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RESUMO 

 

Esta pesquisa, usando como exemplo a obra Claymore (2001-2014), de Norihiro Yagi, que trata 

de temas como Gênero e História das Mulheres, considera que os mangás – quadrinhos de 

origem japonesa - podem fazer parte desta transformação do ensino, tornando-o mais sensível. 

Com o auxílio teórico dos especialistas da área dos quadrinhos Sônia Luyten (2000; 2005), 

Waldomiro Vergueiro (2020a; 2020b) e outros, passamos inicialmente pela história do mangá, 

buscando entender como foi a sua recepção no ensino ocidental e discutindo sobre suas 

dificuldades e vantagens para o ensino de forma geral. Na sequência, questionamos o uso do 

mangá para o ensino de História e relacionamos seus possíveis diálogos com o campo literário 

de maneira interdisciplinar, através dos escritos de J.R.R. Tolkien (2013). A seguir, 

contextualizamos e definimos conceitos acerca do termo Gênero para a pesquisa através das 

discussões promovidas por Simone Beauvoir (2016), Clarissa Estés (1994) e Michelle Perrot 

(2003), utilizando recortes selecionados previamente para a análise. Ainda nesta etapa, 

relacionamos o mangá como meio literário que permite educar de maneira lúdica e 

consideramos indispensável a linguagem artística desse material para evocar afeto pelo 

conteúdo apresentado às crianças em sala de aula, utilizando a fantasia da narrativa como ponte 

para entendimento e discussão de experiências femininas diante a vigente sociedade patriarcal. 

Por fim, ao entender que a participação discente além de indispensável é mais benéfica do que 

o esperado, propusemos um projeto pedagógico com o auxílio teórico de Adriana Pellizzari 

(2003), Bruno Pereira (2021), Maria Prado (2005) e Jussara Carolino (2007), na intenção de 

que este material possa ser explorado por outros profissionais da educação, permitindo 

visibilizar as etapas de sua construção e perceber valor também no processo, além dos 

resultados. 

 

Palavras-chave: Mangá. Feminino. Ensino de História. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This research, using as an example Norihiro Yagi’s Claymore (2001-2014), which deals with 

themes such as Gender and Women's History, considers that manga – Japanese originated 

comic books – can be part of this transformation of teaching, making it more sensible. With the 

theoretical help of comics specialists Sônia Luyten (2000; 2005), Waldomiro Vergueiro (2020a; 

2020b) and others, we initially went through the history of manga, seeking to understand how 

it was received in western education and discussing its hardships and advantages for teaching 

in general. Next, we question the use of manga to teach History and relate its possible dialogues 

with the literary field in an interdisciplinary way, through the writings of J.R.R. Tolkien (2013). 

Following, we contextualize and define concepts about the term Gender for this research 

through discussions promoted by Simone Beauvoir (2016), Clarissa Estés (1994) and Michelle 

Perrot (2003), using previously selected clippings for the analysis. Also at this stage, we relate 

manga as a literary medium that allows for education in a playful way and we consider the 

artistic language of this material essential to evoke affection for the content presented to 

children in the classroom, using the narrative fantasy as a bridge for understanding and 

discussing women’s experiences in the current patriarchal society. Finally, understanding that 

student participation, in addition to being indispensable, is more beneficial than expected, we 

proposed a pedagogical project with the theoretical help of Adriana Pellizzari (2003), Bruno 

Pereira (2021), Maria Prado (2005) and Jussara Carolino (2007), with the intention that this 

material can be explored by other education professionals, allowing the stages of its 

construction to be visualized and also to perceive value in the process, in addition to the results. 

 

Keywords: Manga. Feminine. History teaching 
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1. INTRODUÇÃO 

   

Inicialmente, vale frisar que já existem pesquisas que acolhem, mesmo timidamente, as 

histórias em quadrinhos como fonte de estudos complexos, perpassadas por inúmeras 

abordagens metodológicas possíveis. Uma das responsáveis por desenvolver pesquisas desta 

natureza do nosso país, dentre outros/as autores/as, foi a professora Sonia B. Luyten, pois 

realizou trabalhos pioneiros que envolvem o mangá1 (história em quadrinhos japonesas), 

associado às áreas da educação e das ciências humanas em geral, sendo considerada referência 

tanto nacional quanto internacional, também conceituada por criar e lecionar a disciplina de 

“História em quadrinhos”, na Universidade de São Paulo (USP), entre 1972 e 1984. 

Todavia, mesmo nas primeiras décadas do século XXI, ainda é comum constatar uma 

forte resistência em relação a incorporação de alguns materiais didáticos alternativos para 

dentro e fora das salas de aula, tanto por parte da escola quanto de alguns docentes, como é o 

caso das histórias em quadrinhos (VERGUEIRO, 2005, p.15). Contudo, hoje temos a 

oportunidade de finalmente entender, graças à inovação no campo da História Cultural, 

proveniente dos interesses de pesquisadores/as nesta área, que “[...] a cultura pop é um poderoso 

reflexo da sociedade na qual vivemos e” que, na verdade, “não se restringe somente ao aspecto 

estético”, e sim “desempenha um papel importante atingindo da mesma maneira todas as 

pessoas em um sentido cultural mais amplo” (LUYTEN, 2005, p.7). Dito isso, é válido destacar 

o poder que detém a utilização do mangá enquanto ferramenta no ensino de História, para 

discutirmos e entendermos questões que envolvem e atingem a diversidade complexa dos 

agentes históricos, como mulheres, negros/as, LGBTQ+, etc. 

Assim, apesar de o mangá ser tratado “[...] como objeto de estudo desprovido de valor 

acadêmico por muitos intelectuais” (LUYTEN, 2005, p.8), torna-se inquestionável o potencial 

de sua abordagem criativa e de seus recursos literários, a qual decerto pode ser considerada 

como uma das mídias mais completas, com imenso “[...] poder elucidativo, contestador e 

didático” introjetados de tal maneira que “lhe possibilita uma função sociopedagógica muito 

forte e infelizmente muitas vezes subestimada” (ROSA, 2005, p.102). 

Para tanto, como corrobora Sevcenko, ouvir as vozes “[...] sobre a realidade através das 

fissuras abertas pelas palavras” se faz mais que necessário para obter o êxito desta caça pelos 

sentidos de uma produção discursiva, especialmente sobre a forma da literatura (SEVCENKO, 

1999, p.19-20). Em função disto, como é a linguagem que orbita o corpo celeste de toda 

 
1 Nome dado às histórias em quadrinhos de origem japonesa que, numa tradição livre, significaria “desenhos 

involuntários”.  
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atividade humana, nada mais coerente do que manusear as narrativas e imagens contidas nos 

mangás para construir pontes: tanto para entendermos determinados aspectos da existência e 

vivência de variados agentes históricos, quanto para buscar na sua comunicação textual/visual 

um caminho alternativo para desenvolvermos, cada vez mais, afetividades. Em outras palavras, 

é sensibilizar o próprio ensino através da arte literária que, por sua vez, anseia por mudança e, 

sem perceber, nos transforma constantemente (SEVCENKO, 1999, p.20). Pois, já que a arte 

tem como missão justamente “[...] apresentar o que as perspectivas estreitas e desesperadamente 

práticas da vida real excluem” (LEWIS, 2018, p.42), sua sina é contar histórias de ficções 

interiores (teias para apanhar outras coisas) através do absurdo surreal e metafórico de outros 

mundos. E é esta a grande jogada: partir da fantasia para nos enveredarmos por dentro dos 

bosques da complexidade que há na condição humana e, quando lá instalados, dela tirarmos 

aprendizagens sobre nós mesmos e sobre o outro.  

Dito isso, ao que interessa sobre a relação construída com a temática e a abordagem 

propostas, entrelaçada por motivos pessoais e profissionais indissociáveis, se deu justamente 

em um dos espaços de maior ebulição de aprendizagens e transformações de nossa aventura 

docente: a sala de aula. Em outras palavras, a partir do momento em que pude presenciar uma 

triste cena durante uma aula de história numa turma de Ensino Fundamental II durante um 

estágio, isto é, um episódio em que um garoto se sentiu à vontade de violentar o rosto de uma 

colega com um tapa, usando a premissa de que se tratava apenas de uma ação por ela “ser 

menina”, nunca mais consegui abandonar a vital importância dos debates de gênero e 

sexualidade na educação. Muito embora tenha cessado o conteúdo curricular previsto para dar 

prioridade, de imediato, à história de gênero (evidenciado através da problematização da 

história das mulheres), tomando o tempo restante da aula para esclarecer tanto a falácia e 

insustentabilidade daquele discurso e imaginário de superioridade-inferioridade nos dias atuais, 

quanto de tentar sensibilizá-los/as acerca dessa construção destrutiva de gênero normativo 

(sobre o que é “ser homem” e o que é “ser mulher”), não senti um “sucesso” palpável nesta 

empreitada. Daí em diante, passei a sentir necessidade de poder um dia problematizar os 

desdobramentos desse estudo da condição feminina (que, por sua vez, implica necessariamente 

no entendimento do estudo do masculino enquanto indissociável relação de gênero) de maneira 

não só mais demorada, mas sobretudo lúdica, através de estratégias didáticas em que pudesse 

usar pontes de outras experiências de aprendizagem mais afetivas para o entendimento dos/as 

discentes. De começo, a interdisciplinaridade bateu à porta. Contudo, a inquietação “que 

estratégias seriam?”, rondava-me pelos quatro cantos de minha rotina escolar. 
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 Como desde a metade de minha graduação em História venho me envolvendo na área 

de estudos sobre gênero e sexualidade por questões de afinidade, a experiência acima narrada 

foi a que conseguiu me atingir de maneira mais pertinentemente cruel na época (2017). Por 

isso, nunca deixei de buscar por meios, instrumentos e materiais mais interessantes para o 

ensino sensibilizado da História. Certa vez, debruçado sobre um mangá (história em quadrinhos 

japoneses) em específico, que tratava acerca de várias mulheres guerreiras (intituladas como 

claymores2) capazes de enfrentar não só monstros (chamados youmas), mas toda sorte de 

situações e problemas presentes em nossa condição humana imbricada pelas relações de gênero, 

me ocorreu a ideia que inicialmente pareceu muito distante: usar o mangá como material 

didático de afetivação, ou seja, que é capaz de sensibilizar os conteúdos. Com sua popularização 

massiva das últimas décadas para cá, tive a consciência do seu alcance no público infanto-

juvenil, mas sobretudo no público mais adulto, de forma tal que sua utilização ficou conhecida 

como um promissor recurso pedagógico na formação escolar lúdica de estudantes, e 

profissional de professores/as em algumas partes do mundo (VILELA, 2020, p. 106). Tempos 

depois, quando tive o contato com os inúmeros estudos, pesquisas e publicações acerca da 

temática, senti confiança para enveredar-me nesta jornada autopoiética.  

Com o tempo, alarguei os horizontes da problemática e expandi suas possibilidades 

através de leituras sobre História Cultural, com Roger Chartier e a cara noção de representação; 

História e Imagem, através de Peter Burke; Relações de Gênero e Sexualidade na Educação, 

mobilizado pelos dizeres de Simone de Beauvoir e Pierre Bourdieu; Filosofia, com modestas 

doses Nietzscheanas e Deleuzeanas; e a relação da História com a Literatura, na companhia de 

C.S Lewis e J. R. R. Tolkien, dentre outros autores/as que foram lidos e, posteriormente, melhor 

situados na pesquisa. Assim, desde 2018, portanto, considero pensar o mangá como fonte de 

sensibilização no ensino de História, e esta oportunidade para fazê-la caminhar e ganhar corpo 

escrito, finalmente, surge.  

 Neste sentido, selecionamos o mangá Claymore (2002-2014), de autoria do japonês 

Norihiro Yagi, por razões contingenciais. Pois, apesar de não estar entre as obras mais populares 

na atualidade, sua escolha se deu devido à emergência das discussões de gênero na 

contemporaneidade. Logo, seu uso serve como estímulo para se apropriar tanto de leituras 

acadêmicas que podem melhor embasar suas provocações, quanto afetivas, sob a égide da 

representação e relação dos personagens emaranhados numa complexa e envolvente narrativa. 

Então, mesmo com sua escala reduzida de consumo, se transformará numa ponte para se 

 
2 Referência às enormes espadas medievais. 



16 

 

identificar e refletir sobre esses aspectos a partir de qualquer outra obra do formato. Quer dizer, 

no momento que se depara com uma fonte, é ela que te sugere e indica as perguntas e os seus 

respectivos trajetos de análise e questionamento, exatamente como aconteceu na relação que 

nos envolve com o mangá Claymore. Em seguida, e no fim das contas, somos nós quem 

decidimos que trajetos e como esses percursos serão trilhados dentro de uma coesa pesquisa 

fundamentada, realizando seleções e cortes para sua saudável construção. 

Assim, os interesses deste trabalho vão de encontro com a necessidade de poder 

problematizar os desdobramentos desse estudo da condição feminina de forma lúdica e afetiva, 

a partir de instrumentos, meios e/ou materiais, como o mangá, para um ensino de História mais 

sensibilizado sob um tato literário. 

Para tanto, nosso problema central gira em torno de questionar: como o trabalho com o 

mangá Claymore (2002-2014) pode induzir um saber-afetivo sobre o estudo do feminino no 

ensino de História? Tal movimento, acreditamos, ser balizado em meio a um objetivo geral de 

investigar e meditar sobre as afetividades dentro da prática de ensino em História através do 

nosso objeto de estudo, ou seja, discutindo o estudo do feminino na História por via da 

ludicidade fornecida por uma linguagem artística: a da história em quadrinhos japonesa – ou 

mangá. Dito isso, buscaremos, como objetivos específicos: i) explorar obra Claymore como 

recurso pedagógico no Ensino Fundamental II, de modo a refletir sobre potencial pedagógico 

desse recurso; ii) promover discussões sobre como o mangá Claymore pode ser apropriado 

como fonte de afetividades para o estudo do feminino no ensino de história; iii) construir um 

projeto pedagógico a partir dos possíveis usos do mangá Claymore para o estudo do feminino 

no ensino de História.  

No que tange à necessidade dessa pesquisa, rastreamos em algumas bases de dados a 

fim de tornar mais nítida a linha tênue entre escassez e abundância sobre a produção acadêmica 

do referente assunto. Quer dizer, para entendermos o lugar que ocupa o mangá nas produções 

científicas e, sobretudo, no ensino de História, operamos uma busca para visualizarmos como 

esses estudos estão representados e sendo abordados, de forma panorâmica em bases de dados 

previamente selecionadas para este fim.  

Sendo assim, averiguamos sempre com intenção de, no mínimo, encontrar produções 

próximas a nossa pesquisa, pois assim, mesmo com a falta de trabalhos semelhantes, 

entenderíamos a área como um todo, de certa forma. Contudo, até essa estratégia sofreu 

algumas limitações. Isso pelo fato de que a pesquisa no ensino de História, tanto no sentido que 

pretendemos desenvolver quanto de forma inclusive mais genérica, possui uma tônica talvez 

não exatamente única, mas indispensável para se articular as discussões e afetividades 
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necessárias para recepcionar sensivelmente a diversidade de agentes históricos dos quais 

queremos acolher e entender. Pois:  

 

Partindo da hipótese de que o homem é e sempre será um ser complexo, multifacetado 

– independentemente das mudanças por que passe a sociedade e a escola -, ensinar a 

História é ensinar a complexidade, a diversidade dos grupos e das pessoas que a 

constroem ou construíram. (TAMANINI; MORAIS; SOUZA, 2019, p.52) 

 

Quer dizer, no quesito agente histórico, entendemos que mesmo uma outra disciplina 

e/ou área executasse um movimento interdisciplinar para abarcar os debates e reflexões de tais 

sujeitos, perderíamos a contribuição intrínseca que tem o ensino de História para nossa 

aprendizagem: estimular uma empatia oriunda da historicização dos processos de vida desses 

agentes históricos (mulheres, negros e negras, LGBTQI+, operários, estrangeiros, etc).    

Deste modo, escolhemos três bases de dados para efetuar a pesquisa: o portal de 

periódicos da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), o 

catálogo de Teses e Dissertações da CAPES e o BDTD (Biblioteca Digital brasileira de Teses 

e Dissertações). Acabamos por fazer essa busca no portal de periódicos da CAPES, por ser um 

portal que dá acesso a uma grande quantidade de bases de dados de publicação de periódicos, 

como artigos, etc. Optamos, portanto, por recortar o portal de periódicos da CAPES como uma 

das bases de dados por conta justamente de sua diversidade. Ou seja, queríamos rastrear as 

proporções que a pesquisa detém em suas mais variadas formas de produções. Já as bases de 

dados do Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES e a BDTD fizeram parte dessa busca no 

intuito de constatarmos, mesmo que brevemente, o alcance da pesquisa sobre histórias em 

quadrinhos no ensino de História nos níveis de Mestrado e Doutorado, se sua presença é 

mínima, razoável ou mesmo satisfatória nessas produções. A busca foi realizada entre os dias 

12 de junho e 16 de julho do ano de 2020, utilizando sempre o operador booleano “AND” na 

pretensão e na necessidade de se encontrar a ligação íntima de nossos descritores nas possíveis 

pesquisas que viéssemos descobrir, partindo já da suspeita da escassez de produções nesse 

sentido. Não nos sentimos contemplados ao usar o sistema booliano “OR”, tendo em vista que 

intentamos a relação destes dois termos, e não suas abordagens isoladas.  

 Em resumo, em todas as bases de dados escolhidas, não encontramos nenhum resultado 

que envolvessem os descritores “Mangá”, “Ensino de História” e “afetividade” (ou termos 

próximos, como afeto, afetivo, sensibilidade, sensível, sensibilização”), mesmo quando 

restringimos os descritores apenas para “Mangá” e “Ensino de História”. 

No que concerne a busca com esses mesmos descritores, “Mangá” e “ensino de 

História”, o catálogo de teses e dissertações fica a desejar, pois, apesar de surgir trabalhos de 
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naturezas distintas sobre a temática, começamos a notar uma ausência dessa abordagem no 

ensino de História. Tanto é que, ao buscarmos, em todas as bases de dados selecionadas, apenas 

com os descritores “Mangá” e “ensino”3, encontramos pesquisas sobre o tema, sempre ligado 

às seguintes áreas: majoritariamente nas Ciências Humanas e Sociais, em Linguística, Letras, 

Artes Visuais, Comunicação Social e Geografia, dentre outros poucos resultados tanto nas 

Ciências Exatas, em Matemática, Física e Química, quanto nas Ciências Naturais e da Saúde, 

em estudos de Agricultura, Nutrição e Medicina. Mas nenhum resultado identificado no campo 

da História e/ou no ensino de História. 

 Ao fim do trajeto, trocamos “Mangá” por “histórias em quadrinhos” ou “HQ’s”, e 

“ensino de História” por “ensino”, na intenção de encontrar mais resultados para perceber a real 

situação, mesmo que de forma mais contingente. Assim, de maneira sucinta, as metodologias 

de todos as dissertações podem ser descritas da seguinte maneira: usar as HQs como suporte 

para entender e para questionar um conteúdo e/ou problemática na disciplina de História. 

Apesar de ser salutar tais movimentos, não são suficientes para termos um ensino de História 

mais acolhedor, pois o importante “[...] não é a  repetição mecânica do gesto, este ou aquele, 

mas a compreensão do valor dos sentimentos, das emoções”, bem como o estímulo “da 

sensibilidade, da afetividade, da intuição ou adivinhação”, elementos condicionantes que 

formam ao serem considerados pelo/a educador/a que nutre o desejo em se renovar e renovar 

seu espaço de ensino constantemente (FREIRE, 1996, p.20). 

 Deste modo, chegamos a duas constatações, quais sejam: a primeira é que o mangá, 

enquanto história em quadrinhos especificamente japonesa, está de fora da grande maioria das 

produções acadêmicas, seja nos trabalhos colhidos, seja em toda a busca realizada nas bases de 

dados selecionadas de forma geral; a segunda repousa no fato de que a abordagem da 

afetividade/sensibilidade envolvendo tanto as HQs (em qualquer dimensão), quanto aos estudos 

no ensino de História em geral, esteve completamente ausente e sem menção alguma no corpo 

teórico de todos as produções investigadas até aqui. Isto é, não possuímos pesquisas, ao menos 

nas bases de dados selecionadas, de nível de mestrado e doutorado, no viés em que já 

apontamos, o que mostra a escassez de abordagens sobre a temática em foco, especialmente 

porque a nossa proposta de pesquisa não é somente utilizar as HQs para compreender uma dada 

problemática histórica, mas de encontrar em tais ferramentas subsídios de uma construção 

 
3 Essa restrição tem mais ligação com um movimento a favor de sanar nossa curiosidade sobre em quais áreas se 

produz esse tipo de estudo, já que é importante no mínimo conhecer quais são as abordagens que geralmente se 

utiliza dentro dessa temática em cada campo de conhecimento.  
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afetiva e sensível pelo próprio conhecimento em si a que nos submetemos, especialmente no 

ensino de História. 

