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Resumo 
 

Tendo como base a versão mangá do romance clássico japonês do século XI 

Genji Monogatari ou “História de Genji”, o presente trabalho visa pesquisar as 

características elementares que compõem o universo das histórias em 

quadrinhos, sua instrumentalidade e funcionalidade, focalizando especialmente 

os aspectos que envolvem os elementos linguísticos e a linguagem dos 

recursos iconográficos. Vale ressaltar que o romance é considerado por muitos 

estudiosos europeus e americanos como o primeiro romance do mundo em 

extensão, escrita por uma mulher de nome Murasaki Shikibu. A versão 

completa em mangá composta de dez volumes foi lançada em 2008, de autoria 

da escritora e quadrinhista Waki Yamato, em comemoração aos mil anos da 

obra. 

 

Palavras-chave: mangá; gênero textual; Genji Monogatari. 

Abstract 
 

Based on the manga version of the classic novel of the eleventh century Japan, 

Genji Monogatari or the Tale of Genji, this study aims to investigate the basic 

features that make up the universe of comic books, its instrumentality and 

functionality, focusing especially on the aspects that involve linguistic elements 

and language resources iconography. It is noteworthy that the novel is 

considered by many scholars from Europe and America as the world's first 

novel in length, written by a woman named Murasaki Shikibu. The complete 

manga version in ten volumes was released in 2008, authored by writer and 

comic artist Yamato Waki, celebrating the romance´s thousand years. 

 

Key-words: manga; text genre; Genji Monogatari. 
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1. Introdução  

 

Um dos gêneros que vêm ganhando atenção nos estudos lingüísticos 

mais recentes é o das histórias em quadrinhos. Já há algum tempo elas vêm 

constando de provas de concursos e foram até mesmo incluídas no Parâmetro 

Curricular Nacional (PCN) de Língua Portuguesa, na modalidade charge e tira 

(PCN, p. 54). A mudança de status, de um gênero outrora proibido e execrado 

para um gênero não apenas contemplado, mas também transformado em 

objeto de estudo, nos conduz à realidade das novas apropriações – ou 

participações – deste gênero nos estudos linguísticos e literários, 

especialmente se considerarmos o crescimento de seu consumo entre os 

leitores das mais variadas faixas etárias, situações sociais e zonas de interesse. 

Ramos (2002, p. 30) propõe um estudo mais aprofundado deste gênero, 

especialmente relacionado à leitura: “Ler quadrinhos é ler sua linguagem. 

Dominá-la, mesmo que em seus conceitos mais básicos, é condição para uma 

plena compreensão da história e para a aplicação dos quadrinhos em sala de 

aula e em pesquisas científicas sobre o assunto.” 

Em mão inversa ao aumento da leitura de quadrinhos – mas não 

relacionada diretamente a ele, sendo de fato motivada por uma série de outras 

circunstâncias – surge a preocupação dos professores em levar os alunos ao 

interesse pela leitura dos clássicos da literatura. De que maneira motivar os 

alunos à leitura de Machado de Assis, de Camões, de Castro Alves, de 

Fernando Pessoa, enfim, à leitura dos textos mais significativos de várias 

épocas da literatura em língua portuguesa? Responsabilizar a baixa qualidade 

do ensino fundamental brasileiro, as condições familiares e individuais dos 

alunos ou os baixos salários dos professores não traz uma resposta que 

viabilize uma solução.  

Caso se pense na realidade educacional do Japão, não se pode falar 

em “baixa qualidade de ensino”, nem mesmo em “baixos salários dos 

professores”. Contudo, o desafio de proporcionar ao leitor do século XXI o 

acesso (entendendo-o como não somente o alcance físico, mas sobretudo o 



7 
 

intelectual) aos clássicos da literatura também pertence aos professores 

japoneses. Observou-se, então, uma alternativa interessante que alia a 

realidade dos leitores modernos ao prazer estético da leitura dos clássicos. 

O termo mangá significa “história em quadrinhos” em língua japonesa e 

serve para referir-se a qualquer história em quadrinhos (mesmo escrita em 

qualquer outra língua). No Brasil, entretanto, usa-se este termo de forma mais 

restrita, com referência apenas às histórias em quadrinhos de origem japonesa 

(OKA, 2008, p. 176). Os mangá se popularizaram no Japão especialmente 

após o fim da Segunda Guerra Mundial, e ganharam o mundo. No Brasil, as 

cifras com as vendas deste que por muitos aqui é definido como um subgênero 

(ou seja, um gênero dentro do gênero “história em quadrinhos”) aumentam a 

cada ano. No princípio os mangás eram lidos somente pelos imigrantes e seus 

descendentes, servindo como meio para manter viva a cultura e a língua 

nipônica mesmo estando longe do país de origem. Hoje, entretanto, a realidade 

é bem diferente. Grande número de jovens não descendentes já aderiram à 

leitura desses mangás traduzidos para o português de maneira que a 

popularização dele tem atraído muitos leitores jovens a procurar o ensino de 

língua japonesa não somente no Brasil, mas no mundo inteiro. 

Luyten, (2000, p. 40) resume em poucas palavras a razão que leva 

muitos leitores a procurar o mangá: “os mangás se solidarizam com o leitor”. 

Isso porque os personagens nele contidos, na sua maioria, são pessoas 

comuns da sociedade, possibilitando assim, uma identificação espontânea do 

leitor que esquece, ainda que momentaneamente, a carga de trabalho, as 

preocupações diárias, o transporte lotado. Isto funciona como uma “válvula de 

escape”, permitindo ao leitor sair do mundo real para viver o mundo do 

personagem, possibilitando, consequentemente, alcançar um desejo de 

satisfação virtual. Além do mais, existem mangás para todos os tipos de gostos, 

divididos em gêneros, faixas etárias e temas diversificados. 

O corpus selecionado para esta pesquisa é uma coleção de mangás, 

composta de dez volumes, nos quais temos o romance japonês Genji 

Monogatari (“A história de Genji”). Trata-se de uma obra importantíssima da 

literatura não apenas japonesa, mas universal, pois muitos estudiosos, como 
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Arthur Waley e Edward George Seidensticker (tradutores da obra para o inglês, 

em 1921 e 1976, respectivamente), consideram-na o primeiro romance do 

mundo em termos de extensão, tendo em vista que o seu enredo distribui-se 

em 54 capítulos. Escrito no início do século XI, do período denominado Heian, 

por uma mulher de nome Murasaki Shikibu, numa época em que exercer a arte 

literária era privilégio dos homens, o romance tem sua versão em mangá 

lançado pela editora Kodansha. 

