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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa tem como objeto de estudo o mangá Naruto, de Masashi Kishimoto, na versão 

brasileira, cujo enredo narra a trajetória de Naruto Uzumaki para se tornar o chefe maior de 
sua aldeia (Hokage) e ser reconhecido. O objetivo é identificar e analisar as características 

elementares e peculiares que são encontradas na obra relacionadas a abordagens sobre os 
aspectos históricos, culturais e mitológicos do Japão. É uma pesquisa de caráter bibliográfico, 

tendo como fundamentação teórica, os preceitos de Sonia Bibe Luyten em seu livro Mangá: o 
poder dos quadrinhos japoneses em que categoriza o mangá como sendo “[...] uma 

importante forma de expressão e captação que ultrapassa qualquer limite ou fronteiras 
nacionais e culturais”. Constatou-se na obra, a riqueza do desenvolvimento da narrativa que 

faz uma miscelânea de referências não somente aos aspectos relacionados ao Japão, mas 
também às culturas de outros países, configurando como sendo um mangá com característica 

ímpar em sua narrativa. 

 

Palavras-chave: mangá, Naruto, ninja, cultura, mitologia. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This research has as object of study the manga Naruto, by Masashi Kishimoto, in the 
Brazilian version, which plot narrates the trajectory of Naruto Uzumaki to become the 

greatest chief of his village (Hokage) and to be recognized.The objective is to identify and 
analyze the elementary and peculiar characteristics that are found in the work related to 

approaches on the historical, cultural and mythological aspects of Japan. It is a bibliographic 
research, based on the theoretical foundation, the precepts of Sonia Bibe Luyten in her book 

Manga: the power of Japanese comics in which it categorizes the manga as being "[...] an 
important form of expression and capture that goes beyond any national and cultural 

boundaries or limits." It was verified in the work, the richness of the development of the 
narrative that makes a miscellany of references not only to the aspects related to Japan, but 

also to the cultures of other countries, configuring as being a manga with unique characteristic 
in its narrative. 

 

Keywords - key: manga, Naruto, ninja, culture, mythology.  

 

  



 
 

要約 

 

 

この論文は岸本斉史の漫画「NARUTO」のブラジル版の主人公である「うずまきナルト」が忍

びの里（火影）の頭領になりその存在を認められるまでの軌跡を追究し、日本の社会、文化

及び神話的側面から眺めた単行本に見られる基本的且つ独特な特質性を識別し分析すること

を目的とする。これは書誌に基づいたSonia Bibe Luytenが著書「漫画:日本の漫画の力」を

理論的根拠とした研究であり、漫画を「[...]一種のあらゆる隔たり、そして国境や文化の

領域を超えた重要な表現及び理解の手段」として捉えている。そして、その単行本は日本の

みならず異文化に富んだ物語の展開から、漫画特有の独自性を秘めた物語を構成している。 

 

キーワード: 漫画、NARUTO、忍者、文化、神話 
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INTRODUÇÃO 

A vinda dos imigrantes nipônicos para São Paulo, no início do século XX, representa 

um marco na história da imigração brasileira, introduzindo dentre inúmeros elementos, a 

cultura de um povo ainda pouco conhecido. O propósito inicial de amealhar e voltar a sua 

terra natal em um curto período de tempo foi descartado devido a fatores como a própria 

realidade vivida nas fazendas dos cafezais, a Segunda Guerra Mundial, entre outras, 

culminando na fixação do povo nipônico no Brasil. Assim, para que os filhos não 

esquecessem as suas raízes, o ensino da língua japonesa despontou como uma das prioridades 

na comunidade. O mangá, nesse contexto, configurou-se como uma peça fundamental para 

que os descendentes não esquecessem a língua, pois atuou como uma ferramenta de 

aprendizagem da língua, além da função de entretenimento, fazendo a ponte entre os dois 

países. 

 Na atualidade, em virtude da avançada era de desenvolvimento tecnológico, de meios 

de comunicação e de transportes, o intercâmbio cultural Japão-Brasil se intensificou 

substancialmente, propalando, entre tantos, as culturas gastronômicas, religiosas, literárias 

clássicas e modernas, dos desenhos animados e do mangá, este como fonte desta pesquisa. 

Assim, a narrativa em destaque é o mangá Naruto, de Masashi Kishimoto, que, dentre tantos 

outros, teve uma popularidade expressiva de leitores japoneses e ocidentais, comprovada 

pelas reproduções em gêneros anime, videogame, filmes etc. Conforme vídeo Book 

Bungeisho rankingu Top 10
1
, de 2015, o mangá Naruto, desde o seu lançamento, em 1999 até 

2014, alcançou a vendagem de 200 milhões de peças no total. O sucesso foi tão significativo 

que, em novembro de 2014, comemorou-se os quinze anos do mangá Naruto, montando-se 

uma exposição com cento e cinquenta quadros de imagem original do mangá que retrata as 

fases marcantes e algumas figuras em 3D, no museu do famoso complexo Roppongi Hills, em 

Tokyo. Esta notoriedade traz à tona alguns questionamentos: o que é fascinante no mangá 

Naruto? Quais características existentes na obra que o tornam atrativos? Essas características 

se relacionam com quais aspectos do Japão? 

Em hipótese, a presença na narrativa de elementos da cultura japonesa como a 

mitologia, contos, lendas, ninja
2
 e os jutsu fazem do Naruto um mangá atrativo, pois para o 

mundo ocidental, o Japão ainda representa um país envolto em exoticidade e misticismo. 

Assim, os personagens em destaques apresentam em sua maioria, características de origem 

                                                             
1
 Book 文芸書ランキングTop 10.  Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=XmH-OLM46hg 

2
 Coisa ou pessoa que tenha qualidades extraordinárias, fora do comum, surpreendentes. Fonte: Ninja 

(dicionarioinformal.com.br) Acesso em:11 de Dezembro 2020  
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sofrida, como no caso do protagonista Naruto que é órfão de pai e mãe, assim como o 

personagem Gaara que trazem no interior, o conflito familiar, marginalizados pela sociedade, 

havendo, contudo, a superação no decorrer da narrativa. Do coitado, do marginalizado, torna-

se um vencedor, possibilitando promover sentimentos de satisfação pessoal e de catarse, ainda 

que seja uma narrativa ficcional.  

Assim, a presente pesquisa tem como objetivo, identificar e analisar as características 

elementares e peculiares no mangá Naruto, relacionadas aos aspectos sociais, culturais e 

mitológicos. Para tanto, buscou-se inicialmente, conhecer a história do mangá no Japão e, 

posteriormente, desenvolver estudos acerca da trajetória do mangá no Brasil. Realizaram-se, 

igualmente, estudos que abordam os aspectos históricos, culturais e mitológicos do Japão a 

fim de compreender a narrativa em Naruto. Da mesma maneira, buscou-se evidenciar a 

mitologia japonesa presente na narrativa, no sentido de investigar de que modo ela é retratada 

na obra. 

Vale salientar que a presença do mangá na cultura brasileira já é uma realidade, ainda 

mais pela facilidade de acesso por meio de internet e o mangá Naruto no cenário brasileiro 

teve uma maior visibilidade, possivelmente por conta da variedade cultural que é encontrada 

no enredo de modo fantástico, tais como as deidades da mitologia japonesa, lendas da raposa, 

do texugo, da Kaguya etc., que associada aos desenhos característicos, fazem da obra um 

relevo no cenário das histórias em quadrinhos. Igualmente, a ideia em investigar o mangá 

surgiu por considerar que constitui uma das fontes de leituras populares entre os jovens e 

adultos, além de não se limitar apenas como fonte de entretenimento e leitura, mas também 

como fonte de conhecimento. 

Assim, a escolha da obra Naruto para esta investigação se justifica pela 

representatividade no cenário brasileiro dentro das histórias em quadrinhos, conquistando 

leitores diversos, independente de gênero ou faixa etária, pela variedade cultural inserida na 

coletânea, pela possibilidade de fazer o leitor se identificar na obra, servindo como exemplo 

de superação, além de proporcionar aprendizagem de caráter fundamental para o ser humano, 

como fidelidade, determinação, coragem, autoconfiança, união, empatia etc. 

Seguidamente podemos compreender empatia segundo o Dicio
3
 “é a ação de se 

colocar no lugar de outra pessoa, buscando agir ou pensar de forma como ela pensaria ou 

agiria nas mesmas circunstancias” assim podemos analisar que dentro do objeto de estudo as 

características nela salientadas fazem com que o leitor projete a personalidade do personagem 

                                                             
3
 Dicio.com.br/empatia/ Acesso em: 11 de Dezembro de 2020. 
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na própria tendo assim o que Carl Gustav Jung expõe em sua teoria psicanalítica que somos o 

produto do meio, o nosso inconsciente agindo diretamente na composição do nosso ser. Dado 

o exposto vemos que a exposição às obras, tanto a de estudo quanto as demais obras literárias, 

assopram suas particularidades em nossa vida fazendo assim que a empatia aconteça através 

do compreender emocionalmente o objeto. Segundo Gustavo Portes nas palavras de Murray, 

“a narrativa também fornece uma estrutura para nossa compreensão de quem realmente 

somos. Nós contamos historias sobre nos para nós mesmo e para os outros. Desta forma, nos 

criamos uma identidade narrativa (Portes apud Murray, 2003; 115-116)”. Estas teorias 

psicanalíticas em obras poderá ser estudo posterior 

Portanto, este trabalho conta com seis capítulos, sendo os três primeiros capítulos 

constituídos de introdução, fundamentação teórica e revisão de literatura. O quarto capítulo 

trata sobre a história do mangá de forma sucinta para compreender a origem do tema. No 

capítulo cinco se desenvolveu o cerne do trabalho que trata das características elementares e 

peculiares na obra, relacionado aos aspectos históricos, culturais e mitológicos do Japão, por 

vezes às culturas dos outros países e por fim, as considerações finais, no capítulo seis. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E METODOLÓGICA 

Esta investigação constitui-se de caráter bibliográfico, analisando a obra no sentido de 

enfatizar as características elementares e peculiares no mangá Naruto que fomentam os 

leitores ocidentais a sentir-se atraídos pela obra. Primeiramente, realizou-se a leitura da obra e 

a partir de então, buscou-se conhecer bibliografias baseadas em estudos científicos e de obras 

de referências sobre o mangá, assim como de autores que apresentam estudos relacionados à 

mitologia e à cultura do Japão.  

