algodão, 

120 x 110 cm]. S/l. Yoshitomo Nara: Lullaby Supermarket. De Stephan Trescher, 

Yoshitomo Banana, Yoshitomo Nara, Manfred Rothenberger (ed.). Nuremberga: Verlag für 

Moderne Kunst Nurnberga, 2002 (2ª edição). 35.  

17. S/a. (S/d). S/t [Ilustração oficial do personagem Aoyagi Ritsuka]. S/l. Recolhida em 

Outubro 5, 2011, em http://www.cosplayhouse.com/Loveless-Ritsuka-Aoyagi-Cosplay-

Wig.html 

Aoyagi Ritsuka [personagem], 2002: Yamada, Risa (Mangaka). (Maio, 2002 – em 

publicação). Loveless [Manga publicado na revista Monthly Comic Zero Sum (ed. 

Ichijinsha)]. Japão. 

 

GHOST SHELL 

1.  M/M Paris (Designers gráficos). (2000). No Ghost Just a Shell (Pierre Huyghe and 

Philippe Parreno) [Poster serigrafado a 3 cores, 120 x 176 cm]. Paris. Recolhida a Outubro 

3, 2011, em http://blog.artales.fr/2011/3/no-ghost-just-a-shell/ 

2. Azuma, Hiroki (Teórico crítico). (2001). The postmodern world image (the “database” 

model) [Diagrama]. Japão. Otaku: Japan's Database Animals. De Hiroki 

Azuma.Minneapolis: University of Minnesota Press, 2009. 33.  

3. S/a. (S/d). s/t [Fotografia de sinal para a porta com a personagem Izumi Konata]. S/l. 

Recolhida a Outubro 3, 2011, em 

http://s552.photobucket.com/albums/jj344/senorquentinos/Blog/?action=view&current=sets

umei-ds02.jpg(acedido Outubro 3, 2011) 

Izumi Konata [personagem], 204: Yoshimizu, Kagami (Mangaka). (Janeiro, 204 – em 

publicação). Lucky ☆ Star [Manga yonkoma publicado na revista Comptiq (ed. Kadokawa 

Shoten)]. Japão. 

4.  Varg (Colaborador no site figure.fm). (2011). Figma 094 - Arashiyama Hotori [Fotografia 

de estatueta]. S/l. Recolhida a Outubro 3, 2011, em 

http://www.figure.fm/post/en/27888/Figma+094+-+Arashiyama+Hotori.html 

Hotori Arashiyama [personagem], 2005: Ishiguro, Masakazu (Mangaka). (Março 30, 2005 – 

em publicação). And Yet The Town Moves... (Soredemo Machi wa Mawatteiru) [Manga 

publicada na revista YoungKing OURs (ed. Shounen Gahousha)]. Japão.  

5. [À esquerda] S/a. (S/d). S/t. [Fan art digital da personagem Hatsune Miku]. S/l. Recolhida a 

Outubro 3, 2011, em http://www.abstractnonsense.info/moe/wp-

content/uploads/2007/09/hatsune_miku/thumb/hatsune_miku_05_th.jpg 
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Hatsune Miku [personagem], 2007: Crypton Future Media (Companhia multimédia). 

(Agosto 31, 2007). Character Vocal Series 01 (Vocaloid 2) [Software de sintetizador 

musical da Yamaha Corporation]. Sapporo, Japão. 

[À direita] S/a. (S/d). S/t [Ilustração oficial da personagem Di Gi Charat.]. S/l. Recolhida 

em Outubro 3, 2011, de http://am11pm7.files.wordpress.com/2011/05/moe-27556-

sample.jpg  

Di Gi Charat [personagem], 1998: Koge-Donbo (mangaka). (Julho, 1998 –em publicação). 

Di Gi Charat [Manga publicado na revista Dengeki Daioh (ed. Broccoli Books)]. Japão.   

6. Huyghe, Pierre (Artista multimédia). (2001). One Million Kingdoms, [Vídeo DigiBeta 

(still), 6’00’’, cor, som]. França. Recolhida a Outubro 4, 2011, em 

http://www.pbs.org/art21/slideshow/popup.php?slide=1496#  

7. Parreno, Philippe (Artista plástico e realizador). (2000). Anywhere Out of the World [Vídeo 

(still), cor, som]. S/l. Recolhida a Outubro 4, 2011, em http://blog.artales.fr/2011/3/no-

ghost-just-a-shell/  

8. S/a. (S/d). S/t [Ilustração oficial do anime Ghost In The Shell: Stand Alone Complex]. S/l. 

Recolhida a Outubro 4, 2011, em http://2.bp.blogspot.com/-aq7f-

KvYy_A/TZpX8_P1vLI/AAAAAAAACPM/Lf2PwbcajZg/s640/Konachan.com+-

+20506+ghost_in_the_shell+gun+kusanagi_motoko+red_eyes+weapon+white+Motoko+Ku

sanagi+The+Major+Ghost+In+The+Shell.jpg 

Major Kusanagi Motoko [personagem], 1989: Shirou, Masamune (Mangaka). (1989 – 

1997). Ghost in The Shell (Koukaku Kidoutai) [Manga publicado na revista Young 

Magazine (ed. Kodansha)]. Japão.   

9. Huyghe, Pierre (Artista multimédia), Parreno, Philippe (Artista plástico e realizador). 

(Dezembro de 2002). A Smile Without a Cat (A Celebration of Annlee’s Vanishing) [Fogo 

de artifício]. Miami Beach, Florida. Recolhida a Outubro 4, 2011, em 

http://blog.artales.fr/2011/3/no-ghost-just-a-shell/  
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1. [Em cima] Murakami, Takashi (Artista plástico). (1993). DOB-kun [Desenho].Japão. 

Recolhida a Fevereiro 2, 2010, http://aniota.jp/mt/archives/img/DOBkun_s_u.jpg  

[Em baixo] Murakami,Takashi (Artista plástico). (1998). Mean in Blue [Pintura a acrílico]. 

Japão. Recolhida a Fevereiro 2, 2010, em 

http://www.creativepooldesign.de/mood_art/murakami_01_02.html  

2. Murakami,Takashi (Artista plástico). (2002). Tan Tan Po Pucking, a.k.a. Gero Tan [Pintura 

a acrílico sobre tela sobre painel, 360 x 540x6,7 cm]. S/l. Recolhida a Fevereiro 7, 2010, em 
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3. [Em cima] Oushima, Naoto (Designer de jogos de vídeo e programador), Naka, Yuji 

(Designer de jogos de vídeo e programador), Watanabe, Akira (Ilustrador); SEGA 

(Companhia de software e hardware para jogos vídeo). (S/d). S/t (Ilustração oficial de 

Sonic The Hedgehog). Japão. Recolhida a Fevereiro 2, 2010, em 

http://www.theage.com.au/ffximage/2007/07/23/sega1_narrowweb__300x471,0.jpg 

Sonic The Hedgehog [personagem], 1991: Oushima, Naoto (Designer de jogos de vídeo e 

programador), Naka, Yuji (Designer de jogos de vídeo e programador), WATANABE, 

Akira (Ilustrador); SEGA (Companhia de software e hardware para jogos vídeo). (1991 – 

actualidade). Sonic The Hedgehog [personagem ficcional da série de jogos de vídeo Sonic 

The Hedgehog e mascote oficial da SEGA]. Japão.    

[Em baixo] Disney, Walt, Iwerks, Ub. (S/d). S/t (Ilustração oficial de Mickey Mouse). 

E.U.A. Recolhida a Fevereiro 2, 2010, em 

http://msp60.photobucket.com/albums/h20/klh3469/Mickey_Mouse1.gif  

Mickey Mouse [personagem], 1928: Disney, Walt, Iwerks, Ub. (1928 – actualidade). 

Mickey Mouse [mascote oficial da The Walt Disney Company]. E.U.A.  

4. Murakami,Takashi (Artista plástico). (1998). The Castle of Tin Tin [Pintura a acrílico sobre 

tela montada sobre painel, 300 x 300 cm]. S/l. Recolhida a Fevereiro 7, 2010, em 

http://www.guggenheimbilbao.es/microsites/murakami/secciones/galeria/galeria_imagenes_

detalle.php?idioma=eu&height=700&width=540&id_imagen=6 

5. Bellmer, Hans (Artista plástico). (1935). Die Puppe [Fotografia]. Alemanha. Compulsive 

Beauty. Hal Foster. Cambridge (Mass., USA): MIT Press, 1995. 100.  

6. Murakami, Takashi (Artista plástico). (1995). DOB. S/l. Recolhida a Fevereiro 7, 2010, em 

http://www.creativepooldesign.de/mood_art/murakami_01_02.html  

7. Murakami,Takashi (Artista plástico). (1995). PSCHITT (blue) [Pintura a acrílico]. S/l. 1995. 

Recolhida a Outubro 5, 2011, em 

http://farm4.static.flickr.com/3141/2666112299_1286fcfb1d_o.jpg 

8. Murakami,Takashi (Artista plástico). (1994). ZuZaZaZaZaZa [Serigrafia sobre tela montada 

sobre painel, 150 x 170 cm]. S/l. Recolhida a Fevereiro 7, 2010, em 

http://www.natcreole.com/art.shiftingflag.htm  

9. Murakami,Takashi (Artista plástico). (1998). Rose Milk (Kanou Sansetsu) [pintura a acrílico 

sobre tela sobre painel, 50x60 cm]. S/l. Super Flat. Takashi Murakami. Tóquio: Madra, 

2000, 40. 

10. [À esquerda] Murakami, Takashi (Artista plástico). (1997). HIROPON [Escultura de óleo, 

acrílico, fibra de vidro e ferro, 193x212x150 cm]. S/l. Super Flat. De Murakami Takashi. 

Tóquio: Madra, 2000. 40. 
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[À direita] Murakami,Takashi (Artista plástico). (1998). My Lonesome Cowboy [Escultura 

de óleo, acrílico, fibra de vidro e ferro, 288x117x90 cm]. S/l. Super Flat. De Murakami 

Takashi. Tóquio: Madra, 2000. 40. 

11. Ruscha, Ed (Artista plástico). (1967). Adios, [Pintura a óleo sobre tela, 152,4 x 137,2 cm]. 

E.U.A. Ed Ruscha. De Richard D. Marshall. Londres: Phaidon Press, 2005. 54. 

12. Murakami, Takashi (Artista plástico). (1995). DOB’s March (à direita) e Forest of DOB (à 

esquerda) [vista de instalação]. S/l. Recolhida a Fevereiro 7, 2010, em 

http://www.creativepooldesign.de/mood_art/murakami_05_06.html 

 

LAÇOS 

1. Mizushima, Seiji (Realizador de anime), Kuroda, Yousuke (Guionista), Sunrise (Estúdio). 

(2009). Mobile Suit Gundam 00 (Kidou Senshi Gandamu Daburu OO) [2ª temporada do 

anime (stills), 25’, cor, som]. Japão. Still capturado pela autora.  

2. Mizushima, Seiji (Realizador de anime), Kuroda, Yousuke (Guionista), Sunrise (Estúdio). 

(2009). Mobile Suit Gundam 00 (Kidou Senshi Gandamu Daburu OO) [2ª temporada do 

anime (still), 25’, cor, som]. Japão. Still capturado pela autora.  

3. Mizushima, Seiji (Realizador de anime), Kuroda, Yousuke (Guionista), Sunrise (Estúdio). 

(2009). Mobile Suit Gundam 00 (Kidou Senshi Gandamu Daburu OO) [2ª temporada do 

anime (still), 25’, cor, som]. Japão. Still capturado pela autora.  

4. (2010). S/t [Fotografia de um pino de obras]. Tóquio, Japão. Fotografia da autora.  

5. S/a. (2010). S/t [Publicidade ao filme Mobile Suit Gundam 00 the Movie: A wakening of the 

Trailblazer publicada na revista Newtype]. Japão. Recolhida a Outubro 6, 2011, em 

http://www.zerochan.net/119311  

6. Mizushima, Seiji (Realizador de anime), Kuroda, Yousuke (Guionista), Sunrise (Estúdio). 

(Fevereiro 22, 2009). Mobile Suit Gundam 00 (Kidou Senshi Gandamu Daburu OO) – 

"Rebirth" (“Saisei”). [25º episódio da 2ª temporada do anime (still), 25’, cor, som]. Japão. 

Still capturados pela autora.  

7. Mizushima, Seiji (Realizador de anime), Kuroda, Yousuke (Guionista), Sunrise (Estúdio). 

(Fevereiro 22, 2009). Mobile Suit Gundam 00 (Kidou Senshi Gandamu Daburu OO) – 

"Anew Returns" (Anyuu Ritaan). [20º episódio da 2ª temporada do anime (still), 25’, cor, 

som]. Japão. Still capturado pela autora.  

8. Fotografia da autora (2010).  

9. Anno, Hideaki (Criador da série, guionista) Sadamoto, Yoshiyuki (Designer de 

personagens), Gainax (Estúdio) e Tatsunoko (Estúdio). (Julho 19, 1997). The End of 

Evangelion (Shin Seiki Evangerion Gekijou-ban) – “Episode 26: ‘One more final: I need 
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you’” (“Magokoro o, Kimi ni”) [longa-metragem de anime (still), 87’, cor, som). Japão. Still 

capturado pela autora.  

 

LOLI POP 

1. Aida, Makoto (Artista plástico). (1991). AZEMICHI (a path between rice fields) [Pintura a 

acrílico e pigmento mineral japonês sobre papel japonês montado sobre painel, 73 × 52cm]. 

Colecção do Toyota Municipal Museum of Art, Japão. Recolhida a Outubro 6, 2011, em 

http://index-magazin.com/abwechslungsreich-fokussiert/ 

2. Nanase, Aoi (Mangaka, ilustradora). (2002). Lolita Lolita [página de doujinshi derivativo 

da série Di Gi Charat]. Japão. Lolita Lolita. De Nanase Aoi. S/l: Pink Dinosaur, 2002. 2.   

3. Azuma, Kiyohiko [Mangaka]. (2003). Azumanga Daioh – The First Dream of the New Year 

[Yonkoma]. Japão. Azumanga Daioh: The Manga (vol. 1). Azuma Kiyohiko. Houston 

(Texas, EUA): ADV Manga, 203. 13.  

4. MR. (Artista plástico). (2003). A 15minutes from Shiki-Station [Pintura a acrílico 

sobre tela, 162 x 130 cm]. Japão. Recolhida a Outubro 6, 2011, em 

http://www.galerieperrotin.com/artiste-Mr.-31.html# 

5. [Em cima] MR. (Artista plástico). (2003). S/t [Pintura a acrílico sobre tela,73 x 63 x 

2 cm]. Japão. Recolhida a Outubro 6, 2011, em http://www.galerieperrotin.com/artiste-

Mr.-31.html# 

[Em baixo] MR. (Artista plástico). (2003). And then it’s Kobe [Pintura a acrílico 

sobre tela, 53 x 41 cm]. Japão. Recolhida a Outubro 6, 2011, em 

http://www.galerieperrotin.com/artiste-Mr.-31.html 

6. MR. (Artista plástico). (2003). S/t [Fotografia da exposição “Mr.” na Galeria Emmanuel 

Perrotin]. Paris, França. Recolhida a Outubro 6, 2011, em 

http://www.galerieperrotin.com/artiste-Mr.-31.html 

7. S/a. (S/d). S/t [Fotografia da modelo Aoki Misako para a marca Baby The Stars Shine 

Bright]. Japão. Recolhida a Outubro 6, 2011, em 

http://lovemisakoaoki.tumblr.com/post/4716769793 

 

MAGIA NEGRA 

1. [À esquerda] Morgan, S.H (Colaborador do site The Obakemono Project: A Gaijin’s Guide 

to the Fantastic Folk Monsters of Japan). (S/d). S/t (Ilustração de uma yama-uba]. S/l. 

Recolhida a Outubro 5, 2011, em http://www.obakemono.com/obake/yamauba/ 

[À direita] S/a. (S/d). S/t [Fotografia da representação de uma yamamba numa peça de 
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yamanba 

2. S/a. (2004). S/t [Capa da revista EGG (pormenor)]. Japão. Recolhida a Outubro 5, 2011, em 

http://3.bp.blogspot.com/-gsDzlLEi2-

4/TdtZQm0zR6I/AAAAAAAAAjA/2iZIcM4nLtE/s1600/ganguru015.jpg 

3. S/a. (S/d). S/t [Fotografia de kigurumin]. Japão. Recolhida a Outubro 5, 2011, em 

http://1.bp.blogspot.com/_CY95LtWcXZU/TOaagAw0gYI/AAAAAAAAJKo/sOs2kDA9-

jk/s1600/kigurumi2-1_jpg.jpg 

4. Ikuhara, Kunihiko (Realizador de anime), J.C.Staff (Estúdio). (1997). Revolutionary Girl 

Utena (Shoujo Kakumei Utena) [Anime (still), cor, som]. Japão. Recolhida a Outubro 5, 

2011, em http://www.perryandtsua.com/Utena/ABAnthy/Anthy002.JPG 

5. Yokoyama, Mitsuteru (Mangaka), Ikeda, Hiroshi (Realizador de anime), Toei Animation 

(Estúdio). (1966 – 1968). Sally The Witch (Mahoutsukai Sari) [Anime (still), cor, som]. 

Japão. Recolhida a Outubro 5, 2011, em http://cdn.ifanboy.com/wp-

content/uploads/2011/07/Sally_the_witch_2_500_11.jpg 

6.  Takeuchi, Naoko (Mangaka), Toei Animation (Estúdio). (S/d). S/t [Ilustração oficial de 
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Y/s1600/moon.jpg 

7. Shinbou, Akiyuki (Realizador de anime), Urobuchi, Gen (Guionista), Aoki, Ume (Designer 

de personagens). (Janeiro 7, 2011). Puella Magi Madoka Magika – “We sort of met in a 

dream…” (“Yume no naka de atta, you na…”). [1º episódio do anime (still), 25’, cor, som]. 

Japão. Still capturado pela autora.  

8. Aoki, Ume (Designer de personagens), Shinbou, Akiyuki (Realizador de anime). (2011). S/t 

[Ilustração oficial do familiar Kyuubee, do anime Puella Magi Madoka Magika]. Japão. 

Recolhida a Outubro 5, 2011, em http://img163.imageshack.us/img163/8814/chara5img.png 

9. Shinbou, Akiyuki (Realizador de anime), Urobuchi, Gen (Guionista), Aoki, Ume (Designer 

de personagens). (Março 4, 2011). Puella Magi Madoka Magika – “That, I will not allow” 

(“Sonna no, atashi ga yurusanai…”). [9º episódio do anime (stills), 25’, cor, som]. Japão. 

Stills capturados pela autora.  

10. Shinbou, Akiyuki (Realizador de anime), Urobuchi, Gen (Guionista), Aoki, Ume (Designer 

de personagens). (Março 4, 2011). Puella Magi Madoka Magika – “The last path left” 

(“Saigo ni nokotta michishirube”). [11º episódio do anime (stills), 25’, cor, som]. Japão. 

Stills capturados pela autora.  

11. Shinbou, Akiyuki (Realizador de anime), Urobuchi, Gen (Guionista), Aoki, Ume (Designer 
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dream…” (“Yume no naka de atta, you na…”). [1º episódio do anime (still), 25’, cor, som]. 

Japão. Stills capturados pela autora.  

12. Shinbou, Akiyuki (Realizador de anime), Urobuchi, Gen (Guionista), Aoki, Ume (Designer 

de personagens). (Março 11, 2011). Puella Magi Madoka Magika – “I won't depend on 

anyone anymore” (“Mou dare ni mo tayoranai”). [10º episódio do anime (stills), 25’, cor, 

som]. Japão. Stills capturados pela autora.  

13. Shinbou, Akiyuki (Realizador de anime), Urobuchi, Gen (Guionista), Aoki, Ume (Designer 

de personagens). (Março 11, 2011). Puella Magi Madoka Magika – “I'm not afraid of 

anything anymore” (“Mou nani mo kowakunai”). [10º episódio do anime (stills), 25’, cor, 

som]. Japão. Stills capturados pela autora.  