Segundo Oka (1982, p. 11) 

[...]「源氏物語」は、十一世紀のはじめに極東
きょくとう

の一王国の宮廷
きゅうてい

に出

現したふる物語の一つにすぎないにかかわらず、近代
きんだい

の「紅楼夢
こうろうむ

」や 

プルースト
1
やジイド

2
に比

ひ

せられ、今日世界小説史上指折
しじょうゆびおり

の大作とし

て貴重視
きちょうし

されている。で、アーサーウェリー博士の英訳のごとき内外

の学者にとかくの批評
ひひょう

がないではないが、ひろく欧米
おうべい

人に愛読
あいどく

せられ、

今や英文学の古典とさえなりつつあるのである。そして名国
な こ く

にその

重訳
じゅうやく

、また英訳にあきたらずして、より厳密
げんみつ

な直接訳
ちょくせつやく

も試
こころ

みられ

つつあって、その世界的普及
ふきゅう

もそんなに遠い将来ではないのである。 

また、この物語の西欧文学
せいおうぶんがく

への影響も、イギリスではすでに、ヴァー

ジニア ウルフ
3
その他にあらわれているし、また、フランスでは、

この物語の作者の紫式部を主人公とした歌劇
か げ き

も書かれているが、いっ

ぽう中国の銭稲孫氏、ソ連のコンラッド博士4、ドイツのベンル教授
きょうじゅ

、

フランスのアグノエル教授、英国のモリス博士
5
など、いずれもこの

物語に長年興味をもって、真摯
し ん し

に専門的な研究をしておられ、「源氏

物語」のほんとうの価値
か ち

が世界に知られてくるのは、これからだと思

われる6。 

                                                        
1 Marcel Proust(1871-1922), escritor  francês, conhecido com a obra À la recherche du temps perdu (“Em 
busca do tempo perdido”). 
2 André Gide (1869-1947), escritor francês, recebeu Prêmio Nobel de Literatura em 1947. 
3 Virginia Wolf (1882-1941), romancista inglesa, escreveu The Voyage Out (A viagem).  
4 Joseph Conrad (1857-1924), escritor inglês, nascido na Polônia sob domínio Russo, escreveu Heart of 
Dakness (Coração das Trevas).  
5 Ivan Morris(1925-1976), escritor e professor britânico, estudioso de assuntos relacionados ao Japão.  
6 Genji Monogatari, apesar de ser uma simples história que surgiu no início do Século XI, tendo como 
palco o Império de um país do extremo oriente, é comparado com as obras literárias da era moderna, tais 
como a obra Kouroumu (“Sonho”), a de Marcel Proust e a de André Gide e hoje é tido como uma das 
obras mais importantes da literatura mundial. Existe a análise crítica dos estudiosos tais como podemos 
constatar pela tradução em inglês, do PhD Arthur Waley, no entanto é uma obra amplamente lida e 
adorada pelos leitores euro-americanos que atualmente está se tornando clássica na literatura inglesa, com 
vistas até a uma tradução direta da obra em língua inglesa, acreditando-se que a sua difusão mundial seja 
de um futuro breve. Por outro lado, a influência desta obra na literatura ocidental é notória, pois já se tem 
na Inglaterra vários outros escritores como Virginia Wolf, e na França existe até musical tendo como 
personagem principal a autora desta obra, Murasaki Shikibu. Os pesquisadores tais como Joseph Conrad, 
da Rússia, Oscar Benl, da Alemanha, Agnoel, da França, Morris, da Inglaterra, têm efetuado por longo 
período uma pesquisa específica e aprofundada. Desta forma acredita-se que o verdadeiro valor e 
reconhecimento a ser alcançado no âmbito da literatura mundial ainda estão por vir. Tradução: Ken 
Nishikido, tradutor ad hoc de idioma japonês, JUCEA no. 003/ 2002. 



9 
 

 

Pretende-se, através desta pesquisa, estudar o gênero mangá, cujo 

desenvolvimento é um fenômeno não apenas no Japão, mas também no Brasil, 

através da edição de Genji Monogatari, abordando os recursos e as 

características dos mangás presentes nos dez volumes da obra escolhida, 

identificando os elementos que podem ser considerados positivos ou negativos 

no contexto da adaptação de uma obra clássica. 

O recém-criado curso de Licenciatura Plena em Letras – Língua e 

Literatura Japonesa da UFAM pretende, desde o seu início, atuar nas áreas de 

ensino, pesquisa e extensão. Trata-se de um curso de graduação, não tendo 

como único objetivo o ensino da língua. Considera-se importante que os alunos 

tenham, o quanto antes, a experiência de atuar na área da pesquisa, a fim de 

que em breve a UFAM como instituição possa integrar-se à produção 

intelectual nos estudos japoneses, até agora liderada por instituições do 

sudeste.  

O tema escolhido é, pela sua atualidade e delimitação, adequado a um 

projeto de iniciação científica, além do que inaugura na UFAM o estudo da 

literatura japonesa no âmbito da pesquisa. Trata-se de um estudo lingüístico, 

não propriamente literário, que busca perceber o mangá (como gênero ou 

subgênero) e as suas características e possibilidades, unindo o que pareceu 

durante muito tempo uma “leitura casual” à leitura dos clássicos. Para Ramos 

(2009, p. 17), quadrinhos – de forma geral – não são literatura, embora tenham 

com ela pontos em comum; antes sua linguagem é autônoma e deve ser 

estudada como tal. 

O trabalho tem por objetivo geral estudar o gênero mangá, suas 

características e funcionalidades e a sua instrumentalidade na escolhida 

adaptação do clássico japonês Genji Monogatari (“A história de Genji”) em dez 

volumes. 

De acordo com os objetivos específicos, pretende-se: 

 Traçar uma cronologia do mangá como gênero, contemplando também 

sua presença no espaço brasileiro; 
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 Identificar as características do mangá como gênero lingüístico; 

 Verificar quais destas características contribuem para a adaptação de 

uma obra clássica. 

Esta investigação se apresenta como pesquisa de iniciação científica de 

caráter bibliográfico. Por este motivo, repousa sobre a leitura dos textos 

pertinentes, sobre a discussão do assunto com o orientador, sobre o 

fichamento das obras teóricas relacionadas e do corpus.  

A abordagem teórico-metodológica será conduzida do ponto de vista 

lingüístico-textual, investigando os signos verbais e visuais utilizados na 

construção da coerência. Para isto, alguns conceitos-chave são fundamentais, 
como o de gênero, entendido como “tipo relativamente estável de enunciado 

usado numa situação comunicativa para intermediar o processo de interação” 

(RAMOS, 2009, p. 16), à luz de Bakhtin, o de hipergênero, usado por 

Dominique Maingueneau para designar um “rótulo” que contém vários gêneros, 

e o de relação intertextual, ou seja, a “presença de um texto em um outro” 

(CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2006, p. 289). 

Como arcabouço teórico, adotamos em princípio os livros “A leitura dos 

quadrinhos”, de Paulo Ramos, e “ Mangá: o poder dos quadrinhos japoneses”, 

de Sonia Bibe Luyten. Por sugestão da professora Maria Sandra Campos por 

ocasião da apresentação oral parcial, incluíram-se nas leituras os escritos do 

professor Luís Antônio Marcuschi, referência no Brasil nos estudos 

relacionados à lingüística textual. Outras obras e teorias que surgirem e forem 

julgadas pertinentes – diga-se, que possam trazer contribuição relevante para o 

trabalho -- poderão vir a ser incluídas na bibliografia, resultando inalterada, 

porém, a obra que se constitui o corpus (o romance Genji Monogatari).  