O mangá Naruto, de autoria de Masashi Kishimoto, foi publicado originalmente no 

Japão, no século passado, especificamente em 1997. Contém 72 volumes no total, divididos 

em duas partes: Naruto na sua infância (capítulos 1 a 238) e Naruto na adolescência e adulto 

(capítulos 245 a 700), lembrando que no anime, a segunda parte se denomina Naruto  

Shippûden. No Brasil, a versão traduzida foi lançada pela Panini comics, inicialmente em 

2007, no formato original tankobon
4
 concluída em 2014. Para este trabalho, efetuou-se a 

leitura da obra em língua portuguesa pela facilidade de compreensão da pesquisadora e pela 

própria dificuldade de encontrar a versão original no país. 

                                                             
4
 Tankobon (livro/volume independente) termo japonês para denominar uma obra que contém uma história 

completa, mas no caso dos mangás é utilizada para representar a compilação de diversos capítulos de uma 

história em volume. Fonte: (https://teoriageek.com.br/curiosidade-manga-formato-tankoubon/) 
Acesso em: 8 de Agosto 2020 

https://teoriageek.com.br/curiosidade-manga-formato-tankoubon/
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A leitura do mangá em questão realizou-se através de streamings
5
 de tradução online 

lida através de computador, por vezes de celular e também de alguns exemplares emprestados 

de amigos. Por conter um grande número de capítulos, a presente pesquisa limitou-se a 

analisar os capítulos que evidenciam os objetivos propostos nesta investigação. Para 

ilustração, empregaram-se figuras do mangá na versão brasileira e japonesa, pois as coloridas 

são geralmente encontradas no original. 

É uma pesquisa bibliográfica, buscando, primariamente, conhecer sobre a história do 

mangá no Japão, a sua evolução e publicação no ocidente. Pretende-se, com isso, 

compreender a trajetória do mangá no Brasil, a fim de consolidar o conhecimento deste no 

país, bem como a obra em investigação. Para tanto, realizou-se estudos em livros e teses 

obtidos na internet, na biblioteca da Coordenação do Curso de Letras - Língua e Literatura 

Japonesa da Universidade Federal do Amazonas e na Biblioteca Setorial do Setor Norte - 

BSSN. 

Como fundamentação teórica, adotaram-se os preceitos de Sonia Bibe Luyten (2000) 

em sua obra “Mangá: o poder dos quadrinhos japoneses” a qual estabelece o mangá como 

poder de conhecimento, não simplesmente para entretenimento, mas para possibilitar a análise 

da “sociedade japonesa moderna, decodificando o conteúdo dos balõezinhos como reflexo 

direto ou indireto da vida e da história de seu povo” (LUYTEN, 2000, p.16). Além disso, os 

estudos sobre mangá de Luyten serviram como base para aprofundamento sobre o fenômeno 

no país de origem e no Brasil, inclusive a trajetória evolutiva ao longo dos anos. Luyten 

(2000, p. 14) afirma que “No mundo Ocidental há um embaralhamento dessas imagens, e fica 

difícil para alguns distinguir com nitidez onde está a história, a ficção científica e o mito”.  

 Luyten (2000) enfatiza em como eram os mangá no primeiro decênio do século XX no 

Japão. As histórias em quadrinhos japonesas apareciam no formato de charge, com quatro ou 

oito quadrinhos apenas, em edições diárias e dominicais dos jornais, e eram destinadas quase 

exclusivamente ao mercado adulto. Declara também que: 

 

As HQ marcaram a história do século XX e, para chegar à forma que conhecemos, 
acompanharam toda espécie de evolução, sofreram muitas influências, mas 

                                                             
5
 Streaming é uma palavra do idioma inglês derivada de stream (corrente, córrego ou riacho), remetendo para o 

sentido de fluxo, de transmissão é a tecnologia voltada para o envio de informações multimídia, transferindo 

dados através de redes de computadores, mais especificamente a internet, tendo sido criada para facilitar as 

conexões mais velozes. (Fonte:  https://www.meusdicionarios.com.br/streaming) 
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forneceram, nas últimas décadas, subsídios para todos os meios de comunicação e 
também para as artes. (LUYTEN, 1989, p. 8). 

 

Os mangá revolucionaram e não vem apenas como entretenimento, passa a ser também 

uma fonte de informação a respeito da cultura japonesa e seus aspectos, assim como se 

observa na narrativa, relacionados à miscelânea de elementos culturais. Vergueiro (2010, p. 

21) explica o motivo de os mangá fazerem tanto sucesso entre os leitores: 

Em suas histórias, os autores das HQs expressam diferentes modos de viver, 
oferecendo ao leitor leituras significativas com o uso de signos variados que vão ao 

encontro do gosto e das necessidades atuais, atrelados às aspirações humanas 

expressas desde tempos mais antigos, “[...] aguçando sua curiosidade e desafiando 

seu senso crítico” (VERGUEIRO, 2010, p. 21). 

 

Um dos destaques no mangá Naruto é a presença de aspectos mitológicos que 

estabelece uma profundidade nas características dos personagens, pois [...] descrevem as 

diversas, e algumas vezes dramáticas, irrupções do sagrado (ou do "sobrenatural") no 

Mundo”, e é esta “irrupção do sagrado que realmente fundamenta o Mundo e o converte no 

que é hoje” (ELIADE, 1994, p. 10). A mitologia japonesa possui diversas características, 

próprias da cultura, como os kami (divindade), youkais (monstros ou criaturas sobrenaturais) 

que percorrem desde seus primórdios até os tempos atuais por meio de filmes, livros, animes e 

mangá. A mitologia clássica japonesa está fundamentada nas histórias da criação da terra e 

dos deuses existentes na cultura japonesa que encontra-se no mangá, ora em estudo, em forma 

de nomes de jutsu aplicado pelos personagens ninja.  

Para contextualizar, entende-se que mito é uma narrativa de cunho oral passando de 

geração em geração e que antigamente era vista como “fábula”, “invenção” e “criação”. 

Contudo, nas sociedades arcaicas, ela designa histórias de cunho verdadeiro, que segundo 

Eliade (1986, p.10) “[...] o mito é considerado uma história sagrada e, portanto, uma ‘história 

verdadeira’, porque se refere a realidades. O mito cosmogônico é ‘verdadeiro’ porque a 

existência do Mundo aí está para prová-lo”. Já Rocha (1996) afirma que é difícil realmente 

determinar o que seria mito, pois: 

 

[...] O mito faz parte daquele conjunto de fenômenos cujo sentido é difuso, pouco 
nítido múltiplo”. Serve para significar muitas coisas, representar várias ideias, ser 

usado em diversos contextos. Qualquer um pode, sem cerimônia, utilizar a palavra 

para designar desde o "mito" de Édipo ao "mito" Michael Jackson, passando pelo 

"mito" da mulher amada ou da eterna juventude. O mito é também uma palavra que 



17 
 

está em moda. Um conceito amplo e complexo, por trás de uma palavra 
chique.(ROCHA, 1996, p. 3) 

 

Ademais, o mangá na atualidade é visto como produto midiático, com uma ampla 

variedade de temas, tais como, amor, aventura, escolar, esportes etc. Como visto 

anteriormente, este gênero literário passou por diversas transformações até chegar ao que se é 

hoje, ao qual iniciou com sátiras publicadas em jornais de cunho político e social voltado para 

o público adulto. Após o processo de mudanças, atingiram-se outros públicos e ganhou 

também temas diferentes, de modo que são considerados referências de artes em histórias em 

quadrinhos no mundo, tanto que suas técnicas estão presentes na revista Turma da Mônica 

Jovem, no Brasil e Wicca, na Itália. 

 

REVISÃO DE LITERATURA 

 

Para o presente estudo, buscou-se fazer leituras referentes à temática mangá, na qual 

procurou conhecer sobre sua história no Japão e de como chegou ao Brasil, bem como suas 

influências nas diversas camadas da sociedade. Os livros e artigos sobre o mangá exploram 

em diversos sentidos, quais sejam, como fonte de informação, como material de auxílio nas 

escolas, como conhecimento da cultura japonesa etc.  

Em se tratando de mito, presente no mangá Naruto, a obra A origem do Japão: 

Mitologia da era dos deuses, de autoria de Nana Yoshida e Lica Hashimoto (2015), serviu de 

âncora para desenvolver conhecimento sobre a origem do Japão, suas deidades e de outros 

aspectos da mitologia japonesa com linguagem acessível. Igualmente, Donald Keene (1893) 

em The Kojiki, enfatiza a importância da obra, pois a história da origem do povo japonês só 

foi possível graças ao Kojiki (712) e ao Nihon Shoki (720), podendo ser traduzidos como 

“Registro de Coisas Antigas” 
6
 e “Crônicas sobre o Japão” 

7
, respectivamente. 

Esse destaque nos estudos sobre a mitologia japonesa deve-se ao fato de que a obra em 

análise explora as características relativas à mitologia japonesa, constante no data book, no 

qual explica alguns dos jutsu: 

[...] os olhos divinos que enxergam as leis da criação: o “Amaterasu”, que representa 

“o mundo físico e a luz”, e o “Tsukuyomi”, que simboliza “o mundo mental e as 

                                                             
6
 Wakisaka (1992, p. 6) 

7
 Wakisaka (1992, p. 6) 
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trevas”. E apenas quem comanda esses dois é capaz de hospedar a força do deus 
revolto “Susanoo”. (KISHIMOTO, 2016, p.276). 

 

Ainda sobre o mito, Mircea Eliade (1994, 2000) apresenta seus estudos sobre o que é 

mito e afirma que, apesar de ter vários significados, mito seria aquilo que é verdadeiro que é 

imposto através de seres divinos e que vão explicar como aquela cultura se originou a partir 

dessas divindades.  

Já para Everaldo Rocha (1996) o mito é uma narrativa verdadeira e um discurso, uma 

fala que pode vim como uma possibilidade de explicação sobre a existência do cosmo, de 

como este mundo surgiu ou do por que essa sociedade surgiu. Além do mais, ressalta-se que o 

mito tem uma gama de definições, servindo para significar muitas coisas, representar várias 

ideias, ser usado em diversos contextos. 

No processo de investigação, artigos e teses relativos à temática, tais como de Gustavo 

Furuyama (2008) “Mangá e a transmissão de cultura: o exemplo de Rurouni Kenshin”, Luana 

Castro Alves (2019) “História da História em Quadrinhos”, Daniela Carvalhal Israel (2017) 

“Do mito ao mangá: o fluxo entre a mitologia, história e Dragon Ball”, serviram para 

desenvolver o trabalho de forma consubstanciada e sólida. 