 Neste sentido, torna-se necessário a produção de pesquisas que abordem este tipo de 

histórias em quadrinhos de origem japonesa, não só em relação aos conteúdos, dada a 

recorrência de temáticas históricas no cerne de suas tramas, mas, sobretudo, pelos aspectos 

atitudinais da sensibilidade, capaz de nos transmitir afetividades com um potencial didático de 

nos fazer ir além de pensar sobre um determinado assunto: e sim de senti-lo. Por isso, Saltini 

(2002) ressalta, por exemplo, a relevância de que “[...] as escolas deveriam entender mais de 

seres humanos e de amor do que conteúdo e técnicas educativas”, quer dizer, por conta da 

realidade em que tantas escolas não entendem e tampouco querem falar “de amor, de sonhos, 

de fantasias, de símbolos e de dores” (SALTINI, 2002, p.15), que devemos defender a 

construção de um saber-afetivo por ser, a própria afetividade, “[...] central na construção do 

conhecimento e da pessoa” (GRATIOT-ALFANDÉRY, 2010, p.37). Em síntese, reforçamos 

que a noção de mangá enquanto história em quadrinhos contempla nosso intento com esse 

estado do conhecimento a que buscamos concretizar. 

Esta lacuna torna justificável a pesquisa que se quer empreender em torno do uso do 

mangá como um recurso didático na sensibilização de um ensino de História mais afetivado, 

ou seja, que permita um espírito de saber-afetivo. Logo, é a partir de sentidos como este que 

tornamos possível a construção de um saber-afetivo no ensino, ou mais especificamente 

falando, de saberes que possuam sentimento pelo conhecimento, de afetos que abracem o 

desenvolvimento de nossa cognição: um cenário em que se crie laços pelas diferenças (das 

mulheres, dos/as negros/as, do estrangeiro, da comunidade LGBTQ+, etc.), através da gradual 

edificação de uma sensibilidade cognitiva provocada pela magia contida na literatura das 

histórias em quadrinhos japonesas que, por sua vez, pode ser enriquecida pela “[...] dinâmica 

mais profunda e complexa de que o ser humano pode participar”, do amor ao ódio, da alegria 

ao descontentamento – a afetividade (CAPELATTO, 2012, p.9). Espírito esse capaz de explorar 

e estimular o(s) conhecimento(s) através de provocações e aprendizagens que, de alguma forma, 

nos sensibilize. No mais, ao levarmos em consideração que toda inteligência possa partir do 

emocional, a afetividade, que não deve ser entendida enquanto obrigação e, sim, como doação 

e relação, vê-se o desenhar de uma proposta para uma experiência educativa sensibilizada nas 

escolas e, especificamente, no ensino de História, capaz de nos unir e nos enlaçar.  

Consoante as necessidades que englobam a Linha de pesquisa 1 do Programa de Pós-

Graduação em Ensino, isto é, “Ensino de Ciências Humanas e Sociais”, concentramos nossos 

esforços em torno de melhor representar a ementa que promove “[...] o estudo de ferramentas 



20 

 

e materiais educacionais de diferentes naturezas, forma e expressão” (BARRETO, 2021), em 

vista de nosso encontro com esse material ainda tão pouco utilizado nos meios acadêmicos e 

escolares: o mangá. 

Salienta-se, inclusive, que a presente dissertação não tem como objetivo abordar acerca 

da historicidade envolta da produção do mangá Claymore, tampouco levar essas discussões 

para compreender os impactos e processos de seu consumo, por justamente entendermos 

enquanto uma pesquisa com necessidades maiores de espaço e discussão. Na ocasião, 

indicamos que tratar dessas outras nuances poderia constituir, além de um novo trabalho, uma 

rica oportunidade para futuras pesquisas se aproximarem de tal pretensão de análise.  

Destarte, ao analisar o mangá Claymore, temos por intenção focar em diversos 

elementos, seja de natureza textual, seja de caráter visual. Como a fonte é composta por um 

total de 27 volumes, cada um deles contendo em média de 100 a 200 páginas, dividido em 155 

capítulos e 4 extras, selecionamos um recorte conciliado com o tempo necessário de sua 

conclusão. Ou seja, não se dará tanta prioridade à cronologia do enredo/história do mangá 

propriamente dito, do começo ao fim, mas, sim, a recortes que se tornam importantes como 

aporte crítico (para se problematizar o feminino por si mesmo e na relação deste com o 

masculino), interdisciplinar (história e literatura) e afetivo de nossa pesquisa.  

Com isso, dentre os vários movimentos que estarão presentes, iremos dissecar diversos 

símbolos, diálogos, personagens e narrativas contidas nas imagens, bem como explorar alguns 

trechos do próprio desdobramento do enredo/história como peças valiosas para reflexão, 

criação e reforço da sensibilização do estudo do feminino no ensino de História no Ensino 

Fundamental II por meio do mangá selecionado, rodeado por um caráter totalmente qualitativo 

durante sua produção.   

 Vale ressaltar, na verdade, que a primeira versão metodológica da presente dissertação 

teve como base entrevistas com docentes e discentes, em que se teceria diálogos sobre suas 

perspectivas com o nosso objeto de pesquisa, o mangá Claymore. Entretanto, devido ao 

contexto pandêmico a qual ficamos submetidos entre os anos de 2020 e 2021, se percebeu 

necessário cancelar essa estratégica e partir para uma outra, dada a importância do 

distanciamento social e por prezarmos a integridade e saúde das pessoas que poderiam ser 

entrevistadas. Sendo assim, nosso caminho metodológico mudou de direção e sofreu alterações 

significativas em seu escopo. 

 Desta maneira, temos a proposta de desenvolver um projeto pedagógico utilizando o 

referente mangá desta pesquisa, com etapas de preparação, execução e avaliação, voltada aos 

discentes do Ensino Fundamental II, com faixas etárias entre 8 a 13 anos.. O objetivo é o de 
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promover um norte capaz de valorizar e impulsionar a sensibilidade dos discentes não só com 

temáticas da área da História, mas de suas próprias humanidades, através de uma relação mais 

forte com suas próprias afetividades, mediadas pelas linguagens artísticas contidas nos mangás. 

Aqui, vale ressaltar a pertinência de considerar a interdisciplinaridade, já que os mangás podem 

ser facilmente estratégicos para atividades desse tipo (BARBOSA, 2020, p.105). Assim, desse 

material serão retirados possibilidades para que se possa entender, visualizar, discutir e, não 

menos importante, sentir a temática de gênero no ensino de História. 

 No mais, a divisão de nosso trabalho se dará da seguinte forma. Na segunda seção, parte 

responsável em fornecer subsídios teóricos indispensáveis para todo o trabalho, traçaremos um 

significativo panorama histórico do mangá no Japão e no mundo, explicando o que é mangá e 

como se seguiu seu percurso para dentro dos ambientes escolares, bem como sua presença 

especificamente no ensino de História. Neste momento, também será abordado e discutido a 

temática de gênero, com enfoque à história das mulheres, no seio educacional, ligando sua 

importância tanto com o aroma literário impregnado nas revistas quadrinizadas, quanto com a 

própria disciplina História.  

A propósito, durante a escrita desta seção, empregaremos debates acerca de como uma 

perspectiva afetiva na adoção das HQs, enquanto fonte histórica, pode sensibilizar o ensino de 

História, na intenção de perceber qual a dimensão que essa dinamicidade didática incide numa 

aprendizagem deveras interessada e apaixonada. Para sanar as discussões dessa seção acerca da 

história do mangá com seus respectivos elementos, nos balizaremos principalmente a partir de 

autores/as como Sonia Luyten (2000; 2005; 1975; 2021; 2011a; 2011b), Janaína Santo (2012), 

Alexandre Barbosa (2005; 2020), Flaviano Isolan (2020), Barbara Postema (2018), Moacy 

Cirne (2000), Letícia Bisconcim (2012) ) e, por fim, Waldomiro Vergueiro (2020a; 2020b; ), 

em parceria noutros trabalhos com Paulo Ramos (2020) e Maria Oliveira (2020). Em seguida, 

como auxílio para desenvolver sua relação com o ensino de História, ligada aos toques da 

sensibilização no processo de ensino-aprendizagem, nomes como Circe Bittencourt (2008), 

Roger Chartier (1995), Flaviano Isolan (2020), Paulo Tamanini (et al., 2019), Rodrigo Aragão 

(2011), Cláudio Saltini (2002), Mário Vasconcelos (2004), Paulo Freire (1996), Edgar Morin 

(2000), Waldomiro Vergueiro e Maria Oliveira (2020), Marlene Cainelle (2010), Maria 

Margarida Dias (2010) e Sandra Ferreira (2010) serão, certamente, manuseados. A seguir, no 

que tange os movimentos relacionados com a literatura e a importância da fantasia para dentro 

de nossa proposta, utilizaremos referências como Fabiano Tadeu Graziolli (2020), Ana Arlinda 

de Oliveira (2010),  Cyntia Girotto (et al., 2016), Nicolau Sevcenko (1999), Márcia Silva e 

Milena Martins (2010), Clive Lewis (2018) e J. R. R. Tolkien (2013).  
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Na seção seguinte, se realizará a análise propriamente dita do mangá Claymore, 

examinando e explorando, enquanto potencial recurso pedagógico para o Ensino Fundamental 

II, as possíveis apropriações afetivas para o estudo do feminino dentro de sua linguagem visual-

textual, a partir dos debates proporcionados de sua temática sobre Gênero, a fim de entendermos 

como relacioná-la com um ensino de História deveras mais sensível. Para falar desse assunto, 

nos apoiaremos especialmente em teóricos como Simone de Beauvoir (2016), Clarissa Pinkola 

Estés (1994), Michelle Perrot (2003), Pierre Bourdieu (2016), Guacira Lopes Louro (1997), 

Rachel Soijet (1997), Juçara Leite (2010), Pauline Schmitt-Pantel (2003), Losandro Tedeschi 

(2012), considerando os trabalhos de Juliana Przybysz (2017), Daisy Caetano (2018), 

Cleudemir Brito Filho (2017), Joana Maria Pedro (2003; 2005), Nayara Schmitt (2016) e Ana 

Kerlly Costa (2018) para abordar sobre o conceito de feminicídio e os tipos de violência 

existentes contra as mulheres.  .  

Posteriormente, durante a última seção, desenvolveremos um projeto pedagógico para 

o Ensino Fundamental II a partir das leituras e interpretações realizadas do mangá Claymore 

para o ensino de História, no desejo de propor e disponibilizar um exemplar dinâmico, lúdico e 

aplicável do nosso objeto nas salas de aulas. Assim, este modelo poderá servir como base e 

ponto de partida para o acolhimento e análise de outras obras japonesas enquanto fontes 

semelhantes para captar ideias e movimentar discussões de diferentes naturezas, a depender do 

seu gênero temático.  
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2. MANGÁ: OS TRAÇOS DE UMA HISTÓRIA 

 

Para que enlacemos a compreensão desse trabalho de forma coerente, é de suma 

importância, antes, entender e tatear a história de nosso objeto de análise, isto é, o mangá. 

Conhecer de onde veio, seu processo enquanto legítimo entretenimento e, posteriormente, de 

que maneira criou e consolidou uma conexão não só com os corredores escolares e suas 

respectivas salas de aula, mas com os próprios corações dos profissionais da educação - 

responsáveis em levar e trabalhar com esse material - e de seus/suas leitores/as – público para 

o qual direcionamos tal esforço cognitivo-afetivo presente nos quadrinhos -, será nosso primeiro 

rascunho.  

 A história do mangá, que “[...] em japonês significa ‘involuntário’ (man) e 

‘desenho/imagem’ (gá)” (BARBOSA, 2020, p.105), passou por variados percursos e percalços 

desde sua mais arcaica forma, com configurações e elementos distintos dos que temos 

conhecimento hoje, sendo marcante sua trajetória no ramo econômico, político e social no 

cenário nipônico. Nascido num país insular que se estende ao longo da costa leste da Ásia, o 

Japão foi o berço culpado não só em gerar e lançar tal fenômeno comunicacional, mas em 

compartilhar “[...] uma importante forma de expressão e captação, que ultrapassa qualquer 

limite ou fronteiras nacionais e culturais” entre seu país e o mundo (LUYTEN, 2000, p.16).  

Na época em que a história em quadrinhos foi pensada, promovida e divulgada, sua 

proposta era a de ser uma leitura rápida, dinâmica, diferente da leitura que fomos educados/as 

a ter, mais vagarosa e concentrada. Com o tempo, sofreu transformações responsáveis em 

mobilizar um leque mais sortido de conteúdos e temáticas, com públicos definidos e separados 

por gênero e idade. Quando surgiu “[...] como charges de crítica social no final do século XIX” 

e se configurou “como histórias em quadrinhos no início do século XX,” passou a ser 

considerado, gradativamente, “uma das formas de arte mais reconhecidamente associadas ao 

Japão moderno” (NAGADO, 2005, p.49). O próprio traço desenhado, sedento por ganhar as 

formas moldadas pela imaginação de quem produz e detentor de profundas representações para 

seu povo, entra com demasiada proeminência como pilar responsável em sustentar a magnífica 

arte do quadrinho japonês. Em outros termos: 

 

O Mangá é proposto e construído por técnicas de desenhos, qualificadas no decorrer 

da história do Japão para gerar figuras, imagens, personagens capazes de relatar os 

interesses de seu autor. Em meio à arte, [...] muito além do lápis e do papel, o desenho 

está envolvo na sociedade, na história, na cultura de cada nação, moldando-se 

conforme a época, tornando-se forma de conhecimento, expressão e comunicação. 

Uma linguagem antiga, porém permanente, a qual percorre anos, a produção em artes 
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visuais é o exercício da inteligência humana. “O desenho participa do projeto social, 

representa os interesses da comunidade, inventando formas de produção e de 

consumo”. O desenho é capaz de trazer em si, histórias de povos e exemplificação 

culturais. Comunicando e expressando modos de ver, hábitos e costumes. Possuídos 

por todos, seja o artista ou o artesão, o desenho expõe significados atribuídos às coisas 

pelo homem. Visto isso, é possível perceber o desenho como meio rico em expor a 

cultura de uma determinada sociedade. (DERDYK, 1994, apud NEMERSKI, 2016, 

p.104) 

 

Todavia, por tamanha que seja a sua complexidade de significados e sentidos para o 

povo nipônico e para a produção de suas histórias quadrinizadas, os céus nem sempre foram a 

morada do mangá. Mesmo hoje um pouco mais visado, o quadrinho japonês tinha presença e 

papel irrelevante na atmosfera ocidental e internacional até, seja “[...] por barreira linguística 

ou pelo desconhecimento do assunto”, seja pelo comum menosprezo com aquilo que tem o 

objetivo de entreter e divertir (LUYTEN, 2000, p.13). Mas afinal de contas, quais os encontros 

e desencontros foram capazes de forjar o mangá atual? Ele deixou de ser entretenimento? Por 

onde passa essa história? Voltemos, então, aos respectivos primórdios deste objeto.  

Assim, por consequência das grandes navegações e suas aventuras em busca de riquezas 

e poder, em um dado momento, o território japonês também sofreu um processo de hibridização 

cultural no final do século XIX, e “[...] como o resultado de encontros múltiplos e não como o 

resultado de um único encontro, quer encontros sucessivos adicionem novos elementos à 

mistura, quer reforcem os antigos elementos” (BURKE, 2006, p. 31), dado o contato com outras 

visões de mundo, mercadorias e, claro, formas de entretenimento, as mudanças se tornaram 

inevitáveis. Em outras palavras: 

 

Quando os ocidentais entraram em contato com os japoneses para iniciar uma linha 

comercial, vários produtos e costumes foram trocados entre os dois lados. Entre as 

trocas, estavam os jornais e seus gêneros de entretenimento, as tiras cômicas, as 

charges e as caricaturas, levados por Charles Wirgman e George Bigot nos idos de 

1870. As histórias em quadrinhos como nós a conhecemos chegaram ao Japão na era 

Meiji, entre 1868 a 1912, quando os portos foram abertos para nações estrangeiras. 

Várias novidades tecnológicas e novas formas de entretenimento fizeram parte, 

naquele momento, das mudanças sociais e econômicas que invadiam o Japão. Quando 

viram pela primeira vez esse tipo de representação gráfica, os japoneses associaram a 

estética das tiras ao trabalho de um artista então muito conhecido no país. Ele fazia 

ilustrações em sequência, que permitam imaginar uma história em série. Seu nome 

era Katsushita Hokusai (1760-1849) e seu trabalho consistia de desenhos aleatórios 

colocados em uma mesma cena, gerando uma liberdade de interpretação da sequência. 

[...] No entanto, o quadrinho original japonês, que trazia aspectos da cultura e da 

narrativa daquele país, surgiu mesmo com Rakuten Kitazawa (1876-1955). [...] Nascia 

assim o cerne do que seriam os quadrinhos no país, com características próprias e 

narrativa voltada à realidade local. (BARBOSA, 2020, p.105-106) 
 

 Não é à toa que os japoneses são tão conhecidos, positivamente, “[...] por importar 

técnicas de outros países, adaptar e inovar através de suas interpretações dessas técnicas. Essa 
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característica é denominada Wakon Yosai: aprendizado ocidental, espírito japonês” (UETA; 

GUSHIKEN, 2011, p.11). Entre as décadas de 1920 a 1940, havia uma “[...] busca de evasão 

(na fantasia e na realidade)” como “característica desse período no país”, em vista das diversas 

tensões e conflitos que vão desde o terremoto em Tóquio, em 1923, “a Depressão Mundial e o 

fortalecimento do fascismo militar no Japão” (LUYTEN, 2000, p.112-114). Sendo assim, 

graças a esta habilidade adaptativa, os japoneses foram capazes de suportar e contornar os 

traumas deixados tanto pelos episódios mencionados acima quanto pela Segunda Guerra 

Mundial que, certamente, mexeu na sua própria indústria quadrinista, impelindo seus habitantes 

a ressignificar as dores e produzir novos sentidos para as suas vidas. Sua derrota, pois, fez surgir 

uma “[...] demanda por diversões a preço baixo” devido à queda na produção, “à escassez de 

papel, tinta, e principalmente pelo forte mecanismo de censura” (UETA; GUSHIKEN, 2011, 

p.7-8). E, de fato: 

 

Como todo produto cultural, as HQs são frutos do contexto em que são produzidas. A 

Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, a tensão nuclear, os movimentos de 

independência do então chamado Terceiro Mundo, a luta pelos direitos civis e o 

movimento negro, o feminismo, a questão das minorias, transgressões e contracultura, 

a revolução sexual, assim como guerras, crises e os diversos temas da atualidade 

(globais ou nacionais), se refletiam e ainda refletem, direta ou indiretamente, nas 

tramas, no conteúdo ou na criação de novas HQs e seus personagens mundo afora. 

(ISOLAN, 2020, p.240) 

 

 Quer dizer, após a Segunda Guerra Mundial e suas respectivas bombas nucleares em 

solo nipônico, os japoneses precisaram recolher os cactos reais da destruição mediante a 

produção de meios para “[...] reconstruir suas próprias vidas, vencer a fome e a miséria, cuidar 

dos órfãos de guerra, dos veteranos mutilados e dos sobreviventes”, onde visualizaram tal 

necessidade na sombra do entretenimento (LUYTEN, 2000, p.122). Mesmo que o mangá já 

tivesse “[...] se firmado no gosto popular” antes de estourar a Guerra em 1939 (LUYTEN, 2000, 

p.26), foi a partir dessa circunstância catastrófica que “[...] o mangá se consolidou como o 

grande passatempo nacional e gerou um forte e diversificado mercado de entretenimento para 

todas as idades, cujas maiores vendagens estão no segmento infanto-juvenil”, tornando-se 

“mais que simples entretenimento, uma válvula de escape para as tensões cotidianas de uma 

sociedade altamente competitiva e exigente” (NAGADO, 2005, p.49). Além disto, gêneros 

novos, “como o Gekigá (mangá dramático), com forte carga de realismo, histórias violentas e 

contrastes intensos de luz e sombra”, ganharam espaço de vendas no pós-guerra, se fortalecendo 

da metade do século XX em diante (UETA; GUSHIKEN, 2011, p.8). 
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O que antes servia para satirizar as autoridades e descrever o cotidiano cru do cotidiano 

no Japão, começou a ser creditado como meio válido de comunicação, tanto que, cerca de cinco 

anos após a última grande guerra, como que motivados no sucesso de seu “velho” negócio, “os 

japoneses investiram nas histórias em quadrinhos como forma de preservação das tradições e 

da ideia de unidade nacional” (BARBOSA, 2020, p.108), a prova de um acolhimento não 

somente financeiro, mas social para com o universo dos mangás.  