Reserva-se a possibilidade de alterar o direcionamento desta pesquisa, caso a 

nova bibliografia inserida torne esta alteração necessária. 

Todos os dez volumes possuem capa com desenhos coloridos (figura 1) 

e na primeira página de cada capítulo é apresentado desenho em cores, sendo 

recorrentes as legendas sob formas de poemas ou pensamentos de 

personagens destaque do capítulo, notando-se às vezes a presença do 

narrador onisciente. (figura 2). Além disso, em toda a primeira página que inicia 

o capítulo dos volumes, há o destaque do sumário dos capítulos que compõem 

esse volume (figura 3). 
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.   
Figura 01 - capa 

 

 
Figura 2 – (volume 1, cap.2, p.55) Legendas 
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Figura 3 – (volume 1, cap.1, p. 2-3) Sumário do volume 1. 

 

2. Fundamentação Teórica 
 

Para uma melhor compreensão sobre histórias em quadrinhos, propõe-

se estudar sobre gêneros textuais para posteriormente canalizar os estudos 

dentro da perspectiva do gênero mangá. 

Parecem recentes os estudos relacionados aos gêneros textuais, mas 

há aproximadamente vinte e cinco séculos Platão e Aristóteles já estudavam 

esses fenômenos, tentando sistematizá-los. Atualmente, o uso de noções de 

gêneros textuais tem sido ampliado para diversos ramos de pesquisa, seja na 

etnografia, sociologia, antropologia, retórica, linguística, cada qual nas 

tendências discursivas específicas da área. Luiz Antônio Marcuschi (2008, 

p.147), em seu livro “Produção Textual, Análise de Gêneros e Compreensão”, 

cita as palavras de Swales (1990, p. 33) sobre gêneros, estes usados para 

referir-se a “...categoria distintiva de discurso de qualquer tipo, falado ou escrito, 

com ou sem aspirações literárias”. 

 

 

 



13 
 

A representação gráfica facilita a compreensão do enunciado: 

 

 

 

 

 

 

 
Grafico 1 – Elaboração nossa. 

 

Sob a perspectiva da teoria linguística de Bakhtin, Ramos (2010, p.16) 

define o conceito-chave de gêneros como sendo “tipos relativamente estáveis”. 

A respeito da perspectiva bakhtiniana, Faraco (2009, p.127) observa, neste 

conceito, que “Bakhtin está dando relevo, de um lado, à historicidade dos 

gêneros e de outro, à necessária imprecisão de suas características e 

fronteiras.” Significa dizer que da mesma forma como as atividades humanas 

são dinâmicas, os gêneros também são flexíveis à ação do tempo, sofrendo 

constantes transformações, mutações e até hibridização, daí a impossibilidade 

de uma definição estática.  

Desta forma, Marcuschi (2008, p. 159) menciona a complexidade quanto 

à classificação de gêneros textuais:  
Os gêneros textuais são dinâmicos, de complexidade 

variável e não sabemos ao certo se é possível contá-los todos, 
pois como são sócio-históricos e variáveis, não há como fazer 
uma lista fechada, o que dificulta ainda mais sua classificação. 
Por isso, é muito difícil fazer uma classificação de gêneros. Aliás, 
quanto a isso, hoje não é mais uma preocupação dos estudiosos 
fazer tipologias. A tendência hoje é explicar como eles se 
constituem e circulam socialmente. 
 

Quanto às histórias em quadrinhos, graças ao crescente estudo 

linguístico nesta área, hoje fica bem definido que não estão agregadas a outros 

gêneros.  Ramos (2010, p.17) adota uma posição categórica quanto à 

autonomia das histórias em quadrinhos: “Quadrinhos são quadrinhos. E, como 

tais, gozam de uma linguagem autônoma, que usa mecanismos próprios para 

representar elementos narrativos”.  A indagação que surge, entretanto, é 

GÊNERO 

LITERATURA 

ANTROPOLOGIA ETNOGRAFIA SOCIOLOGIA LINGUÍSTICA 
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quanto à história em quadrinhos ser gênero ou um hipergênero7. Hipergênero, 

segundo Ramos (2002, p.20) seria um grande rótulo “...que agregaria 

diferentes outros gêneros, cada um com suas peculiaridades.”  Essa dúvida se 

apresenta pertinente à medida que se aprofunda nas pesquisas. Algumas 

histórias em quadrinhos pertencem ao gênero humor gráfico ou caricatura, pois 

esta produção está atrelada às de cunho cômico, como charge e tiras; outras 

são consideradas pertencentes à linguagem jornalística, pois estão sendo 

editadas frequentemente em jornais. Independente disso, os diferentes gêneros 

tendem a ser divididos mais pelos temas (aventura, romance, super-heróis, 

infantil, mangá  etc) . 

  Assim, para Ramos, mangá seria um gênero inserido no hipergênero 

histórias em quadrinhos, mas seus diversos temas também seriam gêneros 

(compreendidos como temas), possibilitando deduzir que, ao tratar 

especificamente o mangá, este seria um hipergênero e os diversos temas 

explorados por ele (ficção, shonen, shojo, infantil, didático, literário etc) seriam 

gêneros.   O quadro a seguir possibilita uma melhor visualização da idéia 

proposta por Ramos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Grafico 2 - Hipergênero e gêneros (Elaboração nossa) 

 

                                                        
7 Termo usado por Maingueneau em diversas obras. 

                                                   Hipergênero – Histórias em Quadrinhos 

Gênero super-heróis 

Gênero aventura Gênero 
romance 

Gênero 
infantil Hipergênero Mangá 

Gênero 
literatura 

Gênero ..
. 

Gênero 
shojo 

Gênero 
shonen 

Gênero 
literário 

Gênero 
charge 

Gênero... Gênero 
mangá 



15 
 

Observa-se, desta forma, que Ramos utiliza a palavra gênero para dois 

significados diferentes. Ora ele a usa com o significado de gênero textual 

propriamente dito (embasado na corrente teórica abordado por Bakhtin), ora 

com significado de gênero quanto ao tema (aventura, romance, infantil, mangá 

etc). A presente pesquisa se atém ao conceito de gênero textual, tal como 

definido por Marcuschi (2002, p.22-23):  

 
Usamos a expressão gênero textual como uma noção 

propositalmente vaga para referir os textos materializados que 
encontramos em nossa vida diária e que apresentam características 
sócio-comunicativas definidas por conteúdos, propriedades funcionais, 
estilo e composição característica. 

 

3. Caracterização das Histórias em Quadrinhos 
 

Considerando que o mangá no Brasil pertence ao gênero história em 

quadrinhos, faz-se necessária inicialmente a caracterização geral da linguagem 

dos quadrinhos para posteriormente canalizar os estudos dentro do âmbito do 

quadrinho japonês.  