 

1．BREVE HISTÓRIA DO MANGÁ 

 

Este capítulo trata, de forma concisa, a respeito do mangá no Japão e no Brasil, no 

intuito de situar no tempo e no espaço, a evolução do mangá desde as suas origens até chegar 

ao Brasil, para posteriormente desenvolver sobre as características elementares e peculiares na 

obra. 

1.1 O mangá no Japão: evolução cronológica  

 A primeira forma do mangá a qual hoje conhecemos surgiu no século XII com os 

emakimono
8
, rolos de até 10 centímetros de comprimento que apresentavam sua narrativa 

conforme o desenrolar do pergaminho. Somente no século XIX o mangá começa a tomar a 

sua forma definitiva como é conhecida hoje, quando houve a reabertura dos portos, depois de 

                                                             
8
 Emakimono (絵巻物 'emakimono lit. "rolo de pintura") ou simplesmente emaki, é um sistema de narrativa 

ilustrada cuja origem remonta ao período Nara, século VIII.About: Emakimono (dbpedia.org) Acesso em: 11 de 
Dezembro de 2020. 
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mais de 200 anos de isolamento político-cultural. Tal fato deu origem à nova era a Era Meiji
9
 

que permitiu a importação de culturas artísticas vindo da Europa e um desenvolvimento 

acelerado do capitalismo europeu. 

A terminologia mangá que significa rabiscos descompromissados ou imagens 

involuntárias deve-se ao Katsushika Hokusai que, para se referir a uma de suas obras 

composta por 15 volumes publicados de 1814 a 1878, denominou-a de Hokusai mangá a qual 

representa o movimento do corpo humano e de ilustrações narrativas cômicas que retratam o 

dia a dia das pessoas, animais, fauna & flora e também o sobrenatural. 

Eduardo (2017, p. 33) afirma que: 

Katsushika Hokusai, artista da época famoso por obras como Kanagawa oki nami 

ura (A Grande Onda de Kanagawa), foi o primeiro a usar o termo "mangá", que 

significa "rascunhos livres e inconscientes", para nomear seus desenhos de 
personagens caricaturados. Esses desenhos, em sua maioria, retratavam de forma 

bem humorada a vida social no Período Edo. Muitos destes desenhos foram reunidos 

e compilados no que foi denominado Hokusai Manga, um de seus principais 

trabalhos. 

 

Sato (2007, p. 58), entretanto, assevera que o significado da palavra mangá é o 

resultado da união de dois ideogramas o de man (humor, algo que não é sério) e gá (imagem, 

desenho), e declara que para os japoneses toda e qualquer história em quadrinhos, 

independente de ser japonesa ou não, é chamada de mangá porque simplesmente essa é a 

palavra que em japonês designa “quadrinhos”. 

Em 1862, o jornalista europeu Charles Wirgman criou a revista The Japan Punch 

10
voltada para o público estrangeiro. É nessa época que surge às charges de teor político, 

utilizando narrativas através de imagens e o uso de balões com texto. Sonia Luyten ressalta 

que esse é um momento importante na evolução histórica dos mangás, quando houve a fusão 

de uma longa tradição com a inovação, desaguando no nascimento das historias em 

quadrinhos como veiculo de comunicação
11

. Sob a influência de The Japan Punch, nasce em 

1877, à primeira revista de humor japonesa Marumaru Shimbun, voltado para o público 

adulto, contendo uma grande tônica de charge política. Em 1923, surge o primeiro mangá 

                                                             
9
 Processo que resultou no desenvolvimento e modernização econômica do Japão a partir do final do século XIX, 

transformando a nação em uma potência regional. Restauração Meiji - Mundo Educação (uol.com.br)Acesso em: 

11 de Dezembro de 2020 
10

 Revista criada por Charles Wirgman de cunho humorístico e satírico. Charles Wirgman (August 31, 1832 — 

February 8, 1891), British caricaturist, illustrator | World Biographical Encyclopedia (prabook.com) Acesso em: 

11 de Dezembro de 2020. 
11

 LUYTEN, Sonia, Mangá: o poder dos quadrinhos japoneses, p.101.  
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voltado para o público infantil com o título de Shô-chan no Bôken, de Tezuka Osamu e Ono 

Kosei, que conta a história de um menino e seu coelho. 

Com a chegada da crise econômica no Japão, em 1930, se tem o fortalecimento do 

fascismo e com isso o mangá entra em crise não apenas pela escassez do mercado, mas por 

rigor à censura. Assim, surgiram as histórias de teor leve, cômico e recheado de fantasias, já 

que a fuga da realidade era necessária. Nessa época, há a primeira divisão entre os mangá de 

temas infantis ou adultos e de destinados para meninas e meninos que é uma das principais 

características do mangá atual. 

Em 1933, tem-se o início da guerra sino-japonesa e a crescente militarização do país 

que intensifica a ação sobre a censura e o controle nos quadrinhos, proibindo personagens que 

caracterizavam ocidentais. Quando a guerra começa a ganhar forças, em 1941, o mangá torna-

se uma máquina de propaganda do governo, encorajando valores militaristas. (SATO, 2007, p. 

60). 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial e com isso a derrota do eixo ao qual o Japão 

fazia parte, o país sofre as consequências da mesma, com seu sistema político-econômico 

devastado. O espírito japonês estava destroçado, mas tal fato só fez com que fortalecesse a 

linguagem moderna do mangá, que deu origem ao fenômeno chamado Aka Hon12 que eram 

livrinhos de capa vermelha, impressos em papel grosso e muito barato, já que a condição 

financeira do país estava abalada. Esses livros continham o luxo que a Segunda Guerra não 

permitiu, configurada na liberdade de expressão, permitindo abertura para o desenvolvimento 

intenso dos mangá. O livro tem seu destaque na figura de Osamu Tezuka, considerado o 

Mangá no Kami (Deus do Mangá) e foi um dos desenhistas que trabalhou no Aka Hon além 

de recriar a linguagem dos mangá, dando início à era moderna do mangá a partir da década de 

1960. Algumas de suas obras de destaque internacional são: Astro Boy (Tetsuwan Atomu), 

Kimba, o leão branco (Jungle Taitei) e A princesa e O cavaleiro (Ribbon no Kishi) que 

proporcionou o mangá ter a sua fama reconhecida, assim como afirma Sato em relação a 

Osamu Tezuka [...] Reconhecido como um dos maiores criadores japoneses de século 

XX,Tezuka recebeu em vida o apelido de “deus do mangá”, e deu a atividade reconhecimento 

e prestigio. (SATO, 2007, p.64) 

1.2 O mangá no Brasil  

 

                                                             
12

 Literalmente, livro vermelho. 
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A manifestação do fenômeno mangá no Brasil ganha força somente a partir de 1990, 

não obstante existir desde o início do século XX, quando da chegada de imigrantes japoneses 

em São Paulo. Esses imigrantes, a princípio, não pretendiam fixar no Brasil, mas devido às 

circunstâncias como a Segunda Grande Guerra, entre outros fatores, culminaram em 

permanecer no país imigrado. Segundo Luyten (2001), com o surgimento da ideia de 

permanecer do Brasil, gerou nos imigrantes japoneses, assim como em outros imigrantes, o 

medo de perda de suas raízes culturais, o que levou a caboclização ou acaboclamento, isto é, 

os imigrantes isolavam seus filhos, só permitindo que eles fossem para as escolas construídas 

pelos colonos onde iriam receber educação tradicional japonesa, principalmente a manutenção 

da língua japonesa. Além disso, as crianças tinham materiais de apoio como revistas de 

mangá. Luyten (2001, p. 153) declara que “para dar ênfase ao material que eles usavam fora 

da escola japonesa, às crianças dispunham de outros elementos para um contato permanente 

com a língua, tais como livros e revistas de histórias em quadrinhos [...].” 

Com isso em 1960, configurou-se pela importação em massa dos mangá para o Brasil 

e de seu contato com os imigrantes possibilitou o surgimento de diversos artistas nipo-

brasileiros que se lançaram no âmbito dos quadrinhos brasileiros recebendo a influência do 

mangá japonês. Entre os principais artistas dessa época destacam-se Paulo Fukue, Roberto 

Fukue, Fernando Ikoma e outros, que escreveram mangá, mas também livros de técnicas dos 

quadrinhos japoneses, Já na década de 1990 
13

criadores de quadrinhos nipo-brasileiros como 

Érica Awano, da série de histórias em quadrinhos Holy Avenger, e Fábio Yabu, criador da 

série Combo Rengers tiveram sucesso entre os adolescentes e crianças utilizando em seus 

trabalhos linguagem do mangá. 

Mas somente em 1984, o mangá deu impulso para a inserção na cultura brasileira com 

a fundação da Abrademi, (Associação Brasileira de desenhistas de Mangá e Ilustrações), que 

se originou na década de 1970 na cadeira de Histórias em Quadrinhos da Escola de 

Comunicação e Artes da USP numa fusão com a Associação dos Amigos dos Mangá.  

Na década de 70, também no Brasil, foram iniciados os primeiros estudos 
acadêmicos sobre o mangá, publicados pela revista Quadreca ,em 1976,na Escola de 

Comunicação a Artes da USP, além da formação da biblioteca especializada em 

revistas de mangá e a criação de Abrademi (Associação Brasileira de Desenhistas de 
Mangá e Ilustradores), com exposições itinerárias pelo país. (LUYTEN, 1995, 

p.137) 

                                                             
13

 É nesse ano que surgiu a primeira tese de doutorado tendo como base o mangá escrito pela Sônia Luyten. 
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 A partir de então, o mangá popularizou e hoje é uma realidade, pesquisado e lido no 

Brasil, encontrado em bancas revistas e livrarias que oferecem seriados diversificados, por 

vezes, setor exclusivo para os mangá. Naruto faz parte do rol desses mangás que contentou os 

leitores aficionados na obra. A influencia da cultura japonesa nos brasileiros não se detém 

somente no mangá, mas também nos sabores da tradicional culinária japonesa, o Brasil 

recebeu varias outras influências da cultura nipônica que se misturam e modificaram a cultura 

nacional.
14

 

2.  MANGÁ NARUTO: CARACTERÍSTICAS ELEMENTARES E PECULIARES 

O enredo do mangá Naruto está dividido em duas partes: a primeira conta a história da 

pré-adolescência de Naruto, suas aventuras com seus colegas de time, superações e 

melhoramento como ninja; a segunda parte trata-se da adolescência de Naruto, a qual mostra 

seu desenvolvimento como ninja e seu reconhecimento. Vale salientar que no anime, a 

segunda parte foi nomeada de Naruto Shippûden (crônica do redemoinho).  