 Consoante a este cenário, houve uma preciosa colaboração das séries de TV nesse 

sentido, conhecidos como animês. Esses desenhos animados “foram os grandes divulgadores 

do traço do mangá, antes de eles serem publicados fora do Japão” (NAGADO, 2005, p.52), 

sendo de difícil tarefa até mesmo “[...] falar de Mangá e sua influência e não assimilar o público 

como consumidor dos animes” (NEMERSKI, 2016, p.102), tudo isso em vista do seu poder 

cativante: a humanização das histórias. Ou seja: 

 

Por lidarem com temas universais como amizade, lealdade, coragem e amor, os heróis 

de mangás e séries de TV encontraram fácil identificação com povos de qualquer 

etnia. Sem os bloqueios tantas vezes castradores dos politicamente corretos heróis 

norte-americanos, os personagens japoneses conquistam espaço cada vez maior e 

influenciam cada vez mais autores de quadrinhos por todo o mundo. (NAGADO, 

2005, p.53) 

 

Isto é, mesmo que o formato das HQs (histórias em quadrinhos) moderno nos enderece 

mais aos Comics Books norte-americanos4, foram os mangás os responsáveis por crescer como 

um mercado deveras conhecido e respeitado no globo. A razão disto é que diversas “[...] 

tradições e movimentos de quadrinhos se desenvolveram em diferentes épocas e lugares. Há 

diferenças visíveis entre os quadrinhos produzidos na Europa, nos Estados Unidos e no Japão; 

quanto ao estilo, linguagem, gênero, mercado, forma de publicação (em jornal, revista, livro 

etc)” (VILELA, 2020, p.113). E aqui vale um espaço para delinear, apesar das semelhanças 

devido ao suporte ea  materiais idênticos, a singularidade que cada HQ possui também em 

termos de realidade e complexidade nas histórias. A partir de algumas prerrogativas bem 

acentuadas pelo jornalista e editor do Universo HQ, Sidney Gusman, captamos as nuances que 

separam os dois quadrinhos:   

 

O mangá apresenta três grandes vantagens em relação ao quadrinho norte-americano: 

1. As histórias têm um fim. Podem demorar cem edições, mas o mangá acaba. É como 

se fosse uma novela, e isso estimula o leitor a imaginar como será o desfecho da trama. 

Por exemplo, nos Estados Unidos, os principais personagens têm mais de 60 anos e 

até quatro ou cinco revistas mensais, sem contar as especiais. Haja criatividade para 

 
4 Coloridos, na forma de leitura tradicional Ocidental. Ver: Barbara Postema (2018) e Moacy Cirne (2000).  
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manter sempre um bom nível. Assim que acaba uma saga, uma nova começa, o que 

não ocorre no Japão. 2. Os japoneses trabalham muito melhor a interatividade com a 

televisão e o cinema. Por exemplo, nos Estados Unidos, uma pessoa que não lê 

quadrinhos vai ao cinema e gosta do Homem-Aranha. Isso faz com que ela se interesse 

em comprar o gibi, mas quando o faz descobre que as histórias são totalmente 

diferentes, porque o filme mostra a origem do personagem e a revista conta as 

aventuras em cada página há quase quatro décadas. No Japão também há diferenças, 

mas pequenas, o que obviamente atrai o público que compra o mangá para 

experimentar a leitura. 3. Por mais fantástica que seja a história, os roteiristas 

japoneses trabalham com muito mais competência o aspecto humano dos 

personagens, o que gera a empatia dos leitores. Isso foi esquecido pelos norte-

americanos, que transformaram seus personagens em semideuses quase onipotentes, 

muito distantes da realidade do leitor. Com isso, o mangá começou a ganhar cada vez 

mais terreno. (GUSMAN, 2005, p.79-80) 

  

 Aquilo que distingue as HQs do ocidente e do oriente, pois, além de simplicidade, são 

os bons contornos de alteridade, demasiada sensibilidade. Trata-se de pessoas comuns querendo 

se tornar melhor naquilo que fazem e sonham. Os mangás, portanto, conseguem falar da 

maneira mais difícil: de dentro para fora, unindo coração e mente numa mesma aventura. 

Enquanto nos Estados Unidos produzem quadrinhos com personagens brincando de deuses, 

“[...] a construção do herói histórico japonês” transcende a realidade cartesiana e busca não “a 

divindade, mas a humanidade” (BARBOSA, 2005, p.108). “Não é uma constante também que 

os heróis” japoneses “sejam protagonistas de um happy end hollywoodiano”, já que “a renúncia 

ao amor, o sofrimento, a dedicação a alguma tarefa em detrimento da própria felicidade ou a 

morte podem ser finais não necessariamente felizes”, bem como o amargo do próprio suicídio, 

“cuja escolha se faz por vários motivos, sempre uma opção do herói” japonês (LUYTEN, 2000, 

p.71-72). O interessante de visualizarmos esse tipo de herói, é por entender que todos eles são 

solitários, sem exceção, e que, por conta disso, só conseguirão “[...] vencer apoiando-se nos 

outros, incontáveis, que não são heróis” (COMTE-SPONVILLE, 2007, p.69), sejam os outros 

personagens presentes da trama, sejam os próprios leitores e leitoras que se debruçam sobre sua 

complexa narrativa.  

Afinal, o que precisamos compreender é sobre a autenticidade existente nos quadrinhos 

japoneses, de longe um plágio do trabalho norte-americano ou dos ingleses, pois, mesmo sendo 

através deles que chegaram “[...] os conceitos de quadrinhos e humor gráfico” no Japão, estão 

mais próximos, decerto, “como um reflexo da própria forma japonesa de perceber o mundo” 

(BARBOSA, 2005, p.109).  

 Outro fator que os asiáticos se destacam diante de qualquer outra HQ do mundo inteiro 

é a sua diversidade temática. “Além das tradicionais histórias de fantasia, luta, super-heróis e 

romance adolescente que estamos acostumados a ver” e a ler, ainda “existem histórias de 

culinária, esporte, política, entre outras” para se escolher (OKA, 2005, p.92), e o melhor, sem 
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perder a qualidade narrativa ofertada nas obras tradicionais, onde as mais importantes são 

divididas por faixa etária e gênero. No que tange à separação por idade, esse sistema já vigorava 

antes mesmo da derrocada japonesa:  

 

A década de 1930 viu a separação nítida entre mangás destinados ao público adulto e 

infantil. Publicações para crianças obtiveram cada vez mais sucesso. Também se 

observou a queda da influência estrangeira, tanto em técnicas como em títulos e mais 

ainda em críticas à conjuntura vigente, se tornando meio de escapismo e 

entretenimento. (UETA; GUSHIKEN, 2011, p.7) 

 

A ideia, na verdade, era simples: separar para conquistar. Com nichos mais definidos e 

demarcados, as chances de angariar um público específico cresce exponencialmente. Deste 

modo, há um vasto campo de alternativas no que se refere ao gênero dos mangás, indo desde 

obras voltadas ao público jovem feminino (shoujo), envolvendo histórias de amor, e ao jovem 

masculino (shonen), presentes aventuras e tons violentos, a que são direcionadas às crianças 

(kodomo), tendo ausência de sexo e violência, e para adultos (seinen e gekigá), onde se explora 

a vida real de forma séria e mais realística, com temáticas marcantes e diversas, abordando 

sobre sexo de forma erótica ou pornográfica (hentai), de relacionamentos e problemáticas 

homossexuais (yaoi – entre homens; e yuri – entre mulheres), a partir de tons humorísticos e 

satíricos (aniparo), preocupados com a rotina e as frustrações de mulheres adultas (josei), e 

assim em diante (BARBOSA, 2020, p.110-113). Todas essas modalidades criadas serão melhor 

contextualizadas após discutirmos sobre a revolução que levará o quadrinho japonês até seu 

vigente estrelato. 

Posto isso, e entendido as múltiplas possibilidades de consumo no campo dos 

quadrinhos nipônicos, é preciso pincelar e frisar a passagem de um certo artista na sua história, 

cúmplice, certamente, de boa parte de seu sucesso atualmente. Dito isso, o mangá teve um 

patrono, hoje nacionalmente aclamado na sua terra, responsável por modificar a estrutura de 

sua linguagem e tornar mais fluída a sequência de suas cenas, bem como em ter aprofundado a 

concepção variável de personagens “[...] com os olhos grandes e amendoados”  e de temáticas 

nas obras japonesas, considerado inclusive “o pioneiro do moderno mangá e o mais importante 

artista,” sendo “o único desenhista, em vida, a ser cognominado com o supremo título” de 

Manga no Kamisama (Deus dos Quadrinhos): Osamu Tezuka. (LUYTEN, 2000, p.127-132). 

Além do mais, e:  

 

Partindo dos fundamentos dos quadrinhos americanos, o Mangá obteve forma e voz 

ao receber itens do tradicionalismo e da perspectiva japonesa ganhando força e 

destaque a ponto de influenciar televisão e cinema. Osamu Tezuka, um dos grandes 
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nomes do Mangá, motivado pela vontade de disseminar sobre paz e respeito à vida, 

após ter presenciado cenas fatais da segunda guerra mundial, dedicou-se em tornar o 

Mangá como parte da cultura japonesa. Para isto, usou-se de uma admiração pelo 

cinema, transformando o Mangá em uma história capaz de comover e cativar seu 

leitor. Seus desenhos passaram a imitar movimentos de câmera, além de serem 

recheados de itens como, efeitos sonoros, suor, lágrimas, olhos carregados de emoção, 

itens que estão presente na composição das histórias até a atualidade, os quais 

humanizaram mais o desenho do Mangá, e foi capaz de influenciar inúmeros futuros 

autores de Mangá que tiveram contato com as histórias durante a infância. 

(NEMERSKI, 2016, p.100) 

 

Marcas como os olhos grandes, exageradamente desproporcionais ao rosto, também são 

de sua autoria, dado “[...] influências do teatro de revista Takarazuka, composta só de mulheres 

e com maquiagem cênica focada nessa parte do rosto, para que se fizessem ‘brilhar como as 

estrelas’ sob os refletores” (UETA; GUSHIKEN, 2011, p.9). Em miúdos, sua contribuição é 

tamanha mediante o fato de ter sido, por exemplo, um autor masculino capaz de captar as 

tensões femininas de sua época ao investir, em suas obras, a discussão e necessidade desses 

assuntos para o público. Dessa forma, “[...] foi a partir da década de 1950 que as histórias em 

quadrinhos, depois do sucesso de Tezuka Ossamu, passaram a ser consideradas um meio 

acessível para os artistas”, o que possibilitou um espontâneo afloramento de obras com 

inúmeras temáticas e abordagens em suas narrativas e enredos (LUYTEN, 2000, p.133). Com 

Osamu Tezuka, “[...] uma nova ordem visual para os quadrinhos japoneses nascia”, e assim 

“essa estética gerou o mangá o atual” (BARBOSA, 2020, p.108), transformando-o em “[...] um 

fenômeno de massa ainda maior do que nos primeiros anos do pós-guerra, época em que era 

apenas uma alternativa de lazer barata” (NAGADO, 2005, p.49). Não menos importante, 

Tezuka também explorou ainda mais a forma comunicacional do mangá, elevando sua 

linguagem visual-verbal a um rico patamar de interpretações e possibilidades como nunca visto 

antes.  

Esses elementos e configurações, inclusive, são cruciais para fisgarmos o potencial 

narrativo incrustado em cada página dessas revistas quadrinizadas, observando o seu formato 

com suas respectivas funções e informações. Deste modo, dentre as várias funções, estão o 

enquadramento, com seu tempo e espaço, seguidos da imagem e do texto verbal, os balões de 

diálogos com suas fontes e as onomatopeias.  

Ao que se refere ao enquadramento disposto nas folhas, utiliza-se diversos formatos de 

quadrinhos, especificidade essa das HQs japonesas, bem como o uso das “vinhetas de tamanhos 

diferentes na mesma página” que “colabora para a leitura da história, afastando bastante a 

monotonia visual” (VERGUEIRO, 2020a, p.37). Deste modo, “nos quadrinhos, os significados 

dos quadros são modulados pelos quadros subsequentes, como os significados das palavras são 
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modulados pelas palavras subsequentes de uma frase” (POSTEMA, 2018, p.118), dando a 

impressão de uma sucessão e passagem que só existe, unicamente, na imaginação de cada um 

que lê e preenche essa lacuna ou corte temporal.  

 

Nas histórias em quadrinhos, como já mencionado, as imagens são sempre fixas. Para 

dar a ideia ou ilusão de mobilidade, de deslocamento físico, o meio desenvolveu uma 

série de artifícios que permitem ao leitor apreender a velocidade relativa de distintos 

objetos ou corpos, genericamente conhecidos como figuras cinéticas. (VERGUEIRO, 

2020a, p.54) 

 

A partir desta ideia, se tornam um discurso artístico em vista de sua complexa narrativa 

arte-visual que cria uma abertura de tempo e espaço viciantes e empolgantes a partir dos cortes 

ou pausas presentes na estrutura das HQs (CALDAS, 2000). Surpreendentemente, tais cortes 

sempre possuem relevância por serem preenchidos e alimentados pela própria imaginação do 

leitor – eis a maior especificidade dos quadrinhos. É o espaço conhecido em que a narrativa se 

nutrifica de cortes e momentos gráficos, nos tornando hábeis para construir uma linearidade 

para esse tipo de história conforme sua leitura. Desta forma, não é necessário conectar uma 

narrativa a partir da linguagem na história em quadrinhos, posto que sua conexão chega, 

justamente, através desses curiosos cortes gráficos (CIRNE, 2000).  

Logo, a elaboração “de uma página de quadrinhos é feita de modo a considerar todos os 

elementos que influem na leitura, buscando criar uma dinâmica interna que facilite o 

entendimento” (VERGUEIRO, 2020a, p.50), a fluidez e a harmonia entre as partes. Já o quesito 

verbo e visual “[...] são dois ‘registros’ dentro de uma mídia única”, dado que “o texto e a 

imagem formam juntos um significado e uma ironia que não estão presentes em nenhum deles, 

separadamente”, assim, “seria mais acurado pensar os quadrinhos mais como uma forma que é 

impulsionada principalmente pelo visual, em que o verbal com frequência acrescenta interesse 

ou profundidade” (POSTEMA, 2018, p.116). Ora, é coerente ao pensar que: “como vivemos 

numa sociedade extremamente visual, a ilustração é o esperanto da aldeia global” (TEZUKA, 

1986, apud LUYTEN, 2000, p.33). Noutras palavras, a imagem é parte constitutiva da história 

do homem - prova essa gravada desde as paredes, afrescos e grutas, ao cinema, fotografia e 

televisão. E por ser “capaz de atingir todas as camadas sociais ao ultrapassar as diversas 

fronteiras sociais pelo alcance do sentido humano da visão” (KNAUSS, 2006, p.99), as imagens 

presentes nas HQs japonesas têm seu valor ainda mais impulsionado, valendo-se também em 

agregar um tom a mais ao próprio recurso textual. Quer dizer: 

 

Uma das formas principais em que o texto opera nos quadrinhos é ao suavizar as 

frestas, criar as conexões que a representação visual, sozinha, não consegue deixar 
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claras. A função do texto nos quadrinhos é preencher as lacunas deixadas pelas 

imagens, pelo layout, e pelas sequências. [...] Em geral, nos quadrinhos, o texto e a 

imagem trabalham para complementar um ao outro, um registro que supre com 

detalhes ou informações aquilo que o outro não faz ou não consegue fornecer. Assim, 

os dois unidos tendem a trabalhar para suavizar as lacunas e não para criá-las. 

(POSTEMA, 2018, p.115-119) 

 

 Logo, a aproximação com este tipo de fonte, as HQs, dá-se por via de uma forte 

conotação com o contemporâneo graças a imagem e a palavra que carrega em seu seio, em vista 

de sua riqueza, posto que ambas “[...] se unem para transmitir uma ideia que nenhuma das duas 

poderia exprimir sozinha” (MCCLOUD, 1993, p.154). Sobretudo pela sua aproximação com o 

“ver”, hoje mais estimulado do que a leitura textual, bastante presente em linguagens atuais 

como os memes, comumente encontrados em qualquer comunicação de redes sociais na 

Internet, com o intuito de geralmente sobrepor a leitura visual em detrimento da textual, dando 

profundidade e/ou imersão a palavra escrita/dita/falada. Como “[...] a visão vem antes das 

palavras,” já que “as crianças enxergam e reconhecem antes de falar” (BERGER, 1972, apud 

KNAUSS, 2006, p.99), pensar na imagem como atrativo maior do mangá torna-se tarefa 

simples. Cada qual em suas proporções, com os quadrinhos esse impulso - e talvez fascínio – 

das pessoas não é tão diferente assim. A diferença deste para aquele é que nos quadrinhos a 

linguagem verbo-visual são independentes e complementares ao mesmo tempo, formando uma 

complexidade comunicacional distinta e bem delineada. 

Dessa maneira, percebe-se na estrutura do mangá, ao mesmo tempo, a autonomia que 

cada linguagem possui, isoladamente e/ou em harmonia, e a criação de uma nova forma 

comunicacional ao se ter esse conjunto operando unidos em um mesmo meio, em vista de um 

propósito narrativo em comum. Em síntese, para abarcar as discussões do enquadramento e 

seus vazios e espaços, conectados com a natureza verbo-visual das HQs e seus ritmos, se faz 

necessário compartilhar três lições sobre essas revistas em quadrinhos no ato de seu consumo, 

a saber: 

 

1) o texto deve ser lido como uma imagem, ou seja, a grafia ou como as palavras (e 

tipos de letra) estão escritas transmitem ou constroem o clima emocional; 2) o 

quadrinho em si delimita o espaço e o tempo da narrativa, determinando seu ritmo: 

utiliza-se, por exemplo, uma quantidade maior de quadrinhos para se obter uma ação 

mais segmentada e detalhada, e um número menor para um desfecho mais rápido; 

quadrinhos mais estreitos para apresentar ações de cadência mais rápida, ou um 

quadrinho único maior para apresentar um momento de cadência mais lenta. O que a 

arte dos quadrinhos apresenta, portanto, é o enquadramento no ambiente da história 

contada: ambiente sombrio, drama, tensão, pessimismo/esperança, claustrofobia, 

paz/perigo iminente etc.; 3) ainda sobre a questão do ritmo/tempo/espaço, é 

importante ressaltar que, muitas vezes nem toda ação ou mensagem está contida na 

sequência dos quadrinhos: o próprio leitor deve preencher o espaço do corte temporal, 

e muitas vezes é nesse corte entre um quadrinho e outro que o enredo ou muito do 

contexto (inclusive histórico) ficam subentendidos. (ISOLAN, 2020, p.243-244)  
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 Daí acreditar que a pertinência do visual é tamanha capaz de apanhar, num assalto, o 

interesse de quem, despretensiosamente, se debruça com sua criativa sugestão artística, ao 

mesmo tempo em que há uma relevância verbal para que se mergulhe, atenciosamente, na 

referida trama. Juntos, então, fazem do mangá um produto mágico à disposição não só de um 

bom entretenimento, mas da informação e do conhecimento para quem, com carinho, o lê. Por 

conta da imagem e o texto remeterem-se, persistentemente, um ao outro,  os consideramos 

enquanto “[...] processos que se evocam mutuamente, não se reduzindo à representação visual 

de alguma coisa, mas estando envolvidos intrinsicamente na invenção/produção de sentidos 

dessa coisa” (ALVES, 2001, apud FERRAÇO, 2012, p.113), em abrir veredas para novas 

perspectivas. Por fim, essa relação da imagem com o texto será, posteriormente, escrutinada 

num sentido literário, para que se abarque o alcance de suas linguagens, flertadas também por 

um aroma afetivo. 