Como o próprio nome indica, denominam-se histórias em quadrinhos 

porque são representados por quadrinhos. O desenhista faz uso desse espaço 

para desenvolver sua criatividade visual e verbal, desenvolvendo histórias que 

possam atrair leitores das mais diversas categorias. A definição de Vergueiro 

(2006, apud Ramos, 2002, p.90) apresenta-se mais recorrente:  

 
[...] o “quadrinho ou vinheta constitui a representação, por meio 
de uma imagem fixa, de um instante específico ou de uma 
seqüência interligada de instantes, que são essenciais para a 
compreensão de uma determinada ação ou acontecimento”. 
Vinheta, termo usado pelo pesquisador, é um sinônimo muito 
comum para quadrinho na literatura sobre o assunto. 
 

Quanto à forma, as vinhetas convencionais são quadradas, mas 

conforme a intenção e estilo do autor podem assumir diversas formas, muitas 

vezes combinando com o discurso do personagem ou da narrativa. Ramos 

(2002, p.97) faz menção à forma de vinheta-flash ou vinheta-relâmpago que 

“serve para aproximar uma imagem, como se fosse vista por uma lente de 

aumento, dando destaque a um momento específico da narrativa.”   
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Dentre os inúmeros recursos linguísticos e não linguísticos empregados 

nas histórias em quadrinhos, os chamados balões de fala e de pensamento são 

os que se destacam neste gênero. Os balões são constituídos de: 

a) continentes, representados pelo corpo e apêndice, cujos formatos 

diversificados proporcionam expressões e tonalidades de voz 

distintas, bem como possibilita representar a fala no tempo, 

podendo também fazer o uso de metalinguagem.  

b) conteúdo,  representados pela linguagem escrita e imagem. As 

letras, parte mais notória do conteúdo, inferem multiplicidade de sentidos e 

expressões, dependendo da forma, do tamanho e do contexto em que se 

apresentam. As imagens no conteúdo dos balões são recursos que os 

quadrinhistas empregam em situações de representatividade “por achar mais 

adequado e convincente aos olhos dos leitores.” (grifo nosso) 

c) Além das letras, podem ser observados, no conteúdo, os níveis 

de fala dos personagens das histórias em quadrinhos. Segundo Preti (2000) 

(apud Ramos, 2002, p.60) os níveis de fala são “as diferentes possibilidades de 

uso da língua [...] vinculadas a aspectos geográficos e socioculturais (idade, 

sexo, profissão, posição social, escolaridade, situação em que a fala é 

produzida).” 

Os textos orais, parte integrante do conteúdo dos balões, também 

merecem destaque nos estudos de qualquer história em quadrinhos, pois são 

elementos que compõem, juntamente com as imagens, a estrutura 

conversacional desse gênero. Assim, segundo Ramos (2002, p.63), “os balões 

seriam uma representação dos turnos conversacionais”, estes podendo ser 

simétricos, assimétricos ou assalto de turno conforme a ação dos personagens. 

Estes turnos conversacionais são auxiliados por recursos gráficos tais como 

reticências sugerindo pausa ou hesitação, o uso de balão composto que indica 

uma pequena pausa entre uma conversa e outra, repetição de consoante para 

sugerir a gagueira, além do silêncio que pode ser representado pela ausência 

de balões, balão sem fala e uso de pontos.   

Eguti (apud Ramos, 2002, p.68) aponta ainda em suas pesquisas o uso 

de marcadores conversacionais (termos marginais dispensáveis na passagem 

da língua falada para a escrita.) 
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Outro recurso da linguagem utilizado pelas histórias em quadrinhos são 

as chamadas legendas, que têm como característica básica a representação 

da voz do narrador onisciente ou do narrador personagem. As formas e o estilo 

como são representadas as legendas depende da intenção do quadrinhista. 

Tem-se ainda, as onomatopéias, as linhas cinéticas (Acevedo 1990, 

apud Ramos, 2002, p.116) “linhas que servem para indicar movimento”, os 

sinais gráficos (Acevedo 1990, apud Ramos, 2002, p.109) que são formas de 

“realçar as expressões, para dar-lhes determinada precisão”, o tempo e o 

espaço que também representam elementos essenciais na composição das 

histórias em quadrinhos.  

4. Caracterização do Mangá Genji Monogatari 
 
Antes de adentrarmos nos estudos do corpus selecionado, necessário 

se faz observar que o objeto de pesquisa está atrelado a alguns fatores 

específicos, visto que foi produzido com base em um romance do século XI 

considerado como patrimônio cultural do Japão e do mundo. O primeiro ponto a 

se destacar é o fato de que o estrangeirismo, muito usado na língua japonesa 

atual, não aparece em nenhum momento, pois não se tem registro de contato 

com o ocidente neste período. Assim, a escrita katakana, que faz a 

representação de palavras estrangeiras, só é usada no caso das 

representações de onomatopéias, ressaltando que a autora teve o cuidado de 

preservar um estilo de texto tradicional aliado à compreensão do leitor moderno, 

evidentemente. Tanto que foram acrescentadas notas explicativas para alguns 

termos antigos de uso específico ou aquelas de uso restrito atualmente, como 

na figura 4, em que aparecem as palavras 内裏8（だいり）、主上（おかみ）、

女御（にょうご） , 更衣（こうい） . Além do mais, alguns vocábulos 

apresentam o auxílio de furigana (leitura em hiragana – representação fonética 

– dos kanjis), ora a fim de facilitar a leitura, ora para apresentar leituras de kanji 

de uso pouco frequente ou fora do padrão atual.  

                                                        
8 Dairi – palácio residencial do imperador; Okami – Termo utilizado antigamente para o imperador, bem 
como para o superior; Nyougo – Termo usado antigamente para as damas que cuidavam do aposento 
do imperador; Koui – Termo usado antigamente para as damas hierarquicamente inferior a nyougo. 
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Figura 4 (volume 1, p.6-7) – Notas explicativas das palavras 内裏“dairi”, 主上“okami”, 女

御“nyougo”, 更衣 koui” 

 

Há também a necessidade de conhecer alguns elementos relacionados 

à cultura nipônica para se ter um entendimento integrado do conjunto que 

compõe desenhos e textos. Luyten (2000, p. 172-173) chama atenção para 

isso:  

 
[...] as histórias são repletas de elementos simbólicos e de 
grande variedade de convenções, todas expressas não - 
verbalmente; estabelecem uma comunicação muito intima entre 
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o artista e o leitor japonês. São códigos de imagens já 
convencionados ao longo dos anos dentro da cultura japonesa, 
os quais tem o mesmo peso das palavras. Desconhecendo-se as 
chaves dessa linguagem, perde-se parte do conteúdo expresso. 
O desenho de uma cerejeira em flor, cujas pétalas são 
delicadamente levadas pelo vento, pode provocar, por exemplo, 
diversas emoções aos olhos ocidentais, mas na tradição 
japonesa simbolizam a fugacidade da vida [...] Tanto na língua 
falada quanto escrita, há usualmente longos preliminares até se 
chegar ao assunto principal. Qualquer tópico pode ser o início: 
tempo, amenidades ou comentários sem importância. A 
conversação japonesa atinge seu objetivo por rodeio de palavras, 
de maneira bastante descritiva. É justamente a repetição da 
descrição, de forma monótona e enfadonha, que sugere a 
importância da mensagem. 
 