Naruto se passa em uma vila fictícia chamada Konoha que é uma vila ninja constituída 

de vários clãs de linhagem sanguínea, chamados de kekkei genkai. É em torno dessa vila que 

as características elementares e peculiares do mangá serão observadas, trazendo aspectos 

relacionados à sociedade, à cultura japonesa e, por vezes, às culturas de outros países. 

 

2.1 Características elementares no mangá Naruto 

Neste capítulo, serão desenvolvidas as características básicas contidas nos mangá, tais 

como a simplicidade do herói, as ações coletivas em torno do protagonista, a estética dos 

personagens, a violência no mangá do gênero masculino, as ações inusitadas e a presença de 

onomatopeias. São consideradas características elementares neste trabalho, àquelas que são 

comuns na maioria das histórias em quadrinhos japoneses.  

2.1.1 A simplicidade do herói no mangá 

O protagonista Naruto é um menino órfão e simples que é perseguido na academia 

ninja por possuir problemas com as pessoas da vila onde mora, pelo fato de ter selado dentro 

de si, uma raposa demoníaca que outrora provocou a morte de muitas pessoas da vila. 

Exatamente por ser excluído do meio em que vive Naruto à revelia, decide mostrar para as 

pessoas que ele é como a maioria das pessoas, com imperfeição, crescendo com seus erros e 

                                                             
14 MODELLI, Laís. Do chá ao jiu-jitsu influencias japonesas na cultura do Brasil. BBC News Brasil. São Paulo 
18 de Junho 2018. Disponível em: bbc.com/portuguese/brasil-44526338.amp 
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tentando se tornar uma pessoa de bem, de caráter sincero e verdadeiro. Não deixa de ser um 

herói, mas sem as características de heróis ocidentais que são perfeitos e impecáveis, o que 

diferencia entre os protagonistas de mangá e histórias em quadrinhos ocidentais.  

Sonia Luyten (2011, p.55), uma das precursoras do estudo sobre mangá no Brasil, 

ressalta essa diferença dos quadrinhos orientais para os ocidentais: 

 

Os heróis das histórias japonesas também apresentam peculiaridades que os 

distanciam dos ocidentais. Diferente dos tradicionais super-heróis ocidentais, altos, 

invencíveis, justiceiros e musculosos, os heróis dos mangás partem da própria 

realidade cotidiana, de modo que o leitor tem maior identificação (LUYTEN, 2011, 

p.55). 

É o caso do Naruto que não é um mestre, mas um aprendiz de ninja almejando uma 

posição de destaque na sociedade, lutando para conquistar o povo de sua aldeia e desafiando a 

sua própria capacidade.  

Figura 1 - Naruto e seu prato predileto: ramen 

 

Fonte: www.supermangas.site/manga/naruto/5512970 ( Capitulo 1) 

 

Na figura 1 é possível perceber a simplicidade do protagonista, tanto no modo de se 

portar comendo ramen, fazendo o barulho “zuzu...”, bem como uma pessoa comum que 

frequenta casa de ramen, tão popular entre os japoneses. Segundo McCloud (2008, p. 216), o 

mangá evidencia “a valorização da beleza de coisas comuns para conectar-se com as 

experiências quotidianas dos leitores - mesmo em histórias fantásticas ou melodramáticas”. 
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Essa simplicidade do personagem faz parte do estereótipo do herói no mangá, prova 

disso é, por exemplo, o personagem Goku, de Dragon Ball, que possui o poder heroico 

kamehameha, 
15

mas caracteriza-se pela simplicidade e carisma assim como o Naruto. 

Protagonistas assim cria um campo de afinidade, razão pela qual tem conquistado o público 

leitor, porquanto justifica a grande disseminação do mangá. É como afirma Luyten (2000, p. 

40): 

Os mangás se solidarizam com o leitor: os personagens lutam, amam, brigam, 

aventuram-se, viajam e até exercitam-se por ele. A relação íntima entre o 
personagem e o leitor o faz esquecer-se das longas horas nos trens, do trabalho 

monótono e mecânico nos escritórios, do inferno do vestibular, das casas apertadas e 

da multidão nas ruas e da energia para o dia seguinte. 

 

2.1.2 A coletividade do herói japonês 

 

Apesar de Naruto ser odiado ao longo da trama, gradativamente vai aumentando seu 

círculo de amizade ao mesmo tempo em que surgem os inimigos em seu caminho. Isso faz 

com que Naruto começa a trilhar por um caminho onde a coletividade torna-se fundamental 

para vencer os obstáculos recorrentes do enredo. Justifica-se essa característica, pelo fato de: 

“O individualismo não é bem visto. É considerada uma forma de egoísmo e, portanto, o 

pagamento pelo bem-estar social e a perda da individualidade. Desse modo, o herói japonês é 

alguém que levanta a cabeça, mas não para perturbar a ordem social” (LUYTEN, 2000, p. 

70). 

 

 

 

 

Figura 2 - Mestre com seus aprendizes  

                                                             
15

 Técnica usada por Goku do mangá Dragon Ball, de Akira Toriyama. 
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Fonte: www.supermangas.site/manga/naruto/5512970 

 

Nota-se na figura 2 que o mestre está ensinando seus aprendizes a trabalhar em equipe 

e aprender a atuar em coletividade mostrando que o sucesso decorre da ação em conjunto. 

Esse comportamento pode ser visto na sociedade japonesa, seja nas empresas, nas escolas, nas 

comunidades etc. No mangá Inuyasha, por exemplo, a coletividade é percebida quando a 

personagem Kagome Higurashi e Inuyasha, juntamente com seus amigos, saem em busca dos 

fragmentos da joia de quatro almas que estão espalhados, a fim de evitar desastres que ela 

possa causar, caso seja encontrado pelas personagens de má índole. Apenas para 

contextualizar, esses fragmentos da joia dão poderes sobrenaturais a quem adquirir e 

dependendo da pessoa, o seu uso pode trazer benefícios ou malefícios. 
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Figura 3 - Inuyasha e seus companheiros em combate 

 

 

 

Fonte: Inuyashamanga.com/manga/inuyasha-chapter-302/ (capitulo 302, volume 3) 

 

Essa coletividade evidenciada no mangá é marcante no Japão, uma vez que “[...] o 

grupo tem um lugar preponderante na vida dos japoneses em todos os círculos da vida social e 

em todas as etapas da existência” (SAKURAI, 2014, p. 283). 

2.1.3 A estética dos personagens no mangá 

 O Mangá Naruto, não é diferente de outros mangá modernos, apresenta uma estética 

de personagens com características físicas peculiares. Isso por que  

No moderno mangá, os heróis e as heroínas pouco lembram o povo nipônico. A 

ocidentalização do Japão após a Segunda Guerra Mundial mudou a preferência 

estética na identificação dos personagens. São agora, desproporcionalmente alto e 

esguios, com olhos arredondados [...] (LUYTEN, 2000, p. 71) 
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Assim, por exemplo, a personagem Ino, na figura 5, apresenta olhos grandes, um porte 

alto e esguio, com corpo mais avantajado e seios avolumados, nada parecendo uma japonesa, 

mas lembrando uma personagem feminina do mundo ocidental.   

Figura 4 - Personagem Ino em Naruto 

 

Fonte: seanjohnsonmaven.wordpress.com/ino-yamanaka-shrine/ino-shippuden/ 

Os olhos desproporcionalmente grandes especificamente foram introduzidos por 

Tezuka Osamu “inspirado nas atrizes do teatro de Takarazuka, cidade onde morava. Ficava 

fascinado com os olhos muito maquiados das atrizes, bastante aumentados que, com a luz dos 

refletores, davam a impressão de conter uma estrela brilhante em seu interior” (LUYTEN, 

2000, p. 128). 

 

2.1.4 A violência no mangá do gênero masculino 

 

O mangá do gênero masculino (shônen
16

), de modo geral, tem a característica de 

apresentar cenas de violência como sangue jorrando pela cabeça, brigas, lutas e mortes.  

No mangá Naruto, que é do gênero shônen, observa-se cenas de violência com uma 

grande quantidade de lutas, justificada pela própria narrativa que retrata as evoluções dos 

                                                             
16

 Shônen normalmente significa "menino" em Japonês, junto de outras palavras como otoko no ko 男の子 

e danshi 男子. (japonesdeanime.com.br) Acesso em: 10 de Dezembro 2020 
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ninja através de combates. Cenas de sangue e ferimentos por conta dos jutsu são frequentes 

nos capítulos do mangá Naruto. Assim, por exemplo, a cena em que Naruto perfura sua 

própria mão com a kunai
17

 para retirar o veneno devido a um corte que foi ocasionado por um 

ninja inimigo, apresenta cena de violência que faz transpassar a dor da ação de cortar a si 

mesmo. De modo igual, uma violência agressiva é apresentada na cena da morte do 

personagem Jiraya (figura 5), em que um de seu antigo discípulo, Pain, arranca friamente seu 

braço matando-o posteriormente com hastes de chakra que atingem seus pontos vitais.  

 

Figura 5 - Jiraya em seus últimos momentos 

 

 Fonte: www.supermangas.site/manga/naruto/4225583 (capitulo 383) 

Segundo Luyten (2000, p. 56-57), citando as palavras de Go Nagai, a violência no 

mangá é uma forma de fortalecer o leitor para o mundo real, assim como, nas palavras do 

psicólogo Hiroshi Nanami é uma forma de vacinar-se contra a violência, isto é, “seriam uma 

forma de catarse não só individual, mas coletiva, uma vez que são altamente consumidos 

pelos leitores adolescentes”. 

                                                             
17

 Uma espécie de faca 
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2.1.5 As ações inusitadas do personagem Naruto em circunstâncias de seriedade 

No mangá são frequentes as ações de comicidade nas circunstâncias de seriedade, de 

modo que em Naruto não poderia ser diferente. São técnicas empregadas pelos desenhistas de 

mangá para quebrar o paradigma de seriedade, fazendo com que o leitor sinta a comicidade 

para sair da tensão. Essa dualidade extrema, sério e cômico é uma estratégia do autor servindo 

como quebra de gelo e proporcionando ao leitor um relaxamento no momento de tensão. É 

possível perceber essa característica em outros mangá, como por exemplo, em Trigun, escrito 

por Yasuhiro Nightow, lançado em 1995 que retrata sobre faroeste futurista. O personagem 

principal, Vash the Stampede (Vash o estouro da boiada em português) é um pistoleiro temido 

por suas incríveis habilidades e capacidade de destruir cidades, mas durante o desenrolar da 

trama, contém muitas cenas engraçadas e isso se deve pela personalidade de Vash que é 

extravagante e bem humorado, levando-o a se comportar de forma inusitada em inúmeras 

situações.  