14. Shinbou, Akiyuki (Realizador de anime), Urobuchi, Gen (Guionista), Aoki, Ume (Designer 

de personagens). (Março 11, 2011). Puella Magi Madoka Magika – “I'm not afraid of 

anything anymore” (“Mou nani mo kowakunai”). [10º episódio do anime (stills), 25’, cor, 

som]. Japão. Stills capturados pela autora.  

 

MOE, MOE. KYUN! 

1. S/a. (S/d). S/t [Fotografia de estatueta da personagem Akiyama Mio, personagem de K-ON, 

intervencionada digitalmente com texto]. S/l. Recolhida a Outubro 6, 2011, em 

http://otakudepot.com/blog/tag/moe-moe-kyun-2/ 

2. Yoshimizu, Kagami (Mangaka), Takemoto Yasuhiro (Realizador de anime), Kyoto 

Animation [Estúdio]. (Agosto 12, 2007). Lucky ☆ Star – "There is Substance in 2-D" ("Niji 

ni Honshitsu Ari") [19º episódio do anime (still), 25’, cor, som). Japão. Still capturado pela 

autora.  

3. Yoshimizu, Kagami (Mangaka), Takemoto Yasuhiro (Realizador de anime), Kyoto 

Animation [Estúdio]. (Agosto 5, 2007). Lucky ☆ Star – “To Each Her Own” 

(“Juunintoiro”) [18º episódio do anime (still), 25’, cor, som). Japão. Still capturado pela 

autora.  

4. [À esquerda] Takeuchi, Naoko (Mangaka), Toei Animation (Estúdio). (S/d). S/t [Ilustração 

oficial de Tsukino Usagi, protagonista de Pretty Soldier Sailor Moon]. Japão. Recolhida a 

Outubro 6, 2011, em http://sailorsite.webs.com/photos/sailormoon-serena-usagi/SMoon.jpg 

[À direita] Aoki, Ume (Designer de personagens), Shinbou, Akiyuki (Realizador de anime). 

(2011). S/t [Ilustração oficial de Kaname Madoka, protagonista Puella Magi Madoka 

Magika]. Japão. Recolhida a Outubro 5, 2011, em http://wiki.puella-

magi.net/Madoka_Kaname 

http://otakudepot.com/blog/tag/moe-moe-kyun-2/
http://wiki.puella-magi.net/Madoka_Kaname
http://wiki.puella-magi.net/Madoka_Kaname


5. Azuma, Kiyohiko [Mangaka]. (2003). Azumanga Daioh [Yonkoma]. Japão. Azumanga 

Daioh: The Manga (vol. 1). Azuma Kiyohiko. Houston (Texas, EUA): ADV Manga, 203. 

Capa.  

6. S/a. (1999). Multi HMX-12 [Ilustração em To Heart Visual Fan Book, Tóquio: Digital 

Works, 1999]. Japão. Otaku: Japan's Database Animals. De Hiroki Azuma. Minneapolis: 

University of Minnesota Press, 2009. 77. 

7. Azuma, Kiyohiko (Mangaka). (2003). Azumanga Daioh [Yonkoma]. Japão. Azumanga 

Daioh: The Manga (vol. 1). De Azuma Kiyohiko. Houston (Texas, EUA): ADV Manga, 

203. 6, 7. 

8. Azuma, Kiyohiko (Mangaka). (2009). Yotsuba&! [Manga]. Japão. Yotsuba&! (vol.4). De 

Azuma Kiyohiko. Nova Iorque: Yen Press, 2009. Capa.  

9. Yuki, Ohshima (Designer de personagens e modelos de figuras), Shin’ichi, Yuki 

(Ilustrador). (2004). Weekly Dearest My Brother (Shuukan Watashi no Onii-chan) 

[exemplar de uma série de seis manga (acompanhados por um modelo de figura em 

plástico), publicados pela MediaWorks, entre 203 e 204]. Japão. Little Boy: The Arts of 

Japan's Exploding Subculture. De Murakami Takashi. Connecticut: Yale University Press, 

2005. 172.  

10. Yoshimizu, Kagami (Mangaka), Takemoto Yasuhiro (Realizador de anime), Kyoto 

Animation [Estúdio]. (Agosto 12, 2007). Lucky ☆ Star – "There is Substance in 2-D" ("Niji 

ni Honshitsu Ari") [19º episódio do anime (still), 25’, cor, som). Japão. Still capturado pela 

autora.  

11. Morikawa, Kaichirou (Teórico do design). (2004). Wabi-sabi-moe [Folheto descritivo dos 

conceitos de wabi, sabi e moe, publicado em Morikawa, ed., Otaku: Persona = Space 

=City, cat. para a 9º Exposição Internacional de Arquitectura da Bienal de Veneza 

(Gentousha, Setembro 10, 204), 36]. S/l. Little Boy: The Arts of Japan's Exploding 

Subculture. De Murakami Takashi. Connecticut: Yale University Press, 2005.  

12. Chris 73 (Utilizador e colaborador do site Wikipedia.com). (2005). Amadera [Tigela de chá 

wabi-sabi, do período Azuchi-Momoyama, século XVI]. S/l. Recolhida a Outubro 6, 2011, 

em http://en.wikipedia.org/wiki/File:Black_Raku_Tea_Bowl.jpg 

13. Igarashi, Mikio (Mangaka). (1989). Bonobono [Yonkoma]. Japão. BONOBONO Volume 1. 

De Igarashi Mikio. Tóquio: Bamboo Comics (ed. Takeshobo), 1989. 9.  

14. Aida, Yuu (Mangaka), Madhouse (Estúdios). (S/d). S/t [Ilustração oficial do anime 

Gunslinger Girl]. Japão. Recolhida a Outubro 6, 2011, em 

http://www.wallpaperpimper.com/wallpaper/Anime_&_Manga/Gunslinger_Girl/Gunslinger

-Girl-3-Y14T64S8WF-1024x768.jpg 

15. Himaruya, Hidekazu (Mangaka). (2008). Hetalia: Axis Powers [Capa do primeiro volume 

do manga Hetalia: Axis Powers, publicado pela editora Gentosha]. Japão. Recolhida a 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ohshima_Yuki&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/New_Haven,_Connecticut
http://en.wikipedia.org/wiki/New_Haven,_Connecticut
http://commons.wikimedia.org/wiki/User:Chris_73
http://www.wallpaperpimper.com/wallpaper/Anime_&_Manga/Gunslinger_Girl/Gunslinger-Girl-3-Y14T64S8WF-1024x768.jpg
http://www.wallpaperpimper.com/wallpaper/Anime_&_Manga/Gunslinger_Girl/Gunslinger-Girl-3-Y14T64S8WF-1024x768.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Hetalia:_Axis_Powers
http://en.wikipedia.org/wiki/Hetalia:_Axis_Powers


Outubro 6, 2011, em http://www.yukianimereviews.com/hetalia-axis-powers-anime-

announced/ 

16. S/t. [Fan art da personagem Chibitalia]. S/l. Recolhida a Outubro 6, 2011, em 

http://3.bp.blogspot.com/_4_L82Jmrt94/SmnMOd7SnPI/AAAAAAAAASc/bvGWdODGc

AQ/s1600-h/chibitalia.jpg 

  

O  CASO  DE AYANAM I  REI 

1. S/a. (2008). Rei Uniform [Ilustração publicada na revista NewType 100% Collection]. S/l. 

Recolhida a Outubro 4, 2011, em http://wiki.evageeks.org/images/7/75/Rei_Uniform.jpg 

Ayanami Rei [personagem], 1995: Anno, Hideaki (realizador de cinema e cinema de 

animação), Sadamoto, Yoshiyuki (designer de personagens e mangaka); estúdios Gainax e 

Tatsunoko. (Outubro 4, 1995 – Março 27, 1996). Neon Genesis Evangelion (Shin Seiki 

Evangerion) [Anime, 26 episódios, cor, som). Japão.  

2. Anno, Hideaki (Criador da série, guionista), Sadamoto, Yoshiyuki (Designer de 

personagens), Tsurumaki, Kazuya (Realizador de anime), Gainax (Estúdio) e Tatsunoko 

(Estúdio). (Março 20, 1996). Neon Genesis Evangelion (Shin Seiki Evangerion) – “Do you 

love me?” (“Owaru sekai”, lit. “A World That's Ending”) [25º episódio do anime (still), 25’, 

cor, som). Japão. Still capturado pela autora.  

3. Anno, Hideaki (Criador da série, guionista), Sadamoto, Yoshiyuki (Designer de 

personagens), Tsurumaki, Kazuya (Realizador de anime), Gainax (Estúdio) e Tatsunoko 

(Estúdio). (Março 20, 1996). Neon Genesis Evangelion (Shin Seiki Evangerion) – “Do you 

love me?” (“Owaru sekai”, lit. “A World That's Ending”) [25º episódio do anime (still), 25’, 

cor, som). Japão. Stills capturados pela autora.  

4. Anno, Hideaki (Criador da série, guionista), Sadamoto, Yoshiyuki (Designer de 

personagens), Tsurumaki, Kazuya (Realizador de anime), Gainax (Estúdio) e Tatsunoko 

(Estúdio). (Março 6, 1996). Neon Genesis Evangelion (Shin Seiki Evangerion) – “Rei III” 

(“Namida”, lit. “Tears”) [23º episódio do anime (still), 25’, cor, som). Japão. Stills 

capturados pela autora.  

5. Anno, Hideaki (Criador da série, guionista), Sadamoto, Yoshiyuki (Designer de 

personagens), Tsurumaki, Kazuya (Realizador de anime), Gainax (Estúdio) e Tatsunoko 

(Estúdio). (Novembro 1, 1995). Neon Genesis Evangelion (Shin Seiki Evangerion) – “Rei I” 

("Rei, kokoro no mukou ni”, lit. “Rei, Beyond the Heart") [5º episódio do anime (still), 25’, 

cor, som). Japão. Stills capturados pela autora.  

6. Anno, Hideaki (Criador da série, guionista), Sadamoto, Yoshiyuki (Designer de 

personagens), Tsurumaki, Kazuya (Realizador de anime), Gainax (Estúdio) e Tatsunoko 

(Estúdio). (Março 20, 1996). Neon Genesis Evangelion (Shin Seiki Evangerion) – “Do you 

http://www.yukianimereviews.com/hetalia-axis-powers-anime-announced/
http://www.yukianimereviews.com/hetalia-axis-powers-anime-announced/
http://3.bp.blogspot.com/_4_L82Jmrt94/SmnMOd7SnPI/AAAAAAAAASc/bvGWdODGcAQ/s1600-h/chibitalia.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_4_L82Jmrt94/SmnMOd7SnPI/AAAAAAAAASc/bvGWdODGcAQ/s1600-h/chibitalia.jpg
http://wiki.evageeks.org/images/7/75/Rei_Uniform.jpg


love me?” (“Owaru sekai”, lit. “A World That's Ending”) [25º episódio do anime (still), 25’, 

cor, som). Japão. Still capturado pela autora.  

7. Anno, Hideaki (Criador da série, guionista), Sadamoto, Yoshiyuki (Designer de 

personagens), Tsurumaki, Kazuya (Realizador de anime), Gainax (Estúdio) e Tatsunoko 

(Estúdio). (Fevereiro 28, 1996). Neon Genesis Evangelion (Shin Seiki Evangerion) – “Don’t 

be.” (“Semete, ningen rashiku, lit. “At Least, Be Human”) [22º episódio do anime (still), 

25’, cor, som). Japão. Still capturado pela autora. 

 

 PYROMANIAC DAY/DEAD OF NIGHT

1. Nara, Yoshitomo (Artista plástico). (1999). Pyromaniac Day (díptico) [Pintura a acrílico 

sobre tela, 120x110 cm]. S/l. Yoshitomo Nara: Lullaby Supermarket. De Stephan Trescher, 

Yoshitomo Banana, Yoshitomo Nara, Manfred Rothenberger (ed.). Nuremberga: Verlag für 

Moderne Kunst Nurnberga, 2002 (2ª edição). 90.  

2. Nara, Yoshitomo (Artista plástico). (1999). Pyromaniac Dead of Night (díptico) [Pintura a 

acrílico sobre tela, 120x110 cm]. S/l. Yoshitomo Nara: Lullaby Supermarket. De Stephan 

Trescher, Yoshitomo Banana, Yoshitomo Nara, Manfred Rothenberger (ed.). Nuremberga: 

Verlag für Moderne Kunst Nurnberga, 2002 (2ª edição). 91. 

3. S/a. (1968). S/t t [Poster do filme Night of the Living Dead de George A. Romero]. U.S.A. 

Recolhida a Outubro 4, 2011, em http://www.slice-o-life.com/creepbox/media/1/20081124-

night-of-the-living-dead-1-1024.jpg 

4. Universal Studios (Estúdio de cinema). (1984). S/t [Poster do filme Firestarter de Mark L. 

Lester]. U.S.A. Recolhida a Outubro 4, 2011, em 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Firestarterposter84.jpg 

5. OcupationStation (utilizador do site Zazzle.com). (S/d). Fireman [Crachá]. S/l. Recolhida a 

Outubro 4, 2011, em http://www.zazzle.com/fireman_button-145285841835537506 

6. Nyanco (utilizador do site DeviantArt.com). (2009). Hetalia [Fan art digital de personagens 

da série Hetalia: Axis Powers, de Himaruya Hidekazu]. Japão. Recolhida a Outubro 4, 

2011, em http://nyanco.deviantart.com/gallery/#/d1x665d   

7. Baldovinetti, Alessi (Pintor). (Século XV). Retrato de uma Senhora de Amarelo [Pintura]. 

Colecção da National Gallery of Art, Londres. Recolhida a Outubro 6, 2011, em 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Baldovinetti,_Alessio_~_Portrait_of_a_Lady_in_Yellow,_

1400s,_The_National_Gallery_of_Art,_London.jpg 

8. Ufotablee (Estúdio), Team Manabibeya (Realizadores de anime). (2007). Gakuen Utopia 

Manabi Straight! [Anime (still, 12 episódios, 25’, cor, som]. Japão. Recolhida a Outubro 6, 

2011, em http://ani-nouto.animeblogger.net/2007/07/ 

 

http://www.slice-o-life.com/creepbox/media/1/20081124-night-of-the-living-dead-1-1024.jpg
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SMALL TALK 

1. Yamane, Kazuma (Investigador). (1985). S/t [amostra do estilo de Escrita Manual 

Anómala por Rapariga Adolescente]. Japão.  “Cuties in Japan” in Lise Skov & Brian 

Moeran (eds.), Women Media and Consumption in Japan. De Sharon Kinsella. Honolulu: 

University of Hawaii Press, 1995. 223. 

2. Yamane, Kazuma (Investigador). (1985). S/t [amostra do estilo de Escrita Manual 

Anómala por Rapariga Adolescente]. Japão.  “Cuties in Japan” in Lise Skov & Brian 

Moeran (eds.), Women Media and Consumption in Japan. De Sharon Kinsella. Honolulu: 

University of Hawaii Press, 1995. 223. 

3. Nocchi (Fotógrafo). (2009). S/t [Fotografia de quarto de hikikomori]. Japão. Recolhida a 

Outubro 5, 2011, em http://www.dannychoo.com/post/en/2203/Hikikomori.html 

4. [Em cima] Lam, Ho (Fotógrafo da companhia modeS Ltd.). (S/d). Cute bears Letter Set 

with macaroons from Japan [Fotografia de conjunto de papel de carta]. Hong Kong. 

Recolhida a Outubro 5, 2011, em  http://www.modes4u.com/en/kawaii/p5320_cute-bears-

Letter-Set-with-macaroons-from-Japan.html 

[Ao Meio] Lam, Ho (Fotógrafo da companhia modeS Ltd.). (S/d). Pink cupcake eraser from 

Japan [Fotografia de borracha da marca Iwako]. Hong Kong. Recolhida a Outubro 5, 2011, 

em http://www.modes4u.com/products/new-japanese-erasers-by-Iwako.html 

[Em baixo] Lam, Ho (Fotógrafo da companhia modeS Ltd.). (S/d). Fuwa Fuwa mousse clay 

whipped cream Japan decoden white [Fotografia de embalagem de pasta decorativa Fuwa 

Fuwa]. Hong Kong. Recolhida a Outubro 5, 2011, em 

http://blog.modes4u.com/images/Clay-Sets-finally-restocked/Fuwa-Fuwa-mousse-clay-

whipped-cream-Japan-decoden-brown-116014-1.jpg 

5. Ogiso, Takeo (Fotógrafo), Sachs, Sheila (Designer gráfica). (Fevereiro 18, 1997). Roomic 

Cube [capa do album Roomic Cube, de Minekawa Takako]. Japão. Recolhida a Outubro 5, 

2011, em http://www.hmvdigital.com/artist/takako-minekawa/roomic-cube 

6. Lam, Ho (Fotógrafo da companhia modeS Ltd.). (S/d). S/t [Fotografia de remessa de 

caixas de bento e itens de papelaria]. Hong Kong. Recolhida a Outubro 5, 2011, em 

http://blog.modes4u.com/images/Kawaii-goods-arrive-from-Japan/Kawaii-goods-arrive-

from-Japan-3.jpg 

7. S/a. (S/d). S/t [Fotografia de holograma 3D de Hatsune Miku em concerto ao vivo]. Japão. 

Recolhida a Outubro 5, 2011, em http://holographicbabes.com/wp-

content/uploads/2010/10/hatsune-miku-holographic-babe-2.jpg 
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SOMETIMES HIS BRAIN KINDA SHUTS DOWN FOR A BIT 

1. Azuma, Kiyohiko (Mangaka). (2003). Azumanga Daioh – The First Dream of the New Year 

[Yonkoma]. Japão. Azumanga Daioh: The Manga (vol. 3). De Azuma Kiyohiko. Houston 

(Texas, EUA): ADV Manga, 2003. 76-78.  

2. Kuwahara, Masahiko (Artista plástico). (1999). New World [Litografia (série de 9), 25.5 x 

37 cm]. Japão. Recolhida a Outubro 5, 2011, em 

http://www.tomiokoyamagallery.com/editions_en/masahiko-kuwahara-edition-works_en/ 

3. Kuwahara, Masahiko (Artista plástico). (2009). Shell [Pintura acrílico, 33.3 x 24.2cm]. 

Japão. Recolhida a Outubro 5, 2011, em 

http://mrkiki.tumblr.com/post/106347420/masahiko-kuwahara-shell-2009-acrylic-on-canvas 

4. Kobayashi, Maiko (Artista plástica). (2009). S/t [Desenho exposto na feira de arte de 

Aosando, em Tóquio]. Japão. Recolhida a Outubro 5, 2011, em  

http://moonlinx.jp/special_column/tokyo_design_report2009/index.php?page=12 

5.  Kobayashi, Maiko (Artista plástica). (2009). S/t [Vista da exposição na feira de arte de 

Aosando, em Tóquio]. Japão. Recolhida a Outubro 5, 2011, em  

http://moonlinx.jp/special_column/tokyo_design_report2009/index.php?page=12 

6. Kobayashi, Maiko (Artista plástica). (2010). S/t [Vista da exposição “ID”na LMD ART 

Gallery, Paris]. Paris, França. Recolhida a Outubro 5, 2011, em http://www.asia-

tik.com/maiko-kobayashi-id.php 

 

SUPERFLAT KITTIES 

1. Bruna, Dick (Ilustrador). (1997). Miffy at the Gallery [Desenho]. S/l. Recolhida a Outubro 

4, 2011, em http://zenbullets.com/blog/?p=190 

2. Bruna, Dick (Ilustrador). (S/d). S/t [Desenho]. S/l. Recolhida a Outubro 4, 2011, em 

http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/01174/arts-graphics-2006_1174882a.jpg 

Miffy [personagem], 1955: Bruna, Dick (Ilustrador). (1955 – em publicação). Diversos 

títulos [personagem ficcional de série de livros infantis]. Holanda. 