A figura 5 apresenta Genji envolto em pétalas de flores de cerejeira, 

simbolizando a efemeridade da vida: a perda de sua madrasta e seu grande 

amor Fujitsubo.  
 

 
Figura 5 (Volume 4, p.248) Genji envolto em pétalas de flores de cerejeira.  

 

No mangá Genji Monogatari a maioria das páginas de quadrinho ou 

vinheta possui uma parte da imagem sem vinheta, desenhada diretamente no 

espaço do papel, um estilo da autora (figura 6). Segundo Vergueiro (2006, 

apud Ramos, 2002, p. 105), “autores que dominam a linguagem costumam, em 

determinados momentos-chave, extrapolar os limites dos quadrinhos, fazendo 

com que parte da ação se desenrole fora deles.”  

Quanto à forma, o quadrinho é multiforme. Segundo Ramos (2002, p.91), 

“a escolha da vinheta ideal vai depender muito da intenção do artista e do 

espaço físico utilizado para produzir a história.” 
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Figura 6 – (volume 3, p.118) representação das formas de vinhetas e imagem sem 

vinheta. 
 

A autora utiliza frequentemente a chamada vinheta flash ou vinheta-

relâmpago (figura 7), destacando o elemento específico da narrativa. 

 

  
Figura 7 – (volume 1, p. 10) Representação da vinheta flash ou vinheta-relâmpago. 
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Quanto aos balões, no mangá Genji Monogatari encontramos as 

diversas formas: 

a) Balão-fala – é a forma mais comum e o mais neutro, representando a 

fala de tonalidade normal. Está representado através de contorno 

curvilíneo (figura 8).  

 
Figura 8 – (volume 1, p.171) representação de balão-fala, numa conversa entre Murasaki e 

Genji. 

 

b) Balão-berro ou balão-grito – representa a tonalidade de voz elevada, 

contorno do balão com contorno pontiagudo, uma espécie de explosão 

(figura 9). 

 

 
Figura 9 – (volume 8, p. 147) Representação do momento da morte de Murasaki. 
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c) Balão-mudo – formato de balão-fala, mas o conteúdo normalmente é 

um sinal gráfico, como reticências compostas. A figura 10, 

característico deste balão, representa trecho em que a Murasaki 

mostra-se revoltada com a demora de Genji.  

 

Figura 10 – (volume 2, p.8) Representação de balão-mudo. 

d)  Balão-ondulado – são balões que sugerem tonalidade de voz 

desesperada, atordoada. Na figura 11, Fujitsubo contendo suas 

emoções de desejo, expressa palavras de ordem de retirada de Genji 

do seu recinto, seu enteado. 

 

Figura 11 – (volume 1, p.70) Representação de balão- ondulado. 

e) Balão-composto – muito frequente no corpus, representa mais de 

uma idéia do personagem na vinheta. Na figura 12, diálogo entre Niou 

no Miya ( amigo de Kaoru, à direita) e Kaoru (à esquerda). 
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Figura 12 – (Volume 9, p.72) Representação de balão-composto. 

f) Balão-uníssono – representação da mesma fala dos personagens em 

um único balão. A figura 13 representa no único balão a fala de Genji 

e Tou no Tyuujou: “Suri no kami !” 9 

 
Figura 13 – (Volume 2, p.40) Representação de balão-uníssono. 

 

Os pensamentos dos personagens nas histórias em quadrinhos são 

representados normalmente por balões com apêndice em formato de bolhas, 

podendo o conteúdo ser solilóquio ou monólogo. Solilóquio, segundo Ramos 

(2002, p.33), é o pensar alto em que o interlocutor é o próprio personagem 

pensante; monólogo é o pensar de fato, com ausência de voz. O corpus em 

                                                        
9 Nome do personagem. 

Suri no Kami 
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estudo, entretanto, raramente utiliza os balões de pensamento (figura 14). Os 

pensamentos ora aparecem diretamente na vinheta (figura 15.1 e 15.2), ora 

nos espaços em forma de reflexo de luz branca numa vinheta escura (figura 

15.1), sugerindo neste caso um destaque no pensamento do personagem, ora 

dentro de um retângulo de tracejado duplo (figura 16).  

 
Figura 14 – (volume 2, p.31) Representação de monólogo de Genji com apêndice em formato 

de bolhas.  

 

 
       Figura 15.1 (volume 5, p.11) e 15.2 (volume 5, p.207) – Representação do pensamento  

diretamente na vinheta e sob um reflexo de luz branca. 
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Figura 16 – (volume 10, p.38) Pensamento com tracejado duplo. 

 

Além dos balões, merecem destaque os chamados apêndices, rabichos 

ou rabinhos, que são o prolongamento do balão servindo primariamente de 

indicativo de fala do personagem. Contudo, dependendo da forma como são 

apresentados, possibilitam deduzir outras nuances. Segundo Fresnault-

Deruelle (apud Ramos 2002, p.46) “[...] os apêndices fazem a intermediação 

entre as partes verbal e visual, ou, entre outras palavras, entre o balão e o 

personagem”. No corpus, as ocorrências mais frequentes são as que 

representam a fala normal (figura 17) e as de apêndice zero (figura 18), ou seja, 

sem apêndice. Ocorre o uso deste caso quando o autor quer representar 

comentário de terceiros sobre um personagem ou localidade, sendo que a 

imagem dos falantes nos quadrinhos apresenta-se oculta. 

 

 
Figura 17 – representação de apêndice normal 
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Figura 18 – (volume 1, p. 7) Apêndice zero. A dama de honra do palácio apresenta a 

Kiritsubo ( mãe de Genji) o castelo residencial do seu amo. 

 

 

As legendas no mangá apresentam-se no início de cada capítulo, ora em 

formato de tanka10, poema em voga na época (figura 19), ou então através da 

voz do narrador personagem, como no capítulo um, quando a voz do 

personagem principal Genji abre a história (figura 20).   

                                                        
10 Poema constituído de 31 sílabas no formato 5-7-5-7-7, muito em voga no período em que foi escrita a 
obra. 
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 11 
Figura 19 – (volume 6, p.6) Legenda em forma de poema tanka. 

12 

Figura 20 – Representação de legenda, na voz do narrador personagem Genji 

 

                                                        
11 E agora deixo esta casa para trás para sempre. Não se esqueça de mim, pilar cipreste amigável. 
12 Eu não conheço a minha mãe. Parece jovem e efêmera. Ouvi dizer que tinha uma beleza transluzente. Viveu somente para o 
amor e esse mesmo amor levou a sua vida. 