Prosseguindo, a imagem-texto se “[...] constituem em signos ou convenções gráficas 

que têm relação direta ou indireta com expressões do senso comum”, além de possibilitarem 

“um rápido entendimento da ideia”, podendo “estar localizadas dentro ou fora dos balões” 

(VERGUEIRO, 2020a, p.54) que, inclusive, se tornaram o lugar cativo da linguagem textual 

desde o século passado, sobretudo após as imagens sucessivas se consagrarem em meio ao 

público (LUYTEN, 2000, p.91). Nessa lógica, é preciso tratar ainda desses balões e das 

onomatopeias que fazem parte desse processo em compreender como as histórias em 

quadrinhos japonesas funcionam. 

Na verdade, a função dos balões apresenta uma complexidade que, geralmente, é 

apreendida sem maior atenção. Podem indicar tantas entonações, maneiras de se ler e entender 

a originalidade de uma conversa. Talvez, possa até ser considerado um manual de como ler 

“direito/bem” uma passagem textual presente numa determinada página. Em miúdos, no que 

tange a presença e a participação dos balões:  

 

[...] eles realmente não falam; no entanto, os leitores leem suas palavras e têm a 

impressão de ouvi-las em suas mentes. Essa impressão é criada nos quadrinhos pelo 

uso de balões de fala, que formam um código bastante complexo. Isso acontece 

porque, principalmente pelo balão, as histórias em quadrinhos se transformam em um 

verdadeiro híbrido de imagem e texto, que não podem mais ser separados. O balão é 

a intersecção entre imagem e palavra. [...] Para a decodificação da mensagem contida 

no balão, o leitor deve considerar tanto imagem e texto como outros elementos do 

código que são mais ou menos icônicos por natureza. Como característica única dos 

quadrinhos, o balão representa uma densa fonte de informações, que começam a ser 

transmitidas ao leitor antes mesmo que este leia o texto, ou seja, pela própria 

existência do balão e sua posição no quadrinho. (VERGUEIRO, 2020a, p.56)  
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Assim, os balões proporcionam dinamismo, expressam diversos sentimentos, como 

alegria, tristeza ou raiva, e indicam até mesmo a coloquialidade dos personagens em tempo real 

(LUYTEN, 2011a, p.21-22). E dentre as possibilidades de seu uso na estrutura dos quadrinhos, 

os balões ainda informam diversos aspectos ao leitor, distinguindo-se por linhas tracejadas 

(quando se fala baixo), em formato de nuvem (quando se está pensando), com traçado em zig-

zag (uma referência a vozes elétricas ou gritos), linhas que vão para fora do quadrinho (quando 

a voz é emitida fora do quadrinho), ligado a um balão inferior (representando pausas na fala), 

com múltiplos rabichos (indicando a mesma fala por várias pessoas, simultaneamente), e por aí 

em adiante, ainda importando o tamanho, a tipologia e a estética da fonte utilizada dentro do 

balão, responsável em guiar tantas outras referências para quem folheia a cuja obra 

(VERGUEIRO, 2020a). 

 Por último, chegam as onomatopeias, elemento despercebido enquanto fonte tanto 

imersiva quanto narrativa dos quadrinhos. Esses símbolos, são “códigos especiais e elementos 

pictóricos, os quais garantem uma universalidade do sentido e merecem ser observados com 

mais vagar” (BISCONCIM, 2012, p.57). Elas “[...] são os sons que procuram imitar os ruídos, 

dando-lhes também uma beleza visual” (LUYTEN, 2011a, p.22), como o tiro de uma arma 

representada por um “bang” e a tosse de alguém a partir de um “coff coff”. Ou até mesmo para 

orientar melhor as emoções transmitidas dos personagens em algumas cenas confusas, 

indicando, por exemplo, ora o suor no rosto como “tensão”, ora o brilho nos olhos como 

“lacrimejando”. A partir da explicação do famoso mangaká Masashi Kishimoto, autor da 

renomada obra Naruto5, entramos em acordo acerca do destaque desse elemento. De acordo 

com ele:  

  

A linguagem japonesa é rica em palavras que imitam sons. Mangás usam 

onomatopeias e outras palavras desse tipo para dar mais dinâmica à situação. A 

onomatopeia por si própria cria impacto visual, proporcionando blocos que ampliam 

o poder das imagens. Enquanto o leitor acompanha a história, sua consciência é 

estimulada por sugestões auditivas e visuais fortes. (KISHIMOTO, 2010, p.4) 

 

Em resumo, devido a sua relevante plasticidade e sugestão gráfica, as onomatopeias 

possuem “[...] papel importante na linguagem” complexa dos quadrinhos, “integradas aos 

desenhos de uma tal forma que sua tradução e substituição pode quebrar a harmonia do conjunto 

 
5 História de um garoto ninja chamado Naruto Uzumaki que busca por reconhecimento em sua vila. O mangá foi 

produzido no ano de 1997 e se mantém ativo até a presente data deste trabalho. Ver: “A incompletude constitutiva 

do sujeito e o reconhecimento de si: o mangá Naruto como metáfora para (re)pensar a condição humana” (SILVA; 

SILVA, 2021).   
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visual” inteiros (VERGUEIRO, 2020a, p.63), pondo em risco a própria experiência desse 

contato com as HQs.  

No que tange ao contexto do acesso e do contato dos quadrinhos japoneses com os 

consumidores brasileiros, podemos dizer que foi uma aproximação até bem recente. Mais ou 

menos, após a virada do século XX para o século XXI, uma avalanche de títulos e publicações 

de mangás mundialmente conhecidos, como Dragon Ball (1984-1995)6 e Cavaleiros do 

Zodíaco - Saint Seiya (1985-1990)7, cairiam de paraquedas e se fixaram, com cautela e 

empolgação, em terras sul-americanas. Nesse período, “[...] só aumentou o volume de histórias 

nipônicas nas bancas e livrarias”, com mais de 200 obras publicadas numa variedade de famosas 

editoras, e, principalmente, “com o acesso crescente da internet, muitos brasileiros puderam ter 

contato a materiais que não eram lançados no país ao baixarem ou verem online filmes, seriados 

e mangás” (CARLOS, 2010, p.3). Dentre esses brasileiros, estão nossos/as alunos/as que, com 

mais frequência do que imaginamos, leem “[...] imagens em seu cotidiano na forma de revistas 

e álbuns que chegam até suas mãos muitas vezes por acaso, nos memes e/ou web comics que 

circulam nas redes sociais” (VERGUEIRO; OLIVEIRA, 2020, p.40). 

Com efeito, ao serem folheados por milhares de pessoas todas as semanas, as mudanças 

de ideias culturais e políticas do oriente para o ocidente foram sendo notadas através das 

imagens e narrativas contidas nos mangás, sobretudo dos anos 90 em diante quando se expandiu 

“pelo Ocidente, agora impulsionado principalmente pela Internet” (UETA; GUSHIKEN, 2011, 

p.10). À vista disso, “[...] temas que envolveram a juventude japonesa dos anos 70 e 80 

tornaram-se relevantes para as juventudes norte-americana, européia e brasileira nos anos 90 e 

no novo milênio” (LUYTEN, 2005, p.8), tendo nos mangás seu expoente de maior valor na 

construção da universalidade das histórias em quadrinhos e suas linguagens, consumidas e 

compreendidas em várias regiões distintas do mundo, cultura e socialmente falando.  

Dito isso, posteriormente, tornou-se improvável a descaracterização legitimada dos 

quadrinhos como participantes do dia a dia de nossa população. Estavam lá, restava entendê-

los e conhecê-los mais de perto. Não é mistério, contudo, a razão de se tornarem presentes 

leituras para o vulgo. Sinceramente:  

 

Por hora, o que se pretende mostrar é que, seja pela fantasia, pelas histórias de 

encantamento, pelos personagens, pela rapidez da leitura, pelas imagens, ou por uma 

infinidade de possíveis atrativos, a leitura de quadrinhos, de mangás, vem se 

 
6 Criado por Akira Toriyama, ilustra a vida de uma criança de nome Son Goku, um extraterrestre que luta contra 

o mal presente na terra. 
7 Produzido por Masami Kurumada, o enredo de Saint Seiya faz alusão ao contexto histórico greco-romano, onde 

cada cavaleiro possui um zodíaco responsável por lhe conceder forças sobre-humanas.   
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reafirmando, a cada dia, enquanto prática efetiva de leitura dos brasileiros, seja 

reconhecidamente por pesquisas, como vimos em Retratos de Leitura no Brasil o 

aumento da porcentagem de leitores de quadrinhos, ou via eletrônica, pela 

grandiosidade desse universo de leitores que se constrói e se firma em nosso meio. 

(BISCONCIM, 2012, p.57) 

 

Diante das constatações até aqui desenvolvidas, indagamos: quais seriam as chances, 

portanto, se bem estudada em seus detalhes e pormenores, de um leitor sair dessa experiência 

quadrinística desamparado de informações sobre a obra e o seu significado? Isto é, a partir do 

suporte de todos esses elementos que agregam nas linguagens visuais e textuais dos mangás um 

brio incomensurável, podemos considerar os quadrinhos japoneses, de fato, uma mídia 

completa e complexa, com direito a apropriações mais profundas ao invés de, tão somente, ser 

um mero entretenimento sem força formativa e afetiva? Tal carisma e sedução poderia se tornar 

material educativo de alguma maneira? E a História, pode ser visitada e incorporada a partir de 

suas tramas? É o que iremos, pacientemente, descobrir daqui em diante.  

 

2.1 DA CONTENDA AO FASCÍNIO: O CAMINHO DO MANGÁ NA EDUCAÇÃO 

 

 Meio acuado, com seu valor subestimado e suas histórias praticamente desprezadas num 

sentido seja acadêmico-escolar, seja produtivo em qualquer sentido de uma aprendizagem 

notável e significativa, os mangás nem sempre voaram ao lado de uma – mesmo que pequena - 

sensação de acolhimento nacional, muito menos internacional. Sim, os japoneses já consumiam 

bastante suas histórias antes desse regozijo social e educacional, mas eram tratados, justamente, 

apenas como momentos de alívio para o estresse e descarrego de tensão do exigente cotidiano 

do país.  

 Deste modo, no quesito educativo, era bastante comum geralmente entre as pessoas mais 

velhas, em meados do século XX, o pensamento de que quadrinhos atrasavam o cognitivo das 

crianças, tornando-as burras e ociosas, afastando delas o único conhecimento que realmente 

importa: os conteúdos tradicionais transmitidos na escola. Em poucas palavras, “[...] grande 

parte da resistência que existia em relação” às histórias em quadrinhos, “era desprovida de 

fundamento, sustentada muito mais em afirmações preconceituosas em relação a um meio sobre 

o qual, na realidade, se tinha muito pouco conhecimento” (VERGUEIRO, 2020b, p.17). Na 

verdade, até mesmo:  

 

Os educadores alegaram que os quadrinhos criavam leitores preguiçosos, crianças sem 

vontade de se interessar por textos que não tivessem ilustrações. Eles não reconheciam 
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que os diversos modos de comunicação e significação que operam nos quadrinhos 

exigiam muito mais do que a leitura de textos isolados. (POSTEMA, 2018, p.179) 

 

 

 Felizmente, mesmo que “tenha sido inicialmente vista com estranheza pela sociedade – 

a começar por aqueles/as professores/as que haviam crescido na época em que os malefícios da 

leitura de quadrinhos faziam parte do senso comum” (VERGUEIRO, 2020b, p.21), as HQs 

contornaram a situação e, a passos lentos, tiveram seu espaço preservado após perceberem as 

vantagens de seu uso para o ensino e aprendizagem dentro e fora das escolas. Em virtude, 

simplesmente, de “[...] uma abordagem mais amigável dos quadrinhos”, na qual, por sua vez, 

“matérias escolares complicadas e temas intrincados se tornavam mais acessíveis aos leitores” 

(UETA; GUSHIKEN, 2011, p.10). Daí, mesmo sofrendo nocivas restrições, até mesmo através 

da violência, as indiferenças “[...] foram atenuadas e extinguidas, mas não de forma tranquila, 

sendo na verdade resultado de uma longa e árdua jornada” (VERGUEIRO, 2020b, p.8).  

Neste viés, como foi considerada no máximo um material complementar, as HQs 

estavam afastadas do cotidiano escolar por sempre terem sido concebidas num prisma 

decadente, subversivo e nocivo ao desenvolvimento cognitivo das crianças. Impedidas de serem 

apropriadas para educar seja enquanto literatura, seja como um tipo legítimo de leitura. 

Acreditava-se, então, que as histórias em quadrinhos poderiam gerar uma linguagem informal 

e promover posturas indisciplinares na sala de aula ao estimularem as crianças a não prestarem 

atenção no conteúdo e no/a professor/a, dado a sua imagem cultural ser reduzida somente a 

diversão. Logo, entrar deveras como prática pedagógica no ambiente escolar, foi – e ainda é, 

mesmo moderadamente – um trajeto íngreme a se escalar.  

Quer dizer, a leitura vai ser sempre estimulada, na modernidade, se lermos em silêncio, 

no quarto, sozinhos, de forma confortável e sem interrupções. O que vai ser gestado é a ideia 

que somos bons leitores se nos concentrarmos e conseguimos fazer a dita leitura por um longo 

período. Os estudos culturais, e as histórias em quadrinhos surfando em sua onda, vêm 

desmistificar um pouco mais essa visão, sugerindo que a leitura pode ser efetuada até no mais 

alto barulho, inclusive ouvindo músicas, com várias pessoas ao redor, pausando para comentar 

com alguém, na demorada fila do banco ou durante uma viagem dentro de um ônibus. Isso é 

possível devido ao vasto repertório simbólico das histórias em quadrinhos que tem disseminado 

conhecimentos variados para essas mesmas pessoas, agora capazes de conviverem e 

perceberem outras imagens no seu cotidiano (ECO, 1988).  

Em suma, à luz de realidades como essa, compreendemos o apequenamento social que 

lança sob os meios de comunicação, comumente relegados a um ostracismo turístico sem 
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prestígio. Quer dizer, muito além de oferecer informações, já que os meios comunicacionais 

como o mangá possuem “[...] valores sociais e padrões de comportamento que podem 

efetivamente contribuir para a construção do universo de saberes e visões de mundo do sujeito” 

(JUCIEUDE et al., 2016, p.4), mais ainda evidenciados após a tardia aproximação do Ocidente, 

nos anos 1990, “[...] com essa comunicação midiática, poderosíssima no Japão” (LUYTEN, 

2000, p.225), não seria saudável rejeitar seus potenciais papéis formadores que, bravamente, 

continuam a carregar consigo, com firmeza. Dessa maneira, nos contornos do mangá podem 

até pulsar veias comunicativas fortíssimas, mas o coração que bombeia seu espírito é o de expor 

sensações e experiências humanas (COELHO, 2005, apud NEMERSKI, 2016, p.105), 

revelando realidades outras através de seus textos, de suas imagens, enfim, de suas mensagens. 

Dito isso, e ao lembrar das múltiplas linguagens que cercam e compõem as estruturas 

quadrinísticas, visualizamos nitidamente quais papéis poderiam cumprir. Por meio disso: 

 

Acredito que essas iniciativas relacionadas à força que o mangá vem mostrando 

poderiam mudar uma realidade que está visível na base do ensino fundamental: o 

chamado ‘analfabetismo visual’, no qual a criatividade das crianças não é estimulada 

como deveria, mesmo utilizando-se dos veículos corretos. E o mangá, bem como todas 

as histórias em quadrinhos, tem se mostrado um caminho correto, no momento em 

que se forma o público leitor para as editoras. (ROSA, 2005, p.104) 

  

 É salutar, portanto, enxergar nesse exemplo um ponto de partida dentre tantos outros 

possíveis a se trabalhar com os mangás. Tão menos perder de vista, trazendo para uma 

necessidade de ensino, nossa dificuldade enquanto docentes de conquistar a atenção sincera dos 

discentes, de forma que participem ativamente e, se possível, já que uma “[...] leitura prazerosa 

não exclui a aquisição de conhecimento” por justamente proporcionar várias informações ao 

seu leitor (OLIVEIRA, 2010, p.42), com alegria. Precisamos, assim, “[...] que um número maior 

de professores se familiarize com as histórias em quadrinhos e tenha disposição para aproveitar 

o uso dessa linguagem no seu trabalho docente (e imaginação para criar e aperfeiçoar projetos 

desse tipo)” (VILELA, 2020, p.98), ao ponto de diversificarmos nossos materiais didáticos de 

forma viável e acessível. Principalmente quando temos em mente que “[...] existem mangás de 

todos os tipos e para todas as faixas etárias, com assuntos dos mais variados, o que facilita em 

muito a utilização dos quadrinhos como ferramenta pedagógica” (BARBOSA, 2020, p.116), 

bastando, muitas vezes, a abertura gentil do profissional para abraçar aquilo que é novo, pois o 

abandono e o descarte desses produtos artísticos da sala de aula tende a estagnar um estímulo 

cognitivo sensível dos alunos e das alunas. Como já pontuamos anteriormente: 
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As HQ marcaram a história do século XX e, para chegar à forma que conhecemos, 

acompanharam toda espécie de evolução, sofreram muitas influências, mas 

forneceram, nas últimas décadas, subsídios para todos os meios de comunicação e 

também para as artes. Ao contrário do que muitos pedagogos pregoam, os quadrinhos 

exercitam a criatividade e a imaginação da criança quando bem utilizados. Podem 

servir de reforço à leitura e constituem uma linguagem altamente dinâmica. É uma 

forma de arte adequada à nossa era: fluida, embora intensa e transitória, a fim de dar 

espaço permanente às formas de renovação. (LUYTEN, 1975, p.8) 

 

E é daí que vem a ideia: se a educação anseia por sentimentos na aprendizagem e no 

ensino, as melhores alternativas para o movimento desse desejo, certamente, estão nas 

produções mais belas de nosso mundo: as artes, de vários tempos e com incontáveis facetas, em 

múltiplas linguagens e significados distintos, capaz de atingir a diversidade que habita as 

pessoas, responsável por florescer nossa imaginação e criatividade. Esta é, sem dúvidas, e com 

maestria, “[...] uma das funções da arte: apresentar o que as perspectivas estreitas e 

desesperadamente práticas da vida real excluem” (LEWIS, 2018, p.42). Para isso e muito mais, 

os mangás persistem em um movimento a favor dessas manifestações artísticas enquanto fontes 

também de aprendizagens. Então, certo dia, escolas e universidades depararam-se com a 

necessidade de abrigá-los e trazê-los, agilmente, para perto de si. Tudo isso para que fosse mais 

viável, para os educadores/as, elaborar significados na e para a aprendizagem dos alunos através 

da arte, pois:  

 

Ao construir significados, o professor estará sempre envolvendo o aluno afetivamente, 

além da motivação intelectual, mais óbvia e conhecida. Em outras palavras, os 

significados não são neutros. Incorporam valores porque explicam o cotidiano, 

constroem compreensão de problemas do meio social e mundial ou facilitam vivenciar 

o processo da descoberta. (MELLO; DALLAN; GRELLET, 2004, p.62) 
  

Nessa esteira, não é à toa perceber que os quadrinhos foram adentrando, gradualmente, 

nas legislações de alguns países devido a qualificação de sua arte como deveras formativa. Isto 

é, “[...] os próprios órgãos oficiais de educação passaram a reconhecer a importância de se 

inserir as histórias em quadrinhos no currículo escolar, desenvolvendo orientações específicas 

para isso” (VERGUEIRO, 2020b, p.21). No Brasil, por exemplo, apesar de ter muito a se 

trabalhar ainda para melhorar sua situação na prática, a adoção das HQs pelos PCN (Parâmetros 

Curriculares Nacionais) e pela LDB (Lei de Diretrizes e Bases) é fato registrado. Tanto é que a 

LDB, promulgada em 20 de dezembro no ano de 1996, pontua acerca da inserção de linguagens 

diversas, bem como de manifestações artísticas, nos níveis de ensino médio e fundamental, 

deste modo:  
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Item II do art. 3º da lei diz que a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar 

a cultura, o pensamento, a arte e o saber “é uma das bases do ensino”; Item II do § 1º 

do art. 36 registra, de forma mais explícita, que, entre as diretrizes para o currículo do 

ensino médio, está o conhecimento de “formas contemporâneas de linguagem”. [...] 

pode-se afirmar que os quadrinhos só foram oficializados como prática a ser incluída 

na realidade de sala de aula no ano seguinte ao da promulgação da LDB, com a 

elaboração dos PCN, criados na gestão do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. 