 

Figura 6 - Uma das ações inusitadas em Naruto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.supermangas.site/manga/naruto/5512970 (Capitulo 3) 

Em Naruto, as ações inusitadas se apresentam por diversas vezes, inclusive na sua 

primeira aparição, pichando o monumento dos hokage; no momento da avaliação do Kage 

Bunshin no Jutsu, quando Naruto não consegue se concentrar e aplica o sexy no jutsu 
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deixando seus mestres a jorrar sangue pelo nariz; quando acidentalmente, protagonista e 

antagonista, Sasuke e Naruto se beijam (Figura 6). 

 

2.1.6 A presença de onomatopeias 

 

 Segundo o dicionário Ferreira (1999) “onomatopeia é a “palavra cuja pronúncia imita 

o som natural da coisa significada”. Entretanto, para os japoneses as onomatopeias são 

utilizadas para além da representação sonora, uma categoria denominada como mímesis, 

segundo Luyten (2001-2002, p. 181) que define “como palavras que expressam, em termos 

descritivos e simbólicos, os estados ou condições de seres animados e inanimados, assim 

como mudanças, fenômenos, movimentos, crescimentos de árvores e plantas na natureza”. 

Existem, desta forma, as categorias de mímesis Gitaigo que constitui representação das 

aparências ou à natureza das coisas e gijôgo como descrição das emoções e sentimentos 

humanos. As onomatopeias no mangá são geralmente grafadas em escrita katakana, pois esta 

permite integrar, juntamente com os desenhos, uma harmonia no visual, assim expressa por 

Luyten (2001-2002, p. 181): 

A onomatopeia está tão integrada na estrutura do quadrinho que lhe dá um especial 

efeito visual harmônico e estético. Há uma harmonia perfeita entre o desenho das 
personagens, o cenário e as onomatopeias expressas no silabário em katakana. Às 

vezes é difícil distinguir - para um olho não acostumado à leitura japonesa - qual é 

um e qual é o outro. 

 

Contudo, o que provocou o uso demasiado de onomatopeias no mangá foi o 

surgimento dos programas de televisão, em 1943, para que assim, pudesse concorrer com o 

dinamismo oferecido pelos programas de televisão. (LUYTEN, 2001-2002). 

A seguir, na figura 7 a representação onomatopaica do personagem Itachi bloqueando 

soco de Sasuke. É possível perceber que há uma sincronia com a ação do desenho, como se as 

onomatopeias representadas pela escrita katakana tornasse parte dos desenhos.  

 

Figura 7 - Itachi e Sasuke em confronto 
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Fonte: https://www.supermangas.site/manga/naruto/2498755 

 

2.2 Características peculiares do mangá Naruto 

 

Neste subitem, serão elencadas e analisadas algumas das características peculiares 

encontradas no mangá Naruto. Não significa, no entanto, que as temáticas abordadas sejam de 

exclusividade da obra, mas as peculiaridades são os modos como essas características são 

abordadas, a começar pelas próprias aparências físicas das personagens que associadas às 

lendas, à literatura e à mitologia japonesa, estabelecem um modo único de versar as narrativas 

de Naruto. Da mesma maneira, o modo como são apresentados os ninjas e os jutsu associados 

aos nomes da mitologia japonesa configura-se como um diferencial na narrativa de Naruto. 

 

2.2.1 Referência à obra literária O cortador de bambu (Taketori Monogatari) 

 

Muitos mangá utilizam como pano de fundo o nome Kaguya para desenvolver o 

enredo, como em Kaguya-sama wa Kokurasetai
18

 (Kaguya quer ser confessada), de Aka 

Akasaka, Suupaa Kaguya-hime (Super Princesa Kaguya), de Muroyama Mayumi, 

Kaguyahime (Princesa Kaguya - 輝夜姫), de Shimizu Reiko, mas cada um desenvolvendo o enredo 

de modo próprio.  Igualmente, na obra, encontra-se a presença do nome Kaguya, desenvolvida 

de modo único, tanto na imagem quanto na forma como é conduzida o enredo. 

 

                                                             
18

 Inicialmente publicada pela revista Miracle Jump em maio de 2015, mas, foi movida para a revista Young Jump. (2017) 
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Para contextualizar, O cortador de bambu (Taketori Monogatari) é um conto clássico 

da literatura japonesa que relata sobre uma pequena menina encontrada dentro de um bambu 

por um velho cortador de bambu, mas mal ele sabia que aquela criança na verdade era a 

princesa da lua. O cortador leva a pequena para casa e junto com a sua mulher, nomeia-a 

Kaguya, e cria-a com muito carinho. Ela cresce rapidamente como um bambu e se torna uma 

jovem linda e graciosa, trazendo alegria e riqueza ao casal de idosos. Entretanto, conforme vai 

crescendo, Kaguya vai se tornando uma jovem muito bela, mas a sua alma é dominada pela 

tristeza até chegar o momento de sua partida para a lua, deixando o casal desolado.  

Assim, em Kaguya-sama wa Kokurasetai (Kaguya quer ser confessada) que trata se de 

uma comédia romântica, cuja história gira em torno de Shinomiya Kaguya e Miyuki 

Shirogane que fazem parte do conselho estudantil e por passarem tanto tempo juntos acabam-

se apaixonando, porém por enxergarem a confissão como uma fraqueza agarra-se ao orgulho 

e tramam uma guerra amorosa bolando estratégias para fazer que o outro confesse seu amor 

primeiro. 

Já em Suupaa Kaguya-hime conta a história da princesa retornando à terra, após mil 

anos no sentido de cumprir a promessa feita aos seus pais adotivos, o velho cortador de 

bambu e a sua mulher. Trata-se de uma comédia na qual a princesa Kaguya não demonstra 

nenhuma delicadeza se comparada com a história original. 

Em Naruto depara-se com Kaguya Ootsutsuki (かぐや大筒）e assim como outros 

mangá, o nome leva a associar-se com a personagem da obra literária clássica japonesa, a 

princesa Kaguya (Kaguya hime). A Kaguya em Naruto era uma jovem de boa índole, dotada 

de poder e por isso foi chamada de um clã distante para estabelecer a paz de um povo ninja 

que se encontrava em guerra. Além disso, tinha a intenção de encontrar a árvore sagrada 

constituída de frutos feitos de chakra
19

, dando assim poder a quem a consumisse. Kaguya, ao 

encontrar a árvore acaba consumindo o fruto e, em consequência, sofre transformação física 

adquirindo duas protuberâncias em sua cabeça que se assemelham às orelhas de coelho, 

porquanto foi chamada pelo seu povo de deusa coelho. A sua transformação física afetou 

também o seu comportamento, uma vez que a superioridade dominou sua mente e com isso, 

ela passou a oprimir as pessoas da aldeia, de modo que passaram a chamá-la de Demônio 

(Oni). Os seus filhos, Hamura e Hagoromo, dotados de poderes Yin e Yang, respectivamente, 

conseguem selar os poderes de sua mãe, numa ação conjunta, ou seja, Hamura e Hagoromo 

                                                             
19 Segundo religiões orientais, como o hinduísmo e o budismo, são centros de energia que regem a nossa 

estabilidade física, intelectual, emocional e espiritual. (Super.abril.com.br.Acesso em:21 de Junho 2020) 
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absorvem o chakra de sua mãe e sela seu corpo para formar o núcleo de um corpo celeste que 

se tornaria conhecido como a Lua. 

Figura 8 - A princesa Kaguya e sua transformação 

 

Fonte: naruto.fandom.com (capítulo 670 e 681) 

Há de se perceber referência à lenda japonesa quando se refere ao coelho, pois existe o 

conto tsuki no usagi, publicado em Konjakumonogatarishû, no período Heian: 

No conto, o coelho aparece na Lua moendo em seu pilão a massa do mochi (bolinho 

glutinoso); muito famoso entre os japoneses, o bolinho branco e redondo, que se 

assemelha a Lua cheia, é consumido principalmente nos festivais, celebrações de 
Ano Novo “Shogatsu”, assim como é servido em oferenda aos kamis (deuses) em 

altares xintoístas. (CAÇADORES DE LENDAS, 2016)  

Desta forma, o autor faz uma associação do conto O cortador de bambu que tem como 

protagonista a princesa Kaguya pertencente ao mundo da lua, com a lenda do coelho na lua 

cheia, uma característica peculiar em Naruto, cujo desenho (figura 9) mostra a transformação 

da Kaguya em demônio. Pode-se deduzir que a cor branca de Kaguya se relaciona ao coelho 

branco do conto. Evidentemente, a aparência da personagem no desenho nada se assemelha a 

princesa Kaguya de O Cortador de Bambu, porém a relação com a lua, de alguma forma, 

remete ao conto. Supõe-se que o uso dessas estratégias serve para envolver e rememorar os 

elementos literários do Japão, dando solidez à personagem, tornando-a mais consolidada 

dentro do enredo. 

 

2.2.2 Referência dos personagens aos aspectos culturais do Japão e de outros países 
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No decorrer da narrativa de Naruto, são encontrados alguns personagens que são 

marcados com características que abordam aspectos culturais do Japão e, por vezes, de outros 

países. O próprio protagonista Naruto carrega essa característica, cujo nome foi extraído de 

um prato da culinária japonesa denominada narutomaki. Segundo Gogen Yurai Jiten (2020), 

“Narutomaki é uma das espécies de kamaboko (pasta de peixe). Tingido de vermelho o peixe 

moído, enrola-se no peixe moído de carne branca e cozinha-se a vapor”.
20

É frequentemente 

consumido como ingrediente do ramen
21

 que, aliás, é um dos pratos favoritos de Naruto,  

como se observa na figura 10. O peixe moído tingido de vermelho
22

, conforme define o 

dicionário, apresenta-se em espiral que faz alusão ao redemoinho “uzumaki”, porquanto 

Naruto é conhecido como Uzumaki Naruto. Além disso, no Japão existe uma cidade chamada 

Naruto que fica localizada na província de Tokushima conhecida por seus redemoinhos, que 

segundo a Mini Enciclopédia do Japão (2011, p. 170): 

A cidade de Naruto, no extremo nordeste da província de Tokushima, é famosa 

pelos redemoinhos que se formam no Estreito de Naruto. Para o norte, fluem as 

correntes do mar Harima, enquanto para o sudeste, as correntes do canal de Kii. 