今
は
と
て
宿
離

れ
る

と
も

馴

れ

来

つ
る
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As letras no mangá, diferentemente do português, que utiliza o alfabeto 

latino, são compostas de três tipos de escrita: hiragana, katakana e kanji, cada 

qual com suas funções específicas. No corpus, o hiragana é utilizado para 

representar as partículas, as desinências, algumas onomatopéias e para 

leitores que ainda não dominam todos os kanjis definidos pelo Ministério de 

Educação (Joyo Kanji); o katakana, por sua vez, é usado para representar as 

onomatopeias e os kanjis, que são os ideogramas, para as palavras. Tanto 

ideogramas quanto as outras duas formas de escritas, hiragana e katakana 

(estes derivadas do kanji), sugerem um significado plástico, podendo encontrar 

razão na sua própria origem. 

No corpus, foram observadas basicamente quatro fontes de letras: a 

mais neutra, a fonte Mincho, utilizada de modo geral na maioria dos os turnos 

conversacionais (figura 17); a fonte didática Kyoukashotai nos poemas (figura 

18); nas onomatopéias, o estilo artístico (grifo nosso), dando realce na imagem 

(figura 21); na representação do pensamento do personagem com estilo Gothic 

(figura 16).   

 

 
Figura 21 – (volume 3, p.151) “gooo---”, “ooo...”, “potsu...”, “pitan...”,”pita...”, “patan...”, 

“gi...” 
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Nota-se também o uso de marcadores conversacionais como  「ほ

う......」(volume3, p.184) “hou......” equivalente a “hum...”;「は...」 (volume 3, 

p.89) “ha.....” equivalente a “que...?”;「あの.....」( volume 10, p.54) “anó......” 

equivalente a “é que...” (figura 22). 

 
Figura 22 – 「あの......」 “Anó......” , Representando elementos de marcadores 

conversacionais 

Outra estratégia muito utilizada em mangá são as onomatopéias. No 

Japão elas são de uso recorrente não apenas para representar sons, mas para  

representar movimentos dos personagens, dos objetos. Sua versatilidade é um 

recurso de uso frequente dos desenhistas de mangá, sobretudo na linguagem 

oral, porque possuem valor de:  

a) verbos, quando complementadas com o verbo 「する」 suru (fazer, 

praticar); 

b) adjetivos、como no exemplo 「おなかがぺこぺこです」 onaka ga 

pekopeko desu (“Meu estômago está vazio”), em que pekopeko 

remete à idéia de uma goteira em um espaço vazio;  

c) advérbio, como no exemplo 「あめがザーザーふっています」ame ga 

zaa zaa futte imasu (“Está chovendo torrencialmente”) em que zaa 

zaa remete à idéia de uma enxurrada.  
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Sônia Luyten (2000, p.174) no livro Mangá, o poder dos quadrinhos 

japoneses revela a importância das onomatopéias na estrutura de 

comunicação da língua japonesa: 

 
As onomatopéias são tão integradas ao desenho que formam um 

conjunto visual harmônico. A meu ver, estão inseridas com maior 
plasticidade no contexto do quadrinho japonês do que no do ocidental. 
Dessa forma, a tradução das onomatopéias, e sua transliteração para o 
alfabeto ocidental a fim de transmitir seu sentido, causa rupturas, não 
só no fluxo visual do desenho como também na estética das páginas 
em que se encontram. 

 

No mangá Genji Monogatari, a predominância da escrita katakana nas 

onomatopéias (figura 21) é notória, mas a autora faz uso também de hiragana 

(figura 23) por questão de estilo, embora pouco frequente. As onomatopéias 

são representadas na maioria das vezes fora dos balões, diretamente nas 

vinhetas. Segundo Ramos (2002, p.81), “sua cor, tamanho, formato e até 

prolongamento adquirem valores expressivos distintos dentro do contexto em 

que é produzida.”  

 

 
Figura 23 - 「きゃ~」”kya~”, Representativo de onomatopéia em hiragana. 
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Foi observada a presença de inúmeras onomatopéias no corpus.  

No volume um: 

 (p.8) クスクスクス」kusukusukusu (sorriso de deboche) (figura 24);  

 (p.6)「ホホホホホ......」「オホホホ......」hohohoho... ohohoho...(riso de 

vanglória); 

  (p.11) 「ミャウ」myau (miado de gato);  

 (p.12)「ザザザザ」zazazaza (ventania levantando folhas);  

 (p.13) 「ゴオオオ」gooooo (ventania forte);  

 p.31「 スー」su... (aparição da esposa oficial de Kiritubotei – pai de 

Genji);  

 (p.40)「キャ」kya- (divertimento de Genji com o pai);  

 (p.42)「カッ」katt (relâmpago);  

 (p.43)「ザッ」zatt (chuva torrencial);  

 (p.61) 「ピ ...ピピピ..」 . (canto do pássaro de manhã, para acordar 

Genji);  

 p.62「コンコン」konkon (tosse);  

 (p.65) 「パー」 pa (tiro de flexa ao alvo;  

 (p.67)「コト...」koto...(barulho de alguém no assoalho);  

 (p.72) 「ほう.....」hou...(admiração);  

 (p.96) 「ジジ...」jiji...(a luz de vela se apagando);  

 (p.124) 「アハハハハハ」ahahaha-hahaha (riso aberto);  

 (p.136) 「ブッ」butt (quando uma das amantes de Genji, Rokujouno 

Miyasudokoro, destrói uma flor com ciúme);  

 (p147) 「ス...」su...(aparição súbita)・「シーン」shi-n (silêncio) (figura 

25);  

 (p.153) 「グラッ」guratt (indicativo de movimento súbito do corpo 

tendendo a queda);  

 (p.154)「サーサー」sa-sa-(chuva fina);  

 (p.172)「バサッ」bassatt (queda do Genji na moita);  

 (p.185)「ザ...」za... (Genji abre a cortina com raiva);  
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 (p189) 「ザザ...ザ...」zaza...za... (ventania);  

 (p.191)ビュウウウウ byuuuuu (vento passando);  

 (p.204) ピ カ ッ pikatt (relâmpago) ・ 「 ゴ ロ ゴ ロ ゴ ロ ..... 」

gorogorogoro...(trovão) ・ターン ta-n (ruído do tiro de flexa);  

 (p..242)ゴワゴワ  gowagowa (ruído quando está abrindo uma carta 

antiga);  

 (p.253) クククッ kukukutt (riso contido). 

 

 
Figura 24 e 25 – Representações de onomatopéias 
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A atuação dos personagens nas histórias em quadrinhos tem como 

característica principal a expressão facial, cuja combinação de elementos 

componentes do rosto (olhos, sobrancelhas, bocas), mais os recursos externos 

denominados de sinais gráficos, trazem à cena vida e movimento. No mangá 

não podia ser diferente. Embora o personagem principal Genji seja do sexo 

masculino, é importante frisar que se trata de um mangá classificado como 

shojo mangá, isto é, voltado para o público feminino. Luyten (2000, p. 78) 

aborda sobre as características imagéticas do personagem masculino nos 

mangás femininos: 

 
[...] os protagonistas masculinos nas revistas para garotas são 

apresentados de forma femininamente linda. Os heróis são 
decorativos: na aparência física, distinguem-se pelas roupas e pela 
estatura um pouco mais elevada do que a das heroínas. No conjunto 
formam uma representação quimérica do príncipe encantado que 
poderá chegar a qualquer hora e lavá-las para seu palácio. 