(VERGUEIRO; RAMOS, 2020, p.10) 

 
Conforme isso, à contragosto de muitos profissionais tradicionais (VERGUEIRO; 

RAMOS, 2020), é legítima a estadia quadrinista em solo escolar, pois, mesmo que sua aplicação 

na educação básica seja cruelmente vagarosa, participa de um horizonte verdadeiramente 

promissor (VILELA, 2020, p.98). Sobretudo quando frisamos sua adequação integral com os 

dizeres sobre as “formas contemporâneas de linguagem”, ainda mais quando aliada às 

competências gerais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) que indica a utilização de 

diferentes linguagens artísticas (verbais, visuais, sonoras, etc.) na produção de sentidos para a 

educação Infantil, ensino fundamental e médio (BRASIL, 2017), ajustando-se facilmente como 

uma relevante cúmplice no árduo processo da missão educativa. É fato, na verdade, que a 

utilização dos quadrinhos está amparado pela BNCC, “[...] sendo diretamente citados como 

parte das expressões artísticas, gêneros narrativos e suportes as serem empregues como apoio 

didático no processo de ensino-aprendizagem” (BRASIL, 2017, apud PEREIRA, 2021, p. 98). 

Nas Orientações Curriculares do Ensino Médio (OCEM), por exemplo, dedicado à área 

de Ciências Humanas e suas Tecnologias, por exemplo, os quadrinhos já “[...] são citados entre 

as possíveis fontes históricas para o processo de construção do conhecimento histórico”, 

honrosamente destacados “como um recurso para despertar o interesse do aluno, que pode fazer 

rir e, ao mesmo tempo, refletir sobre a realidade que elas apresentam” (BRASIL, 2006a, apud 

PEREIRA, 2021, p. 97). 

Logo, a introdução dos quadrinhos nas escolas, “[...] via parâmetros curriculares 

nacionais, em 1997, quando associa o exercício da cidadania”, bem como “à compreensão e 

domínio de diferentes gêneros, permitindo autonomia no trabalho com a linguagem oral e a 

linguagem escrita” (SANTO, 2012, p.2), faz parte de um cenário maior no campo do ensino, de 

um momento em que as artes passam a conferir e a problematizar o próprio conhecimento 

daquilo que se estuda, se aprende e se vive.  

Aliás, em virtude de “Sua capacidade de entreter, educar, questionar, manifestar, refletir 

e ser refletida por seu público leitor”, os quadrinhos japoneses conseguem colocar “todos os 

colegas educadores de arte sequencial em uma situação privilegiada: a de poder fornecer aos 

alunos o apoio que muitos de nós não tiveram” (ROSA, 2005, p.102), dado o constrangimento 
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pessoal das ciências com tudo aquilo que transcendesse a racionalidade ortodoxa de seus 

estudos.  

Porém, quando os caminhos se tornaram propícios para a alvorecer das linguagens 

artísticas nos assentos acadêmicos, sobretudo após a virada epistemológica que ocorreu no 

início do século XX nas ciências sociais, encontramos formas inovadoras de se tratar e tatear 

os conteúdos que, há muito, estavam desprovidos de “magia” em suas abordagens, isto é, 

desfavorecidos com perspectivas que fitavam o mundo a partir de novas óticas, como as artes. 

Somente na ocasião de perceber “[...] que ‘outros planetas’ são realmente bons para ficção 

interior” daquilo que realmente nos detemos a aprender e a estudar (LEWIS, 2018, p.44), é que 

uma arte como o mangá pode se destacar como emergente recurso pedagógico para o ensino. 

Tanto que: 

 

No plano pedagógico, os quadrinhos proporcionam experiências narrativas desde o 

início do aprendizado, fazendo os alunos adquirirem uma nova linguagem. Crianças 

e adolescentes seguem a história do começo ao final, compreendem seu enredo, seus 

personagens, a noção de tempo e espaço, sem necessidade de palavras sofisticadas e 

habilidades de decodificação. As imagens apoiam o texto e dão aos alunos pistas 

contextuais para o significado da palavra. Os quadrinhos atuam como uma espécie de 

andaime para o conhecimento do estudante. As Histórias em Quadrinhos na sala de 

aula também motivam os alunos relutantes ao aprendizado e à leitura. Elas os 

envolvem num formato literário que eles conhecem. E também as HQs “falam” com 

eles de uma forma que entendem e, melhor do que isto, se identificam. Mesmo para 

os alunos que já estão com o hábito de leitura formado, os quadrinhos dão a 

oportunidade de ler um material que combina a imagem com texto para expressar 

simbolismos, pontos de vista, drama, humor, sátira, tudo isto num só texto. 

(LUYTEN, 2011b, p.6-7) 

 

 O manuseio dos quadrinhos, desse jeito, possui variadas possibilidades para serem 

trabalhadas num contexto escolar com crianças ou jovens, a partir de diversas leituras e 

apropriações, como “[...] para ilustrar a época em que são ambientadas” ou serem “lidas como 

um registro da época em que criadas”, até mesmo servindo enquanto “rico ponto de partida para 

discutir temas, conceitos e aspectos importantes, sempre atuais” (VILELA, 2020, p.112), 

evidenciando que, de fato, tanto “[...] cabe ao professor escolher a história que melhor se 

enquadra em sua proposta pedagógica” (BARBOSA, 2020, p.125), quanto em situá-la enquanto 

“[...] instrumento instigante e eficaz para o despertar da curiosidade, questionamentos e análise” 

(ISOLAN, 2020, p.246). Seja para os menores ou para os maiores leitores, seja em qualquer 

nível de ensino, não há impedimentos para seu uso, já que a diversificação de histórias e títulos 

ofertam um leque de alternativas para os profissionais da educação adequarem para suas classes, 

independente da discussão que se pretenda trabalhar com eles. Não é exagero, portanto, 

defender que: 
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As possibilidades são infinitas, e vários autores e autoras têm oferecido obras que 

combinam de forma didática e inventiva o saber historiográfico com a ficção. Há 

ainda, entretanto, uma deficiência quando se trata de mangás de cunho histórico. No 

Japão, de uma certa maneira, tal relação é bastante explorada no ensino, uma vez que 

grande parte dos livros didáticos de história optam por apresentar seus conteúdos em 

forma de mangá. Além disso, há de maneira geral uma liberdade inventiva aos 

desenhistas de mangás, na utilização de diferentes tempos e personagens históricos na 

elaboração de suas histórias. (SANTO, 2012, p.6-7) 

 

 Segundo as discussões até agora realizadas, nota-se um empenho de muitos 

pesquisadores/as e professores/as, das mais variadas áreas e disciplinas, em transformar os 

quadrinhos numa possibilidade educativa para dentro das salas de aula, por justamente 

começarem a vislumbrar as HQs como “[...] uma das mídias mais completas” posto que “seu 

aspecto ‘pop’ tem poder elucidativo, contestador e didático” (ROSA, 2005, p.102). E, 

evidentemente, esse material passaria a ser não apenas visado como instrumento, mas tratado 

como uma ponte, lugar de transição e de (des)encontros, para se chegar a inéditas perspectivas 

e saberes. Daí, já que “[...] os quadrinhos ganham cada vez mais espaço como fonte, objeto de 

pesquisa e como representante de novas abordagens para o ensino” (SANTO, 2013, apud 

CORDOVIL; RODRIGUES, 2018, p.418), nada mais justo do que a tentativa de aprender sobre 

sua natureza e riqueza, suas vantagens e linguagens, para nós, professores/as e para eles, alunos 

e alunas.  

Contudo, não é nossa pretensão divinizar os resultados de seu uso, tampouco elevá-la a 

categorias de “solução” ou “resposta”, capaz de converter qualquer aula em êxito total para o/a 

professor/a, posto que os quadrinhos são caminhos e possibilidades para se revisar e reconstruir 

a realidade educacional, e não para salvá-la (VERGUEIRO; OLIVEIRA, 2020, p.40). O mangá 

é um meio para chegar tanto no coração de nosso aluno, na intenção de nos aproximarmos mais 

de seus desejos e necessidades, sendo de interesse “[...] ensinar o que se requer para viver à 

altura do seu tempo, e o que ele possa aprender com facilidade e plenitude” (SÁNCHEZ, 2010, 

p.31), quanto de nós mesmos, docentes, por se tratar de um singelo material capaz de 

proporcionar encontros e desencontros saudáveis. Isto é, efetivar esse contato que pauta as 

nossas experiências e, também, a do outro, tem o sentido “[...] de nos (ex)por diante de nossas 

incertezas, sem a pretensão de resolvê-las, mas buscando, sempre, nos deixar afetar pelos 

encontros” (FERRAÇO, 2012, p.100). Francamente, apesar de ter um imenso potencial se bem 

manejado, suas premissas são até bastante simples: 

 

O objetivo é ajudar o professor, o pesquisador, o estudante universitário, o interessado 

na área a entender melhor a ligação que existe entre educação e quadrinhos, de que 

forma estes podem ser trabalhados em sala de aula e, principalmente, ajudar o leitor a 
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refletir sobre o assunto e a encontrar seus próprios caminhos. [...] O desafio é saber 

olhar os quadrinhos como um recurso pedagógico. Se isso for feito, o profissional da 

área vai se surpreender com a enorme gama de recursos e contribuições que a 

linguagem e suas obras podem trazer à realidade escolar. E a educação brasileira, com 

certeza, só tem a agradecer por isso.  (VERGUEIRO; RAMOS, 2020, p.8) 
 

 Assim, para que essa relação dos quadrinhos com o ensino dê certo, primeiro é preciso 

se desfazer da crença de que será a verdade e o caminho, uma receita infalível para ensinar bem. 

Em seguida, deve-se constar, como parte de nossos interesses, uma maior dedicação de nosso 

tempo em investir um pouco mais nas próprias linguagens artísticas como faíscas provocativas 

na grande lareira do conhecimento. Se torna necessário, vale repetir, aprender os mecanismos 

tanto dessa linguagem artística, quanto de quaisquer outras que possam colaborar nesse 

movimento em direção a uma formação mais lúdica. Logo: 

 

Por essas e outras razões, seria necessário incluir em sala de aula os mais diversos 

gêneros, a fim de capacitar e tornar nossos alunos aptos para a leitura de diferentes 

tipos de textos. Partindo disso, as histórias em quadrinhos passam a ser frequentes na 

escola e são catalogadas como textos no PNBE. (BISCONCIM, 2012, p.53) 
 

É crucial, portanto, que os docentes estejam “[...] em permanente processo de reflexão, 

buscando encontrar melhorias que venham contribuir com a sua didática”, das ciências às 

comunicações lúdicas ofertadas pelas mais distintas e complexas artes (ALENCAR; PONTES, 

2019, p.28). A propósito, além da iniciativa do querer percorrer e expandir a incompletude 

constitutiva diariamente, aprendendo e incorporando o novo, conhecer como os quadrinhos 

atuam nos espaços de ensino é, também, um esforço primordial a se cumprir. Afinal: 

 

Não existem regras. No caso dos quadrinhos, pode-se dizer que o único limite para 

seu bom aproveitamento em qualquer sala de aula é a criatividade do professor e sua 

capacidade de bem utilizá-los para atingir seus objetivos de ensino. Eles tanto podem 

ser utilizados para introduzir um tema que será depois desenvolvido por outros meios, 

para aprofundar um conceito já apresentado, para gerar uma discussão a respeito de 

um assunto, para ilustrar uma ideia, como uma forma lúdica para tratamento de um 

tema árido ou como contraposição ao enfoque dado por outro meio de comunicação. 

Em cada um desses casos, caberá ao professor, quando do planejamento e 

desenvolvimento de atividades na escola, em qualquer disciplina, estabelecer a 

estratégia mais adequada às suas necessidades e às características de faixa etária, nível 

de conhecimento e capacidade de compreensão de seus alunos. (VERGUEIRO, 

2020b, p.26) 
 

 Não basta, todavia, apenas inserir os quadrinhos na aula, descuidadamente. É quando 

modificamos o saber e o transformamos “[...] em objeto de ensino ‘ensinável’”, que forjamos 

as condições propícias para a aprendizagem do alunato (MELLO; DALLAN; GRELLET, 2004, 

p.59). Ora, não tem como se perder de vista, tampouco deixar de lado, o fato de “[...] um dos 
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maiores desafios para os professores que estão no front, isto é, na sala de aula, é fazer com que 

os conteúdos, na maioria das vezes apresentados na forma de textos didáticos ou de aulas 

expositivas, tenham significado para os estudantes” (VILELA, 2020, p.78), tendo como carro-

chefe desse desejo a noção de interatividade. Como já mencionado anteriormente, o recurso 

verbo-visual que os mangás carregam em suas histórias pode educar os estudantes sobre a força 

e a singularidade que cada linguagem representa, não só na assimilação dos conteúdos, mas de 

discussões profundas acerca das temáticas que envolvem uma obra em específico, sejam 

enquanto recursos unidos (verbo-visual) ou divididos (verbal e visual). Esse exercício 

linguístico pode estimular a: 

 

[...] capacidade de a crianças pensar e criar relações (e, portanto, transitar) tanto por 

um caminho (a palavra que influencia a compreensão da ilustração) quanto pelo outro 

(a ilustração que influencia a compreensão do texto verbal). Esses movimentos levam 

a criança a perceber e se relacionar com a linguagem verbal e a visual, separada ou 

simultaneamente. [...] podemos afirmar que o leitor tem a oportunidade de perceber 

os enunciados sem a influência da imagem e também de ler a imagem sem a influência 

dos enunciados. Os dois contingentes de significados podem “funcionar” de maneira 

separada. (GRAZIOLI, 2020, p.249) 

 

A partir do domínio desse funcionamento e dos papéis que cada linguagem detêm nos 

quadrinhos, principalmente da imagem e do texto, professores/as podem desenvolver métodos 

particulares em vista de um objetivo inovador de aprendizagem, aproximando-se, cada vez 

mais, de uma melhor interatividade com a própria turma e seus respectivos alunos. Através de 

vias como essa de ensino, existe a possibilidade do aluno sair “[...] da instrução passiva de 

apenas absorver o conteúdo para um processo mais dinâmico e investigativo” (VERGUEIRO; 

OLIVEIRA, 2020, p.31) de compreender, de fato, o que se está lendo.  

Não obstante, antes de ocorrer a interação com os discentes, podem restar algumas 

dúvidas: como entender as histórias em quadrinhos japonesas se moramos no Brasil? Não vão 

conter elementos e características que só poderão ser assimiladas se contextualizadas com a 

própria vivência na cultura japonesa? Qualquer disciplina pode dispor de sua arte? Esses 

anseios, por mais válidos que sejam, são incrivelmente superados devido a uma linguagem que 

não se preocupa, necessariamente, em só atingir as vidas japonesas, mas sim de buscar aquilo 

que é mais caro a todos nós: nossos corações. Desse modo, 

 

[...] por serem veiculadas no mundo inteiro, as revistas de histórias em quadrinhos 

trazem normalmente temáticas que têm condições de ser compreendidas por qualquer 

estudante, sem necessidade de um conhecimento anterior específico ou familiaridade 

com o tema, seja devida a antecedentes culturais, étnicos, linguísticos ou sociais. Uma 

história que se passe na sociedade japonesa pode, de uma maneira geral, ter sua 

mensagem principal compreendida por leitores de outros países, ainda que 
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características específicas dessa sociedade sejam desconhecidas para eles (estando aí, 

provavelmente, um dos motivos do sucesso dos quadrinhos japoneses, os mangás, no 

Ocidente). Além disso, exatamente por seu caráter globalizador, as histórias em 

quadrinhos possibilitam, com seu uso, a integração entre as diferentes áreas do 

conhecimento, possibilitando na escola um trabalho interdisciplinar e com diferentes 

habilidades interpretativas (visuais e verbais). (VERGUEIRO, 2020b, p.24) 
 

 Enfim, o que importa é construir e conseguir aliados para a educação, propor parcerias 

e desenvolver alternativas com tudo a que tivermos direito, isso inclui, certamente, as 

linguagens artísticas: todo apoio conta. Precisamos apenas lhes dar as devidas oportunidades 

de brilhar. Para tanto, temos de lapidá-las, adequadamente. A única limitação para se apropriar 

da arte do mangá é a nossa própria imaginação. Como professores/as, tal desafio deve ser 

motivo para renovação de si e, consequentemente, da elaboração de suas próprias aulas.   

  Finalmente, vale tratar também sobre como o ensino da disciplina História pode ser 

contagiado pelo que há de sensível nas histórias em quadrinhos japoneses, quer dizer, de como 

as narrativas dessas obras são capazes de causar um efeito a que denominamos “saber-afetivo” 

para dentro dos processos de ensino e aprendizagem, em vista de uma educação preocupada 

não mais no saber, unicamente, mas em sentir o que se aprende.  

  

2.2 CLIO SOB TOQUE ARTÍSTICO: UM SABER-AFETIVO PARA O ENSINO DE 

HISTÓRIA 

 

Em primeiro lugar, vale ressaltar como o ensino de História passou a acolher fontes e 

estudos consideradas no passado como “irrelevantes” e/ou “ilegítimas”, por se tratar justamente 

de materiais que não nutriam relações com os chamados documentos oficiais da época, 

associando os quadrinhos como exemplo de fonte que conquistou espaço nos domínios da 

História. A seguir, entenderemos como a passagem do mangá no ensino de História, 

propriamente, pode nos trazer frutos de uma aprendizagem mais afetiva, sensivelmente 

preocupada em sentir as histórias que precisamos estudar e aprender.  

 Brevemente, no que tange sua recepção às fontes consideradas “alternativas”, a ciência 

da História travava desentendimentos até o início do século XX pela sua não adoção nem 

tratamento para a produção e edificação do discurso histórico. Documentos provenientes de 

uma origem institucional, administrativa ou de órgãos e empresas com certo aval do estado, 

eram praticamente os únicos a ocuparem as mesas da labuta dos/as historiadores/as.  

Todavia, após a badalada virada epistemológica promovida pelo movimento 

historiográfico da Escola dos Annales, erigida por Lucien Febvre e Marc Bloch, diversos 
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métodos das Ciências Sociais à História começaram por ganhar destaque em detrimento da 

tradicional perspectiva positivista impregnada nos tecidos da ciência da história que, 

gradativamente, foi sendo descreditada por seus profissionais e simpatizantes. Felizmente, a 

visão reducionista das possibilidades de fontes a serem manuseadas para o ofício do historiador 

perde força, exatamente, no momento em que se deparam que “[...] toda produção humana seria 

passível de ser entendida enquanto fonte para a pesquisa do historiador, e não somente os 

documentos oficiais” (FERREIRA, 2010, p.44). 

Isto é, quando se percebe que “[...] documento é aquilo capaz de fornecer informações 

a uma questão do observador, qualquer que seja sua natureza tipológica, material ou funcional” 

(MENESES, 2003, p.29), uma infinidade de possibilidades de estudos, análises, cruzamento de 

fontes e escrita torna-se surpreendentemente viável. Essa transformação acarreta, para o próprio 

rigor histórico, numa área mais complexa dado esses novos contatos com aquilo que também é 

popular e do senso comum, visando agora tanto os pequenos como os perdedores da famigerada 

“história oficial”, abrigando agentes históricos (como negros/as, mulheres, operários, etc.) antes 

tratados com desprezo acadêmico, mas acolhidos, posteriormente, como vozes importantes para 

compor o processo de reflexão e elaboração da narrativa histórica.  

Deste modo, já que os estudos culturais deram muito espaço a produções da mídia e da 

contemporaneidade, houve bastante impulso e visibilização para problemas sociais e culturais 

nas sociedades. Com isso em mente, considerar a entrada franca às artes na portaria frontal da 

História passa a ser não só possível, mas uma relação deveras necessária. Assim, os/as 

historiadores/as têm colocado, por exemplo, algumas questões que se referem às histórias em 

quadrinhos. As HQs, nesse sentido, têm sido presentes desde a década de 1960, não só para o 

público que consome esse tipo de leitura, mas também como um agente que faz parte hoje, na 

medida do possível, do ensino da História. 