Quando essas correntes colidem no Estreito de Naruto, geram redemoinhos de até 20 
metros de diâmetro. É um fenômeno que atrai grande quantidade de turistas para o 

local. 

Figura 9 - À esquerda o ramen e a direita Naruto comendo ramen 

       

Fonte: Foto de Sayure Souza em 18 nov. 2020/ www.supermangas.site (Capitulo 140)  

                                                             
20

 なると蒔きとは、かまぼこの一種。赤く染めた魚肉のすり身を、白いすり身で巻いて、蒸かしたも

の。 
21

 Ramen é um simples prato que consiste em uma sopa de macarrão com uma diversidade de ingredientes e 

sabores. Geralmente os restaurantes fabricam o próprio macarrão utilizado no prato, assim como soba e udon. 

Existe uma infinidade de tipos de ramens. Podem ter carne bovina, frutos do mar, sopa de missô, legumes e 
alguns vão além e são preparados com ingredientes exóticos. Fonte: Guia Do Ramen - Tipos, Curiosidades E 

Receitas - Suki Desu (skdesu.com) Acesso em: 11 de Dezembro de 2020. 
22

 Atualmente é comum a tonalidade rosa, conforme a figura 10. 

https://skdesu.com/soba-macarrao-japones/
https://skdesu.com/udon-o-macarrao-grosso-japones/
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Por esse motivo a espiral acaba se tornando algo muito presente em Naruto, seja nas 

vestes onde pode ser encontrada na jaqueta de Naruto atrás de suas costas uma espiral que 

significa o Clã Uzumaki ou o selo que sela a Kyuubi no Kitsune. (figura 11). 

Figura 10 - Naruto na forma Kyuubi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: mangalivre.net (capítulo 499, volume 53) 

A relação nome-redemoinho não é aleatória, dando consistência ao personagem 

Naruto como o redemoinho.  

Outra personagem que retrata o aspecto cultural do Japão é a Haruno Sakura, cujo seu 

sobrenome faz referência à primavera (Haru), e o nome à cerejeira (sakura), símbolo de 

beleza e de efemeridade da vida. A aparência da cor do cabelo rosa também faz alusão a cor 

da flor de cerejeira. Ademais, a flor da cerejeira, segundo Luyten (2000, p. 172) “representa 

os samurais”. 
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Figura 11 - Sakura Haruno 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fonte: https://www.quora.com/How-would-you-develop-Sakura-Haruno-in-the-Naruto-franchise 

(capítulo 632) 

Vale ressaltar que embora não faça parte da cultura japonesa, quando se observa o 

desenho das faces dos quatro hokage esculpidos na montanha da vila de Konoha, é possível 

associar a escultura facial dos quatro presidentes dos Estados Unidos, esculpida no monte 

Rushmore, ícone da cultura norte-americana. A guisa de informação, a obra iniciada em 1927, 

de autoria do escultor Gutzon Borglun, demorou por quatorze anos até ser concluída e durante 

o processo, empregou quatrocentos trabalhadores e também a ajuda de seu filho. Os quatro 

presidentes esculpidos foram escolhidos pelo próprio artista, levando em consideração a 

importância na história do seu país. São na ordem, George Washington, Thomas Jefferson, 

Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln. Coincidência a parte, o mais interessante é que o 

quarto presidente e o quarto hokage e Naruto se relacionam pela pacificação, ou seja, o 

presidente Abraham Lincoln articulou pela paz durante a Guerra Civil dos Estados Unidos e o 

quarto hokage esculpida na Vila Konoha morreu lutando pela salvação da vila, selando a 

Raposa demoníaca de nove caudas. Pode-se supor que essa forma de associar os hokage como 

alusão a escultura norte-americana seja uma maneira de mostrar o quão poderoso e importante 

é o hokage para sua vila, bem como a influência daquele país no cenário mundial.  
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Figura 12 - Monte Rushmore e a escultura dos quatro presidentes do EUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: https://www.infoescola.com/estados-unidos/monte-rushmore/ 

 

Figura 13 - Monumento dos Hokage na vila Konoha 

 

Fonte: https://www.supermangas.site/manga/naruto/8536358 (Capitulo 599) 
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Ainda sobre influência de aspectos de outros países se tem o personagem Rock Lee, a 

qual não se utiliza de chakra ou jutsus como os demais personagens, ou seja, utiliza o poder 

do corpo a corpo, que é denominada de taijutsu, fazendo referência ao famoso astro de filmes 

de artes marciais, de importância sublime na indústria cinematográfica dando assim espaço 

para outros astros remanescentes, como Jet Lee e Jackie Chan. Bruce Lee, além de ator, era 

roteirista e coreógrafo de lutas de seus filmes. Segundo Pinheiro (2011, p. 80) “O nome e a 

aparência de Lee faz homenagem ao famoso astro de filmes de Kung Fu, Bruce Lee, e seu 

estilo de luta, o suiken também faz referência à mítica do Kung Fu chinês”. Suiken é o estilo 

de kung fu de mãos livres chamado de “estilo bêbado”. 

Figura 14 - À esquerda Rock Lee em Suiken (punhos bêbados); à direita Bruce 

Lee  

 

Fonte: naruto.fandom.com/pt-br/wiki/Punho_Embriagado (Capítulo 221); 

www.google.com/amp/s/wlww.megacurioso.com.br/amp/personalidades/42498-6-curiosidades-matadoras-

sobre-bruce-lee.htm 

As características deste estilo têm como marca, o movimento desajeitado e relaxado 

como se estivesse bêbado, os punhos e dedos imitam uma forma da mão segurando um copo 

de bebida. Essa técnica reuniu todas as técnicas da arte marcial que vão de golpes, rasteiras, 

saltos, bloqueio, esquivas entre outros. E é um estilo considerado difícil de dominar. 

Pinheiro (2011) ressalta que: 

Ao contrário do que é mostrado no mangá, onde Rock Lee precisa efetivamente está 

bêbado para usar esse estilo de luta, nas técnicas de bêbado, o lutador apenas finge 



39 
 

estar embriagado, talvez como uma forma de ludibriar seu adversário e levá-lo a 
cometer o erro fatal de subestimá-lo, ao pensar que luta contra um homem sob o 

efeito deletério do álcool. (PINHEIRO, 2011, p. 81) 

 

Supõe-se que, cada personagem desenvolvido no mangá Naruto, carrega um 

significado no nome, seja ele relacionado à cultura japonesa ou a cultura de outros países que 

são destaque no cenário mundial, possibilitando observar a riqueza e a profundidade como foi 

criado cada personagem, cuja peculiaridade, nesse sentido, se encontra na criatividade do 

autor em nomear os personagens associando aos aspectos culturais, fazendo emergir a partir 

disso, enredo único e desenhos característicos com abordagens exclusivas em Naruto. 

 

2.2.3 Presença dos ninja e jutsu: uma abordagem peculiar em Naruto 

 

 Desde a popularização do mangá, temática sobre o ninja tem sido desenvolvida e um 

dos pioneiros é o de autoria de Sanpei Shirato que elaborou, dentre tantos, ninjabugeichou 

(1959-1962), kamuiden (1964-1971), kamui gaiden (1965-1967), sasuke (1961-1966). É uma 

temática que tem atraído leitores tanto japoneses quanto de outros países. Em kamuiden, por 

exemplo, retrata a história do ninja kamui que sofre perseguição de uma organização que 

remete ao período Edo do Japão feudal. 

Figura 15 - Kamuiden 

 

Fonte: https://comic.k-manga.jp/title/29013/pv 

Assim, o mangá Naruto não é o primeiro nem será o último a tratar da temática 

envolvendo os ninja. Contudo, os encontrados no universo Naruto são apontados como 

guerreiros que treinam desde pequeno suas habilidades, mas eles pouco remetem aos 
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conhecidos ninja encontrados nas histórias ou em gravuras de ukiyoe de seres encapuzados 

cobrindo o rosto e roupas pretas carregando geralmente uma Katana. (vide figura 16). 

Segundo Kacem Zoughari (2005, p. 33) apud Pinheiro (2011, p. 107)  

[...] a imagem difundida do ninja todo vestido de preto é muito 
recente. De fato, isso apareceu na mesma época que outras lendas e 

mitos, durante a era Genroku, quando as primeiras pinturas 
representando o ninja foram feitas, começando pelas crónicas militares 

(軍記物, “gunki-mono”). 

 

Vale lembrar ainda que, nas guerras de períodos passados do Japão, os ninja eram 

utilizados por ambos os lados para espionar, sabotar e assassinar tornando isso um hábito 

comum de senhores feudais que os possuíam para fazer seus trabalhos sujos. 

 Em Naruto, além dos personagens não apresentarem como o tradicional ninja com 

vestes na cor preta, uma vez que empregam efeitos exagerados nas cores das vestimentas, nos 

cabelos de cores variadas e olhos de tonalidades diferentes, o katana não é um instrumento 

usual. Ao invés disso, têm-se a presença de chakra que uma vez ativado pelos ninja, 

proporcionam poderes e o emprego de jutsu de caráter surreal, cuja complexidade configura-

se como uma peculiaridade em Naruto. 

Além disso, os nomes dos jutsu usados pelos ninja em Naruto remetem a nomes dos 

deuses da mitologia japonesa, tais como jutsu Izanami, Izanagi, Amaterasu, Susanoo, 

Tsukuyomi, Kagutsuchi, entre outros. Aos olhos ocidentais ocasiona, no mínimo, estranheza, 

caso não esteja familiarizado com esses nomes. Para aqueles que conhecem a mitologia 

japonesa, percebe-se, de imediato, a associação dos nomes à mitologia, como afirma Pinheiro 

(2011, p. 12):  

Talvez para o leitor japonês, essas referências sejam mais claras do 

que para nós, mas, para o público ocidental não familiarizado com 
as lendas e divindades xintoístas, com o teatro Kabuki, os 

demônios e espíritos do folclore japonês, perde-se um pouco a 
diversão. (PINHEIRO, 2011, p.12) 

 

O que necessita de investigação é saber se há uma relação estreita entre esses jutsu e a 

história da mitologia, ou é apenas o empréstimo dos nomes.  

Vale salientar que os jutsu encontrados no mangá são técnicas ninja ensinadas na 

academia ninja ou são ensinados por seu clã, essenciais nas missões caso tenha algum ataque 
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inimigo. Cada técnica exige uma concentração de chakra e um nível de experiência. No 

decorrer do mangá podem ser vistos os próprios personagens explicando os graus de 

dificuldade, de quantidade de chakra e habilidade exigida. 