3. Yanase, Takashi (mangaka). (S/d). S/t [Ilustração oficial do personagem Anpanman]. S/l. 

Recolhida a Outubro 4, 2011, em http://snackerrific.com/snacks-come-to-life-in-japan-part-

1/286 

Anpanman [personagem], 1968: Yanase, Takashi (Mangaka). (1968 – em publicação). Go! 

Anpanman (Soreike! Anpanman) [série de manga]. Japão. 

4. Fujiko, Fujio F. (Mangaka). (S/d). S/t [Ilustração oficial do personagem Doraemon]. S/l. 

Recolhida a Outubro 4, 2011, em 

http://comicbookjesus.files.wordpress.com/2011/08/doraemon.png 

http://mrkiki.tumblr.com/post/1063470420/masahiko-kuwahara-shell-2009-acrylic-on-canvas
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Doraemon [personagem], 1969: Fujiko, Fujio F. (Mangaka). (1969 – 1996). Doraemon 

[série de manga publicada em várias revistas (ed. Shogakukan)]. Japão. 

5. Yuuko, Shimizu (Designer gráfica), Sanrio (Empresa). (S/d). S/t [Desenho]. S/l. Recolhida 

a Outubro 4, 2011, em http://cdn.buzznet.com/assets/imgx/1/3/7/8/8/9/3/1/orig-

13788931.jpg 

Hello Kitty ou Kitty White [personagem], 1974: Yuuko, Shimizu (Designer gráfica), Sanrio 

(Empresa). (1974 – actualidade). Hello Kitty [personagem ficcional e mascote da Sanrio]. 

Japão.  

6.  [Em cima] Azuma, Hiroki (Teórico crítico). (2001). The original and the copy [Diagrama]. 

Otaku: Japan's Database Animals. De Hiroki Azuma. Minneapolis: University of 

Minnesota Press, 2009. 60.  

[Em baixo] Azuma, Hiroki (Teórico crítico). (2001). The database and the simulacra 

[Diagrama]. Otaku: Japan's Database Animals. De Hiroki Azuma. Minneapolis: University 

of Minnesota Press, 2009. 62.  

7. S/a. (1885). S/t. [Gravura publicada no Frank Leslie’s Illustrated Newspaper]. E.U.A. The 

Cute and the Cool: Wondrous Innocence and Modern American Children's Culture. De 

Gary Cross. Oxford: Oxford University Press, 204. 46.  

8. S/a. (1920). S/t. [Cartaz publicitário da Beechnut]. E.U.A. The Cute and the Cool: 

Wondrous Innocence and Modern American Children's Culture. De Gary Cross. Oxford: 

Oxford University Press, 204. 77.  

9. Murakami, Takashi (Artista plástico). (S/d). Mr. DOB (Frazzled) [Boneco de peluche, 22 x 

14 x 9 cm]. Japão. Fotografia da autora.   

10. Nara, Yoshitomo (Artista plástico). (s/d). Girl In Box [Pintura sobre papel]. Japão. 

Recolhida a Outubro 4, 2011, em http://ahbengsworld.blogspot.com/2008/06/yoshitomo-

naras-scary-kids.html 

 

TAKE-OUT ZOMBIES 

 

1. Aida, Makoto (Artista plástico). (2001). Edible Artificial Girls, Mi-mi Chan [Série de 8 

impressões digitais sobre papel, 40 x 28.5 cm cada, edição de 60]. Japão. Recolhida a 

Outubro 6, 2011, em 

http://www.christies.com/LotFinder/lot_details.aspx?intObjectID=4829221 

2. [À esquerda, em cima] Aida, Makoto (Artista plástico). (2001). Edible Artificial Girls, Mi-

mi Chan [Desenho a técnica mista sobre papel]. Colecção Aida Makoto Collection, Japão. 

Recolhida a Outubro 6, 2011, em http://www.berlinartlink.com/2011/08/15/hungry-for-

some-art/ 

http://cdn.buzznet.com/assets/imgx/1/3/7/8/8/9/3/1/orig-13788931.jpg
http://cdn.buzznet.com/assets/imgx/1/3/7/8/8/9/3/1/orig-13788931.jpg
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K O G Y A R U ; K Y A R A / C H A R A ; L I G H T  N O V E L ; M A H O U  S H O U J O ; M A N G A ;               

M E C H A ; M O E / M O E K K O ; M O E  G I J I N K A ;   M O E – Y O U S O /                                                    

C O M P O N E N T E – M O E ; N E O N  G E N E S I S  E V A N G E L I O N ; O T A K U ;  R O R I I T A                

F A S S H O N ; R O R I K O N ; S E I F U K U ; S E I Y U U ; S U P E R F L A T ; T O K U S A T S U ;                     

U K I Y O – E ; U N H E I M L I C H / U N C A N N Y ; V A L E  U N C A N N Y ; V I S U A L -K E I ;                       

Y O N K O M A  M A N G A ; Y U R U I / Y U R U K Y A R A 

 

AS DEFINIÇÕES INCLUÍDAS NO GLOSSÁRIO TÊM COMO OBJECTIVO FORNECER UMA CONTEXTUALIZAÇÃO, SUCINTA MAS ABRANGENTE, DE TERMOS 

CUJA ASSIMILAÇÃO É ESSENCIAL PARA A CORRECTA COMPREENSÃO DO TEXTO, PRENDENDO-SE O GRAU DE PORMENORIZAÇÃO DE CADA CONCEITO 

COM A SUA IMPORTÂNCIA NO CONTEXTO GLOBAL DA DISSERTAÇÃO. QUANDO UMA FONTE BIBLIOGRÁFICA FOR PREDOMINANTE NA DEFINIÇÃO DE 

UM CONCEITO, APENAS SERÃO INDICADAS AS INFORMAÇÕES ADQUIRIDAS DE FONTES DIFERENTES, DEVENDO SER ASSUMIDO QUE O RESTANTE 

CONTEÚDO É RETIRADO DA FONTE PRINCIPAL. 

AO LONGO DO GLOSSÁRIO, APARECEM VÁRIOS TERMOS EM GARAIGO E WASEI-EIGO. O GARAIGO (“PALAVRA VINDA DE FORA”) DESIGNA 

PALAVRAS IMPORTADAS DE LÍNGUAS ESTRANGEIRAS E TRANSLITERADAS PARA JAPONÊS, HABITUALMENTE ESCRITAS EM KATAKANA, O ALFABETO 

NIPÓNICO UTILIZADO PARA ESCREVER NOMES OU VOCÁBULOS ESTRAGEIROS (POR EXEMPLO “PAN” OU “TABAKO”, IMPORTADOS DO 

PORTUGUÊS). O WASEI-EIGO (“PALAVRAS INGLESAS FEITAS NO JAPÃO”), DESCREVE PSEUDO-ANGLICISMOS JAPONESES, OU SEJA, PALAVRAS OU 

FRASES JAPONESAS CONSTRUÍDAS A PARTIR DA APROPRIAÇÃO DE VOCÁBULOS OU EXPRESSÕES INGLESAS, QUE NÃO SÃO UTILIZADAS NO MUNDO 

ANGLÓFONO. O FRANPONAIS É O EQUIVALENTE AO WASEI-EIGO PARA A LÍNGUA FRANCESA. 

 

A N I M E : abreviatura de “animeeshiyon” (derivado do inglês “animation”), é o termo utilizado para 

descrever um estilo de cinema de animação, originário do Japão, que, regra geral, adopta a 

iconografia e vocabulário estético do manga.   



No anime, a primeira animação a cores, surge em 1958 – um desenvolvimento relativamente tardio, 

devido às limitações técnicas e logísticas da década que se seguiu à guerra – com The Tale of the 

White Serpent (Hakujaden), resultado da adopção dos modelos técnicos, estilísticos e narrativos dos 

estúdios americanos, como a Disney. Contudo, por se limitarem a adaptar histórias tradicionais 

asiáticas, este e outros filmes que se lhe seguiram não deram resposta à exigência, por parte do 

público jovem, de uma forma de entretenimento moderna, com um grau de excitação equiparável ao 

proporcionado pelo shounen. Foi Tezuka Osamu que acabou por preencher este nicho, fundando, em 

1962, o primeiro estúdio japonês de animação televisiva, os Mushi Productions, e emitindo o primeiro 

episódio de anime de Astro Boy ou Mighty Atom, Tetsuwan Atomu (Átomo Poderoso), em 1963. O 

sucesso estrondoso da versão animada de Tetsuwan Atomu provocou um boom de estúdios de 

televisão e de anime para todos os gostos, gerando uma indústria que, pela década de 70, estava já 

plenamente implementada. A adaptação do mítico manga Mazinger Z, de Nagai Go, lançou as raízes 

do género mecha – robots humanóides gigantes, controlados por um piloto humano invariavelmente 

adolescente, para defender a Terra de forças extraterrestres invasoras –, um dos géneros de anime 

mais influentes e de maior sucesso. Juntamente com anime sobre aventuras espaciais futuristas como 

Space Battleship Yamato (Uchuu Senkan Yamato), Space Pirate Captain Harlock (Uchuu Kaizoku 

Kyaputen Haarokku) e Galaxy Express 999 (999 Ginga Tetsudou Surii Nain), o género mecha 

restruturou a face da ficção científica japonesa, incluindo títulos tão diversos como o franchise 

Gundam dos estúdios Sunrise, ou Neon Genesis Evangelion (Shin Seiki Evangelion), de Anno Hideaki.  

As longas-metragens de animação voltaram a ganhar projecção em meados da década de 80, com as 

obras de Miyazaki Hayao e Takahata Isao. Depois do sucesso, em 1984, do anime de ficção-científica 

pós-apocalíptico Nausicaä of the Valley of the Wind (Kaze no Tani no Naushika), escrito e realizado por 

Miyazaki, é criado o estúdio Ghibli, com o objectivo de realizar os projectos de Miyazaki e Takahata 

que, desde então, tem criado alguns das mais amadas películas de animação japonesa, como My 

Neighbor Totoro (Tonari no Totoro, 1988), Porco Rosso (Kurenai no Buta, 1992), Princess Mononoke 

(Mononoke-hime, 1997), Spirited Away (Sen to Chihiro no Kamikakushi, 2001), Howl's Moving Castle 

(Howl no Ugoku Shiro, 2004) ou Ponyo (Gake no Ue no Ponyo, 2008), de Miyazaki, e Grave of the 

Fireflies (Hotaru no Haka, 1988), Only Yesterday (Omohide Poro Poro, 1991) ou Pom Poko (Heisei 

Tanuki Gassen Ponpoko, 1994), de Takahata. Outros anime, como Akira (1988), o thriller cyberpunk de 

Otomo Katsuhiro, baseado no manga homónimo, e Ghost in a Shell (1995), realizado por Oshii 

Mamoru, a partir do manga de Shirou Masamune, ganharam o estatuto de clássicos e deixaram 

marcas igualmente profundas na cultura popular nipónica.  

Por outro o lado, a indústria do direct-to-video”, ou OVA (“Original Video Animation”), i.e., anime 

concebido para vídeo (ou, mais recentemente, para dvd), floresceu desde meados da década de 80, 

ocupando uma fatia considerável do mercado e gerando as suas próprias revistas especializadas. 

Originais e independentes ou parte de franchises, únicas ou extendendo-se por vários episódios, sem 

duração pré-definida, as OVA desenvolveram a sua estética própria, não raras vezes tirando partido da 



violência gráfica e conteúdo sexual explícito permitido pela ausência das restrições aplicadas às 

produções televisivas e cinematográficas. Mais recentemente, as ONA (“Original Net Animation”), i.e., 

anime produzido directamente para a internet, geralmente de curta duração (alguns minutos), têm 

vindo a gozar de uma crescente popularidade. Inicialmente um formato exclusivo de amadores ou 

artistas independentes, as ONA foram adoptadas pelos grandes estúdios, como o AIC (cujo anime 

Mahou Yuugi passou online, antes de ser adaptado para dvd). Entre as ONA mais populares estão os 

anime Hetalia: Axis Powers e The Melancholy of Haruhi-chan Suzumiya [Anime News Network].  
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B I S H O U J O : literalmente, “rapariga jovem bela”, é o termo composto pela justaposição do prefixo 

“bi” (“bonito”), e “shoujo” (“jovem rapariga”), utilizado para designar uma rapariga adolescente 

considerada bijin (“pessoa bela”).  

Quando aplicado ao universo da subcultura otaku [cf. Glossário: Otaku], refere-se à produção de manga, 

anime, jogos de vídeo, estatuetas, etc. caracterizado pela representação de raparigas, geralmente até 

aos 25 anos, recorrendo a fan servisse, i.e., elementos visuais ou narrativos supérfluos, geralmente de 

carácter erótico, cujo objectivo é agradar ao ou atrair o público, neste caso, masculino [TVTHROPES]. 

Tradicionalmente, o cânone visual bishoujo caracteriza-se por raparigas altas, esbeltas e voluptuosas, 

com longas pernas e corpos de manequim ou modelo fotográfico.  

Os bishoujo game, ou gyaru geemu, que são um dos produtos mais populares da estética bishoujo da 

subcultura otaku, são um subgénero de dating sim (jogos de vídeo de simulação cujo objectivo é 

estabelecer relações românticas com um conjunto de personagens à disposição), cujo conteúdo pode 

variar entre o romance “puro” e o erotismo e pornografia (neste caso, passa a pertence à 

subsubcategoria eroge, literalmente, “jogo erótico”), dirigido a um público masculino [RONEN]. 

Actualmente, estética bishoujo prevalente nos gyaru geemu é o subgénero moe [cf. Moe]. 
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B I S H O U N E N : literalmente, “rapaz jovem belo”, é o termo composto pela justaposição do prefixo 

“bi” (“bonito”, geralmente conotado com a beleza feminina), e “shounen” (“jovem rapaz”), utilizado 

para designar um rapaz adolescente, com traços andróginos ou “femininos”. Regra geral, são esbeltos, 

pouco musculados, sem pêlos no corpo ou no rosto, com olhos grandes e expressivos e 

frequentemente, ainda que não necessariamente, com cabelo comprido. Quando um bishounen 

atinge a maioridade, passa a ser chamado biseinen (literalmente, “jovem adulto belo”).  

Apesar da estética bishounen ter sido popularizada pela cultura popular japonesa, onde é 

particularmente proeminente no estilo de manga e anime shoujo (banda desenhada para raparigas) 

[cf. Manga], tem uma ampla difusão na cultura erudita nipónica, particularmente na literatura e nas 

artes visuais ligadas a um ideal de homossocialidade e homoerotismo com raízes profundas na 

tradição religiosa japonesa (e do extremo Oriente em geral, principalmente da China). As suas raízes 

são rastreáveis até aos chigo (“crianças” ou “acólitos”), i.e., jovens rapazes que serviam de ajudantes 

nos templos budistas e xintoístas desde a Idade Média até ao Período Edo (1603- 1868) e tinham 

como principal função, por um lado, transmitir cor e beleza tanto às cerimónias religiosas como à vida 

quotidiana do mosteiro e, por outro, servirem de parceiro amoroso ao monge a quem eram 

destinados. Ainda que desenvolvida originalmente dentro de um contexto estético e religioso – os 

chigo são personagens recorrentes nos contos morais budistas, associados à transitoriedade e 

fragilidade da beleza material –, o culto dos bishounen cedo enveredou por caminhos mais terrenos, 

por exemplo, na ligação do teatro kabuki à prostituição. No entanto, desde as origens, o bishounen 

está associado a um objecto sexual passivo, inocente, desprovido de desejo sexual próprio e, 

portanto, virtuoso e socialmente validado.  

O papel social do bishounen tornou-se mais ambíguo na segunda metade do século XIX, com a abertura 

do Japão ao Ocidente e o contacto com as percepções ocidentais sobre a natureza patológica da 

homossexualidade, juntamente com outros factores políticos e sociais endémicos da sociedade 

japonesa da primeira metade do século XX. Com a importação do termo “gei” (“gay”), no pós-guerra, 

o termo bishounen conotou-se com outros como gei boy – rapazes com um visual efeminado 

inspirado no estilo gamine das actrizes francesas – e os ladyboy, assumidamente travestis. Com a 

maturação do manga shoujo na sua forma moderna, o emergir do BLB (“boy loves boy”) e dos seus 

subgéneros, como o shounen-ai e o yaoi [cf. BLB/BL/Yaoi] e o surgimento do visual kei [cf. Visual-kei], 

a estética bishounen tornou-se um fenómeno sociológico central na cultura popular e cultura jovem 

feminina do Japão contemporâneo. 
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B L B / B L / Y A O I : O BLB (“boy loves boy”) ou BL (“boys’ love”) ou, como é mais conhecido 

globalmente, yaoi (embora este se refira, originalmente, a subgénero mais explícito do BLB) 

[LUSSING], é o termo japonês utilizado para descrever um subgénero de manga shoujo (manga para 

raparigas) [Cf. Manga] que emergiu na década de 70 e se afirmou na década de 80, cujo tema central 

são relações homossexuais entre homens, tradicionalmente bishounen [Cf. Bishounen], exploradas em 

diferentes graus que variam desde o homoerotismo platónico do shounen ai até à pornografia 

hardcore explícita [KINSELLA]. Impulsionado pelo boom do movimento doujinshi [Cf. 

Doujinshi/Minikomi] (no final dos anos 80, 80% dos participantes do Comiket [Cf. Comiket] eram 

raparigas), a sua difusão entre a população feminina otaku é de tal forma expressiva que o termo 

“otome” (literalmente, “donzela”, “virgem” ou “mulher não casada”), utilizado para referir uma 

rapariga otaku em geral, e “fujoshi” (literalmente, “rapariga podre”), o termo pejorativo cunhado 

pelos media para se definir as leitoras de yaoi, se tornaram quase intercambiáveis [MIZOGUCHI].  

Ao contrário do bara, i.e., o género de literatura e manga gay produzido por homens para homens – 

surgido em manifestações dispersas na década de 60, e afirmando-se como reflexo do movimento de 

“libertação” gay japonês nos anos 70, com a popularização de revistas de culto como a Barazoku 

[MACKINTOSH] – o principal foco de interesse do yaoi não recai sobre um retrato naturalista das 

relações homossexuais entre homens reais e dos seus problemas específicos, mas sobre a expressão 

idealizada do novo quadro de valores e atitudes em relação à amizade, ao amor e à “navegação” das 

emoções em geral, por parte da cultura jovem feminina no pós-guerra japonês. Enquanto os “homens 

reais” a viver num “mundo real” do bara – masculinos, viris, com estaturas corporais compactas, 

pesadas ou musculadas, pêlos corporais e faciais, etc., lidando com questões como o orgulho e 

sexualidade gay ou o peso dos tabus da sociedade japonesa em relação à homossexualidade – surgem 

como uma forma de resistência activista ao estereótipo do homossexual efeminado, os bishounen 

andróginos, esguios e depilados que povoam o imaginário BLB (por sua vez, em continuidade natural 

com as representações masculinas típicas do género shoujo em geral) evocam um ideal de beleza que 

transcende o género e a orientação sexual, apontando para uma “estética intersticial”, i.e., entre a 

criança e o adulto, entre o homem e a mulher [MACKINTOSH], frequentemente desassociada do 

“mundo heteropatriacal habitado pelas suas leitoras” [WELKER]. Regra geral, os bishounen do BLB não 

se afirmam ou identificam activamente como gay e só ocasionalmente lidam com os verdadeiros 

constrangimentos sentidos pelos homossexuais, como a homofobia, as expectativas familiares ou a 

reprovação social. Ademais, quando tal acontece, serve quase sempre como um reforço dramático do 

pathos de forma a enfatizar a pureza do amor entre os protagonistas [BRENNER]. 