 

Normalmente o conteúdo apresenta-se romântico e melodramático, 

tendendo a sonhos e devaneios que podem encerrar num final feliz ou então no 

encontro da morte como solução dos problemas. No mangá Genji Monogatari, 

além da morte existe um outro fator cultural, que é a clausura nos monastérios 

– tanto para homens quanto para mulheres. Estas, ao fazerem juras de 

espiritualidade, não podiam mais quebrar a promessa, tendo como 

comprovação o corte de cabelos longos. Significava também a renúncia à vida 

social e conjugal.  
 

Sonia Luyten (2000, p.52) focaliza bem essa categoria de mangá:  

 
 [...] as revistas femininas são românticas e é dentro desse clima 

que desenvolvem as histórias. Os temas são variados, sempre 
enfocando o amor impossível, as separações chorosas, as rivalidades 
entre amigas, a admiração homossexual por outras, a tenacidade nas 
competições esportivas e a morte como solução viável aos problemas 
que envolvem tudo isso.  

 

 Um dos recursos que indica o movimento dos personagens são as linhas 

cinéticas ou figuras cinéticas, definidas por Acevedo (1990) apud Ramos (2010, 

p116) como “as linhas que servem para indicar movimento”. As linhas cinéticas 

no mangá Genji Monogatari são um recurso muito recorrente, seja para indicar 
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movimento dos personagens, seja para indicar movimento causado por 

fenômenos da natureza como os ventos, as chuvas, trovão, como se observa 

pelas figuras (27-28) a seguir:  

 

Figura 27 – (volume 5, p.205) representação de ventanias nos diversos graus. 

 
Figura 28 – (volume 2, p.80) representação de movimento dos personagens. 
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Além das linhas cinéticas, a autora utiliza o recurso da repetição do rosto 

na mesma vinheta indicando também movimento do personagem, embora de 

uso raro. 

 
Figura 29 – (volume 5, p.112) repetição do rosto. 

 

Outro recurso bastante utilizado nas histórias em quadrinhos são os 

sinais gráficos. Acevedo (apud Ramos, 2002, p.109) os define como forma de 

“realçar as expressões, para dar-lhes determinada precisão”. 

No mangá Genji Monogatari, além do uso de sinais gráficos definidos 

pela gramática como sinais de interrogação, exclamação e, com muita 

frequência, as reticências em sequência dupla (figura 30), percebe-se outros 

elementos gráficos que se agregam ao personagem para enfatizar as 

expressões, como coração, estrelas, gotas, que representam diversas 

situações, dependendo do contexto em que são inseridos (figuras 31-34).  

 
Figura 30 – (volume 4, p.35) representação de movimento dos personagens. 
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Figura 31 – (volume 5, p.26) formato de coração representando paixão da 

senhora de idade pelo Genji; formato de estrela representando situação embaraçosa; 

formato de gota no rosto de Genji representando uma situação indesejável. 

 

 
Figura 32 – ( volume 5, p.110) traços diagonal no rosto realçando vergonha;  

figuras de pequenos sois realçando uma situação embaraçosa. 
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Figura 33 – (volume 5, p.244) formato de estrela representando tom alto da 

jovem; formato de gotas no segundo quadro, representando o choro de forma cômico. 

 
Figura 34 (volume1, p.156) sinal gráfico, indicando lagrima em forma de cruz 

pela perda de sua esposa oficial.                                                                   
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Observa-se também os níveis de fala dos personagens, que de modo 

geral apresenta uma linguagem formal por se tratar de um romance que se 

passa em uma sociedade da nobreza do século XI, embora se possa 

depreender que se trata de uma adaptação da obra clássica para o mangá 

(com nuance informal). Existem, entretanto, capítulos em que são explorados 

trechos mais coloquiais e regionais por se tratar de personagens de casta 

inferior. Assim, a figura 35 representa o momento em que Genji cumprimenta o 

seu pai pelo nascimento do filho, que na verdade é seu. Ele diz: “Parabéns pelo 

seu nascimento” ao bebê recém-nascido que está no colo do pai, indicando 

extrema formalidade tanto no ato como na fala. 

 

 
Figura 35 – (volume 2, p.92) representativo de linguagem formal. 

 

Já a figura 36 apresenta um personagem carregado de termos coloquiais, 

tendendo a expressões regionalistas como os destacados “yokatai”, que 

equivale a “tá bem”. O termo formal neste caso seria “yokattadesu”. Observa-se 

que a própria figura do personagem sugere rudez. 

Segundo Preti (2000) apud Ramos (2010 p. 60) “...a variedade de usos 

está vinculada a aspectos geográficos e socioculturais (idade, sexo, profissão, 

posição social, escolaridade, situação em que a fala é produzida”. 
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Figura 36 – (volume 5, p.108) representativo de linguagem coloquial. 

 

Quanto ao tempo, existem inúmeras possiblidades de representar o 

tempo na linguagem dos quadrinhos. Cagnin (1975) apud Ramos (2002) 

procurou sistematizá-lo, dividindo-o em seis categorias distintas, o que não 

significa a presença de todas essas divisões nas histórias em quadrinhos. 

Na categoria “sequência de um antes e um depois” (figura 37), percebe-

se o tempo pela disposição dos quadrinhos em sequência, separadas por uma 

elipse. Na primeira vinheta (direita), a imagem apresenta-se mais distante e na 

segunda (esquerda), com a disposição de árvores maiores, indica a presença 

do personagem mais próximo do local de destino, inferindo neste caso um 

período de tempo. Cagnin ainda relaciona o tempo dos quadrinhos em “época 

histórica” (figura 38), cujo signo visual icônico (indumentárias, cabelos 

femininos) apresenta-se como elemento fundamental para a classificação desta 

categoria; o “astronômico” (figura 39), como sendo o representado por objetos 

celestes; o “metereológico” (figura 40), descrito pela disposição icônica 

relacionada ao clima; o “tempo da narração” como sendo a ocorrência da ação 

no momento da leitura e o “tempo de leitura”, reunindo três partes: passado 

(parte lida), presente (momento da leitura) e futuro (parte a ser lida). 
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Figura 37 – (volume 1, p.156) quadrinhos representativos de tempo, sequência 

de um antes e depois, separadas por meio de elipse. 

 

 
Figura 38 – (volume 4, p. 4) figura representativa do tempo “época histórica”. 
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Figura 39 – (volume 8, p.159) figura representativa do tempo “astronômico”. 