Para compreender o funcionamento dos jutsu no mangá Naruto, segue abaixo, a 

divisão em categorias, conforme tabela 1:  

Tabela 1 - Categorias dos jutsu 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborada pela pesquisadora, com base na obra (KISHIMOTO, 2015) 

Os jutsu que levam os nomes das divindades mitológicas são pertencentes à categoria 

genjutsu, relacionados aos cinco sentidos, como se observa na tabela 1. Para a aplicação 

desses jutsu, os ninja precisam da combinação do chakra que é um dos elementos 

fundamentais, dos selos das mãos e do treinamento para saber manipulá-lo, além de obter o 

controle do chakra. 

Assim como o primeiro ponto de ligação que se tem da narrativa de Naruto com a 

mitologia japonesa está no capítulo 476 do mangá Naruto onde aparece o jutsu Izanagi. Este 

jutsu é acionado quando seu usuário é atacado recebendo um golpe direto, com a função de 

anular essa realidade assim mudando seu destino. No entanto, o uso demasiado desse jutsu 

provocou a criação do jutsu Izanami (capítulos 586 a 588), com a função de decidir a 

realidade que está sendo alterada pelo jutsu Izanagi, a cada golpe recebido. Em outros termos, 

como o jutsu Izanagi fazia com que seus usuários não vivessem a realidade, alterando-os 

sempre que sofria o ataque de seus oponentes, criou-se, em razão disso, o jutsu Izanami para 

JUTSU 

NINJUTSU GENJUTSU TAIJUTSU SENJUTSU 

Elementos da 

natureza:  

Terra 
Água 
Fogo 
Vento 
Relâmpago  

 

5 sentidos: 

Paladar 
Olfato  
Visão 
Audição  
Tato   

 

Corpo a corpo 

 

 

Chakra e 

Energia da 

natureza 
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que os usuários do Izanagi tomassem uma decisão do que seria seu destino, de maneira que o 

oponente viva um ciclo infinito de uma determinada situação e com isso fazer tomar a 

consciência de que não é sua realidade. 

Embora seja em forma de jutsu sobre o qual são empregados os nomes dos deuses da 

Mitologia japonesa, Izanagi e Izanami, pode-se deduzir que, de algum modo, há uma 

correlação entre eles, especialmente sobre a função do jutsu Izanagi em não aceitar a 

realidade, modificando o destino, assim como na mitologia em que Izanagi não se 

conformava com a realidade da morte de Izanami, indo até ao mundo da escuridão (Yomi no 

kuni). Além disso, criou-se o jutsu Izanami em razão do jutsu Izanagi estar sendo empregado 

de forma abusiva pelos seus usuários ninja. Embora não seja no mesmo contexto, o corpo da 

Izanami na mitologia se completa com parte que sobrou do Izanagi, assim descreve Yoshida; 

Hashimoto (2015 p. 15-16): 

- o seu corpo está formado? Perguntou Izanagi e Izanami. 

- Está quase completo, só me falta uma parte - respondeu Izanami. 

- O meu corpo também está quase pronto. Mas nele sobrou uma parte. Vou 

preencher a parte que falta em você com a parte que está sobrando em mim, e juntos 

vamos gerar um país - completou Izanagi. 

Assim, embora o conteúdo e a forma como esteja representados sejam diferentes, é 

possível perceber a relação existente entre o mangá Naruto e a mitologia japonesa, não se 

limitando apenas à nomenclatura dos termos.                

Figura 16 - Itachi coloca Kabuto sobre o efeito de  jutsu Izanami 

           

 

 

 

 

 

   

 Fonte: https://naruto.fandom.com/pt-br/wiki/Izanami (capítulo 586) 

   
 

 

 

https://vignette.wikia.nocookie.net/naruto/images/2/2b/Izanami_(Mang%C3%A1).png/revision/latest?cb=20151221155229&path-prefix=pt-br
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Para contextualizar, Izanagi e Izanami na mitologia japonesa é um casal de divindades 

que iniciou a procriação na terra: 

Izanagi e Izanami, os deuses da união, tinham a importante missão 
de tornar a terra mais sólida do que aquela mancha oleosa, e nela 

gerar a vida. Os cincos deuses celestiais especiais ordenaram a eles, 
entregando-lhe a lança sagrada: 

-Solidifiquem aquela massa flutuante. (YOSHIDA; HASHIMOTO, 
2015, p.15). 

Dentre as proles, Izanami gera o deus do fogo, Kagutsuchi, o que resulta na sua morte 

por queimar os seus órgãos reprodutores. Izanagi enfurecido, corta a cabeça do seu filho, 

kagutsuchi, espalha seu corpo em 8 partes e assim várias divindades surgem das partes do 

Deus do fogo (KEENE, 1893, p.39, tradução nossa).
23

Não aceitando a realidade, Izanagi vai 

para o reino da escuridão
24

 (Yomi no Kuni) em busca da Izanami que pede um tempo 

enquanto tentaria reverter a situação, dialogando com os deuses das trevas, com a condição de 

que Izanagi não poderia vê-la. No entanto, a promessa não foi cumprida pelo Izanagi e este é 

perseguido pela Izanami por vê-la em estado de decomposição, causando-lhe sentimento de 

revolta e humilhação. Izanagi consegue sair salvo do mundo da escuridão, fechando e 

separando, com um bloco gigante de rocha, os dois mundos: vida e morte. (YOSHIDA; 

HASHIMOTO, 2015, p. 28) 

Outros jutsu que se relacionam são os jutsu Yamata e Susanoo no mangá Naruto, 

assim como na mitologia japonesa, pois nesta acontece um combate em que para salvar uma 

das filhas do ancião, Susanoo luta contra Yamata no Orochi na qual Susanoo consegue 

eliminá-lo e de uma de suas oito caudas encontrou uma espada que a entrega de presente para 

Amaterasu como forma de se redimir pelas suas travessuras feitas no mundo celestial. De 

modo correspondente, em Naruto (Volume 043, capítulo 392), acontece a luta entre os 

personagens Sasuke e Itachi. Sasuke já sem chakra acaba por liberar Orochimaru que o tinha 

sido absorvido e então, Orochimaru usa o Yamata no jutsu para lutar contra o jutsu Susanoo, 

aplicado por Itachi. O jutsu Susanoo ao enfrentar o jutsu Yamata, aplicado pelo Orochimaru, 

acaba selando-o, mas antes Orochimaru lança uma espada que está dentro de si, através de 

uma das oito cabeças do jutsu Yamata. 

                                                             
23

However, Izanami’s genitals were burned when she gave birth to the fire deity, and she fell mortally ill. 

[...]Izanagi was enraged that the fire deity has caused her death, and cut off the head of this child. [...] another 
eight deities were born from various parts of the slain fire god. (KEENE,1893). 
24

 Fonte: (YOSHIDA; HASHIMOTO, 2015). 
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A guisa de informação, Susanoo como jutsu é uma armadura feita de chakra que é uma 

extensão do corpo de seus usuários (Itachi, Sasuke e Madara). Possui quatro estágios: o 

primeiro é uma parte esquelética ao qual o usuário projeta para se defender e o mesmo 

permanece dentro desta estrutura esquelética; o segundo completa a forma esquelética, 

desenvolvendo musculatura e pele do humanoide; o terceiro é uma espécie de vestimenta que 

se forma ao redor do jutsu Susanoo, como uma espécie de proteção adicional, deixando-o com 

a aparência de um yamabushi;
25

o quarto é o jutsu Susanoo no estágio perfeito em que os 

usuários conseguem estabilizá-lo para criar uma forma colossal que é o poder máximo do 

Sharingan. Neste estágio, o jutsu Susanoo se materializa como uma extensão de seu corpo e 

permite que o usuário se locomova dentro desse jutsu. Ele é muito eficaz em ataques físicos, 

mas é ineficiente contra habilidades visuais e sonoras. Em um dos estágios do jutsu Susanoo, 

aplicado pelo usuário Itachi, pode ser visto carregando a espada de Totsuka, o espelho de Yata 

e Yasaka no Magatama. 

Figura 17 - As armas poderosas do jutsu Susanoo (Acima: Yata no Kagami e 

abaixo: Totsuka no Tsurugi) 

                                                             
25

 São eremitas ascéticos japoneses que vivem na montanha e procuram purificar o espírito pela negação dos 

prazeres materiais. (Freeman, 2020) 
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                   Fonte: https://www.supermangas.site/manga/naruto/4696863 (Capitulo 391 e 392) 

 

Yamata no jutsu se manifesta como um dos mais poderosos jutsu de Orochimaru, um 

ninja cientista que faz experimentos. O jutsu consiste em Orochimaru transformar-se numa 

serpente branca de oito cabeças e oito caudas devido suas grandes escamas acaba por destruir 

o esconderijo secreto dos Uchihas como pode ser visto na figura 17. 

Com isso percebe-se a semelhança entre a mitologia e a narrativa, no que se refere a 

imagem descrita de Yamata no Orochi, uma serpente de oito cabeças e oito caudas com a 

imagem do Yamata no jutsu aplicado por Orochimaru, em Naruto. Igualmente, tanto na 

mitologia, quanto na obra, é apresentado o combate entre Susanoo e Yamata no Orochi, estes 

em forma de jutsu no mangá. No entanto, a espada encontrada pelo Susanoo de uma das 

caudas do Yamata no Orochi, representa no mangá Naruto como uma das armas do jutsu 

Susanoo, denominada espada totsuka (tipo de espada kusanagi) juntamente com mais duas 

armas que são o espelho Yata (Yata no kagami) e colar de magatama.  

Na Mitologia japonesa,   
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Yata-no-kagami “[…] refletiu a imagem da Deusa do Sol, fazendo a 
sair da gruta [...]; a espada Kusanagi no Tsurugi “[...] foi encontrada 
pelo Deus-do-mar ao retalhar uma das caudas da serpente gigante; o 

colar das contas de magatama, yasaka-no-magatama, confeccionado 
para tirar a Deusa-do-sol da gruta.” (YOSHIDA; HASHIMOTO, 

2015, p. 91) 

 

Além do mais esses três elementos, o espelho, a espada e as contas preciosas de 

magatama são tesouros da família imperial japonesa, insígnias que “representam as virtudes 

da sinceridade (espelho), da coragem (espada) e da benevolência (magatama)”(YOSHIDA; 

HASHIMOTO, 2015, p.91). 