Neste sentido, as origens do BLB podem ser integradas numa tendência mais abrangente, dentro do 

género shoujo, para o esbatimento ou baralhamento dos sexos (por vezes literalmente, na forma de 

gender bending e o hermafroditismo [MADGE]), da qual um dos primeiros exemplos é o manga shoujo 

de Tezuka Osamu, Princess Knight, ou Ribon no Kishi, sobre uma princesa travestida de homem. Tendo 

em conta esta tendência, a clivagem entre o BLB e o bara torna-se mais vincada: enquanto no 



primeiro está em causa um discurso sobre os parâmetros da sexualidade heterossexual feminina, em 

particular uma rejeição do giri [Cf. Giri] personificado no corpo maternal, através de um cancelamento 

da possibilidade de reprodução em geral, ou de uma reprodução considerada “pura” dentro da 

moldura hegemónica heteronormativa, o segundo procura a constituição de uma identidade 

homossexual masculina assente na “rejeição dos idiomas transgénero” [MACKINTOSH] (reagindo à 

ideia pré-concebida do homem homossexual como um indivíduo com padrões físicos e 

comportamentais “femininos”), através de uma intensificação das especificidades físicas dos homens 

e, inclusivamente, pela adopção de signos normativos da masculinidade.  

Os paradoxos do genéro BLB/yaoi (apesar das mutações variadas e cruzamentos com outros géneros 

que tem sofrido ao longo do seu desenvolvimento, que o afastam, por vezes, das suas fórmulas 

fantasmáticas) têm servido de combustível ao chamado yaoi ronsou (“disputa yaoi”), uma “discussão 

concentrada em torno das implicações políticas das representações de homens a fazerem sexo com 

outros homens no manga shoujo” [LUSSING], gerando críticas por parte de todo o tipo de sectores, 

em especial de feministas e activistas LGBT [LUSSING]. Entre estas contradições, encontra-se a 

perpetuação dos modelos tradicionais do romance e sexualidade heteronormativos – um dos 

exemplos mais flagrantes é a figura-tipo do “homossexual homofóbico” [MIZOGUCHI] – em que, 

apesar dos protagonistas estarem, à partida, em pé de igualdade (ambos são homens), na realidade 

são-lhes atribuídos papéis sexuais fixos que replicam relações heterossexuais estereotipadas. A 

quinta-essência da receita yaoi, a fórmula seme/uke é um exemplo desta característica “ignóbil”: o 

seme, o personagem “masculino”, é tipicamente mais contido, fisicamente mais poderoso e protector, 

desenhado num estilo mais elegante e cool, enquanto o uke,o personagem “feminino”, mais emotivo, 

fisicamente mais andrógino, fraco, de menor estatura, que precisa de ser protegido (dando origem ao 

dispositivo narrativo jocosamente conhecido como “bishounen in distress”, num trocadilho com a 

expressão anglo-saxónica “lady in distress” [BURUMA]), é desenhado num estilo mais moe [cf. Moe]. 

Este tipo de representação foi considerado degradante por parte de activistas gay como Satou Masaki 

que, no incío dos anos 90, esteve na base de um dos momentos mais exaltados do yaoi ronsou (ficou 

para a história a sua expressão “'yaoi nan tte shinde shimaeba ii”, aproximadamente, “que morra o 

yaoi” [LUSSING]). Nas “respostas” a Satou, a repetição insistente da ideia de que o yaoi não se 

relaciona com os homens homossexuais reais, nem se prende com um interesse das leitoras pela 

homossexualidade masculina per se [LUSSING], reforça a ideia de que o BLB, longe der ser uma forma 

de activismo gay, é uma apropriação das representações das relações homossexuais entre homens 

com motivos ulteriores – politicamente ambíguos, que podem facilmente oscilar entre o reaccionário 

e ofensivo (tanto para gays, como para mulheres) – e uma forma de rebelião, não raras vezes 

retorcida, contra a rigidez dos papéis sociais.  

Com o advento da “era Comiket” [cf. Comiket], com raízes em meados dos anos 70 e boom em meados 

de 80, o cancelamento da função reprodutora associa-se à rejeição da reprodução do significado, com 

surgimento do subgénero yaoi (termo que acabou por ser usado para definir o género BLB em geral). 



A adopção espirituosa da expressão “yaoi” para definir o estilo, um acrónimo composto pelas 

primeiras sílabas da frase “yama nashi, ochi nashi, imi nachi”, ou seja, “sem build-up, sem puch line, 

sem sentido” [LUSSING], testemunha o desinteresse ostensivo pelos conceitos tradicionais de 

“narrativa”, “autor” e “originalidade”, em favor da adesão a um sistema em que “a aparência 

simbólica dos personagens e as emoções ligadas à situação […], se tornaram muito mais importantes 

do que um enredo” [KINSELLA]. Pela sua relação intrincada com as origens da cultura do “trabalho 

derivativo” [Cf. Comiket], o yaoi tornou-se um emblema da propagação de simulacros dentro da 

subcultura otaku. No yaoi, a “derivação” é sinónimo de uma combinação de estetização camp (por 

exemplo, abuso intencional de molduras de rosas), erotismo e “narrativas ridículas, situações 

embaraçosas e humor escatológico” [DARLINGTON], associada a uma praxis narrativa copy/paste, 

assente numa variedade de combinações modulares, remisturadas a partir de um longo reportório de 

unidades pré-fabricadas. 
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C H I B I : (ou super deformed) literalmente, “pessoa baixa” ou “criança pequena”, é o termo japonês 

utilizado, no contexto da terminologia manga/anime, para descrever um cânone de representação da 

figura humana, com um sentido caricatural e cute, caracterizado por uma altura total correspondente 

a duas cabeças – gerando personagens com cabeças enormes e corpos pequenos –, braços e pernas 

inchados e tubulares que se estreitam até terminarem em extremidades arredondadas, ou delicadas 

http://www.libraryjournal.com/article/CA6477427.html


mãos de bébé, e grandes olhos em contraste com narizes inexistentes ou reduzidos a uma pequena 

saliência. 
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C O M I K E T : (ou Comic Market) é a maior convenção de banda desenhada do mundo, especializado na 

venda de doujinshi [Cf. Doujinshi/Minikomi]. Realizada duas vezes por ano desde 1975 – a meio de 

Agosto e a meio de Dezembro – no pavilhão Tokyo Big Sight [Brief History of Comiket], atingiu em 2009, 

o número record de 560 000 visitantes, aproximadamente 4,5% da população de Tóquio [Record 

Numbers at Comiket 76]. É o evento otaku [Cf. Otaku] por excelência . 

 Fundado em 1975 por um grupo de jovens críticos de manga, o Comiket surgiu como uma forma de 

divulgação do circuito alternativo dos minikomi [Cf. Doujinshi/Minikomi], em resposta à hegemonia 

das grandes companhias e distribuidoras. Apesar do número de participantes e visitantes ter crescido 

de forma modesta durante os primeiros dez anos, em 1985 tornou-se suficientemente grande para 

que o evento passasse a ser realizado duas vezes ao ano. A partir desse momento, o Comiket sofreu 

um boom de popularidade que o catapultou para figuras astronómicas, atingindo cerca de 250 000 

visitantes pelo final da década de 80. Note-se também que, que em 1989, 80% dos mangaka 

participantes eram mulheres; em 1992, a percentagem de homens aumentou, atingindo os 35%.  

Por outro lado, desde o início da década de 80, os “trabalhos derivativos” – nomeadamente, o género 

que ficou conhecido por “parodi manga”, ou seja, reinterpretações de material publicado e 

personagens pré-existentes – tornaram-se cada vez mais preponderantes, ganhando terreno face às 

obras “originais”. A primeira grande vaga de parodi manga consistiu em derivações em torno de Space 

Battleship Yamato, o anime icónico da primeira geração otaku; na segunda metade da década de 80 e 

início de 90, o interesse recaiu sobre séries como Dragon Ball, um hit da Shounen Jump que se tornou 

no maior best seller à época (ainda hoje, apenas ultrapassado pela série One Piece, um dos seus 

descendentes mais directos), Slam Dunk e Captain Tsubasa, até que, por volta de 1989, 46% dos 

produtos distribuídos no Comiket eram parodi manga, face a apenas 12% de manga original. O cosplay 

[Cf. Cosplay], de que o Comiket se tornou um centro expressivo, pode também ser interpretado como 

uma forma “viva” de trabalho derivativo. 
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C O S P L A Y : compressão dos termos de “costume” e “play”, é o termo inglês utilizado para descrever 

a actividade cujos participantes se mascaram, recorrendo a roupas e acessórios, de modo a imitar 

personagens mediáticos específicos, normalmente protagonistas de banda desenhada, animações, 

filmes, jogos de vídeo, etc. 
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D E E T A B E E S U : literalmente, “base de dados” ou “banco de dados”, é o termo utlizado no domínio 

da teoria crítica por teóricos como Azuma Hiroki, partindo da tradição francesa da Desconstrução 

(Derrida, Lacan) e dos conceitos de “base de dados” e “algoritmo” desenvolvidos por autores como 

Lev Manivich, para designar a colecção anónima e colectiva de fragmentos de informação, 

desprovidos de mensagem ou narrativa, que compõem a camada invisível e mais interior da “grande 

não-narrativa” da subcultura otaku [cf. Otaku], em torno da qual se organiza o modelo de consumo 

que caracteriza a sua mundividência pós-moderna, na Era Digital.  

Este banco contem “configurações”, “preferências” ou “propriedades” (numa metáfora ligada ao termo 

informático settei, utilizado nas versões japonesas de sistemas operativos para computadores 

pessoais), que constituem a moldura de informação que define um determinado mundo ficcional, ou 

seja, as “propriedades” desse universo – desde o período temporal e espaço geográfico em que se 

situa a acção, ao tipo de relações e afinidades entre os personagens e, inclusivamente, aos traços de 

personalidade e características físicas de cada um.  

Azuma defende que a terceira geração otaku, ao contrário da primeira geração (que consumia a 

“pequenas narrativas” como modo de aceder a uma “grande narrativa” ficcional, que pudesse 

substituir o original perdido) e de forma mais disseminada do que a segunda, consome estas 

“propriedades” mais do que a totalidade da obra. 
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D O U J I N S H I / M I N I K O M I : literalmente, “revistas de nicho” é o termo japonês utilizado para 

descrever, simultaneamente, edições de autor, geralmente fanzines de manga ou trabalhos literários, 

a subcultura agregada em torno dessas edições de autor, e o movimento artístico underground que 

tem as suas origens no circuito paralelo, aberto e descentralizado que ficou conhecido como 

“minikomi”.  

Regra geral, o termo “doujinshi” surge ligado à subcultura otaku [Cf. Otaku] e a eventos como o Comiket 

[Cf. Comiket]. Enquanto movimento, tem as suas raízes nos anos 70, na democratização de meios de 

reprodutibilidade baratos como as máquinas fotocópias e as impressoras caseiras, que permitiu a 

proliferação de mini-gráficas e mini-editoras dedicadas à produção de edições de autor e fanzines DIY, 

eróticas ou especializadas em determinadas áreas da cultura, a grande maioria integrando secções de 

manga alternativo. Este movimento, que existia como um circuito paralelo, aberto e descentralizado, 

orbitando “por baixo da superestrutura da comunicação de massas (‘masukomi’), ficou conhecido 

como mini-comunicação (‘minikomi’)” e permitiu aos amadores (muitos com carreiras em nada 

relacionadas com artes ou as letras) publicarem os seus trabalhos sem que para isso fosse necessário 

integrarem-se no mercado editorial ortodoxo.  

De todas as matizes de minikomi, as publicações de manga amador tornaram-se a mais preponderante. 
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E N J O – K O U S A I : literalmente “companhia assistida”, também abreviado para enkou, é o termo 

japonês utilizado para designar o fenómeno social, que emergiu no início da década de 90, 

caracterizado por raparigas, geralmente estudantes de liceu (embora possa ser praticado por 

mulheres de qualquer faixa etária), que são pagas por homens mais velhos para os acompanhar em 

encontros românticos. Ainda que o enjo-kousai possa, excepcionalmente, incluir serviços sexuais, 

grande parte das vezes as actividades realizadas pela rapariga limitam-se a jantar e andar de mãos 

dadas com o homem que pagou pelo encontro.  

Surge, em geral, associado à subcultura kogyaru [cf. Kogyaru], como forma de sustentar os hábitos 

consumistas das raparigas, incluindo a compra de roupa e acessórios de marca. Mais raramente, pode 

haver inversão dos sexos, se o “cliente” for uma mulher, a pagar a um rapaz. Nesse caso, o termo 

utilizado é gyaku-enjo-kousai (literalmente, “companhia assistida invertida”). 
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E M O T I C O N : compressão dos vocábulos “emotion” e “icon”, é o termo inglês utilizado para 

descrever os pictogramas compostos por caracteres alfabéticos (letras) e outros símbolos 

pertencentes aos sistemas de escrita (pontuação), utilizados para evocar sentimentos, emoções ou 

ideias, sem recurso à linguagem verbal. O uso de emoticons remonta ao século XIX, mas a sua 

popularidade deve-se à utilização como meio de comunicação no contexto da internet, e-mail e sms. 

Existem dois estilos de emoticons, o estilo Ocidental e o estilo Oriental. No estilo Ocidental, os 

emoticons leêm-se da esquerda para a direita, como se as “caras” estivessem rebatidas 90º, no 

sentido oposto aos ponteiros do relógio (por exemplo, :-D). No estilo Oriental, os emoticons (também 

chamados emoji, literalmente, “imagens de letras”) não são rebatidos, lendo-se de cima para baixo; 

caracterizam-se, também, pelo recurso à iconografia do manga e do anime (por exemplo, ^_^). 
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G I R I : literalmente, “dever”, é o termo japonês utilizado para descrever a obrigação de cada indivíduo 

pagar a sua dívida para com a sociedade. É um valor fundamental na organização da sociedade japonesa 

tradicional, regulando toda a pirâmide hierárquica, sendo indissociável do conceito de “ninjo”, i.e., da 

emoção humana e compaixão, que humaniza estas relações (o conflito entre giri e ninjo é um tema 

clássico da produção artística japonesa). 
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G U T A Ï : literalmente, “específico”, “particular” ou “concreto”, é o nome de um colectivo de artistas 

com uma importância central nas vanguardas artísticas do Japão do pós-Guerra. Fundado por Jiro 

Yoshihara, manteve-se activo entre 1954 e 1972.  

Em termos artísticos, região de Kansai (que incluía Osaka, Kyoto e Kobe) assumiu-se como foco central 

dos movimentos artísticos vanguardistas, com uma vocação experimental, como o Gendai Bijutsu 

Kondankai (Conselho de Arte Contemporânea de Genbi), fundado em 1952, ou o Bokujinkai (um 

movimento de caligrafia avant-gard que colocava a ênfase na criatividade em vez de nas 

características caligráficas tradicionais), e de exposições radicais como a Exposição Genbi, a Exposição 

Avant-Garde de Jovens Artistas (1954) ou a Exposição da Cidade de Ashiya, onde participaram Jiro 

Yoshihara e outros membros que formariam, pouco depois, o movimento Gutaï. O primeiro projecto 

do Gutaï foi a criação de uma revista homónima, da qual publicaram catorze números (entre 1955 e 

1965), dedicada a registar e discutir as actividades e exposições do grupo. As legendas e resumos em 

inglês (nos primeiros três números) e o facto de terem sido enviadas cópias a artistas e críticos 

estrangeiros, indicavam uma intensão clara de integrar o grupo no circuito artístico internacional, 

procurando o diálogo com os seus pares; os dois primeiros números da revista foram, inclusivamente, 

encontrados no atelier de Jackson Pollock, depois da sua morte. Com a fusão do Gutaï com o Zerokai 

(Grupo Zero), um colectivo de artistas de Osaka que incluia Kazuo Shiraga, Saburo Murakami, Atsuko 

Tanaka e Akira Kanayama, a actividade artística do grupo ganha contornos mais radicais, distanciando-

se de um abstraccionismo pictórico de índole mais moderada (praticado por vários membros 

fundadores que viriam a abandonar o grupo, e que tinha dominado o primeiro número da revista).  

A primeira exposição oficial Gutaï, organizada em Tóquio em Outubro de 1955 – apesar do grupo ter já 

participado, em Julho do mesmo ano, na Exposição Experimental de Arte Moderna para Desafiar o 

Tórrido Sol do Verão, ou apenas Exposição ao Ar Livre, na qual as obras foram expostas no parque de 

Ashiya de modo a se integrarem no espaço natural [Hirai, Yamamoto] –, ficou para a História devido às 

acções inovadoras de Saburo Murakami, Kazuo Shiraga e pelas peças Shozo Shimamoto. A primeira, da 

autoria de Murakami, foi na realidade constituída por duas obras diferentes: a primeiro foi uma 

espécie de túnel de papel craft preparado com tinta dourada, colado em duas grades quadradas, uma 

com dois metros de lado e outra com cinco, e que foi colocado de forma a obstruir a entrada da 

exposição, a fim de ser totalmente destruído no dia da vernissage. Yoshimara Jiro, mentor do grupo, 

escreveu a propósito desta obra: “no instante em que o papel se rasgou, o meu corpo encontrou-se 

subitamente num outro espaço [...]. O barulho aterrador do rasgar do papel ecoava no fundo dos 

meus tímpanos, como um insuportável rufar de tambor: foi uma experiência única” [Hirai, 

Yamamoto]. A outra obra consistia também em grades forradas com várias camadas de papel. Desta 

feita, o Saburo atravessou-as em seis golpes consecutivos com o próprio corpo. Mais uma vez, Jiro 

relata: “Fê-lo de um só impulso, com uma velocidade terrível, tanto que mesmo os fotógrafos não 

puderam gozar estes instantes”[Hirai, Yamamoto, p.197]. Por seu lado, em Lutar na Lama, Shiagara 

colocou perto da entrada da exposição cerca de uma tonelada de argila e, no primeiro dia da 



exposição, envolveu-se num violento combate com a argila, revolvendo-a e espalhando-a até ficar a 

nadar numa imensa papa desfeita (ainda mais que, entretanto, começara a chover torrencialmente). 

As duas obras, Murakami e Shiraga, permaneceram em exposição, depois de “usadas”, uma vez que o 

objectivo final de ambas era a criação de pinturas. Já Shimamoto concebeu duas obras 

tridimensionais: a Obra para Caminhar e a Obra para Atravessar, consistindo em placas de madeira 

vulgar dispostas longitudinalmente sobre suportes, sobre as quais os espectadores deviam caminhar. 

Sobre estas obras, Jiro descreve-nos que “uma cavidade imprevista, o pé que escorrega, o corpo vacila 

[...]” [Hirai, Yamamoto] tornavam estas caminhadas incertas e marcadas por acidentes de percurso. 

Apesar de, aparentemente, o grupo Gutaï, liderado pelo pintor Jiro Yoshihara, não ter “Acções e 

Objectos como um objectivo à partida”, as acções de Murakami e Shiraga ultrapassam o âmbito da 

arte informal e, apesar da falta de categoria para as classificar (relatada por críticos presentes), foram 

reconhecidas por Kaprow, em Assemblage, Environments and Happenings (1966) como pioneiras do 

happening (precedendo o primeiro happening de Kaprow em dois anos).  

Em Abril de 1956, Saburo Murakami causou o escândalo ao apresentar uma caixa de madeira na secção 

“Pintura” do Museu da Cidade de Osaka, sob o singelo título Obra, que era acompanhada por uma 

instrução: “queira sentar-se”. Entrevistado por um jornal sobre o significado da sua obra, Saburo 

afirmou: “Fazer arte é ter o sentimento de viver. Para o dizer de modo mais complexo, é tomar 

consciência da nossa própria existência [...]. Além disso, escrevi: “queira sentar-se”; e experimente! 

Terá talvez um choque ao encontrar-se face a face com a sua própria existência” [Hirai, Yamamoto]. 

Antepassado das Bases Mágicas de Manzoni, a crueza plástica da obra (uma rude caixa de madeira), 

transferia intencionalmente a atenção do objecto, em si, para a pessoa que nele se sentasse. O acto 

quotidiano de sentar, recontextualizado no espaço do museu que o legitima enquanto obra artística, 

convidam a pessoa sentada a reflectir sobre a sua situação: “aqui estou eu sentado”, ou “existo”, 

“sinto-me a estar aqui, neste momento”, i.e., o tal encontro face a face com a própria existência que 

Murakami desejava proporcionar.  