 

 
Figura 40 – (volume 3, p.157) quadrinho representativo de tempo metereológico 

 

O espaço nas histórias em quadrinhos se apresenta através da 

disposição de diferentes planos e ângulos. A figura 41 representa o que Ramos 

(2010, p.137) classificou de plano geral ou panorâmico. Caracteriza-se por uma 

visão ampla do espaço, sendo que o leitor não consegue identificar a figura de 

um personagem especificamente. 

 
Figura 41 (volume 3, p.242) Plano geral ou panorâmico 
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O plano total ou de conjunto (figura 42) apresenta a personagem por 

inteiro, figurando mais significativa do que o cenário em que está  inserida. 

 

 
Figura 42 (volume 5, p.69) plano total ou de conjunto. 

 

O plano médio ou aproximado, representado pela figura 43, é um recurso 

que apresenta os personagens de cintura para cima, próprio para representar 

os diálogos, segundo Ramos (2010, p.139). No corpus, entretanto, em poucos 

temos a presença desta característica, sendo mais presente o primeiro plano 

(figura 44) para os diálogos. Ainda segundo Ramos (2010, p.140) no primeiro 

plano “o foco está nas expressões faciais”, do que se pode deduzir que a 

autora de Genji Monogatari agrega dois elementos em um plano. 

 

 
Figura 43 (volume 5, p.114) plano médio ou aproximado 
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Figura 44 (volume 5, p.49) primeiro plano. 

 
Figura 45 (volume 2, p.91) plano de  detalhe, pormenor ou close-up. 

 

O plano de detalhe, pormenor ou close-up apresenta como característica 

principal o detalhe do rosto ou objeto (figura 45). 

O corpus também apresenta um plano denominado plano de perspectiva, 

que, segundo Ramos (2010, p. 141) é mencionado apenas por Cagnin. Neste 

caso, o leitor percebe os personagens nos diferentes planos (v. figuras 46 e 47). 
 

 
Figura 46– (volume 1, p.234) Plano de perspectiva 
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Figura 47 (volume 5, p.154) Plano em perspectiva. 

 

Quanto ao ângulo de visão, o corpus apresenta todas as 

possibilidades apontadas por Ramos (2010, p.142-143). O de visão média é o 

recurso mais recorrente em todos os volumes da obra, pois representa a visão 

da altura do leitor. O de visão superior reproduz a posição do leitor como 

olhando de cima para baixo (figura 41) e o de visão inferior, de baixo para cima 

(figura 48). 

 
Figura 48 (volume1, p.156) ângulo de visão inferior. 
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O espaço que existe entre as vinhetas numa história em quadrinhos 

denominada de hiato, termo criado por Fresnault-Deruelle (1972), é uma 

ruptura necessária característica deste gênero. Cirne (1975) apud Ramos 

(2010, p.144) afirma que “o corte, em si, já indica uma particular situação 

elíptica, impondo ao consumidor uma leitura de imagens ocultas ou 

subentendidas pela narrativa.” No corpus analisado, essa ruptura de uma 

vinheta para outra apresenta-se em diferentes possibilidades:  

a) De momento para momento (figura 49) em que os três quadrinhos 

sequenciais (destacados com um retângulo vermelho) sobrepostos a 

uma imagem representam os vários momentos de Genji com Fijitsubo 

(madrasta) até a cerimônia de maioridade;  

 

 
Figura 49 (volume 1, p.64) vinhetas representando um hiato de momento para momento. 

 

b) De ação para ação, representado aqui pela ação sequencial de 

fenômeno da natureza, em que o primeiro quadro (direita) representa o 

raio, seguido de trovão, e o último quadro, a ventania.  
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Figura 50 (volume 3, p.150) transição de ação para ação 

c) De tema para tema (figura 51) é característico de uma mudança de cena, 

mas com a continuidade de uma mesma ideia. Nesta cena, Murasaki, 

(esposa de Genji) ao ouvir a conversa dos súditos, percebe o retorno de 

Genji após uma longa viagem. No quadro abaixo, em destaque Genji 

sendo recepcionado pelos súditos. 

 
Figura 51 (volume 3, p.217) transição de tema para tema 

 

d) De cena para cena (figura 52) representa a mudança de cena e de ideia. 

 
Figura 52 (volume 1, p.29) - Hiato representativo de cena para cena. 
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Na primeira vinheta em destaque, a esposa oficial de Kiritsubo Tei (pai 

de Genji) fica enciumada com Kiritsubo (sua amante e, futuramente, 

mãe de Genji). Na segunda vinheta, uma cena em que o corredor de 

passagem que dá acesso aos amantes apresenta-se sujo, com odor. 

 

e) De aspecto para aspecto (figura 53).  MacCloud (2008, p.166) afirma 

que o mangá tende a usar mais a transição de quadrinhos de aspecto 

para aspecto característico da cultura do país: “...uma técnica popular 

nos quadrinhos japoneses”, induzindo o leitor a criar expectativa 

subjetiva a partir das imagens fragmentadas.  

 

 
Figura  53( volume 1, p.136) Hiato representativo de  aspecto para aspecto. 

Além disso, a autora utiliza uma peculiaridade citada por Cirne (1975) 

apud Ramos (2010, p.147): “de construções que intercalam quadrinhos, mas 

com uma mesma cena.” Na figura 54, vemos o rosto de uma das amantes de 

Genji dividida por hiatos, sugerindo choque e tristeza, ao saber que a esposa 

dele está grávida. 

 
Figura 54 (volume 2, p.142) 
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5. Conclusão 
 

Pelos estudos realizados sobre as histórias em quadrinhos, mais 

especificamente o mangá, percebe-se quão necessárias são as pesquisas 

mais aprofundadas em torno deste gênero, pois sob a multiplicidade de 

recursos linguísticos e imagéticos aplicados, estão compreendidos significados 

que podem passar despercebidos para um mero leitor. Para os professores de 

Língua Portuguesa, o domínio da linguagem dos quadrinhos só vem a somar 

no processo de ensino-aprendizagem dos seus alunos.  

Igualmente, a adaptação de uma obra clássica integrada de textos e 

imagens apresenta-se como sendo mais uma opção positiva de divulgação da 

literatura, abrindo caminho para estudos paralelos desses gêneros.   

Ademais, atendendo às orientações do parecer do relatório parcial, a 

observação do item (a) “seja(m) indicado(s) o(s) nome(s) do(s) autor(es) dos 

gráficos apresentados” já foi retificada, conforme gráfico apresentado na página 

13 do presente relatório; o item (b) “seja justificado o motivo pelo qual a análise 

do mangá em estudo é considerada apenas linguística se ela explora o 

processo linguístico e imagético do corpus”, pode-se afirmar que trata-se de um 

recorte escolhido dada a duração da pesquisa (um ano): a pesquisa está 

delimitada para a abordagem da linguística textual, dos textos e dos recursos 

da linguagem iconográficas, o que não significa, de maneira alguma,  

desconsiderar as características imagéticas (artísticas) do corpus. Outrossim, 

as características citadas no relatório parcial (linhas cinéticas, sinais gráficos, 

tempo e espaço) foram desenvolvidas neste relatório final. 
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