 

Na esteira desse processo, as HQs também passam a receber atenção especial por parte 

do grande campo das chamadas ciências humanas como uma forma de manifestação 

artística com características próprias e que exige certas abordagens e metodologias 

específicas. Da mesma forma, também em relação às práticas pedagógicas, as HQs 

ganharam e seguem ganhando maior atenção. (ISOLAN, 2020, p.242) 
 

Essa constatação dá-se por via de “[...] compreender a importância do estudo da 

produção artística como fonte de discursos que se relacionam com a vida em sociedade” 

(KNAUSS, 2006, p.100), convertendo-se em um dos principais aliados a carregarem as 

interpretações de nosso mundo e de nossas vidas a patamares mais criativos. Na abordagem 

dessas artes, encontramos a arte visual, linguagem bastante polimorfa e diluída nos mais 
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diversificados suportes e produtos culturais. “Como afirmam os especialistas da área, o universo 

iconográfico é demasiadamente extenso e envolve inúmeros tipos de imagens”, nas quais os 

métodos realizados para analisá-las, em suas particulares distinções entre si, “necessitam 

estabelecer relações com outras fontes, notadamente com os textos escritos” (BITTENCOURT, 

2008, p.364), prevalecendo a junção de diferentes documentos como estratégia para se 

investigar e/ou questionar o passado da melhor forma possível,  

Por isso que, não raro, para mensurar o grau de qualidade em uma pesquisa, se relaciona 

menos o tipo de fonte que se adota e mais com a forma de encará-la, já que, afinal, “[...] o 

historiador escolhe e tria. Em uma palavra, analisa” (BLOCH, 2001, p.128) suas fontes. Logo, 

a resolução desta querela está em direcionar,  “[...] o eixo de desenvolvimento numa 

problemática histórica proposta pela pesquisa e não na tipologia documental de que ela se 

alimentará” (MENESES, 2003, p.27, grifo da autora), restando ao profissional da história 

enxergar nas fontes não um ponto de entendimento fixo, mas pontes para novos diálogos. 

Em síntese, voltando às artes visuais, como acreditamos que as imagens interagem, de 

certo modo, ativamente em nosso cotidiano, em vista de sua flexibilidade em se encaixar em 

diversos contextos comunicacionais, resguardando um admirável brio de potencial atuação para 

estudos acadêmicos, inclusive para a História, defendemos seu valor documental. 

 

Desse modo, desprezar as imagens como fontes da História pode conduzir a deixar de 

lado não apenas um registro abundante, e mais antigo do que a escrita, como pode 

significar também não reconhecer as várias dimensões da experiência social e a 

multiplicidade dos grupos sociais e seus modos de vida. (KNAUSS, 2006, p.99-100) 

 

Daí que tratar as imagens, isto é, a cultura do visual, como cúmplices dessa nova jornada 

epistemológica de se relacionar com os estudos históricos, agora conectados com maneiras 

alternativas de tatear a investigação da própria História, tem conotação legítima, principalmente 

quando trazemos o exemplo das histórias em quadrinhos na equação desse cálculo. Noutros 

termos, esse movimento ligado aos estudos da cultura visual “[...] pode em muito beneficiar o 

historiador e enriquecer consideravelmente o conhecimento que ele deve produzir” 

(MENESES, 2003, p.27). Ora, não é para menos que:  

 

As HQs são percebidas como práticas culturais que se relacionam com a sociedade 

que as produziu por uma complexa teia de relações que devem ser desvendadas pelo 

historiador. Suas representações devem ser compreendidas, entre outras coisas, pelo 

diálogo com o conjunto de representações de sua época, destacando suas rupturas, 

continuidades, suas filiações políticas ou ideológicas, pelos interesses comerciais que 

determinam sua materialidade e circulação e pelas práticas leitoras que as cercam. A 

compreensão das histórias em quadrinhos como um espelho, ou reflexo do mundo 

social, atribui um caráter passivo ao objeto, suas representações e seus leitores, 
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retirando o caráter dialético em que a obra atua como construtora desse próprio 

mundo. (CALLARI, 2018, p.11) 

 

Neste viés, parte de uma postura perspicaz dos/as historiadores/as - ou de qualquer outro 

cientista interessado - valorizar a inserção dos quadrinhos tanto para dentro de suas pesquisas, 

quanto em considerar sua cooperação para o ensino de História que, provavelmente, terá em 

seu escopo influências mais sensíveis graças a sutileza que as artes possuem. Esta mediação 

que a História pode (e deve) fazer com as mídias e meios de comunicação para aprimorar suas 

pesquisas e renovar teoricamente seus estudos, a partir do refinamento de métodos e técnicas, 

criativamente se relacionando com materiais diversos (SOIHET, 1997, p.429), tem como 

objetivo atingir horizontes até mesmo já vistos, mas com análises e perguntas inovadoras: papel 

esse orquestrado, com eficácia, a partir da utilização de novas fontes, como os quadrinhos 

japoneses. Como sabemos:  

 

O estudo da História parte de questionamentos sobre o presente. Em outras palavras, 

é a partir de questionamentos ou percepções do ‘hoje’ que olhamos e analisamos o 

passado, a História, seus fenômenos e conceitos. Os acontecimentos, as notícias, as 

imagens, tudo enfim que envolve os eventos do dia a dia pode ser usado como 

instrumento para se pensar a História e o momento em que vivemos. Transpondo essas 

reflexões para a realidade da sala de aula, os produtos da mídia (TV, cinema, Internet, 

videogames, HQs) são fenômenos culturais que, além de fazerem parte da realidade 

cotidiana dos estudantes, podem servir como materiais para a construção do 

conhecimento histórico e crítico da realidade. (ISOLAN, 2020, p.247) 

 

Daí, tendo em vista que a “[...] função do ensino de história que é orientar os problemas 

da vida prática” (RUSEN, 2001, apud CAINELLI, 2010, p.25), parte-se de uma premissa que 

o/a professor/a deseja encontrar meios e opções para conseguir efetivar essa missão. Contudo, 

antes de qualquer coisa, é preciso que o/a professor/a aprenda, ao trabalhar com esse tipo de 

fonte, fundamentos e aspectos importantes, acerca de quais os diversos tipos de conceitos foram 

construídos para lidar com as histórias em quadrinhos nesse viés pedagógico. Que possa 

perceber o processo e os contextos que consolidam sua recepção ainda marginalizada, bem 

como conhecer e estudar os/as pioneiros/as que inauguraram, por exemplo no Brasil, a 

problemática das HQs em sala de aula, como Waldomiro Vergueiro e Sonia B. Luyten, parte 

dos responsáveis em trazer esse objeto de forma séria para dentro das discussões acadêmicas e 

mesmo fora delas. E ainda apreender tanto os termos técnicos que perpassam o entendimento e 

construção do objeto quadrinho, de como se cria e se dissemina para o público, quanto os limites 

de sua utilização hoje para o ensino de História ou para outra área afim.  

 Para tanto, com vistas a sanar essa vontade docente em encontrar alternativas para 

envolver carinhosamente seus alunos, as linguagens artísticas entram no leque das melhores 
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escolhas para o alcance de tais anseios, dado que seus compromissos não estão atrelados às 

verdades, mas com a imaginação de como poderia ser abordada determinada realidade, 

podendo-se “[...] pensar numa história dos desejos não consumados, dos possíveis não 

realizados, das ideias não consumidas” (SEVCENKO, 1999, p.21) e tampouco concretizadas. 

Destarte, o encanto de poder: 

 

Pensar os acontecimentos históricos para além do fatual a partir da construção de um 

pensamento crítico pela via da fruição artística nos parece ser uma das grandes 

contribuições dos quadrinhos ao ensino de História que, a partir das narrativas, tem 

sua dimensão de processo ampliada. Isso ajuda a desconstruir o método da simples 

‘decoreba’ levando o aluno a acompanhar o passo a passo dos eventos em cadeia, 

além de trazer a visão do contexto sociocultural, que contribui para um entendimento 

mais abrangente da época estudada. Quando as coisas fazem sentido, a curiosidade 

tende a ser aguçada. A narrativa encanta, seduz, aproxima de uma História que muitas 

vezes era entediante por se distanciar da vida e da linguagem dos indivíduos. 

(VERGUEIRO; OLIVEIRA, 2020, p.30) 

 

Assim, além dos conteúdos e períodos históricos específicos poderem ser revistos 

através de uma perspectiva mais lúdica ofertada pelos caminhos artísticos dos quadrinhos, 

debates a partir de temas e conceitos mais amplos da área, pré-estabelecidos pelos/as 

professores/as, também estarão abertos para receber e incorporar linguagens complexas e 

autônomas (VERGUEIRO; OLIVEIRA, 2020, p.25). Ou seja, é preciso compreender de que 

modo essas HQs se apropriam e traduzem esse saber para os quadros, para um tipo de 

linguagem, para as sequências criadas e estimulantes voltadas para que os discentes consigam 

compreender o que é o tempo, o que são os corpos, o que são agentes históricos e como essas 

histórias vão sistematizar esse saber. Se falamos de novas linguagens, é pelo fato de sua 

presença em nosso cotidiano, na contemporaneidade, ser um dos maiores desafios de ensino: 

estar conectados com tais linguagens e saber como utilizá-las ao nosso favor. Como as “[...] 

diversas imagens têm-se tornado em fontes importantes da pesquisa historiográfica, sobretudo 

para os especialistas da história social e cultural” (BITTENCOURT, 2008, p.361), a exemplo 

do acervo iconográfico encontrado nas HQs, o ensino de História também precisa conhecer e 

estudar, por fim se apropriar desse tipo de saber e de linguagem, buscando entender que tipo de 

fonte seria essa e como ela foi produzida, para podermos manuseá-la bem em nossas pesquisas 

e, sobretudo, na sala de aula. 

Por isso, acreditamos, que levar uma história em quadrinhos para falar sobre História 

que só divirta as/os alunas/os dentro da escola diminui, drasticamente, seu próprio potencial 

enquanto meio de comunicação. É claro, não é sobre dispensar a riqueza da ludicidade no 

ensino, deveras relevante, mas de trazer uma questão que seria: de que maneira podemos fazer 
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uma análise e estudo disso para que nossos alunos e alunas tenham, a partir de um tema, algo 

capaz de ser elaborado em cima de uma problematização que operamos sobre - e para - a 

história? No fim das contas, o que ensinar e como se apropriar desse saber histórico é, 

seguramente, o ponto chave de nossa busca.  

Acresce que, nessa perspectiva, como o ensino de História é receptivo a uma variedade 

de mídias (a exemplo do cinema e da televisão, da internet e da música, das histórias em 

quadrinhos etc.), vê-se habilitado tanto para desenvolver maior dinamicidade em sua própria 

prática, quanto para conectar a vivência do dia a dia dos discentes às questões históricas e 

fenômenos do presente. Os mangás, nesse contexto, “[...] também se apresentam como um 

produto cultural por meio do qual é possível se produzir saberes sobre a História, sendo um 

instrumento que contribui com a expansão da leitura de mundo e para o ensino em sala de aula” 

(ISOLAN, 2020, p.238). Essa realidade dos currículos, mesmo que tímida em nossa percepção, 

já existe nas escolas, onde adotam propostas curriculares capazes de conversar com diferentes 

métodos e recursos didáticos durante seu pleno exercício. Conforme a professora e historiadora 

Circe Bittencourt que, mediante sua experiência no referente assunto, declara: 

 

De acordo com os currículos mais recentes, os conteúdos escolares correspondem à 

integração dos vários conhecimentos adquiridos na escola. Destarte, concebem-se 

como conteúdo escolar tanto os conteúdos explícitos de cada uma das disciplinas 

como a aquisição de valores, habilidades e competências que fazem parte das práticas 

escolares. Os conteúdos escolares incluem, por exemplo, aprendizagens de novas 

linguagens, desde a norma culta da língua ao domínio do significado das imagens de 

revistas em quadrinhos, de propagandas ou de filmes. (BITTENCOURT, 2008, p.106) 

 

Em decorrência dessas linguagens artísticas e seu uso em sala de aula, vale destacar o 

aspecto sensível e afetivo que delas brotam com tremenda facilidade para o/a leitor/a. Esse 

bônus, digamos assim, não é somente uma “cereja no bolo” proveniente dessa aproximação dos 

estudos históricos com as vozes das artes, mas lugar-comum delas mesmas. Isto é, muitas 

emoções estão precisamente afloradas na epiderme dessas linguagens, tanto que seu consumo 

é naturalmente confundido - e taxado - como inferior, dado que não se restringem às 

interpretações racionais que, por sua vez, persstem como parâmetro real e absoluto de ensino.  

Entretanto, até entendermos que “[...] a afetividade não se acha excluída da 

cognoscibilidade” (FREIRE, 1996, p.72) e “[...] o eu não vem antes do outro” justamente pelo 

afetivo não a preceder (TODOROV, 1996, p.74), devemos encorajar seu uso – talvez abuso – 

nos espaços educacionais com mais assiduidade. E é através dessa perspectiva que 

compreendemos o “estudar”, somente, enquanto ponto de partida para que se aprenda algo, em 

vista de ser “[...] preciso, além disso, que eu sinta autenticamente sua necessidade, que as 
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questões a ser estudadas me preocupem espontânea e verdadeiramente” (SÁNCHEZ, 2010, 

p.70), movimento esse conduzido fluidamente quando tocado por vias demasiadamente 

afetivas.  

Sim, por mais que se “aceite” a presença desses meios de comunicação e até os insiram 

nos seus respectivos currículos e planos de aula, a perspectiva de tratar aquilo que possui 

fundamentos sentimentais em seu escopo comunicacional como algo de menor valor 

permanece, surpreendentemente, mais habitual do que se pensa. Em maior escala, a própria 

cultura ocidental vela pelo viés racional que, frequentemente, “[...] deprecia o valor das 

emoções considerando-as elementos negativos que interferem e deturpam a razão” (ARAGÃO, 

2011, p.174). Pois, é fato que:   

 

Tratar o que é da ordem da afetividade, da sensibilidade apenas como coisa, é ensinar 

a racionalizar. Porém a racionalidade não é a única dimensão através da qual o sujeito 

se relaciona com o mundo e pode compreendê-lo. Nesse sentido, o diálogo da escola 

com os meios de comunicação pode proporcionar uma maior abertura para lidar com 

os afetos e com o imaginário também como formas de construir conhecimento, de 

perceber e de compreender o mundo, na medida em que esses meios fornecem, através 

de seus conteúdos, situações e elementos que tratam diretamente dos dilemas sociais 

e íntimos da vida contemporânea. Desse modo, ressaltamos que não defendemos que 

os conteúdos escolares sejam sobrepostos pelos conteúdos midiáticos, mas que 

possamos pensar sobre eles, realizando a crítica necessária, e o mais importante, 

pensar com eles. (JUCIEUDE et al., 2016, p.5) 

 

Em suma, essa relação da aprendizagem com o mundo afetivo precisa ser mais instigada 

para que, paulatinamente, o ensino de História possa espalhar raízes de naturezas mais sensíveis 

em suas propostas na sala de aula. Para denominar tal condição, falamos de saber-afetivo, um 

conhecimento que se compromete em ser apreendido por via dos afetos, dando a entender que 

aprendemos – melhor – quando somos tocados pelo assunto em questão. Com a plena 

consciência de que “[...] o homem está afetivamente presente no mundo” (LE BRETON, 2009, 

p.111), tal pertinência exige um espaço para maiores explicações.  

Sob minúcias, entendemos como “[...] incapaz de experiência aquele a quem nada lhe 

passa, a quem nada lhe acontece, a quem nada lhe sucede, a quem nada lhe toca, nada lhe chega, 

nada lhe afeta, a quem nada lhe ameaça, a quem nada lhe fere” (LARROSA, 2004, p.161), posto 

que para aprender faz-se necessário, também, sentir. É quando fitamos reflexivamente “[...] as 

emoções, que surge da linguagem, que é possível refletir sobre o viver” (ARAGÃO, 2011, 

p.183), sobre o existir, sobre o outro. “Sem ela,” isto é, a afetividade, “não teríamos a nossa 

inteligência, a nossa sede de conhecer, a aptidão para procurar no mundo” (CYRULNIK; 

MORIN, 2004, p.53), tampouco o desejo de conquistar inéditas aventuras acerca de si mesmo. 
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Consequentemente, há de se imaginar como esse tal “saber-afetivo” pode colaborar, no trabalho 

docente, para sensibilizar o ensino de História.  A explicação é que: 

 

Ao construir significados, o professor estará sempre envolvendo o aluno afetivamente, 

além da motivação intelectual, mais óbvia e conhecida. Em outras palavras, os 

significados não são neutros. Incorporam valores porque explicam o cotidiano, 

constroem compreensão de problemas do meio social e mundial ou facilitam vivenciar 

o processo da descoberta. (MELLO; DALLAN; GRELLET, 2004, p.62) 

 

Além do mais, os significados e os sentidos extraídos de um ensino pautado e 

preocupado sobre como as crianças se sentem  ao aprender o que aprendem, abrem portas gentis 

acerca de como se opera o próprio engendramento das crenças e incertezas desses discentes 

com seus concernentes processos de ensino-aprendizagem. Noutros termos, tal “[...] 

preocupação com aquilo que a criança quer dizer, com o que ela sente e pensa” é, decerto, um 

movimento propício e imprescindível para se descobrir o quanto a manutenção e o 

encorajamento do diálogo se faz “importante na relação com as crianças” (SILVA; SILVA, 

2018, p.43). Diante disso, assentimos, a partir desse ato de ler e refletir sobre tais gêneros verbo-

visuais como os quadrinhos japoneses, que um ensino mergulhado em águas afetivas “[...] têm 

a força de conceder a humanidade de que necessitam os pequenos leitores, para se tornarem 

pessoas sensíveis, conhecedoras de seu mundo interior e aptas a interagirem com a realidade 

circundante” (GRAZIOLI, 2020, p.256), quiçá, prepará-las para atuar até em suas próprias 

vidas.  

Com efeito, mediante tais usos dos quadrinhos nessa visão afetiva, cabe aos/as 

professores/as de história o papel tanto de “[...] desnaturalizar muitos conceitos e representações 

do passado”, quanto “de ‘humanizar’ a História ao aproximá-la do real e do mundo do 

leitor/aluno/cidadão” (VERGUEIRO; OLIVEIRA, 2020, p.32). Para pôr em movimento essa 

convicção adiante, a possibilidade de lidar com as HQs ressurge como preciosa alternativa. 

Todavia, mesmo retratando valores, princípios e ideias, oriundos de produção humana e cultural 

significativa capaz até de abarcar as relações sociais e seus conflitos, bem como em satisfazer 

as necessidades inconscientes que temos do fantástico e da imaginação, os mangás ainda 

colidem com certas barreiras: uma vez que a sociedade perdura uma postura restritiva a “[...] 

esses sentimentos, rotulando o mundo da fantasia como algo pueril, irrelevante, não racional, 

tendo, pois, de ser reprimido” (VIANA, 2008, apud BISCONCIM, 2012, p.56).  

Em síntese, na intenção de consumarmos as discussões referentes a esse caótico hábito 

maniqueísta de (des)qualificar e segregar nossa razão de nossas emoções, frequentemente 

realizada pelos profissionais do magistério, nos atentemos que: 
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[...] a sustentação da polarização entre afetividade e cognição, em vários campos, 

contém fortes contradições. Principalmente no âmbito escolar, do qual os afetos estão 

excluídos. É hora de desvelá-las e promover a inclusão dos afetos. Tal fato representa 

uma viagem desafiadora. Foi dada a partida e, para avançar no trajeto, fica o convite 

para que os educadores comecem com uma simples indagação: Se no campo 

educacional os afetos continuam sendo tão problemáticos para o conhecimento, não 

seria uma ingenuidade ignorá-los? (VASCONCELOS, 2004, p.620) 

 

No fim das contas, mesmo que se corra um hipotético risco da afetividade tolher o 

próprio conhecimento, devemos melhor salientar a sua força para também fortalecê-lo 

(MORIN, 2000, p.20). Por esse ângulo, com o firme propósito de pintar as configurações de 

fábrica das instituições de ensino com cores vivamente afetivas, as revistas em quadrinhos 

resistem e entram em ação para dar suporte aos estudos históricos.  