A Segunda Exposição de Arte Gutaï, organizada em Outubro do mesmo ano, corresponde a um 

intensificar da tendência do colectivo para abraçar a acção e o happening como meios priviligiados de 

expressão dos seus princípios estéticos (uma intensificação que já se tinha verificado, anteriormente, 

na Segunda Exposição ao Ar-Livre, em Abril). Tanaka Atsuko enverga a sua obra Vestido Eléctrico, 

aprisionada num casulo luminoso, com os movimentos limitados pelo revestimento de lâmpadas e 

pelo emaranhado de fios eléctricos a seus pés, mas dotada de uma materialidade que, de forma quase 

agressiva, assinala a sua presença. Murakami realizou uma Casa-Caixa, acompanhada de música de 

Shimamoto, uma espiral angular que os espectadores deveriam percorrer, até atingirem um vazio no 

seu centro, um beco sem saída. Produziu, ainda, uma nova série de Papéis Rasgados, desta vez 

consistindo num conjunto de grades forradas a papel craft, como sempre preparado com tinta 

dourada, alinhadas umas com as outras de modo a formarem um fila com cerca de catorze metros de 

comprimento, que o artista traspassou em apenas alguns segundos, de um só golpe. Toshiko Kinoshita 



deu continuidade aos seus trabalhos com produtos químicos, em que papel especialmente tratado 

para o efeito mudava de cor ao longo de vários dias, incorporando o tempo de forma directa na obra. 

Kazuo Shiagara “mergulhou” numa folha de papel de 9,5x3m e Michio Yoshihara serviu-se da 

projecção de película, em bobines, que o espectador manipulava, de modo a criar um quadro em 

constante mutação.  

Em Maio de 1957, o colectivo organiza o espectáculo A Arte Gutaï em Cena, em Osaka e Tóquio, a sua 

“exposição mais radical até então”, particularmente influenciada pelos horizontes que a experiência 

das exposições ao ar-livre abrira. Tratou-se de um sequência de acções, entre as quais Sambaso – 

Ultra Modern, em que Shiraga fazia de papão, vestido com uma teatral indumentária vermelha, e 

Destruição de Objectos, em que Shimamoto destruía objectos e desenhos, apontando no sentido de 

uma abordagem intermédia.  

Ainda em 1957, o movimento é descoberto por Michel Tapié, crítico de arte francês e mentor do 

movimento art informel ou un art autre, que será o primeiro a fazer conhecer a obra Gutaï na Europa; 

Jiro afirma mesmo que “Michel Tapié foi o primeiro a levar a sério as actividades de um grupo que 

nunca foi reconhecido no Japão.”. A partir desse momento, o colectivo participou em várias 

exposições internacionais, como Arte Internacional de uma Nova Era: Informal e Gutaï (que também 

viajou até ao Japão), ou a exposição na Martha Jackon Gallery, em Nova Iorque, permitindo comparar 

o trabalho destes artistas japoneses com a obra de reconhecidos artistas europeus e americanos. A 

influência de Tapié reflectiu-se na prática do Gutaï que, progressivamente, inflecte no sentido de uma 

produção mais vocacionada para a pintura, com menor proeminência da acções e happenings. A 

hegemonia da pintura acentua-se com a formação, em 1962, da Gutaï Pinakotheca, em Osaka, que 

deu ao colectivo um local permanente onde expor as suas obras. A actividade do grupo Gutaï 

prolongou-se activamente pelos anos 60, como um importante foco de desenvolvimento da arte 

informal, explorando uma gramática gestualista, vindo a cessar em 1972, devido à morte súbita de 

Yoshihara. 
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H I K I K O M O R I : literalmente, “recolher-se” ou “confinar-se”, é o termo japonês utilizado para 

descrever o comportamento patológico de indivíduos, na maioria dos casos adolescentes, que 

decidem isolar-se do exterior e rejeitar qualquer tipo de contacto ou interacção social, fechando-se 

quase a tempo inteiro nos seus quartos durante um período mínimo de 6 meses, podendo, nos casos 
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mais extremos, atingir, ou mesmo ultrapassar, os 15 anos. Estima-se que cerca de 80% dos afectados 

são rapazes.   
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K A S U T O R I  B U N K A : literalmente, “cultura kasutori”, é o termo japonês utilizado para descrever a 

subcultura que emergiu na segunda metade dos anos 40, e durante os anos 50, de que se destacam 

nomes como Tamura Taijiro, Sakaguchi Ango e Dazai Osamu, como resposta ao caos da sociedade 

japonesa no rescaldo da II Guerra Mundial e da ocupação americana, um período de profunda 

depressão e niilismo, reflectidos num desespero nacional que ficou conhecido como “doença de 

kyodatsu” (o clássico anime Grave of the Fireflies, realizado em 1988 por Takahata Isao, inside sobre 

esta temática).  

O nome refere-se ao kasutori shoochuu, um tipo de bebida destilada a partir do mosto do sake, de fraca 

qualidade, muito alcoólica e barata (costumava dizer-se que a melhor forma de a beber era enquanto 

se tapava o nariz), que se tornou a bebida de eleição dos artistas e escritores que compunham a 

kasutori-gencha, ou seja, a “kasutorigência” (num trocadilho com “intelligentsia”). A cultura kasutori 

fez a apologia da decadência, do prazer carnal e do amor como formas únicas de honestidade, 

autenticidade e individualidade, equiparadas ao conceito de Revolução. Cultivou o hedonismo, o 

escapismo e a indulgência (por vezes nas margens do grotesco), como “imagens de impermanência, 

um mundo sem amanhã, o banimento da autoridade, a ausência de ortodoxia ou de valores 

transparentes” [DOWER]. Enfatizou a importância do corpo e das suas necessidades reais e concretas, 

por oposição ao kokutai (“corpo nacional”), a difusa “essência nacional” a que todos os japoneses se 

deviam submeter e honrar – um conceito popularizado no século XIX, no qual assentava a legitimidade 

política e religiosa do Imperador –, acreditando que o cataclismo da guerra era uma oportunidade 

para os japoneses se reinventarem, expurgando os rígidos constrangimentos da sociedade pré-guerra, 

mesmo que para tal se tivessem de arruinar ainda mais profundamente (“Devemos descobrirmo-nos a 

nós próprios, e salvarmo-nos, caindo o melhor que nos for possível”, escreveu Sakaguchino, no seu 

ensaio Sobre a Decadência, de 1946 [DOWER]).  

Uma das produções culturais mais pujantes da kasutori bunka – como cultora do escapismo e do 

entretenimento – foram as kasutori zasshi (“revistas kasutori”), ou seja, revistas pulp, grande parte 

delas com uma existência efémera (a esmagadora maioria dos periódicos não ultrapassava os três 

números), com capas ilustradas com imagens de mulheres sensuais (nuas ou semi-nuas) ou pares 

amorosos – com grande percentagem de caucasianos entre eles –, com títulos tão sugestivos como 

Ryouki (Bizarro), Ouru Ryouki (Tudo Bizarro), Sei Ryouki (Sexo Bizarro), Ryouki Zeminaru (Seminário 



Bizarro), assim como múltiplas apropriações de expressões inglesas, como Ouru Romansu (All 

Romanece), Madamu (Madam), Kyabaree (Cabaret), Guro (Grotesque), G-men (G-men), Chi to 

Daiyamondo (Blood and Diamonds), Buinasu (Venus), Suriru (Thrill), Hu Danitto (Who Dunnit), Neo-

riberaru (Neoliberal), Pinappu (Pinup), Saron (Salon) e Nanba Wan (Number One), ou francesas, como 

Shikku (Chic), ou mesmo alemãs, como Riibe (Liebe). 

 

Referências bibliográficas 

Dower, John W. 2000. Embracing Defeat: Japan in the Wake of World War II. Nova Iorque/Londres: W.W. Norton & Co.  
 
Sewell, Bill. 2002. “Cultural Terrains of the Japanese Empire”. Recensão da obra  War, Occupation, and Creativity: Japan and East 
Asia 1920-1960, editada por Marlene J. Mayo, J. Thomas Rimer, H. Eleanor Kerkham.  H-US-Japan, H-Net Reviews, Julho. Acedido 
em 05/10/2010. 
http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=6508.  

 

K A W A I I : é o termo japonês que, grosso modo, equivale ao vocábulo anglo-saxónico “cute”.  

O adjectivo “kawaii” tem duas origens etimológicas que se sobrepõem: do mandarim O adjectivo kawaii 

tem duas origens etimológicas que se sobrepõem: do mandarim 可爱 (可, ka, possibilidade ou 

capacidade +  爱, , ai, amor), kaai, literalmente, possibilidade de gerar amor ou ser amado, indicando a 

capacidade de alguma coisa suscitar sentimentos de afecto; e a contracção do japonês 顔映し(顔, kao, 

cara (de uma pessoa) +  映, haeru, reflectir luz + し, shi), kawayushi, literalmente, acender da cara (de 

uma pessoa), aludindo à face ruborizada de alguém envergonhado ou que sente culpa. Apesar de ter 

as suas raízes mais remotas no período Heian (793-1185), é nos dicionários do Período Taisho (1912-

1936) que o termo kawayushi aparece pela primeira vez, sendo abreviado para kawayui no período do 

pós-guerra pós-guerra até à década de 70 (sem que se tenha observado qualquer alteração semântica). 

Neste sentido, o kawaii, na sua acepção moderna, não é um valor do pós-guerra, mas um conceito 

pós-Expo 70 de Osaka.   

O significado de kawaii orbita em torno das noções de “tímido” ou “embaraçado”, tendo como 

segundos sentidos, “patético”, “vulnerável”, “querido”, “adorável” e “pequeno”, conservando a 

nuance de algo que suscita pena e desprezo. Inclusivamente, o adjectivo “kawaisouna”, com as 

mesmas raízes de “kawaii”, significa patético, pobre e triste, com um sentido eminentemente 

negativo. Outras associações incluem padrões de comportamento como “sunaoni” 

(“obediente”,“dócil”), “enryogachi” (“reservado”), “kodomoppoi” (“infantil”), “mujaki” (“inocente”, 

“sem más intenções”) e “musenkinin” (“irresponsável”); como antónimos encontramos “kibishii” 

(“estrito”), “kitsui” (“rígido”, “afiado”) e “nikui” (“detestável”).  

As origens etimológicas do vocábulo “kawaii” são úteis na compreensão das suas especificidades, por 

exemplo, em relação ao cute de raiz anglo-saxónica. A palavra “cute” surge pela primeira vez num 

dicionário de 1731, como corrupção de “acute”, ou seja, “aguçado”, “perspicaz”, mesmo 

“manipulador”, com um sentido muito semelhante a cunning, “esperto” ou “engenhoso”. Durante o 
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final do século XVIII e princípio do século XIX, desprendeu-se do significado original, começando a ser 

aplicado como como calão para objectos bonitos ou cativantes. Por volta de 1900, o sentido voltou a 

modificar-se, deixando de aludir ao adulto maquiavélico para descrever a petiz vivaz e voluntarioso, 

reflectindo uma nova acepção, social e cultural, do conceito de infância, traduzida numa tolerância, 

sem precedentes, às emoções negativas e comportamentos anti-sociais das crianças.  

O kawaii partilha com o cute esta tolerância, ou incentivo, às emoções negativas. Mas enquanto no caso 

do cute, esta a “carga pejorativa” se liga à componente maquiavélica ou manipuladora dos mais novos 

(alguém que, estando socialmente integrado, apreende a dobrar as regras a seu favor), no caso 

japonês, os aspectos negativos prendem-se mais explicitamente com as carências do sujeito que não 

se consegue relacionar eficazmente com a ordem da sociedade (tímido, envergonhado, vulnerável, 

irresponsável…). Esta característica deve ser, necessariamente, entendida no âmbito mais dilatado dos 

modelos de subjectividade e consumo no pós-Modernismo japonês.   

Em qualquer dos casos, com o emergir da cultura kawaii no Japão, nos anos 70 (que coincide com o 

boom da indústria do manga e do anime e a formação da cultura otaku), o conceito de cute ganha um 

novo fôlego, elevando-se à categoria de obsessão nacional e vivência colectiva sem precedentes, 

reveladora da ligação intrínseca entre as representações de cuteness e os traumas que enformam a 

identidade japonesa do pós-guerra. Nas palavras do artista plástico Murakami Takashi, “tornou-se 

uma entidade com vida própria que em tudo se infiltra” (Murakami 2005: 100), atravessando 

obliquamente a sociedade japonesa.  
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K E M O N O M I M I : literalmente, “orelhas de animal”, é o termo japonês utilizado para descrever 

personagens de manga e anime com algumas características de animais, como orelhas, bigodes ou 

caudas, que, ao contrário dos kemono ou kemonobito (respectivamente, “besta” e “humano-besta”) – 

um género tradicional de arte e design de personagens japonês, que representa animais 

antropomórficos – mantêm uma aparência quase integralmente humana (nos kemonomimi, a utilização 

dos caracteres animalescos assemelha-se mais ao uso de acessórios de roupa). 

 

Referências bibliográficas 

Animeph. “Anime Vocabulary / Terminology”. Acedido em  11/01/2010. 
http://www.animeph.com/voc.html#k.  

http://www.animeph.com/voc.html#k


 

K O G Y A R U : literalmente, “rapariguinha”, é um estilo de street fashion que emergiu nas ruas de 

Tóquio, na década de 90. É considerado a encarnação moderna do gyaru (“gal”), que surgiu na década 

de 70 e atingiu o seu pico de popularidade durante os anos 80.  

Caracteriza-se pelo uso de uma indumentária ocidentalizada que tem por base uniforme escolar japonês 

modificado – saia plissada subida, o uso das características loose socks (meias brancas, espessas e 

largas, semelhantes a perneiras, originalmente de montanhismo e importadas dos Estados Unidos), 

acompanhado por uma tez bronzeada (conseguida através de solário) e acessórios cute, malas de 

marca, telemóveis e cabelo pintado de castanho claro ou arruivado.  

Tal como o gyaru, o kogyaru cultiva uma aura infantil, em que as raparigas preterem as obrigações 

escolares, o trabalho e o casamento, em favor de um estilo de vida superficial e promíscuo. Surge, 

frequentemente, associado a fenómenos sociológico dos “solteiros-parasita” – jovens que optam por 

ficar a viver em casa dos pais durante as casas dos 20 e 30 anos, gastando todo o seu dinheiro em 

bens materiais e recusando-se a casar e constituir família –, e ao recurso ao enjo-kousai [Cf. Enjo-

kousai] para sustentar um estilo de vida acima das suas possibilidades financeiras.  

No final dos anos 90 e início da década de 2000, o kogyaru deu origem aos subgéneros ganguro (“caras 

negras”) e yamamba (“bruxas”), alvos de forte atenção mediática e hostilidade aberta por parte da 

opinião pública.     
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K Y A R A / C H A R A : composto pela abreviação do vocábulo anglo-saxónico “character”, é o termo 

utlizado no domínio da teoria crítica por teóricos como Azuma Hiroki, para designar personagens 

construídos a partir da combinação de componentes-moe [cf. Moe-youso], com o objectivo de 

despoletar kyara-moe (ou chara-moe), i.e., uma empatia em relação ao chara que leva o consumidor 

otaku a desejar consumi-lo excessivamente. 
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L I G H T  N O V E L : (ou raito noberu ou ranobe) é o termo utilizado para descrever o movimento 

literário japonês informalmente caracterizado por ser dirigido a um público-alvo adolescente ou na 

casa dos 20, pela ênfase no diálogo, pelos enredos regra geral integráveis em categorias como 

“comédia romântica”, “policial”, “ficção científica” e “fantasia”, por cenários e personagens geradores 

de kyara-moe [cf. Kyara] e pelos textos acompanhados por ilustrações com uma estética manga ou 

anime. O desenvolvimento das light novel está intimamente relacionado com a subcultura otaku [cf. 

Otaku] sendo frequente serem adaptadas para anime, manga ou jogos de vídeo, ou serem escritas 

enquanto parte da estratégia multimédia de uma série.  

Segundo Azuma Hiroki, é um género que não é adequadamente definido nem pelo termo “literatura”, 

nem pelo termo “entretenimento”, constituindo uma categoria à parte. 
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M A H O U  S H O U J O : (ou Magical Girl ou Majokko) literalmente, “rapariga mágica”, é o termo 

japonês utilizado para definir o subgénero de manga e anime de fantasia shoujo (manga para 

raparigas) [cf. Manga], com códigos visuais e mitologias específicos, protagonizado por raparigas 

dotadas de poderes sobrenaturais. A série Sailor Moon é considerada um paradigma do género.  

Sally the Witch, ou Mahou Tsukai Sally (1966-67), de Yokoyama Mitsuteru – inspirada na popular série 

americana Bewitched – e Akko-chan's Got a Secret!, ou Himitsu no Akko-chan (1962-1965), de 

Akatsuka Fujio, definiram o género nos anos 60, com as suas jovens heroínas dotadas de poderes 

mágicos e identidades secretas, estabelecendo o elemento de transformação que se tornou um 

aspecto central na mitologia das mahou shoujo. Apesar da popularidade destas séries de televisão e 

banda desenhada ter originado uma torrente de produtos baseados nas peripécias de raparigas 

mágicas a viver no mundo dos humanos ou, ao contrário, raparigas normais que descobrem um item 

ou um passado mágico que lhes confere os poderes especiais, foi o manga e anime Pretty Soldier 

Sailor Moon, ou Bishoujo Senshi Sailor Moon (1992-1993), de Takeuchi Naoko que revigorou o género 

com um estilo onde se cruzavam a feminilidade típica das heroínas shoujo com elementos de acção 

inspirados nas série de televisão live-action japonesas super sentai [cf. Tokusatsu].  

Deste modo, ao longo das três décadas de evolução que conduziram das primeiras séries nos anos 60 

até Sailor Moon, no início dos anos 90, a definição original do género que, num sentido amplo, pode 

ser aplicada a qualquer série em que os protagonistas sejam raparigas que utilizem poderes mágicos, 

foi assumindo contornos mais específicos e códigos próprios, como a inclusão de familiares (animais 
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falantes de carácter sobrenatural que acompanham as raparigas), transformações ritualizadas, 

geralmente em sequências intricadas de piruetas dinâmicas e rotações em que as roupas quotidianas 

desaparecem e são substituídas por indumentárias especiais (a série comummente apontada como o 

protótipo desta vertente transformativa das mahou shoujo é a série Cutie Honey, escrita e ilustrada 

por Go Nagai em meados dos anos 70) e equipas de heroínas que lutam em conjunto para derrotar os 

inimigos maléficos que ameaçam a paz no mundo. 

Desde 2003/2004, tem-se vindo a registar uma nova tendência, com um boom de séries de manga e 

anime mahou shoujo assumidamente dirigidas a um público masculino, um fenómeno que tem vindo 

a ser associado à popularidade crescente da estética moe [cf. Moe]. Apesar da intersecção entre este 

género paradigmático da cultura popular feminina nipónica e o público masculino (de forma mais ou 

menos propositada) não ser, em si, um aspecto original (Cutie Honey, nos anos 70; Minky Momo, ou 

Mahou no Purinsesu Minkii Momo, nos anos 80; Mamono Hunter Yohko, Magical Kanan e Cyber Team 

in Akihabara, ou Akihabara Dennou Gumi, nos anos 90; Nurse Witch Komugi, ou Naasu Witchi 

Komugi-chan Majikarute, já em 2002), as suas potencialidades enquanto plataforma para kyara-moe 

[cf. Kyara/Chara] tornaram-no um “alvo” desejável para a realização das fantasias otaku [cf. Otaku] do 

novo milénio [ASK JOHN ]. 
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M A N G A : (ou komikku) literalmente, “imagens espirituosas” ou “imagens fantasiosas” (usado, 

originalmente, a propósito de álbuns de imagens editados no final do século XVIII, como o famoso 

Hokusai Manga), é o termo japonês utilizado para descrever um género de banda desenhada, 

originário do Japão, com um universo temático e uma iconografia visual próprios. As origens do 

manga remontam ao final do século XIX (Rakuten Kitazawa é considerado o primeiro desenhador de 

manga profissional), mas, enquanto fenómeno social, cultural e artístico, na sua forma madura, teve o 

boom nos anos 60 do século XX (Tezuka Osamu é considerado o “pai” do manga moderno). Mangaka 

é o termo utilizado para descrever um artista que desenha manga, em geral profissionalizado. Um 

escritor que escreve argumentos para manga é chamado gensaku-sha.  