 

Figura 18 - Yamata no jutsu e jutsu Susanoo 

 

Fonte: Masashi Kishimoto (PANINI, 2008, pág.8) 

 

Deduz-se que o uso dos termos da mitologia japonesa na narrativa, assim como o 

modo de narrar os episódios, tem como uma das funções servir de sustentáculo à narrativa, 

dando notoriedade, uma vez que está relacionado a história de formação do Japão. Deduz-se 

que para quem conhece a mitologia japonesa, os deuses mitológicos em forma de jutsu 
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configuram-se como uma releitura. Para quem desconhece a mitologia japonesa, é possível 

instigar o desejo de conhecê-la para uma melhor compreensão do conteúdo desenvolvido no 

mangá.  

 

2.2.4 Referências aos folclores populares: Raposa (Kitsune) e Texugo (Tanuki) 

 

No universo de Naruto, há personagens que têm seres imaginários aprisionados dentro 

de si, que são dois animais representativos do folclore popular do Japão que tem sua imagem 

difundida no Japão além do seu significado para o povo japonês, sendo que este trabalho irá 

retratar sobre o kitsune (raposa) e o tanuki (texugo), que estão selados nos personagens Naruto 

e Gaara respectivamente. 

Uzumaki Naruto é o protagonista da história que leva seu nome. Dentro de Naruto há 

um demônio raposa selado que foi o responsável por atacar a vila de Konoha. Em razão disso, 

Naruto é odiado pelo povo de sua vila, mas a princípio, ele não sabia que dentro de si estava 

selada a Raposa demoníaca. 

No Japão, existem inúmeras lendas sobre a raposa como a de seres que gostam de 

pregar brincadeiras, a de mensageira do deus Inari (deus da agricultura e da fertilidade) e são 

vistas como símbolo de sabedoria, assim afirma Rosa (2006) “Lendas sobre as kitsune quase 

sempre englobam sabedoria. Feito isso, elas representam bem o velho ditado que diz “esperto 

como uma raposa”, visto que esse animal simboliza inteligência e sagacidade”.  

 Nos mitos, as Kitsune são descritas geralmente como sendo do gênero feminino, seres 

brincalhões que têm o poder de metamorfosear em pessoas, além de existir uma grande 

variedade de Kitsune, tanto boas quanto más. O personagem Naruto apresenta, por vezes, essa 

característica brincalhão, aplicando o chamado sexy no jutsu que é a transformação em uma 

mulher sensual, como se observa na figura, deixando os seus superiores atordoados e furiosos.  

Figura 19 - Sexy no jutsu: Naruto pregando peça no personagem Iruka 
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Fonte: https://www.supermangas.site/manga/naruto/5512970 

Aprofundando nos estudos sobre a lenda dos kitsune, existem variantes de kitsune no 

folclore japonês, tais como ama-terasu no kitsune, bakemono-kitsune, genko, kiko e Kyuubi 

no Kitsune (ROSA, 2006), este como sendo a inspiração de Kishimoto para criar Kurama que 

é uma versão da raposa de nove caudas em Naruto. Assim, ao observar as características de 

Kurama podem-se notar as semelhanças, tais como as nove caudas, os super poderes, além de 

ter a coloração de seu pelo parecido com um acobreado, o que combina com a cor das vestes 

de Naruto ademais combina com a coloração da pelagem das Kyuubi no Kitsune dos contos 

no Japão. 

Segundo Rosa (2006), a raposa de nove caudas (Kyuubi no kitsune) é uma das 

variantes de raposa, na qual: 

 

Ao nascer da nona cauda, sua coloração muda para prateada ou 

dourada e, a partir de então, elas passam a possuir sabedoria infinita e 
capacidade de ouvir qualquer coisa, incluindo pensamentos dos 

humanos. Isso quer dizer que ela adquire a onisciência ou 
omnisciência, que é deter toda sabedoria, saber tudo que seja 

cognoscível, incluindo pensamentos, sentimentos, vida, passado, 
presente e futuro. (ROSA, 2006) 
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Deduz-se que essa associação do protagonista a uma das variantes do kitsune foi 

estrategicamente combinada para caracterizar Naruto que diante do processo de desafios e 

lutas enfrentadas, configura-se o amadurecimento como ninja em passos lentos, como a 

raposa de nove caudas que “a cada cauda adquirida, seus conhecimentos e poderes 

aumentam” (ROSA, 2006), e tendo um bom direcionamento, torna-se dotada de grande saber. 

Figura 20 - Naruto e Kurama (Kyuubi no kitsune) 

 

Fonte: https://mangalivre.net/ler/naruto/online/12381/capitulo-570#/!page1 (capitulo 570) 

Outro personagem que remete a representação folclórica japonesa é o tanuki (texugo), 

que em Naruto, encontra-se selado dentro do personagem Gaara, como um monstro. Gaara é 

um personagem de pele clara, cabelos curtos e espetados, ruivo e de olhos esverdeados. A 

característica mais marcante em Gaara sobre sua aparência são os anéis pretos em volta de 

seus olhos, o que faz lembrar-se de um tanuki. 

Na revista anime do da editora escala foi produzido um artigo sobre Naruto: os 

segredos dos poderosos Bijuu que fala sobre o Shukaku a qual diz que o “Jinchuuriki do 

Shukaku não pode dormir ou terá sua consciência dominada pelo Bijuu, o que explica as 

profundas olheiras de Gaara seu hospedeiro”. 

O tanuki é uma espécie de texugo/guaxinim, um animal típico do Japão. Os contos e 

as lendas japonesas que os retratam são tão populares quanto às de kitsune. Os tanuki são 

conhecidos no folclore japonês por suas habilidades de ocasionar brincadeiras, além da fama 
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de beberrão. Uma de suas travessuras preferidas é a de transformar as folhas das árvores em 

dinheiro para comprar sakê e com isso enganar as pessoas. Pinheiro (2011) ressalta que “Os 

tanuki são particularmente habilidosos em assumir a forma de objetos. Em quase todas as 

histórias, ele é descrito como mulherengo, irresponsável, beberrão e trapaceiro”.  

Na obra, a história de Gaara e Naruto se assemelha, uma vez que ambos são filhos de 

kage, hospedam dentro de si um monstro, foram desprezados pelo povo de sua vila e são 

órfãos. Devido ao medo que seu povo tinha por causa de seus poderes, Gaara sofre várias 

tentativas de assassinato, a mando de seu pai, mas foram frustradas devido a sua defesa 

absoluta em forma de areia. Conivente com os seus medos, ele acaba se tornando um 

assassino de sangue frio. Desta forma, Gaara caracteriza-se por possuir Jinchuuriki,
26

ou seja, 

o poder de hospedar um ser imaginário (Biju) 
27

 de uma cauda chamado Shukaku, que 

literalmente significa beberrão, representação de um tanuki. 

 

 

 

 

 

Figura 21 - Gaara em forma de shukaku 

 

Fonte: https://mangalivre.net/ler/naruto/online/2279/capitulo-131#/!page7 (capítulo 131) 

 

Durante sua batalha contra Naruto, Gaara percebe que poderia existir algo melhor do 

que matar e que usaria Naruto como seu modelo de luta para ser reconhecido como uma 

pessoa e não com uma arma. Essa mudança na forma de pensar de Gaara deve-se a Naruto e 

                                                             
26

 Aquele que tem a força de hospedar os Bijus. 
27

 Ser imaginário que encontrasse selado nos Jinchuuriki. 
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sua forma de se comportar, tanto na doação de si próprio para vencer seu oponente, quanto na 

perseverança e teimosia. 

Infere-se, pois, que a presença na obra, de animais como, kitsune e tanuki, símbolos 

representativos do folclore japonês, configura-se não somente como uma forma de enriquecer 

o enredo em Naruto, mas, sobretudo trazer à tona lendas clássicas do Japão, ainda que seja 

com ressignificação e nova roupagem, em meio a contexto atípico do usual, inserida num 

misto entre ninja e jutsu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No decorrer da pesquisa, percebeu-se a complexidade na elaboração do mangá Naruto, 

pois sua narrativa envolve miscelânea de elementos históricos, sociais, mitológicos e 

culturais, que no conjunto desenvolve histórias de cunho fantástico, de teores consistentes 

relacionadas aos aspectos sociais e culturais do Japão, e também de outros países, o que 

justifica o sucesso alcançado tanto no Japão como nos países ocidentais. Além disso, parte das 

temáticas tratadas na obra será sempre recorrente em qualquer parte do mundo, uma vez que 

trata de conteúdo que envolve a psique humana, de modo a promover reflexões profundas e 

sentimento de catarse. 
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Das características elementares em Naruto, evidenciam-se os aspectos culturais e 

sociais do Japão como forma de atrair o público leitor no sentido de identificar-se com os 

personagens, seja pela simplicidade, pelo caráter coletivo e pela plasticidade dos desenhos.  

Percebeu-se, igualmente, como parte das características peculiares, que as referências 

mitológicas em forma de jutsu vão além das referências de nomenclatura. No transcorrer da 

narrativa, as características básicas das deidades da mitologia japonesa são mantidas, ainda 

que de modo característico, próprio do mangá Naruto. Assim, Izanagi e Izanami, por 

exemplo, que formam um casal na mitologia para a procriação, surge no mangá por meio dos  

jutsu, sendo que o jutsu Izanami foi criado com a intenção de minimizar o uso em demasiado 

do jutsu Izanagi que alteravam o destino, sempre que houvesse confronto com o oponente, 

deixando de aceitar a realidade, havendo uma ligação estreita entre os dois jutsu. Há de se 

considerar que citar os nomes das deidades da mitologia, por si só, tem um peso, funcionando 

como âncora na narrativa, pois se trata sobre a origem do Japão. A forma como é abordada, 

envolvendo elementos que realmente existiram na história como os ninja, os jutsu, juntamente 

com as lendas clássicas japonesas, faz do mangá Naruto, uma obra ímpar, visto que são 

apresentadas de forma peculiar, tanto na forma de desenho quanto na narrativa. Além disso, 

faz alusão aos elementos da cultura de outros países, como a escultura dos hokage à escultura 

dos presidentes dos Estados Unidos, no monte Rushmore, do personagem Rock Lee ao ator 

Bruce Lee, mostrando a amplitude da imaginação no plano de fundo do mangá Naruto. 

Espera-se que outros trabalhos acadêmicos abrangendo o mangá como temática sejam 

desenvolvidos, no sentido de levantar discussões a fim de conhecer melhor o universo das 

histórias em quadrinhos, tão presente no cotidiano das pessoas.  
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