Coincidentemente, como a arte dessa linguagem quadrinista aborda facilmente o Outro 

como continente social a ser carinhosamente compreendido, consegue alinhar-se com o próprio 

âmago da disciplina, tendo em vista que “Estuda-se história para poder”, justamente, “pensar o 

outro” na sua diferença (NADAI, 1991, apud CAINELLI, 2010, p.32). Essa veracidade pode 

se confirmar, provavelmente, no momento em que lembrarmos do exercício da empatia. A 

propósito, pode-se até escrever a História desprovida desse exercício, mas certamente ficaremos 

sem artifícios para compreender a inteireza daquilo que não nos toca e nem nos importa.  

Então, faltar com a empatia nos estudos históricos é quase como estar à deriva numa 

viagem com destino a buscar explicações sobre nós mesmos e nossas histórias, tendo o filtro 

do desconhecido, do distante e do diferente, ou seja, do Outro, representado por uma bússola 

que, conscientemente, foi arremessada ao mar, transformando a expectativa de gritar “terra à 

vista” uma verdadeira adversidade. Ou melhor, se “[...] tudo acontece como se a intenção do 

outro habitasse meu corpo, ou como se as minhas habitassem o dele” (MERLEAU-PONTY, 

1945, apud LE BRETON, 2009, p.117), somos incapazes, decerto, de navegar para qualquer 

lugar sem o comprometimento de se conectar, afetivamente, com esse Outro, seja mediante a 

raiva ou a alegria, a revolta ou a diversão, o horror ou o prazer. Com outras palavras, essa 

empatia:  

 

No fundo, é um processo de projecção e de identificação. Projecto-me sobre outrem e 

identifico esse outrem comigo. É esse o momento em que sinto que sou tu, em que o 

outro se abre, em certa medida, porque deixa de ser um objecto submetido à 

explicação. A compreensão é a maneira que um sujeito tem de conhecer um outro 

sujeito. Se vejo o outro chorar, não saberei o que significa fazendo uma análise 

química das lágrimas. Pelo contrário, compreendê-lo-ei perfeitamente se souber que 

posso chorar, porque estou desgostoso. (CYRULNIK; MORIN, 2004, p.74) 
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Sendo assim, possa ser que a história reclame por mais empatia em seu ofício, 

movimento bastante válido para o fortalecimento e amadurecimento do seu próprio processo de 

escrita. Essa projeção, convenientemente, é muito bem desenvolvida nas intenções verbo-

icônicas dos mangás, exatamente afamados por carregar essa natureza sensível de construir 

personagens que se colocam no lugar do outro, intensamente. Logo, concebemos que o ensino 

de História poderia se beneficiar desses encantos quadrinizados tanto para diferenciar as 

metodologias no seu trato com os conteúdos e discussões temáticas, quanto para revisar e 

descentralizar a abordagem racional como parâmetro educacional de sua disciplina. 

Dessa forma, assentimos que essas narrativas de entretenimento incorporam um espírito 

informacional também subjetivo, culpadas por aflorar impressões emotivas a partir de seus 

conteúdos, levando até mesmo as pessoas a construírem laços de empatia com as HQs por 

conseguirem, devido as experiências que ofertam, transformá-las no processo de sua leitura, e 

“[...] a isso chamamos de aprendizado pela via da sensibilidade” (VERGUEIRO; OLIVEIRA, 

2020, p.28). É razoável, portanto, salientar a existência de uma habilidade nipônica em 

manifestar e inculcar impactos afetivos a seus leitores, além de entrelaçar ficção e realidade 

num compêndio de narrativas responsáveis por proporcionar uma vida emocional equilibrada e 

plena aos sujeitos que as consomem (CAPELATTO, 2012, p. 8).  

Fica claro, portanto, como o povo japonês soube tanto “[...] trabalhar os elementos 

ficcionais com os documentos históricos, criando no público leitor um forte elo entre o real e o 

imaginário popular” (BARBOSA, 2020, p.109), quanto de fundir a história (dita) oficial aos 

mistérios mitológicos num universo repleto de possibilidades para se aprender a viver e – por 

que não? – para ensinar. Em outros termos, captamos muito nessas histórias em quadrinhos que 

vão falar sobre nossas histórias, o modo como elas justamente se encontram ou se desencontram 

com nossas tramas, quais são as permanências e até onde vão as rupturas ali abordadas; enfim, 

qual a forma em que tais histórias serão – ou estão sendo - contadas. De tal maneira, os mangás 

terão toda uma proposta de ícones, gráficos e símbolos, de imagens e linguagens que vão 

perpassando mesmo o que é o encontro e desencontro da História.  

Por fim, como o fio de corte de nossa obra de análise tem como enfoque temático as 

discussões de Gênero, focada na história das mulheres, destacaremos alguns de seus 

fundamentos, pressupostos e necessidades enquanto abordagem para dentro do ensino de 

História, bem como nos empenharemos para entender quais as possibilidades que a sua 

representação literária, a partir dos quadrinhos japoneses, pode contribuir para a sentir a 

História. Assim, tendo em vista que a ficção e a fantasia, caros elementos indissociáveis da arte 

literária, são verdadeiros companheiros em promover centelhas capazes de alastrar a 
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imaginação por terras jamais navegadas no vasto oceano do conhecimento, descobriremos 

como os mangás conseguem bailar com propostas literárias, diversificando a dinamicidade que 

já existe em seu original escopo formativo para o ensino de História. 

 

2.3 O DESENLACE DA COADJUVÂNCIA OU OS RASTROS FEMININOS NO ENSINO 

DE HISTÓRIA: O ESTUDO DE GÊNERO E SUAS RELAÇÕES LITERÁRIAS 

 

 Para que a análise do mangá Claymore possa ser realizada sem maiores entraves  na 

laboração de sua escrita, optamos por desenvolver brevemente algumas reflexões relativas aos 

estudos de gênero no ensino de História. Vale ainda destacar, como último movimento desta 

seção, a relação que será traçada entre as discussões de gênero através do filtro literário 

proveniente das histórias em quadrinhos, na intenção de que se perceba sua contribuição, 

enquanto ficção temática, para o estímulo afetivo-cognitivo das crianças em processo de 

aprendizagem.  

 Posto isso, precisamos primeiro entender o que é gênero e a inserção das mulheres nos 

estudos da História. Desta forma, sendo pensado e desenvolvido pelas ciências humanas desde 

o século XX, tratando-se não de “[...] uma ideologia, nem um movimento, nem um partido 

político, mas um conceito científico” (BORTOLINI, 2020, p.14), o termo gênero vem 

conquistando seu espaço seja no âmbito acadêmico, seja como parte fundamental da linguagem 

largamente utilizada em movimentos sociais feministas. Seu surgimento, então, foi devido uma 

necessidade de perspectiva histórica e cultural em esclarecer pontos e abrir pontes para se 

discutir sobre a dimensão política e a vivência humana das relações sociais e de suas 

configurações sexuais pela história (LEITE, 2010, p.194), posicionando coerentemente o 

homem e a mulher como agentes históricos, socialmente bem definidos e com particulares 

atuações em seu meio cotidiano. Na verdade, quando se fala sobre gênero:  

 

É necessário demonstrar que não são propriamente as características sexuais, mas é a 

forma como essas características são representadas ou valorizadas, aquilo que se diz 

ou se pensa sobre elas que vai constituir, efetivamente, o que é feminino ou masculino 

em uma dada sociedade e em um dado momento histórico. Para que se compreenda o 

lugar e as relações de homens e mulheres numa sociedade importa observar não 

exatamente seus sexos, mas sim tudo o que socialmente se construiu sobre os sexos. 

O debate vai se constituir, então, através de uma nova linguagem, na qual gênero será 

um conceito fundamental. (LOURO, 1997, p. 21) 

 

Assim, o emprego do conceito “gênero” diz respeito a uma identidade sociocultural 

acerca de cada sexo, tendo como objetivo designar as relações sociais entre eles, como um 
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elemento constitutivo dessas relações fundadas sobre diferenças e distâncias entre si. Por ser 

um fenômeno dinâmico, e conseguir interagir “[...] com outras expressões culturais de uma 

determinada sociedade (como raça, religião, idade, classes sociais, etc.) que também participam 

da construção de identidades”, a discussão de gênero “ultrapassa as questões de sexo (simples 

determinante físico e anatômico dos seres humanos)” (LEITE, 2010, p.194). Com tal força, esse 

conceito puxa um cenário a favor de compreender a experiência humana em sua multiplicidade 

e dimensões, desde nossas individualidades, linguagens e identidades a nossas relações de 

trabalho e os sistemas políticos que estamos inseridos.  

Além de ser responsável por construir e ser construído pela política, o gênero, uma 

categoria recente de análise e abordagem, repele as argumentações que envolvam 

determinismos biológicos diretos. Tanto que se defende que a própria desigualdade entre 

homens e mulheres seja construída socialmente, a partir do estabelecimento de atribuições de 

papéis sociais distintos e hierarquizados do sexo biológico (SCOTT, 1995, apud TEDESCHI, 

2012, p.33), argumento esse embasado nos estudos de gênero por rejeitar a posição “[...] de que 

os ‘papéis’ atribuídos a homens e mulheres eram ‘naturais’” desde o início de nossa história 

(BORTOLINI, 2020, p.19-20), desmontando a noção naturalizada desses papéis para dentro – 

e partir - das atribuições de sexo de cada sujeito. Não é para menos que essa percepção está, 

felizmente, sendo pautada em diversos trabalhos sobre o tema. Noutras palavras: 

 

Essas pesquisas foram se acumulando e começaram a colocar em xeque a ideia de 

uma “diferença sexual” inata, fixa e universal como causa e explicação da função 

social e das relações entre homens e mulheres. Afinal, se os significados de masculino 

e feminino variavam tanto no espaço quanto no tempo, então esses significados não 

podiam ser atribuídos a qualquer “natureza” biológica, mas eram produzidos pelas 

culturas e se transformavam ao longo da história. A palavra “sexo” já não era mais 

suficiente para explicar essa enorme variação cultural. Era preciso então um novo 

termo para falar especificamente sobre a dimensão cultural das relações entre homem 

e mulher. E é aí que a palavra “gênero” começa a ser usada por pesquisadores: para 

se referir ao caráter social e histórico das relações entre homens e mulheres e dos 

sentidos atribuídos ao masculino e ao feminino. Gênero se tornou então o conceito 

científico para compreender como uma série de práticas, relações e significados, antes 

pensados como naturais, fixos e universais, eram, em verdade, produzidos pela 

cultura. (BORTOLINI, 2020, p.18-19) 

 

Desse modo, a base da construção social das semânticas que envolvem o corpo sexual 

desses seres está no enaltecimento das suas diferenças biológicas e no esquecimento intencional 

de suas semelhanças sociais – ambos são pessoas que constituem uma sociedade, mas que são 

segregadas e valorizadas a partir da composição de suas genitálias. Essa estrutura consegue 

sobreviver no tempo e espaço graças a elaboração de diversos códigos e leis que, 

insistentemente, se adaptam às novas demandas econômicas e políticas, utilizadas para 
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fomentar as justificativas naturais dessa dicotomia valorativa dos corpos: uns superiores e 

outros inferiores, construídos através das razões que partem de um sistema cultural ainda 

hegemonicamente falocêntrico. As diferenças entre os gêneros, portanto, são reais e 

significativas, tanto que no próprio “[...] cotidiano escolar isso é claramente perceptível em 

vários comportamentos e em alguns estereótipos construídos ao longo da infância” (LEITE, 

2010, p.200), devido a aspectos e nuanças presentes desde cedo nessa relação, onde 

identificamos a “[...] fraqueza, gentileza, compreensão e generosidade para o gênero feminino; 

e agressão, força, crueldade e aspereza, para os homens” (PYLRO, 2004, p.28), rigidamente 

apresentados como comuns e inerentes à suposta natureza de cada um.   

Nesse sentido, podemos até apontar que a educação informal (vida familiar, 

experiências diárias não-institucionalizadas etc.) seria, uma dentre tantas, culpada por germinar 

e reproduzir a desigualdade de gênero, aguçada ainda pelos meios de comunicação em massa 

(a exemplo do cinema e da tv, da literatura e da internet). Como cada homem e cada mulher são 

socializados de maneiras divergentes, a forma como lidam com seus sentimentos e os 

sentimentos alheios, como pensam sobre uma determinada questão, a maneira que encaram 

dilemas e se comportam nos espaços são, indubitavelmente, diferentes. É muito provável que 

“[...] a diferença biológica entre os sexos, isto é, entre o corpo masculino e o corpo feminino, 

e, especificamente, a diferença anatômica entre os órgãos sexuais, pode assim ser vista como 

justificativa natural da diferença socialmente construída entre os gêneros” (BOURDIEU, 2016, 

p.24), o que configura a desigualdade de gênero uma arbitrariedade social. Entretanto, a 

“diferença” em si não chega a ser, por sua vez, um problema. O problema se encontra quando 

há uma separação de comportamentos e saberes que serão definidos através do filtro simplista 

do famigerado sexo biológico (TEDESCHI, 2012, p.43). Dessa forma, seria inviável, diria 

improvável, buscar entender um lado da história sem tensionar compreender a relação entre os 

sexos, como se constrói e por que se opera de tais maneiras.  

 

Portanto,  não se pode perceber o feminino fora de sua relação com o masculino, o 

que transcende a questão sexual de homem e mulher. Possível de ser compreendido 

apenas como uma interseção das expressões culturais e seu contexto histórico, o 

gênero traduz sutilmente as contradições do sistema de valores estabelecido. Assim 

sendo, um ponto fundamental para trabalhar a noção de gênero na aula de História é 

compreender que as relações entre homens e mulheres passam por diferenças que são 

construções históricas e não devem ser naturalizadas. Isto é, não devem ser 

consideradas como algo que pertence à natureza das mulheres e homens, mas sim a 

diferentes culturas. (LEITE, 2010, p.194) 

 

Daí, essa querela se trata sobre um processo histórico naturalizador dos valores e das 

ideias, das formas de agir e de viver do homem e, sobretudo, da mulher. A propósito, vale 
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salientar que a diferença na abordagem de nosso trabalho se dá por se direcionar, sim, ao estudo 

do feminino, mas constantemente considerando a relação constitutiva de seu gênero com o 

masculino, posto que este o afeta e, indiscutivelmente, o modifica.  

Nesse viés, as mulheres foram os sujeitos mais omitidos na história dessa relação. 

Sumariamente, as razões dessa realidade estão, firmemente, fincadas num terreno que as 

desconhece como indivíduos autônomos capazes de decidir e viver suas vidas por conta própria: 

chama-se patriarcalismo, onde os machos forjam seus códigos e, ao mesmo tempo, adocicam a 

subordinação da fêmea enquanto regular e ininterrupta situação  (BEAUVOIR, 1949, apud 

SCHMITT-PANTEL, 2003, p.143). De outro modo, é um sistema social vigente que, de um 

lado, privilegia o homem e suas ações, e do outro, subordina a mulher a uma ideia natural de 

imobilidade social e política.  

Consequentemente, instigar discussões que partam das vivências e dos fundamentos 

subjacentes a esse “antagonismo” das mulheres, nos proporciona cirúrgicas aprendizagens no 

que concerne tatear os significados de sua própria história, por onde ela (trans)passa ou não. 

Quer dizer, as mulheres apenas participam do relato histórico quando há exemplos extremos: 

ou se fala delas por serem muito dóceis e amáveis, ou se fala delas quando compete denunciar 

suas intenções radicais em ameaçar a ordem social corrente do infame sistema patriarcal 

(TEDESCHI, 2012, p.49). Seu estudo, dessa maneira, é a do mais (im)puro silêncio.  

Ademais, por estarem confinadas a um ambiente hegemonicamente masculino, elas 

foram barradas de serem responsáveis e constituidoras de sua própria memória, condenadas a 

uma descorporalização, marcadas através de um longo processo histórico manipulado, via de 

regra, pelo poder do homem. Mesmo hoje, “[...] um pesado silêncio continua recobrindo os 

sofrimentos do corpo da mulher no mundo”, de casamentos forçados e violência doméstica a 

cultura do estupro e prostituição imposta (PERROT, 2003, p.26). Considerada uma história fora 

da História, a memória das mulheres desconheceu por longos séculos o amplo espaço, quiçá 

infinito, do cenário humano, destinadas sempre a uma ausência coberta de querer e de dever, 

de mudez e de gritos (SILVA, 2018). E é justamente para entender e melhor discutir os 

pormenores dessa subjugação feminina na história que, também por necessidade de nossa 

pesquisa, iremos direcionar as explicações referentes aos estudos de gênero para a mulher. 

Urge, então, falar de seu caminho no campo da história enquanto agente histórico que foi 

resgatado, gradualmente, do ostracismo de sua própria escrita. A saber:  

 

A grande reviravolta da história nas últimas décadas, debruçando-se sobre temáticas 

e grupos sociais até então excluídos do seu interesse, contribui para o 

desenvolvimento de estudos sobre as mulheres. Fundamental, neste particular, é o 

vulto assumido pela história cultural, preocupada com as identidades coletivas de uma 
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ampla variedade de grupos sociais: os operários, camponeses, escravos, as pessoas 

comuns. Pluralizam-se os objetos da investigação histórica, e, nesse bojo, as mulheres 

são alçadas à condição de objeto e sujeito da história. (SOIHET, 1997, p.399) 

 

Nesse momento, quando se possibilita a entrada de atores sociais como as mulheres na 

construção de sua narrativa, a historiografia sofre expressivas transformações, o fazer história 

modifica-se referente as maneiras de conceber “[...] as metodologias, os tempos, os 

documentos, que não dão conta dos locais, dos ritmos, dos modos de produção especificamente 

femininos” (TEDESCHI, 2012, p.117). Pois, dado “[...] aquilo que, na história, aparece como 

eterno não é mais que o produto de um trabalho de eternização que compete a instituições 

interligadas, tais como a Família, a Igreja, a Escola” que retiram os sujeitos históricos da própria 

história, devemos reposicionar esses atores sociais como agentes históricos, como as mulheres, 

criando símbolos capazes de abalar as instituições que, por sua vez, “contribuem para eternizar 

sua subordinação” (BOURDIEU, 2016, p.8) na grande armadilha social do patriarcado.  

Mediante o ângulo desse sistema que desfavorece e diminui, expressivamente, a 

dignidade feminina, Michelle Perrot acresce e recorda a maneira vil em que a mulher é 

socialmente tratada como centro de espetaculizaração do homem no meio público que, 

semelhante ao objeto cabide, retorna a sua invisibilidade rotineira contida nas paredes do lar ao 

fim do dia (PERROT, 2003, p.14). De resto, sua beleza ainda é tida como seu maior capital 

simbólico, responsável por promover o enaltecimento viril de um homem que irá glorificá-la 

como artigo de luxo posto em vitrine, ou seja, apreciam seu valor (estético) sem restrita 

possibilidade de contato externo (consentido pelo parceiro) por outrem. Após exposta, perde 

seu valor que, afinal apenas existe enquanto observada pelo filtro sexualizador masculino. Por 

consequência, nota-se que a sujeição das mulheres é estrategicamente histórica, tomando como 

prova que seu apequenamento e não-lugar na vida pública não passa de um constructo social 

(SCHMITT-PANTEL, 2003, p.146).  

Sem dúvidas, esse cruel panorama fica impossibilitado de passar por uma metamorfose 

em sua base caso se mantenha, por indiferença e/ou insensibilidade,  as estruturas sexistas que 

inibem ou tonificam as experiências de cada sujeito se portar em sociedade. Na verdade, “[...] 

a menos que se descontrua a polarização dos gêneros e se problematize a identidade no interior 

de cada polo, se deixará de contemplar os interesses, as experiências e os questionamentos de 

muitas mulheres” (LOURO, 1997, p.34), bem como presenciaremos uma renovação de 

deslegitimação e das zonas de silêncio que recaem sobre elas (PERROT, 2003, p.19-20) a partir 

dos estereótipos de burras e fracas, depressivas e loucas, dissimuladas e incompetentes.  



59 

 

Em virtude disso, nossos hábitos e práticas docentes deveriam pautar uma rotina de 

reescrever a história a partir das demandas do presente que é, por excelência, o habitat de nossa 

escrita. Tudo que é fixo, ser desfixado. O que for estabelecido, repensado. A única dominação, 

portanto, que deveríamos naturalizar seria a do domínio da liberdade que saúda a diferença na 

igualdade, sob toda a história tradicional, oficial e, por que não, unilateral. Tarefa essa 

incumbida a todos nós, homens e mulheres, pois para ver “[...] a mulher na história integrada 

ao processo histórico” (TEDESCHI, 2012, p.107) precisamos, previamente, desnaturalizar 

radicalmente essa mesma História, acenando positivamente para todo e qualquer apoio à 

disposição.  