Em termos temáticos, abarca um amplo espectro de subgéneros, incluindo aventura, acção, drama, 

romance, comédia, ficção científica, histórico, policial, terror, erótica, etc. Em termos de narrativa 

visual, caracteriza-se, regra geral, pelo recurso a cenários impressionistas (expressando dinamismo, ou 

fundos abstractos que comunicam emoções), organização dinâmica das vinhetas na página, pontos de 

vista excêntricos, sequências compostas por detalhes do cenário, grandes-planos do corpo dos 
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personagens (olhos, mãos) e a mini-flashbacks. Em termos da iconografia visual, recorre, 

essencialmente, ao desenho linear, ao preto e branco, às gamas de cinzento produzidas por 

screentones, às linhas de velocidade, à expressividade das filateras e visualidade das onomatopeias, a 

uma extensa iconografia emocional (“sweatdrops”, “embarassment blushing”, “cross-popping veins”, 

“nosebleeds”, “tear lines”, “happy eyes”, “starry eyes”, bocas em forma de “3”, dentes caninos a sair 

da linha da boca, galos enormes na cabeça para representar lesões, pensos brancos para representar a 

dor física, rostos que mudam de forma de acordo com as emoções do personagem, etc.) e a um 

cânone específico no design dos personagens (olhos grandes e brilhantes, independentemente da 

iluminação exterior, narizes pequenos e estilizados em forma de “L”, bocas lineares e sintéticas, 

cabelos escultóricos, etc.) [EMOTIONAL ICONOGRAPHY].  

Paralelamente ao desenvolvimento das artes plásticas nas vanguardas do pós-guerra japonês, a 

vitalidade e originalidade da maturação do manga, a partir dos anos 50, virá a exercer uma influência 

vital na arte contemporânea nipónica. O manga é o resultado da interacção, contaminação e 

complementaridade entre, por um lado, fenómenos culturais e históricos que remontam ao final do 

Período Edo e à Era Menji (segunda metade do século XIX e início do século XX) e, por outro, as 

condições socio-políticas particulares que se verificam no rescaldo da II Guerra Mundial e a influência 

americana durante o período da ocupação (nomeadamente, dos comics americanos e dos filmes de 

animação de Walt Disney). É nas primeiras décadas do pós-guerra que Tezuka Osamu e outros autores 

seminais desenvolvem as características estilísticas actuais do manga, cristalizadas em criações 

paradigmáticas como Astro Boy ou Mighty Atom, ou Tetsuwan Atomu, Kimba the White Lion, ou 

Janguru Taitei, e Princess Knight, ou Ribon no Kishi, despoletando uma poderosa indústria editorial e 

transformando o manga num medium cujo largo consumo transcende géneros, faixas etárias ou 

sociais [CARREY].    

Insatisfeito com as limitações formais e conceptuais do manga (o ponto de vista fixo e teatral, o uso 

sintético das vinhetas, uma natureza iminentemente humorística ou satírica), Osamu Tezuka 

restruturou-o à imagem dos filmes europeus a que assistira nos tempos de estudante de medicina, 

recorrendo a uma estética cinematográfica que, formalmente, assentava no dinamismo do ponto de 

vista, no recurso ao grande plano, na desmultiplicação da acção e das expressões faciais por uma 

grande quantidade de vinhetas e, conceptualmente, abordava temas psicologicamente intensos ou 

dramáticos, muitas vezes sem um final feliz [THORN]. Quando, em 1947, Tezuka publicou o seu 

primeiro livro, intitulado Nova Ilha do Tesouro, sob a forma de um akahon – “livro vermelho”, uma 

publicação de má qualidade, com capa vermelha, que proporcionava às crianças, no rescaldo da 

Segunda Guerra Mundial, uma das únicas formas de entretenimento acessíveis nos media [THORN] –, 

a cena do manga é abalada por uma popularidade sem precedentes, vendendo cerca de 400 000 

cópias. Tezuka mudou-se para Tóquio, criando, à sua volta, um núcleo de seguidores do seu estilo 

revolucionário, muitos dos quais, como Ishinomori Shotaro (Cyborg 009, Kamen Rider), Fujio Fujiko 

(Doraemon), Akatsuka Fujio (Tensai Bakabon, Osomatsu-kun) e Mizuno Hideko (Fire!, Honey Honey no 



Suteki na Bouken, uma das primeiras autoras reconhecidas de shoujo), habitavam e trabalhavam com 

Tezuka no mítico apartamento Tokiwa-sou, fundando o modelo de produção em atelier com 

assistentes que ainda hoje predomina na industria do manga [THORN]. Por outro, o sucesso sem 

precedentes de Tezuka criou uma geração de leitores ávidos, para os quais o manga, enquanto 

medium, era estimulante e passível de ser desfrutado por adultos, contribuindo para a expansão de 

uma indústria que, até então, era exclusivamente dirigida ao universo infantil [THORN].   

Na segunda metade da década de 50, a febre das revistas semanais alia-se à difusão deste estilo de arte 

sequencial inovador, com o aparecimento das primeiras revistas semanais para crianças e jovens, a 

Weekly Shounen Magazine e a Weekly Shounen Sunday, em 1959. Pouco a pouco, o manga ocupa uma 

fatia cada vez maior dentro destas publicações, em detrimento dos conteúdos educativos e didáticos 

(que, quando as revistas surgiram, lhes valera o apoio dos encarregados de educação), que tendem a 

ser secundarizados ou mesmo a desaparecer [THORN]. Ao mesmo tempo, em 1958, Yoshihiro Tatsumi 

cunha o termo gekiga, para descrever o subgénero de manga alternativo e underground, que ele e 

outros mangaka de Osaka, como Masahiko Matsumoto e Yoshiharu Tsuge, vinham a desenvolver 

desde 1956, na revista Kage (Sombra) [SANTOS]. No gekiga, o estilo cinematográfico de Tezuka era 

posto ao serviço de uma estética noir, pulp e hardboiled, com temas sociopolíticos e uma estética 

urbana sombria, afastando-se, deliberadamente, das histórias de aventura que povoavam o 

imaginário juvenil das shounen e respondendo à crescente procura por um estilo de manga mais 

adulto, realista e sofisticado [SANTOS]. O gekiga alimentou – e foi alimentado – pelo boom das 

kashibonya, livrarias especializadas no aluguer de livros de banda desenhada (comprar manga era um 

luxo inacessível para grande parte da população), atraindo jovens no final da adolescência e 

estudantes universitários, para os quais ler manga era uma forma de rebeldia. O manga acaba, de 

facto, por se tornar particularmente popular entre o movimento juventil e anti-tratado [THORN].  

A disputa entre as revistas shounen (“rapaz”) e seinen (“jovem rapaz”) – estas últimas, surgidas na 

sequência do gekiga, dirigidas a um público mais maduro –, acabou por, ironicamente, resultar no 

emergir da Weekly Shounen Jump (uma “underdog” aparecida tardiamente em 1968 [THORN]), cuja 

sintonia com as necessidades dos leitores mais jovens lhe valeu uma multiplicidade de blockbusters, 

estabelecendo-a, ano após ano e por uma margem esmagadora, como a revista de manga mais 

vendida, posição que ainda ocupa na actualidade [THOMPSON, p.381]. Entre os seus títulos mais 

famosos está a icónica série Dragon Ball (1984-1995), de Toriyama Akira, um colosso da cultura 

popular japonesa e fenómeno à escala global, cuja popularidade é palpável quase duas década depois 

e cuja influência se estendeu a toda uma nova geração de manga mainstream, como Naruto, One 

Piece ou Bleach (também publicados na Weekly Shounen Jump). Por outro lado, o manga alternativo 

continuou a desenvolver-se e expandir-se nas seinen e em revistas avant-gard como a Garo, de 

Katsuichi Nagai e Sanpei Shirato, e a Com, criada por Tezuka, inspirado pela primeira [THOMPSON]. No 

final da década de 70 e 80, a Garo adoptou a publicação regular de obras experimentais e edgy, 

dirigidas à intelligentsia e à contracultura, albergando diferentes vozes, desde o realismo de tradição 



gekiga ao surrealismo, passando pelo heta-uma (“incompetente-bom”), um estilo praticado por 

autores como Terry Johnson, a.k.a., King Terry, Yoshikazu Ebisu, Marui Suehiro e Ainda Makoto, em 

que o desenho “mau” ou “feio” era usado, propositadamente, como forma de expressão artística, 

canalizando universos temáticos e estéticos que iam do erotismo decadente ao terror, do pop ao 

trash, ao nonsense e ao absurdo [SANTOS]. Já em 1982, a revista Youth Magazine começou a publicar 

Akira (1982-1990), de Katsuhiro Otomo, um épico cyberpunk marcante, em que, pelo realismo 

detalhado da representação, “cada vinheta é uma imagem individual” [MURAKAMI], elaborando e 

reflectindo sobre os mecanismos narrativos e gramática visual de Tezuka, com o objectivo de criar um 

género de “meta-manga”, ou seja, “usar o manga para criticar o manga” [MURAKAMI].    

Paralelamente ao shounen e ao seinen, desenvolve-se o shoujo, manga cujo publico-alvo são raparigas 

jovens, adolescentes ou pré-adolescentes. Apesar de o género ter antecedentes que datam do início 

do século XX [THOMPSON], é com Princess Knight, de Tezuka, que o shoujo se afirma na forma 

moderna, combinando elementos de fantasia, drama, humor e romance com histórias mais longas, 

hollywoodescas, narrativa e tecnicamente mais sofisticadas [THORN]. O boom das revistas semanais 

contribuiu para a expansão do género – um formato que não vingaria, acabando por regressar à 

publicação bissemanal ou mensal [THOMPSON] –, com maior número de mulheres a debutarem na 

indústria (durante a década de 50 e início da década de 60, grande parte dos mankaka que produziam 

shoujo eram homens), mas é no final dos anos 60, com o grupo informalmente agregado de mulheres 

artistas que ficaria conhecido como o “Grupo do ano 24” ou as “Fabulosas 49” (nascidas em, ou à 

volta de, 1949), que o shoujo atinge um novo grau de profundidade estética [THORN]. Artistas como 

Hagio Moto (They Were Eleven e A, A'), Oh-shima Yumiko (Banana Bread Pudding), Takemiya Keiko 

(Toward Terra), Ikeda Riyoko (The Rose of Versailles), and Yamagishi Ryouko (The Son of Heaven in the 

Land Where the Sun Rises) rejeitavam as limitações impostas ao género, explorando novos temas e 

estilos, testando as fronteiras da identidade sexual e apropriando-se de géneros tradicionalmente 

masculinos, como a ficção científica, de modo a abordar questões fundamentais da condição humana, 

explorando as emoções e interioridade dos protagonistas (por vezes roçando o automatismo psiquico 

ou ensaístico). Esta originalidade e força criativa valeu-lhes, por seu turno, um alargamento 

significatico da base de leitores [THORN]. Assim, apesar da conformidade ao cânone, as mangaka 

serviam-se de cenários impressionistas, abstractos ou oníricos – muito diferentes do realismo do 

shounen e do gekiga [THOMPSON] – para expressar o seu estilo pessoal, investindo igual cuidado na 

criação de grandes olhos estrelados e cintilantes, que se tornaram a imagem de marca do género e 

funcionavam como uma impressão digital de cada artista. A diversificação temática e estilística e o 

número crescente de leitores flexibilizou o shoujo, rompendo com tabus nas comédias românticas 

mainstream, progressivamente mais sofisticadas, e originando uma série de subgéneros e uma 

crescente especialização demográfica: mahou shoujo, boy’s love/yaoi, terror, mistério, sci-fi, 

desporto, etc [THOMPSON]. 
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M E C H A : é um termo formado a partir de uma contracção do vocábulo anglo-saxónico “mechanism”. 

Em sentido amplo, é utilizado para aludir a qualquer tipo de robot ou máquina de ficção científica; 

num sentido mais restrito (utilizado, particularmente, pelos fãs de manga e anime no Ocidente), 

descreve um tipo de veículo mecânico, regra geral, um robot gigante, bípede, humanoide, conduzido 

por um único piloto e vocacionado para combate (que pode utilizar armas semelhantes a espadas ou 

a canhões, por exemplo). É, também, utilizado para descrever o género de manga e anime em que 

este tipo de veículo desempenha um papel central no argumento e estética da série. Um dos 

exemplos mais populares deste género é o franchise Mobile Suit Gundam. 
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M O E : literalmente, “desabrochar” (no sentido de “fazer florescer” ou “acarinhar”) é o termo de jargão 

japonês multivocal, utilizado com diferentes sentidos de acordo com o contexto. Pode ser empregue, 

num âmbito mais geral, para descrever o culto em torno de um qualquer tipo de particularidade ou 

subgénero de pessoa, animal ou objecto (por exemplo, sentir moe por raparigas com óculos, por 

gatos ou por comboios). Contudo, na primeira década do século XXI, devido ao sentido carinhoso, 

protector e paternal que o termo evoca, tem sido conotado, especificamente, com a ternura, ou 

síndroma de “irmão mais velho”, sentida por homens adultos em relação a raparigas adolescentes e 

pré-adolescentes. Neste sentido, o moe é um subgénero da estética bishoujo [cf. Bishoujo] derivado 

do rorikon [cf. Rorikon], mas que ao contrário deste último é, na sua forma mais pura, de cariz 

estritamente não-sexual (apesar de não deixarem de haver zonas cinzentas entre o moe e a cultura 

rorikon). Embora seja mais preponderante em géneros como o slice of life e o mahou shoujo [cf. 

Mahou Shoujo], a estética moe é transversal, estendendo-se à ficção científica e militar (mili moe e 
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mecha musume), ao policial, ao mistério, etc. As personagens femininas que se integram dentro do 

cânone visual do moe são conhecidas como moekko ou loli moe.  

Em termos visuais, a estética moe caracteriza-se por uma forma de pedomorfose. As personagens, que 

conservam caracteres infantis para lá do período da infância, tendem a parecer pubescentes ou pós-

pubescentes independentemente da sua idade real, num efeito geral de descimento da idade artística 

do elenco das séries (personagens mais novas do que efectivamente são). Diferencia-se do cânone 

tradicional bishoujo [Cf. Bishoujo] – raparigas altas, esbeltas e voluptuosas como corpos de manequim 

ou modelo fotográfico – pelo ênfase nas linhas curvas, em particular na cara e nas ancas, e por uma 

proporção das partes do corpo (pernas curtas, membros esguios, ombros estreitos, cabeças grandes e 

seios em geral, ainda que não necessariamente, pequenos) que as faz parecer, regra geral, 

relativamente baixas. As caras, planificadas, caracterizam-se pela neotenia, com olhos grandes, íris 

alongadas, narizes quase inexistentes (geralmente reduzidos a pontos, em vez da tradicional forma em 

“L” do idioma manga [cf. Manga]) e cabelos frequentemente coloridos com cores artificiais e farripas a 

cair sobre o rosto.  

Algumas componentes-moe [cf. Moe-youso] características da estética moe são meganekko 

(literalmente, “rapariga/filha com óculos”), meido (“maid”, um tipo de indumentária derivada da 

imagem estereotipada do uniforme preto e branco usado pelas criadas e camareiras europeias no 

século XIX), kemonimimi [cf. Glossário Kemonomimi], ahoge (literalmente, “cabelo idiota”), i.e., 

“antenas” de cabelo espetadas no topo da cabeça de uma personagem, e rubor luminescente, i.e., 

linhas oblíquas, paralelas ou ligeiramente cruzadas, colocadas por baixo dos olhos e/ou na zona do 

nariz, geralmente em tons de vermelho escuro e acompanhadas por uma nebulosa de tom rosado por 

baixo dos olhos e na zona do nariz.  

Em termos comportamentais, as moekko tendem a obedecer a um rol de personagem-tipo, dos quais se 

destacam: imouto (“irmãzinha”), uma rapariga dócil, por vezes com laivos de “mini dona-de-casa”; 

tsundere, zangada por fora, doce por dentro; kuudere, fria por fora, doce por dentro; dandere, 

associal ou a-emocional por fora, doce por dentro; yandere, doce por fora, violentamente possessiva 

por dentro; yangire, doce por fora, insana, violenta e/ou psicopata por dentro; dojikko, uma rapariga 

desastrada; pettankko, uma rapariga angustiada com ou sensível ao tamanho pequeno dos seus seios; 

rapariga embaraçada com rubor luminescente; entre outros.  

Embora a estética moe esteja mais amplamente difundida em produtos dirigidos a um público 

masculino, o moe também é também influente dentro do universo shoujo [cf. Manga], por exemplo, 

no género BLB ou yaoi [cf. BLB/BL/Yaoi]. Neste caso, as lolitas são substituídas por bishounen [cf. 

Bishounen] de aspecto pré-adolescente, aplicando-se-lhe, grosso modo, as características visuais e 

comportamentais do género. 
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M O E  G I J I N K A : literalmente, “personificação moe”, é o termo japonês, ligado à subcultura otaku 

[cf. Otaku], utilizado para descrever um tipo de antropomorfização de animais, objectos inanimados, 

lugares ou conceitos, com carácter humorístico, assente em características ou qualidades moe e 

kawaii; frequentemente, serve-se dos acessórios e da estética cosplay [Cf. Cosplay] para aludir à 

condição pré-antropomórfica do objecto. 
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M O E – Y O U S O / C O M P O N E N T E – M O E : é o termo utlizado no domínio da teoria crítica, por 

teóricos como Azuma Hiroki, para definir um fragmento de informação desprovido de mensagem ou 

narrativa, integrado na deetabeeseu [cf. Glossário: Deetabeesu], que passou de um estado neutro 

para ter uma carga emocional positiva associada, que desperta o instinto de consumo em 

determinados subgrupos de otaku. Este instinto de consumo de componentes-moe é, habitualmente, 

designado como sentir moe, ou simplesmente moe.  

Cada componente-moe tem origens e percursos que podem ser rastreados caso a caso, sendo que, 

ainda que a maior parte seja visual, podem assumir formas diversas, como traços de personalidade, 

padrões ou tiques de fala, tipos específicos de narrativa, entre outros. Por exemplo, uma componente-

moe tanto pode ser “orelhas de gato”, “uniforme de criada francesa”, “óculos”, “cabelo verde” ou 

“ahoge” [cf. Glossário Moe], como terminar frases com o som “-nyo”, ter um tipo de personalidade 

“tsundere” [cf. Glossário Moe] ou uma narrativa que evoque “história de mistério policial”. Muitas 

vezes, componentes-moe individuais, “atómicas”, juntam-se em “cachos” ou complexos, originando 

moléculas-moe, que podem ser reintroduzidas na “base de dados” como componentes inteiramente 

novas e autónomas em relação às suas partes.  

Em qualquer dos casos, tanto as componentes-moe como as moléculas-moe possuem uma forte carga 

emocional associada, são imediatamente reconhecidos pela subcultura otaku e a sua “ideia” é 

aproximadamente intermutável com a sua representação (interessa a “ideia” de “orelhas de gato”, 

mais do que as características particulares da sua materialização específica). Assim, as configurações 

resultantes do rendering de componentes-moe não são consumidas pela sua qualidade estética ou 
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artística, mas pela eficácia da combinação (ou “sampling”) dos componentes [KULKA]. Neste sentido, 

as componentes moe podem ser descritas como um tipo de kitsch-otaku. 
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N E O N  G E N E S I S  E V A N G E L I O N : (ou Shin Seiki Evangerion) é o título do anime escrito e 

realizado por Anno Hideaki – otaku [cf. Glossário: Otaku] autoproclamado e um dos animadores 

envolvidos na produção da icónica curta-metragem anime DAICON IV Opening Animation, de 1983 – e 

produzido pelos estúdios GAINAX, com design de personagens de Sadamoto Yoshiyuki. Foi 

originalmente emitido em 1995, numa série de 26 episódios mais um filme, em 1997, intitulado End of 

Evangelion, ou Shin Seiki Evangeriron Gekijou-ban: Air/Magokoro o, Kimi ni.  

Evangelion é “basicamente, […] a história absurda de uma batalha sem sentido que se desenrola 

enquanto se guia uma máquina enigmática contra um inimigo igualmente enigmático” [AZUMA, 

1997]. A série, que suscitou debates e interpretações intermináveis por parte quer dos fãs habituais 

de anime, quer de um público mais vasto de intelectuais atraídos pela complexidade da história e o 

arrojo estético da realização, é, na realidade um “filme meta-otaku, através do qual Anno, ele mesmo 

um otaku, procurou transcender a tradição otaku” [MURAKAMI]. A combinação exótica de robots 

humanóides gigantes, mitologia judaico-cristã, drama psicológico, terminologias e cenários retirados 

da biologia e da psicanálise e toda uma gama aparentemente inesgotável de associações simbólicas 

combinadas num cocktail críptico, é, simultaneamente, uma expressão da “base de dados” [AZUMA, 

2009] construída ao longo de mais de duas décadas pela subcultura otaku, e uma representação das 

contradições profundas inerentes à condição pós-Moderna que a existência do mesmo pressupõe.  

O cenário futurista, pós-apocalíptico, situado num Japão ficcional cuja capital, Tóquio 3, já não é senão a 

proxy de uma proxy da metrópole original de Tóquio, onde três Crianças – na realidade adolescentes 

desequilibrados de 14 anos –, conduzem unidades biomecânicas denominadas Eva (gigantescos robots 

humanóides tripuláveis) sincronizados com as suas emoções instáveis e imprevisíveis, remete-nos de 

imediato para uma versão distorcida do género-arquétipo da primeira geração otaku, o anime mecha 

de ficção científica, do qual Mobile Suit Gundam é epítome. Terminologias relacionados com a religião 

judaica e cristã aparecem dispersas por toda a narrativa – Eva, Adam, Lilith, Lança de Longinus, Dogma 

Central e o nome dos Anjos ou Apóstolos, retirados do Velho Testamento (Ramiel, Matarael, Israfel, 

Leliel, etc.) –, num détournement com sabor a esoterismo ocidental tão caro ao processo de 

“domesticação” e imaginário híbrido otaku. Por sua vez, os Anjos que assaltam Tóquio 3, sucedendo-

se uns atrás dos outros cíclica e implacavelmente, são um inimigo de natureza desconhecida e 

poderes sobre-humanos, sem forma fixa, cuja aparência varia de um octaedro flutuante de grandes 
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dimensões a um vírus informático, passando por outros com aspecto semelhante a um anfíbio 

humanóide, um artrópode, uma criatura marinha, um relógio, um predador do período Câmbrico, 

uma aranha, um olho gigante no céu, uma sombra, um fungo, uma dupla-hélice de ADN e até a forma 

humana, no caso do 11º Anjo, Tabris, a.k.a. Nagisa Kaoru, a Quinta Criança. No final da série, a 

antítese fundamental que estrutura toda a narrativa, i.e, Humanidade vs. Anjos, esbate-se, ao ser 

revelado que os seres humanos são filhos Lilith, o 2º Anjo, essencialmente semelhante a Adam, o 1º 

Anjo e progenitor de todos os inimigos contra a qual os Eva se debateram. É também explicitamente 

mencionado que os Anjos são “seres humanos que recusaram a forma humana”[EVAGEEKS].  

Ao contrário do realismo do Universal Century de Mobile Suit Gundam, o universo de Evangelion 

contraria a construção de uma narrativa linear. A estrutura da série, constituída por 26 episódios, 

reflecte este propósito: na primeira metade, aproximadamente, a obra “progride como um bom 

anime de ficção científica” em que “cada um dos protagonistas é positivamente retratado na sua luta 

para ultrapassar dolorosos traumas” [AZUMA, 1997]; na segunda metade, contudo, “o mundo da 

animação começa a implodir. O horror e a violência intensificam-se de episódio para episódio à 

medida que os personagens perdem a capacidade de comunicar, se magoam seriamente e morrem” 

[AZUMA, 1997]. A vontade de criar uma “grande narrativa” ficcional, que impulsionara Mobile Suit 

Gundam, é anulada pela interacção entre os protagonistas ensimesmados, incapazes de comunicar 

funcionalmente uns com os outros e mais interessados em esmiuçar os seus problemas internos – 

todos os personagens questionam permanentemente as suas motivações, assombrados por questões 

como “Porque é que lutamos contra os Anjos?” ou “Porque é que pilotamos Eva? [AZUMA, 1997] – do 

que em alinhar-se com uma facção específica do conflito ou mesmo salvar a Humanidade. Este 

colapso interno é reforçado pela realização “godardiana” de Anno, que recorre a microplanos e 

entretítulos gráficos, com fundo preto e letras brancas, que separam sequências e interpelam 

directamente os personagens.  

Este movimento da segunda metade da série no sentido da implosão culmina com a suspensão da 

narrativa no 24º episódio. Nos últimos dois episódios da série, o “evaverse” é reduzido aos seus 

elementos mais fundamentais: os quatros personagens que ocupam o centro narrativo da história, ou 

seja, Ikari Shinji, o protagonista e Terceira Criança, Soryu Asuka Langley, a Segunda Criança, Ayanami 

Rei, a Primeira Criança e Katsuragi Misato, a guardiã de Shinji e Asuka e estratega militar encarregada 

de comandar as Crianças em combate. Como salienta Azuma Hiroki, “é impossível sumarizar o enredo 

da última metade” [AZUMA, 1997] da série e, particularmente, destes dois capítulos finalizadores em 

que os personagens agonizam sobre os seus problemas existenciais iluminados por focos de luz 

teatrais em cenários grande parte das vezes reduzidos a uma imensa escuridão envolvente. No último 

episódio, a própria natureza do real é questionada a partir da psique de Shinji, em longas sequências 

de imagens narradas em voz off em que o estilo da animação se altera, integrando fotografias, 

aguarelas, esboços, sobreposições etc. Num dos momentos mais marcantes, vemos um pequeno 

anime dentro anime, recriando um universo alternativo em que Shinji é apenas um estudante normal 



do secundário que vive com os pais, Asuka é a sua melhor amiga de infância, Rei uma estudante 

transferida para a aula de ambos e Misato a professora. Este pequeno clip, que dentro do episódio 

corresponde ao entendimento de Shinji de que a realidade em que habita é apenas uma entre 

múltiplas possibilidades, é por sua vez uma referência a um tipo de universo alternativo recorrente em 

trabalhos derivativos (redacções, ilustrações, doujinshi de parodi manga, etc.), em que o elenco de 

uma série é retirado do seu contexto original e transferido para um mundo alternativo em que 

frequentam o meio académico (geralmente, um liceu do secundário) [TVTHROPES]. Ao introduzir este 

universo alternativo estereotipado dentro da série original, Evangelion abre-se à derivação, aceitando-

a – ou mesmo, promovendo-a – como destino inevitável de qualquer original dentro da lógica de 

consumo pós-Moderna da subcultura otaku. 

Incidentalmente, desde a série original, foram lançados quatro spin-offs oficiais situados em universos 

alternativos desde tipo, desde o “high school AU”(“Alternate Universe”) subvertido de Neon Genesis 

Evangelion Angelic Days, até a Neon Genesis Evangelion Gakuen Datenroku, que recicla inteiramente 

os personagens de Eva e cria um enredo sem qualquer relação com a original, passando por Petit Eva, 

um gag manga em forma de yonkoma [Cf. Yonkoma] em que a unidade Eva 01 é um robot delinquente 

na turma de Shinji, Asuka e três irmãs que são as três encarnações de Rei na série original 

[TVTHROPES]. Mais recentemente, Anno anunciou a realização da tetralogia Rebuild of Evangelion, ou 

Evangerion Shin Gekijjouban, um conjunto de filmes que prefaz um remake da série original. No 

segundo e, até à data, mais recente filme, Evangelion 2.0: You Can (Not) Advance, ou Evangerion Shin 

Gekijouban: Ha (2009), o enredo é reformulado e, inclusivamente, é introduzida uma personagem 

previamente inexistente, Makinami Mari Illustrious, condutora da Unidade Provisória Eva-05. 

Adicionalmente, desde 1995 que é publicado um manga homónimo do anime (que, tecnicamente, o 

precede, uma vez que foi lançado antes da versão animada, como forma de a publicitar), escrito por 

Sadamoto Yoshiyuki – autor do design das personagens de Evangelion –, que constitui uma série 

autónoma, em que os personagens têm personalidades, papéis e inter-relações diferentes.  

O “evaverse” é, ele próprio, intensionalmente desenhado como uma síntese de idiomas produzidos por 

uma subcultura caracterizada pela “omnipresença de simulacra e […] disfuncionalidade da grande 

narrativa” [AZUMA, 2009]. “Robots gigantes”, “futuro pós-apocalíptico”, “protagonistas 

adolescentes”, “referências metafísicas”, “conspiração secreta”, “herói improvável”, “solidão”, “poder 

transformador da amizade”, “melodrama” “rapariga voluntariosa”, “rapariga solitária” ou “liceu” 

eram, já em 1995, fórmulas recorrentes na estrutura retórica do manga e do anime ou, mais 

especificamente, unidades destinadas a serem consumidas de forma autónoma, sem relação com um 

arco narrativo abrangente. Evangelion joga, intensionalmente, não apenas com os modos de 

derivação e estatuto da obra dentro da estrutura social extraordinariamente pós-Moderna da 

subcultura otaku, como com as expectativas em relação ao desenvolvimento dos personagens 

plantadas nos espectadores por este stock de configurações pré-existentes. O universo de Eva é, 

assim, constituído à base de elementos retirados da “base de dados” da cultura otaku, mas estes 



entrelaçam-se de modo a tecer um padrão labiríntico, em que as ligações entre cada um são 

frequentemente incertas e no qual a progressão histórica dos acontecimentos é relativamente pouco 

importante; neste sentido, pode ser permanentemente reconstruído sob diversas configurações. A 

proliferação de vias exegéticas, geradas pela tentativa de “descodificar” uma sucessão de eventos 

absurdos e situações enigmáticas, impede, na prática, a constituição de uma narrativa estável (que 

chega a ser inteiramente eclipsada nos episódios 25 e 26), disseminando um sentimento de ansiedade 

que resulta do entendimento latente de que a camada “invisível” de significado que procuramos, 

estruturada e estruturante, é apenas um colectivo anónimo e estatístico composto por fragmentos de 

informação desprovidos de qualquer narratividade – uma “grande não-narrativa” [AZUMA, 2009]. Os 

protagonistas, “largados” dentro desta realidade contraditória e infundidos com versões extremas 

destas “pré-configurações”, que ultrapassam claramente o limiar que permite ao espectador uma 

fruição kitsch do drama (os personagens são “excessivamente” atormentados, os Eva 

“excessivamente” monstruosos), parecem sofrer desta mesma ansiedade.  

No entanto, a chave para o sucesso da criação de um objecto meta-otaku, como Anno terá pressentido, 

deveria inevitavelmente passar por um abraçar pleno da gramática visual otaku. Evagelion é o 

produto dessa compreensão de que é impossível “superar” a tradição otaku sem mergulhar de cabeça 

na esfera das suas imagens. A eficácia do character design de Sadamoto não pode, deste modo, ser 

secundarizada; em conjugação com o universo e realização de Anno, produziu um rendering de alta 

qualidade dessa “base de dados”, conseguindo não só torná-lo evidente como expandi-lo, 

introduzindo novos caracteres que terão uma influência douradora (por exemplo, a personagem 

icónica de Ayanami Rei). 
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O T A K U : literalmente, “a sua casa” e, por associação, “vós”, ”vosso” e “lar”, é um termo de calão 

japonês utilizado para descrever a subcultura composta por fãs obsessivos, geralmente (ainda que 

não necessariamente) de ficção científica, manga, anime, tokusatsu, jogos de computador, etc., com 

um sentido semelhante ao termo inglês nerd ou geek. O termo, cunhado pelo artista de doujinshi [cf. 

Glossário: Doujinshi/Minikomi] Nakamori Akio, em 1983, é um trocadilho entre uma forma muito 
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formal de dizer “tu” ou “você” e o estereótipo dos otaku como indivíduos isolados e socialmente 

inaptos, que, por passarem demasiado tempo em casa, não estariam habituados a dar-se com outras 

pessoas, recorrendo a formas de tratamento excessivamente distantes e formais [KINSELLA].  

Embora a cultura otaku seja, frequentemente, vista como cultura jovem, a primeira geração de otaku é 

composta por indivíduos nascidos no final da década de 50 e inícios de 60, actualmente nas casas dos 

40 e 50 anos, pelo que, longe de ser um fenómeno recente, é uma subcultura com raízes bastante 

profundas na sociedade japonesa do pós-guerra. Habitualmente, é dividida em três gerações: a 

primeira geração, composta pelos indivíduos nascidos por volta dos anos 60 que viram, na sua 

adolescência, o anime Space Battleship Yamato e Mobile Suit Gundam, e cujos interesses recaem com 

maior intensidade sobre séries de ficção científica e filmes série-B; a segunda, por pessoas nascidas 

durante a década de 70, que viveram um período de consolidação e expansão que trouxe uma nova 

diversidade de géneros, abordagens e recursos e foram marcadas por manga como Dragon Ball ou 

Akira; e a terceira, pela geração dos anos 90 que viu Neon Genesis Evangelion, enquanto frequentava 

o ensino básico ou secundário [AZUMA]. Talvez seja possível, actualmente, apontar uma quarta 

geração, nascida nos anos 90, actualmente a viver a sua adolescência em plena idade Web 2.0, num 

momento em que se assiste à globalização do fenómeno otaku através de uma “japonização” da 

cultura jovem ocidental.  

Apesar das conotações misantropas do termo utilizado para a descrever, a subcultura otaku não se 

define pela ausência de socialização, mas por um modelo de sociabilização heterodoxo, restringido a 

determinados espaços reais e virtuais [ AZUMA]. No entanto, existe, de facto, uma invisibilidade 

associada aos otaku que, apesar do seu peso (a Comiket [cf. Comiket], maior convenção de doujinshi 

do Japão, atingiu em 2009, o número record de 560 000 visitantes, aproximadamente 4,5% da 

população de Tóquio [Record Numbers at Comiket 76: 560,000 Attendees]), se mantiveram nos 

bastidores da sociedade japonesa durante grande parte da sua história, diluídos no cômputo mais 

global da cultura jovem. A “decadência”  desta cultura jovem foi, por sua vez, alvo de inúmeros 

debates desde o início dos anos 70, com termos como “pessoas-moratória”, “pessoas-cristal” ou 

“nova espécie” utilizados para descrever progressivas gerações percepcionadas, quer pelos 

intelectuais engagé da década de 60 quer pelos cultores dos valores tradicionais japoneses, como 

dependentes, apáticas, escapistas, descomprometidas com ideais políticos, superficiais, egoístas e, em 

última instância incapazes de se tornarem shakaijin, “pessoas da sociedade”, cidadãos [KINSELLA].  

Por outro lado, quando a subcultura foi, finalmente, “descoberta” pelos mass media e a opinião pública, 

foi pelas razões mais infames, ligada ao mediático caso de Miyazaki Tsutomu, um serial killer, detido 

em 1989, que violou, assassinou e mutilou quatro raparigas, entre os quatro e os sete anos. No quarto 

de Miyazaki Tsutomu encontrou-se um imenso arsenal de manga shoujo [cf. Manga] e rorikon [cf. 

Rorikon], vídeos de anime e uma pequena colecção de livros académicos sobre cultura jovem e cultura 

feminina, chegando, inclusivamente, a ser revelado que escrevera críticas de manga em doujinshi e 



que frequentava regularmente a Comiket [KINSELLA]. Este incidente, que colocou a palavra “otaku” 

nas bocas do Japão e criou um pânico moral em torno dos membros da subcultura – considerados, 

pela maioria dos comentadores, um pequeno exército de assassinos em potência [KINSELLA] –, 

originou um debate aceso em torno do declínio dos valores japoneses, da educação permissiva dos 

pais “modernos” e da ameaça que constituía esta nova geração, psicologicamente desequilibrada, 

pervertida e socialmente alienada pela imersão no mundo de fantasia da banda desenhada e dos 

desenhos animados [KINSELLA]. Pode dizer-se que, a partir de 1989, os otaku deixaram de ser 

invisíveis para se tornarem persona non grata das autoridades e da sociedade em geral.  

Esta hostilidade aberta em relação à subcultura otaku, que no final dos anos 90 tinha atingido 

“proporções gigantescas sem, aparentemente, atrair a atenção da academia, dos mass media, da 

polícia, do PTA, ou de agências governamentais como o Seishounen Taisaku Honbu (Unidade Central 

de Contra-medidas para a Juventude) – que foram estabelecidas, precisamente, para monitorizar a 

tendência recorrente da juventude para empreender em desvios fantásticos face aos ideais da cultura 

japonesa”[ KINSELLA, p. 290] – traduziu-se, na prática, na criação de inúmeras leis de censura, na 

detenção de e interrogatórios policiais a mangaka amadores e ao desmantelamento de círculos de 

distribuição underground de doujinshi, considerados, pela opinião pública, a fonte dos desvios sexuais 

e comportamentos anti-sociais da juventude japonesa contemporânea. Em contrapartida, gerou uma 

reacção por parte dos otaku, subitamente híper-conscientes da sua identidade, que em vez de 

rejeitarem o rótulo “otaku”, começaram a utilizá-lo deliberadamente para se descreverem a si 

mesmos, reforçando um sentimento positivo de pertença grupal, não raras vezes ao ponto do 

snobismo ensimesmado [AZUMA].  

No território académico dos estudos culturais, críticos como Eiji Otsuka popularizaram uma corrente de 

pensamento que liga a subcultura otaku à cultura japonesa tradicional (kabuki, teatro de marionetas 

bunraku, etc.), da qual se destacam Teoria do Consumo Narrativo, Os Otaku São os Verdadeiros 

Herdeiros da Cultura Japonesa (ambos de Eiji) e, mais recentemente, a teoria da “linhagem excêntrica” 

exposta pelo artista plástico Murakami Takashi em Superflat (2000) [AZUMA]. Contudo, não rejeitando 

a influência da tradição japonesa, Azuma Hiroki contrapõe, em Otaku: Japan’s Database Animals 

(2001), que a fixação da cultura otaku pelo imaginário tradicional japonês (folclore, expressões 

particulares, indumentária, costumes) prende-se, em igual medida, com o profundo processo de 

adaptação e “domesticação” da cultura americana que o Japão levou a cabo nas décadas que se 

seguiram à ocupação. Tal como o “boom económico que lançou o país para o topo dos rankings das 

nações industrializadas em apenas 30 anos é inseparável da adesão a modelos americanos, i.e., a um 

sistema a que os japoneses tinham resistido com todas as suas forças” [Brehm], também a 

disseminação do anime na sua forma moderna, dos efeitos especiais nas séries live-action, do género 

da ficção científica ou dos jogos vídeo só foram possíveis devido à enorme influência que a cultura 

popular dos E.U.A. exerceu no contexto de um Japão ocupado. Nas palavras de Azuma, “os otaku 



podem muito bem ser os herdeiros da cultura do Período Edo, mas os dois não estão, de modo algum, 

ligados por uma linha contínua. Entre os otaku e o Japão, estão os Estado Unidos”. [AZUMA]   

Azuma continua afirmando que as características que, actualmente, consideramos específicas da 

estética japonesa da cultura otaku são, em larga medida, o resultado de um processo mais ou menos 

tortuoso de mutação de produtos originais da cultura pop americana, numa relação de amor/ódio 

através da qual o Japão procurou compensar o seu complexo de inferioridade face ao Ocupador, 

procurando transformar esse mesmo estatuto inferiorizado numa vantagem que pudesse reverter a 

seu favor [AZUMA]. Por isso é possível afirmar que “espreitando através dos alicerces da cultura otaku 

está o complexo desejo de […] construir um pseudo-Japão a partir de material americano, depois da 

destruição do ‘bom velho Japão’ pela derrota na Segunda Guerra Mundial” [AZUMA]. O imaginário 

“intrinsecamente japonês” oferecido pela subcultura otaku é, assim, uma imagem distorcida, por 

vezes mesmo grotesca ou absurda e inevitavelmente híbrida [AZUMA] de um original perdido – 

relembrando o Japão da sua condição infantilizada e das contradições profundas na génese da sua 

frágil “nova” identidade –, um simulacro construído a partir do lixo cultural para preencher o vazio 

deixado pela ausência de uma narrativa unificadora [ AZUMA]. Por esta razão, a mundividência otaku 

é, por excelência, pós-moderna. 
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R O R I I T A  F A S S H O N: (ou Lolita Fashion) é um dos mais populares estilos de street fashion japonês. 

Apesar de ter emergido nas ruas Tóquio no final da década de 70 é, ainda hoje, uma das subculturas 

mais praticadas, inclusivamente, fora do Japão, por uma crescente comunidade de fãs internacionais. As 

praticantes da roriita fasshon são conhecidas por roriita ou lolitas.  

Desbravada e popularizada por marcas como Pink House, Milk, Angelic Pretty, Baby, The Stars Shine 

Bright, Metamorphose temps de fille, Innocent World, Mary Magdalene e Moi-même-Moitié, entre 

outras – note-se a adopção de vocábulos açucarados ingleses e franceses –, procedeu a uma colagem 

de elementos inspirados na moda francesa do período Rococó e nas roupas infantis da era Vitoriana: 

silhueta em forma de sino conseguida através de anaguas e culottes usados por baixo de vestidos ou 

saias pelo joelho, blusas com colarinhos redondos, meias até ao joelho ou collants opacos, sapatos 

mary jane, grandes laços, chapéus, ganchos ou outros acessórios na cabeça. Dentro desta fórmula 
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geral existem, por sua vez, inúmeras variações.  O suriito roriita (sweet lolita) é o estilo mais 

ostensivamente infantil, com uso profuso de laços, rendas, cores claras e pastel (principalmente cor-

de-rosa, branco ou azul bebé) e acessórios como brinquedos, padrões de morangos, corações, flores, 

bolos, etc. No goshikku roriita (gothic lolita), cruza-se com um gótico de inspiração vitoriana, 

utilizando indumentárias em tons de negro e outras cores escuras, articuladas com branco e 

adornadas com cruzes e crucifixos; foi popularizado por bandas de visual-kei [Cf. Vsual-kei] como Dir 

En Grey e Malice Mizer, cujo popular líder, Mana, estabeleceu a sua própria marca de roupa e cunhou 

o termo EGL, Elegant Gothic Lolita. Entre outras declinações, econtram-se: casual lolita, hime lolita, 

shiro lolita, kuro lolita, classic lolita, country lolita, sailor lolita, wa lolita, ero lolita, kodona ou ouji, 

aristocrat e híbridos resultantes da combinação do estilo com subculturas distintas, como o decora 

lolita, ou decololi, o guro lolita, o punk lolita e o cyber lolita. 

Para além da moda, a subcultura roriita é também estilo de vida estetizado que enfatiza a beleza, a 

elegância, a modéstia e nostalgia, adoptando actividades femininas intensionalmente “antiquadas”, 

como costurar, bordar, fazer bolos e outros lavores feminis, remetendo para uma vivência de casa-de-

bonecas ou de dama de corte num reino distante de fantasia. A difusão do estilo roriita é, 

habitualmente, conotada com o fenómeno sociológico dos “solteiros-parasita”. 
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R O R I K O N : (ou Lolicon) é termo derivado da transliteração e contracção da frase “Lolita complex” 

(referência ao romance homónimo de Vladimir Nabokov), utilizado para descrever um género de 

manga, anime, jogos de vídeo, estatuetas, etc., erótico e pornográfico, dirigido a um público 

masculino adulto, em que as protagonistas são raparigas pubescentes, pré-pubescentes ou pós-

pubescentes. É também utilizado para descrever a subcultura em torno deste tipo de produção e os 

adeptos do género. O termo shotacon designa a sua versão protagonizada por rapazes menores.  

As suas raízes são rastreáveis até ao emergir das heroínas-criança de anime como Panda! Go, Panda!, 

ou Panda Kopanda (1972) de Miyazaki Hayao e Takahata Isao, e Heidi, Girl of the Alps, ou Arupusu no 

Shoujo Haiji (1974), também de Takahata (com participação de Miyazaki), colaborações entre os dois 

autores que precederam a formação dos Estúdios Ghibli [cf. Anime]. Sintomaticamente, durante a 

década de 80, as obras de Miyazaki – Nausicaä of the Valley of the Wind, ou Kaze no Tani no Naushika 

(1984), Laputa, Castle in The Sky, ou Tenkuu no Shiro Rapyuta (1986), My Neighbor Totoro, ou Tonari 

no Totoro (1988) e Kiki's Delivery Service, ou Majou no Takkyuubin (1989) – tornaram-se 

extremamente populares no seio de uma comunidade que vinha a emergir desde a década anterior 

(anos 70), em torno de um tipo de ilustrações disponíveis em máquinas dispensadoras de revistas 

http://www.lolitafashion.org/styles_list.php


pornográficas e fanzines impulsionadas pela explosão do movimento DIY e underground dos minikomi 

[cf. Glossário: Doujinshi/Minikomi]. Apesar do “incidente Miyazaki”, que colocou os otaku em geral, e 

os rorikon em particular, no centro de um pânico moral que resultou numa hostilidade activa por 

parte das autoridades e num surto de leis de censura que visavam regular a sexualidade “desregulada” 

da juventude nipónica [cf. Glossário: Otaku], a propagação das representações “rorikonescas” no 

manga tornou-se mais visível nos anos 90, vulgarizando a objectificação sexual de raparigas menores 

quer em revistas para rapazes, como em seinenshi revistas para jovens adultos [SHIGEMATSU].  

Com o aumento, final dos anos 80, da participação dos homens no Comiket, quer como produtores quer 

como consumidores, a designação “rorikon” estendeu-se à tendência, por parte de mangaka 

masculinos, para a apropriação do estilo chou kawaii (“ultra-cute”), utilizado anteriormente por 

autoras de manga infantil, para a criação de narrativas de sabor sci-fi, protagonizadas por heroínas 

com corpos simultaneamente infantis e voluptuosos e escassamente vestidos em indumentárias 

reminiscentes de um estilo algures entre o retro e a space age [KINSELLA]. 
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S E I F U K U : é o termo utilizado para descrever o uniforme escolar japonês, utilizado na grande maioria 

das escolas públicas e privadas japonesas até à entrada para a universidade (embora em algumas 

faculdades femininas o uso de uniforme continue a ser obrigatório). O uniforme escolar japonês foi 

introduzido no sistema de ensino no final do século XIX, com um modelo derivado das fardas militares 

da era Meiji, por sua vez moldados à imagem dos uniformes da marinha europeia. Mais tarde, foram 

também introduzidos e adoptados uniformes inspirados nos fardamentos dos colégios ocidentais, 

utilizando blazers com a insígnia da escola, laços (raparigas) ou gravatas (rapazes) e camisas/blusas 

brancas. Com frequência, os seifuku são personalizados pelos alunos (subir ou descer a bainha da saia, 

tirar o laço ou a gravata, etc.).  

Gakuran ( “uniforme holandês”) ou tsume-eri, é o termo utilizado para descrever o uniforme escolar 

masculino tradicional, inspirado na farda militar prussiana, regra geralmente preto ou azul-escuro, 

com botões inscritos com o emblema da escola.  

Seeraafuku (de “seeraa”, “sailor”) é o termo utilizado para descrever o uniforme escolar feminino 

tradicional. Foi introduzido em 1920 e desenhado à imagem dos uniformes da Marinha Real Britânica. 

http://www.comixology.com/articles/265/Moe-The-Cult-of-the-Child


Regra geral, consiste numa blusa com uma gola reminiscente dos uniformes navais, um tipo de laço no 

decote em V, saia plissada, cores que habitualmente variam entre o azul, o cinzento, preto ou verde-

claro e meias até ao joelho, geralmente em tons de branco ou azul. É comum haver um modelo de 

Verão e um modelo de Inverno.  

No contexto da subcultura otaku, o seifuku, em particular o seeraa-fuku, é um item de fetiche e, apesar 

da sua venda em segunda-mão ser proibida, podem ser encontrados no mercado negro, em lojas 

underground conhecidas como burusera.  
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S E I Y U U : é o termo utilizado para designar actores e actrizes japoneses especializados em dar voz a 

personagens de anime, jogos de vídeo, rádio ou dramatizações de light novels. 

 Devido ao peso da indústria do cinema de animação no Japão, é uma profissão extremamente 

valorizada e especializada (existem, por exemplo, escolas e revistas dedicadas aos actores de voz), 

com muitos seiyuu a atingirem o estatuto de ídolos pop e terem a sua própria base de fãs. É frequente 

os seiyuu terem, paralelamente, carreiras musicais, darem concertos integrados em eventos de 

anime, lançarem singles ligados aos personagens que interpretam, entre outras actividades colaterais. 
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S U P E R   F L A T : termo cunhado por Takashi Murakami para definir, respectivamente, o conceito por 

si elaborado para dar conta das contradições insolúveis do Japão “ocidentalizado” do pós-guerra, e o 

movimento nipónico, informalmente agregado, constituído por artistas, curadores e críticos (grande 

partes deles “filhos do milagre económico”, nascidos nas décadas de 50 e 60), que emergiu durante a 

década de 90, partilhando um mesmo conjunto de referências e atitude global perante a arte 

contemporânea, no geral, e a cena artística japonesa, em particular.  

No livro-manifesto Super Flat (2000), Murakami – mentor e ideólogo deste movimento – enfatiza o 

carácter trans-histórico da super flatness – que teria estado na base de toda a arte vanguardista 

japonesa, ao longo dos diferentes períodos – e coloca esta sua nova manifestação, na viragem do 

século XX para o século XXI, na continuidade da chamada “linhagem excêntrica”. A “linhagem 

excêntrica” é o termo a que o historiador Nobuo Tsuji recorreu para classificar o estilo expressionista e 

http://www.animenewsnetwork.com/encyclopedia/lexicon.php?id=75


decorativo de seis artistas do Período Edo (Iwasa Matabei, Kano Sansetsu, Ito Jakuchu, Soga Shohaku, 

Nagasawa Rosetsu e Utagawa Kuniyoshi), que Murakami considera continuado, no cinema de 

animação, pelo influente estilo do animador Kanada Yoshinori.   

Por outro lado, Murakami aponta a instabilidade do conceito de “arte” no Japão do pós-guerra (gerada 

pela confusão entre os termos tradicionais “geijutsu” e “bijutsu” e, a noção ocidental de arte), a 

tendência para a promiscuidade entre arte e entretenimento (presente, a seu ver, no sentido festivo 

da arte realizada para a Expo 70 de Osaka), a acepção específica do conceito de “liberdade” no 

contexto japonês (mais próximo da ideia de tábua rasa, do que de um processo autoconhecimento), o 

avant-garde como subcultura e o estatuto infantilizado do Japão na relação com os Estados Unidos da 

América, como o conjunto de características marcantes para desenvolvimento da arte japonesa na 

segunda metade do século XX. Elabora, ainda, uma lista de tópicos que compõem a sua imagem super 

flat do Japão e que servem de pano de fundo conceptual às várias manifestações artísticas dentro do 

movimento: uma “subcultura japonesa excêntrica, secular e grotesca”, uma “hierarquia sem sentido”, 

as “celebrações” e o “frenesim dos media”, o “erotismo” e o “grotesco”, o “otaku”, o “manga” e o 

“anime”, a “liberdade” e a “infantilidade”, o “pop”, o “bilhete barato” (alusão à H.I.S., uma companhia 

low cost cujo surgimento permitiu aos japoneses viajarem mais facilmente para o estrangeiro, com 

grande impacto na relação entre a juventude japonesa e o Ocidente), o “entretenimento”, o 

“Ocidente”, a “História” e a “Arte”.   

Pode-se, portanto, traçar um quadro geral de referências formais do Super Flatism: “nihonga, como de 

técnica de pintura e referência à tradição, manga, como um reportório formal e expressão de um 

idioma pictórico do presente; a criança ou o infantil como oportunidade de identificação e metáfora 

para um estatuto na sociedade, o último dos quais é, ao mesmo tempo o ponto de partida e 

remetente das obras” [BREHM]. Assim, apesar de unidos estilisticamente pela apropriação da 

iconografia pop japonesa, o resultado formal difere fortemente de artista para artista. Encontramos, 

dentro do Super Flatism, diferentes abordagens: uma relação mais directa com o vocabulário visual do 

manga, que pode adoptar uma via mais assumidamente estratégica e superflat, (presente em artistas 

como Murakami Takashi, Mr. – pseudónimo de Iwamoto Masakatsu, Chiho Aoshima, Shintaro Miyake 

e Jun Hasegawa), ou uma vertente mais manual, lírica e intimista (como Yoshitomo Nara, Aya Takano, 

Masahiko Kuwahara, Chinatsu Ban ou Makiko Kudo); e um interesse pelo kawaii menos directamente 

ligado à banda desenhada (por exemplo, Yuko Murata, Ryoko Aoki, Yuiko Hosoya, Kyoko Murase, 

Hiroshi Sugito ou Kenji Yanobe). Adicionalmente, a tradição das nihonga, i.e., pinturas realizadas de 

acordo com as convenções artísticas japonesas, num estilo sintético, ecléctico, decorativo, 

caracterizado pela superfície plana finamente trabalhada, assume-se como uma referência 

fundamental, aludindo, simultaneamente, a uma herança artística e cultural milenar e ao valor 

simbólico do ecrã como meio de recepção privilegiado dos media no início de um novo milénio – o 

flat-screen dos computadores ou das televisões de plasma. 
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T O K U S A T S U : termo utlizado para definir género cinematográfico e televisivo japonês que consiste 

em filmes ou séries de televisão live-action com super-heróis (super sentai) e efeitos especiais. O 

kaijuu, literalmente, “animal estranho”, é um dos subgéneros mais populares, protagonizado por 

criaturas monstruosas, como Gojira, Mosura, Angirasu, Radon ou Gamera. 
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U K I Y O – E : literalmente, “imagens do mundo flutuante”, é o termo japonês utilizado para descrever a 

influente e popular escola de xilogravura e pintura surgida no Japão no início do século século XVII, 

ligada à então emergente cultura urbana-burguesa e à representação de cenas de género, de temática 

quotidiana e hedonista. Os motivos recorrentes, principalmente na gravura, eram cenas do mundo do 

entretenimento (cortesãs, lutadores de sumo, actores) a que, mais tarde, se juntaram paisagens e 

cenas de conteúdo sexual explícito (ainda que, oficialmente, estas últimas fossem proibidas). Na 

década de 60 do século XVIII, surgiram as primeiras ukiyo-e polícromas, chamadas nishiki-e (“imagens 

de brocado”). 
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U N H E I M L I C H / U N C A N N Y : literalmente, “estranho” ou “sinistro”, é o termo alemão utilizado 

para descrever o conceito freudiano (desenvolvido a partir de um ensaio de Otto Jentsch, Sobre a 

Psicologia do Unheimlich, de 1906, onde fez a sua primeira aparição), de matriz estética, que se 

enquadra, historicamente, na profunda restruturação do projecto psicanalítico, levada a cabo por 

Sigmund Freud durante e depois da Primeira Guerra Mundial (que culminou no ensaio Para Lá do 

Princípio do Prazer, de 1920). O unheimlich afasta-se de uma concepção da estética limitada à teoria 

da Beleza, alinhando-se no eixo do Sublime, através de uma exploração da estética da ansiedade. Tal 

como a sua origem etimológica aponta, evoca algo que outrora foi familiar à psique, mas que se 

tornou estranho através do mecanismo do recalcamento, gerando uma sensação particularmente 
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intensa de estranheza causada a partir de coisas que nos são familiares, ou de um sentimento de 

familiaridade perante coisas que nos são estranhas; é, portanto algo da ordem do que regressa. O 

unheimlich gera ansiedade no sujeito por via da dissonância cognitiva, ficando dividido perante o 

paradoxo de algo que causa atracção e repulsa em igual medida. A confusão entre real e imaginado, 

animado e inanimado, usurpação do significado pelo símbolo, da realidade física pela realidade 

psíquica, mas também a repetição compulsiva – e, em última análise, a incapacidade de distinguir 

bom e mau, prazer e desprazer – [FOSTER], são manifestações do unheimlich, que mais não são do 

que retornos do próprio Id, ou seja, do Inconsciente, das pulsões consideradas perigosas pelo Super-

Ego e, portanto, reprimidas. 
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V A L E  U N C A N N Y : no campo da robótica e da animação 3D, o vale uncanny ou bukimi no tani 

genshou (a.k.a., “uncanny valley”), designa a hipótese, elaborada pelo roboticista japonês Mori 

Masahiro, em 1970, de que há um ponto, ao longo da escala que separa a máquina do humano, em 

que os robots se parecem quase exactamente, mas não inteiramente, com um ser humano, 

provocando um sentimento misto de atracção e repulsa.  

A hipótese é visualmente descrita por uma curva ascendente, que corresponde a um aumento de 

familiaridade para com o autómato à medida que este se torna mais humanizado, seguida por uma 

queda a pique, que corresponde ao “vale uncanny”, que volta a subir à medida que nos aproximamos 

do 100% humano ou do andróide perfeito. 
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V I S U A L -K E I : termo utilizado para referir um subgénero de J-rock (rock japonês), protagonizado por 

bandas para as quais a imagem e aparência dos músicos é tão importante como a música. 

Visualmente, caracterizam-se pela pose teatral, maquilhagem pesada, penteados excêntricos e roupas 

extravagantes, regra geral combinados com um aspecto andrógino. Musicalmente, as principais 

influências são o glam rock, o hard rock e o metal. 
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Y O N K O M A  M A N G A : literalmente, “manga com quatro vinhetas”, é o termo japonês utilizado para 

descrever um tipo de manga [Cf. Manga], regra geral de cariz humorístico, composto por quatro 

vinhetas do mesmo tamanho dispostas verticalmente de cima para baixo. É um equivalente japonês 

da comic strip. 
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Y U R U I / Y U R U K Y A R A : contracção dos vocábulos “yurui” e “kyarakuta” (“character”), é o termo 

cunhado pelo ilustrador Miura Jun para descrever personagens cute que podemos encontrar por todo 

o Japão, concebidas por artistas locais com o objectivo de promover especialidades, atracções 

turísticas, organizações ou eventos regionais. Têm um design débil, do it yourself e despretensioso 

que, segundo Miura e Murakami Takashi, está na base do seu sucesso enquanto ferramentas de 

relações públicas.  

Originalmente, o adjectivo yurui orbita em torno de noções como “solto”, “ameno”, “frouxo”, “livre”, 

“húmido”, “sem firmeza” ou “sem tensão”. Recentemente, tem adquirido os sentidos adicionais de 

“sem exigência”, “tolerante”, “relaxado”, “preguiçoso”, “lânguido”, “apático”, “desatento” ou 

“desinteressado”. É utilizado como antónimo de “severo” e, num sentido mais lato, do estilo de vida 

acelerado, implacável e competitivo de que o Japão tem sido epítome desde o “milagre económico” 

do pós-guerra. Pode ainda, suscitar conotações como “falhado adorável” e “humor auto-depreciativo” 

(ambas com um sentido positvo), reflectindo uma simpatia para com o underdog. Relaciona-se com a 

nuance de “ter pena de” e “lamentável” que o termo kawaii [Cf. Kawaii] também evoca.  
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