Assim, para que contornemos e ultrapassemos essa conjuntura de desigualdade social, 

explorar suportes ou materiais didáticos (a exemplo da literatura com suas diversas facetas) que 

trabalhem conceitos e temáticas, como as relações de gênero e a representação e história das 

mulheres, pode ser de grande ajuda para sensibilizar o ensino de História, posto que a restrição 

contida nos conteúdos curriculares nem sempre estão à altura para satisfazer a necessidade de 

um determinado saber. Por isso, o cuidado em deixar claro que “[...] o ensino da disciplina não 

pode se apresentar de forma fragmentada e que é preciso manter como meta a apreensão, por 

parte do aluno, de uma visão da história como processo”, pois essa busca “de recorrer aos temas 

e aos conceitos serve exatamente para conceber a ideia de totalidade e de processo” 

(BITTENCOURT, 2008, p.116), movimento vital para os discentes se apropriarem, cada vez 

mais, do fazer História. Partido dessa lógica:    

 

É indispensável questionar não apenas o que ensinamos, mas o modo como ensinamos 

e que sentidos nossos/as alunos/as dão ao que aprendem. Atrevidamente é preciso, 

também, problematizar as teorias que orientam nosso trabalho (incluindo, aqui, até 

mesmo aquelas teorias consideradas “críticas”). Temos de estar atentas/os, sobretudo, 

para nossa linguagem, procurando perceber o sexismo, o racismo e o etnocentrismo 

que ela frequentemente carrega e institui. (LOURO, 1997, p.64) 

 

Por conta disso, defendemos que o conceito de gênero, a sua maneira incorporada na 

historiografia e na própria linguagem acadêmica e escolar, “[...] deu muita força a movimentos 

que lutavam por uma mudança do lugar da mulher na sociedade” (BORTOLINI, 2020, p.19-

20), sobretudo após à explosão do feminismo no fim dos anos 60 que a alçou, em meio a uma 

árdua jornada, à condição de objeto e agente da História, destacando a História das mulheres 

como área emergente de estudo. Apesar desse avanço, ainda sentimos a tribulação em penetrar 

no passado e memória do feminino, o que coloca “[...] os historiadores a lançarem mão da 

criatividade, na busca de pistas que lhes permitam transpor o silêncio e a invisibilidade que 
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perdurou por tão longo tempo” (SOIHET, 1997, p.429) em suas histórias e narrativas 

sonegadas. Então, no intuito de atender a anseios como esse, identificamos e selecionamos uma 

pista que pode fornecer, para a história das mulheres, uma alternativa lúdica de se entender e 

sentir seus pormenores socioculturais: as histórias em quadrinhos, ou especificamente, os 

mangás.  

 Isto é, somente por acreditar verdadeiramente que “As potencialidades do homem só 

fluem sobre a realidade através das fissuras abertas pelas palavras” (SEVCENKO, 1999, p.19), 

nada mais coerente em escolher a literariedade pulsante nas veias quadrinistas para captar 

aquilo que se oculta dentro de nós mesmos – e sobre os próprios mistérios que recaem na 

história do feminino. Dizendo de outra maneira, os quadrinhos japoneses têm a capacidade de 

impulsionar discussões como as de gênero e desnudar realidades existentes por conta de sua 

linguagem artística ter um pé firme no vasto terreno da fantasia. Pois, já que tais “[...] 

características literárias como fruição, prazer, ficcionalidade, dentre outras, podem ser 

encontradas nos mangás, por exemplo, com os quais o público estabelece essa relação” 

(BISCONCIM, 2012, p.56), promover o contato das crianças com obras literárias como os 

quadrinhos torna, felizmente, o conhecimento do outro e de si mesmo uma possível realidade 

(GRAZIOLI, 2020, p.252). À vista disso, percebemos que:  

 

As primeiras experiências da criança com a leitura literária de textos literários tornam-

se significativas por apresentarem duas dimensões primordiais: a da sensibilidade para 

o estético e a do conhecimento. A sensibilidade concerne àquele estado interior em 

que é possível, por meio do imaginário expandido, colocar em movimento imagens 

produzidas por nossa humanidade, em sua dimensão histórica e cultural. (OLIVEIRA, 

2010, p.41) 

 

Conforme isso, conectar as ambições anteriores de suscitar uma maior sensibilidade 

para o ensino de História a partir do manuseio dos mangás temáticos na sala de aula mostra-se 

um esforço plausível de ser concretizado. Nesse sentido, simplesmente pelo fato da literatura 

quadrinista, e as demais linguagens artísticas a que temos acesso, envolverem “[...] o sujeito 

pelo que elas têm de poético, de imaginário, ou seja,” por constituírem “uma forma de 

pensamento que se inscreve na ordem dos afetos e não na ordem do racional” (JUCIEUDE et 

al., 2016, p.4-5), que podemos alçar o mangá como forte contribuinte para tatear histórias fora 

de seu próprio texto verbo-icônico, sentindo-as, histórias indispensáveis de serem apreendidas 

pelo olhar docente e também discente.  

Deste modo, só em cogitar estudar gênero através desses quadrinhos literários nos 

transmite um farto sentimento de poder explorar inúmeras versões da História de forma mais 

flexível, em vista de suas características narrativas falarem a mesma e antiga língua dos contos 
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de fada. Na verdade, essa constatação se constrói mediante saber que é possível, sim, usar “[...] 

as histórias, não como se pretendia que fossem usadas, mas como uma pedreira sobre assuntos 

que” sejam de nosso interesse, considerado pelo especialista em literatura, J. R. R. Tolkien, 

“um processo perfeitamente legítimo em si” (TOLKIEN, 2013, p.18). Em outras palavras, 

aplicabilidade seria a palavra-chave capaz de abrir uma porta de possibilidades semânticas, 

sendo mais relevante o que determinada história consegue nos passar e dela conseguimos 

interpretar, do que necessariamente os significados originalmente intencionados por seus 

respectivos autores. Inclusive, a exemplo dos mangás, todos os textos com teor literário em 

geral possuem “acordos” outros com o/a leitor/a, pois a literatura: 

 

[...] mais do que o testemunho da sociedade, ela deve trazer em si a revelação dos seus 

focos mais candentes de tensão e a mágoa dos conflitos. Deve traduzir no seu âmago 

mais um anseio de mudança do que os mecanismos da permanência. Sendo um 

produto do desejo, seu compromisso é maior com a fantasia do que com a realidade. 

Preocupa-se com aquilo que poderia ou deveria ser a ordem das coisas, mais do que 

com o seu estado real. (SEVCENKO, 1999, p.20) 

 

 Neste viés, a ideia é enxergar aquilo que passa – também - despercebido, o inintencional, 

cutucar as frestas e vasculhar novas perguntas, virar a narrativa de uma história de pés para o 

ar se for necessário. Quer dizer, “[...] aí reside a fragilidade inerente ao método analítico ou 

‘científico’: ele descobre muito sobre coisas que ocorrem nas histórias, mas pouco ou nada 

sobre seu efeito numa determinada história” (TOLKIEN, 2013, p.20), preocupada menos com 

os sentidos passíveis de serem apropriados e mais com a objetividade de sua trama. Aliás, não 

se defende aqui que seja menos relevante a moral original de uma história, mas sim a de que a 

ponte dessa história possa ir ainda mais longe, infinitamente, atingindo outras histórias – como 

a das mulheres - e significâncias singulares para o público que a lê e/ou mesmo para o 

pesquisador/a-professor/a que a escrutina. Não é para menos que: 

 

[...] acreditamos ser possível estudar os quadrinhos no campo literário [...]. Cremos 

na possibilidade de estudá-los no campo literário e não enquanto Literatura 

reconhecida e catalogada como tal, mas como uma forma ficcional com traços 

constitutivos particulares. Para tanto, pretendemos estudar o mangá em sua forma 

ficcional, entender suas histórias, interpretar suas imagens. (BISCONCIM, 2012, 

p.55) 

 

Assim, através da observação e análise das imagens contidas nos quadrinhos japoneses, 

a partir do filtro e interesse de um ensino que se quer afetivado, poderemos nos deparar com 

novas imagens à luz de novos sentidos em cada página, dado justamente a prismatividade de 

sua linguagem. Digo, ao nos debruçarmos nos encantos de um texto literário como o mangá, 
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“[...] há a possibilidade de recuperar por nós, em nós, aquilo que de belo temos e não sabemos, 

ou somente intuímos, e aquilo que perdemos”, bem como “uma possibilidade muito concreta 

de ver e sentir a realidade de uma maneira inusitada” (OLIVEIRA, 2010, p.46), em vista de 

seus textos comunicarem ao/a historiador/a sobre as histórias não ocorridas e os planos não 

realizados, sobre as possibilidades que por pouco não deram certo e das mulheres e homens que 

foram, cruelmente, tragados pelos fatos da história oficial (SEVCENKO, 1999, p.21). Por isso, 

queremos, e sobretudo precisamos, sentir e fazer sentir para os discentes como a realidade das 

mulheres na história pode ser desvelada e apreendida pela estética formativa proveniente da 

arte quadrinística, a ponto de fabricar melhores chances para que discussões como essa possam 

tocar não só a mente de quem quer e precisa aprender, mas de seus próprios corações. Em 

função desse propósito: 

 

A literatura deve ser lida – vale dizer: sentida – a partir da própria vida. Quem escreve 

deve estrear as palavras e reinventá-las a cada vez, para lhes imprimir sua marca 

pessoal. E quem lê recria esse processo de invenção para decifrar e decifrar-se na 

linguagem do outro. É esse processo complexo que implica, para dizer o mínimo, dois 

sujeitos, com toda a sua experiência, com toda a sua história, com suas leituras prévias, 

com suas sensibilidades, com sua imaginação, com seu poder de situar-se para além 

de si mesmos. Trata-se de uma experiência de leitura complexa e, deve-se dizer, 

difícil. (REYES, 2012, p.26) 

 

 Consoante esta evidência, é urgente visar os elementos literários de uma obra ficcional 

como potencial estimulante para um ensino menos acanhado e mais sensível, posto que pode 

criar e recriar significados, desestabilizar ideias e sugerir caminhos, capaz até de interpretar a 

existência de uma ou mais experiências com o auxílio das palavras e, daí o porquê usar os 

quadrinhos, das imagens (BISCONCIM, 2012, p.23). Fica deveras difícil, portanto, negar que 

os contos de fada podem transbordar as fronteiras de nosso próprio tempo.  

Quer dizer, já que as histórias e suas fantasias “[...] abrem uma porta para Outro Tempo, 

e, se a atravessarmos, nem que seja por um momento, estaremos fora de nosso tempo, talvez 

fora do próprio tempo” (TOLKIEN, 2013, p.31), temos à disposição passagens cruciais para 

propiciar aventuras pelos campos da História. A referência a esse(s) tempo(s) remete aos seus 

conteúdos serem atemporais, por brincar de misturar épocas e culturas a princípio 

incompatíveis, mas que, através da criatividade, torna a dada união em um túnel para (re)visitar 

temporalidades da história por meio de metáforas, símbolos, paisagens e/ou personagens 

notadamente inspirados em agentes históricos. Devido a isso: 

 

Os gêneros literários talvez sejam dos mais significativos para a formação de um 

acervo cultural consistente. De um lado, como os textos literários costumam 

propositalmente trabalhar com imagens que falam à imaginação criadora, muitas 
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vezes escondidas nas entrelinhas ou nos jogos de palavras, apresentam o potencial de 

levar o sujeito a produzir uma forma qualitativamente diferenciada de penetrar na 

realidade. De outro, podem provocar no leitor a capacidade de experimentar algumas 

sensações pouco comuns em sua vida [...]. (SILVA; MARTINS, 2010, p.32) 

 

 

Em decorrência disso, o lugar dos quadrinhos no ensino de História vai ser 

paulatinamente cativado, tendo em conta não só a sua ágil assimilação pelos aprendizes, mas 

em ser uma legítima centelha capaz de espalhar diversas manifestações de aprendizagens 

sensíveis acerca do determinado assunto em que se debruça. Noutros dizeres:   

 

[...] a literatura tem sido um instrumento poderoso de instrução e educação, entrando 

nos currículos, sendo proposta a cada um como equipamento intelectual e afetivo. Os 

valores que a sociedade preconiza, ou os que considera prejudiciais, estão presentas 

nas diversas manifestações da ficção, da poesia e da ação dramática. A literatura 

confirma e nega, propõe e denuncia, apoia e combate, fornecendo a possibilidade de 

vivermos dialeticamente os problemas. (CANDIDO, 1989, p.113) 

 

Daí, mediante “[...] o poder de conhecer o real por meio do imaginário” (OLIVEIRA, 

2010, p.49), é que adotamos os mangás para dentro de um ensino de História comprometido 

em dialogar com as afetividades de seus/suas alunos/as. É por propiciar, justamente, 

conhecimento interior e assessorar as querelas e dilemas existentes na vivência do sujeito 

contemporâneo, que percebemos como as obras artísticas realizam fiéis referências às 

experiências humanas, demasiadamente humanas (MORIN, 2010, apud JUCIEUDE et al., 

2016, p.10).  

Isso só é possível, decerto, em razão da literatura quadrinística conter um imenso poder 

emancipatório de explorar e atuar na formação do ser humano, não sendo exagero alegar que a 

temeridade de seu real acolhimento no ensino escolar ser ainda tímido tenha a ver, de certa 

maneira, com a sua disposição em suscitar tensões tanto de caráter humanizador, pois liberta 

aquele que lê de seu mundo real e o possibilita, por via da ficção, transformar sua própria 

realidade, quanto pela abundância indiscriminada de seus complexos sentidos  (GIROTTO; 

NETO; SOUZA, 2016, p. 196). Defendemos, por conta disso, que “[...] o pensamento, a escrita 

e a arte devem resistir ao sentimento de impossibilidade. Quando algo se apresenta como 

impensável ou inimaginável, é aí que deve trabalhar o pensamento e a imaginação, a maior das 

faculdades políticas” (DIDI-HUBERMAN, 2013, apud FELDMAN, 2016, p.16). Investir no 

motor que dá andamento e impulsiona nosso exercício de imaginar nos traz claramente 

benefícios, talvez involuntários, ao nosso intelecto e, radicalmente, amadurece, mesmo com 

diferentes ritmos, os nossos mais sublimes sentimentos. Para o mundo da arte, o impossível se 

torna parte não de sua produção, restringindo-a, mas de seus próprios enredos. 



64 

 

Logo, a fantasia e o imaginário que dela provêm apresentam valor imprescindível ao 

humano (MORIN, 2000, p.21), posto que excita ideias e imagens, sonhos e desejos que 

mobilizam a maneira como nos relacionamos com o mundo exterior e interior, com presente e 

passado, conosco e com o outro. Em virtude disso, é necessário de antemão aprender, apesar 

dos discursos historicamente depreciativos em sua direção acerca de sua má influência na 

educação, que: 

 

A Fantasia é uma atividade humana natural. Certamente ela não destrói a Razão, muito 

menos a insulta; e não abranda o apetite pela verdade científica nem obscurece a 

percepção dela. Ao contrário. Quanto mais arguta e clara a razão, melhor fantasia 

produzirá. Se os homens estivessem num estado em que não quisessem conhecer ou 

não pudessem perceber a verdade (fatos ou evidência), então a Fantasia definharia até 

que eles se curassem. Se chegarem a atingir esse estado (não parece totalmente 

impossível), a Fantasia perecerá e se transformará em Ilusão Mórbida. Pois a Fantasia 

criativa se fundamenta no firme reconhecimento de que as coisas são no mundo assim 

como este aparece sob o sol; o reconhecimento do fato, mas não na escravização a ele. 

(TOLKIEN, 2013, p.53) 

 

No mais, sem a instigação cognitiva-afetiva da fantasia para as nossas vidas e para o 

nosso ensino, pensar fora da caixa se torna uma tarefa desanimadora e fria. Dito isso, na 

intenção de contornar esse obstáculo, trazer os quadrinhos japoneses com tons literários 

recheados dessas fantasias para tratar o estudo de gênero no ensino de História passa a ser “[...] 

um gesto de inconformismo” (SEVCENKO, 1999, p.247) com a própria escrita e propagação 

da história “oficial” das mulheres, seja por meio de materiais didáticos presentes no ambiente 

escolar, seja através de outros meios de comunicação em massa que acatam e/ou reforçam os 

estereótipos femininos nas suas devidas produções. Deste modo, uma história que se pauta 

numa ciência, disciplina e/ou narrativa, tão acostumada em lidar com formas objetivas de 

responder atividades, de tratar e se debruçar, por exemplo, sob o livro didático, não se propõe 

ir além de uma maneira tradicional de ensino, seja por medo desse horizonte, seja por 

insegurança daquilo que é novo. São dessas estratégias de sobrevivência na sala de aula que 

devemos nos perguntar sobre quais seriam essas novas linguagens e esses novos papéis que 

precisamos lidar cotidianamente. É sabido que: 

 

Os métodos de ensino são destacados como elementos decorrentes de uma concepção 

de história associada a uma concepção de aprendizagem, e disso advém a apresentação 

dos limites do uso dos livros didáticos como instrumentos pedagógicos exclusivos e 

a necessidade de recorrer a documentos portadores de outras linguagens, sendo 

comuns as sugestões de utilização da literatura, de texto de jornais, das imagens, 

música, etc. nas aulas de História. (BITTENCOURT, 2008, p.117) 

 



65 

 

Assim, se não diversificamos as fontes que utilizamos em sala, a própria visão e as 

estratégias do assunto a ser abordado tende a ser limitado, dada a tradicionalidade de querer 

trabalhar só com o que se domina e se conhece bem. Por sua vez, esse gesto de inconformismo 

tanto pela escrita da História quanto por esse imobilismo metodológico no ensino deve gerar, 

em certo ponto, mudanças no ato de – como - educar sobre gênero, ao abordar noções de 

representação e dominação, evidenciando a desigualdade de voz, de poder e de espaço das 

mulheres na história, aspirando uma narrativa que possa condenar, o máximo possível, a própria 

dominação masculina (SCOTT, 1992, apud TEDESCHI, 2012, p.37). Felizmente, dado sua 

habilidade consciente e instrumental de desmascaramento do real, a literatura quadrinizada 

consegue “[...] focalizar as situações de restrição dos direitos, ou de negação deles, como a 

miséria, a servidão, a mutilação espiritual” (CANDIDO, 1989, p. 122), bem como constranger 

as injustiças, os papéis sociais e o silêncio das histórias não contadas.   

Em miúdos, o papel do/a professor/a de história em modificar a tradicionalidade de seu 

ensino e em promovê-lo sensivelmente em suas aulas, está em seu empenho de perceber o risco 

de errar como trampolim de seus acertos, de acolher o que não entende para poder entender, de 

se aproximar do desconhecido para, enfim, conhecer. Para tanto, a curiosidade deve ser o carro-

chefe de sua prática docente, condução essa responsável por inquietá-lo/a avidamente, pois, ao 

passo que estaciona o seu querer-aprender, seu ensino, consequentemente, torna-se vazio e sem 

alcance (FREIRE, 1996, p.44). Cabe a nós, sinceramente, e não por obrigação de qualquer 

natureza, sermos apenas não meros leitores, mas leitores literários, para enriquecimento 

enquanto pessoa-docente, visando “[...] ampliar as linguagens que são importantes para dar 

vivacidade à prática pedagógica e para a compreensão do mundo e das múltiplas linguagens 

que o explicam” (OLIVEIRA, 2010, p.52).  

Diante disso, abraçar a ficcionalidade dos quadrinhos, mesmo sendo pura fantasia, não 

acarreta quaisquer problemas, visto que “[...] podem refletir a realidade de seu tempo e tratar 

de questões pertinentes para o ensino de História” (VILELA, 2020, p.126). Decerto, a mulher 

conquistou um precioso espaço em como se narra e escreve a história hoje, mas ainda necessita 

do estímulo de um ensino de História preocupado em compreendê-la afetivamente, escavando 

sobre como suas trajetórias se envolvem e modificam nossa própria realidade. É aí que 

identificamos a fantasia das HQs como valiosa faísca na contribuição e fortalecimento dessa 

nobre convicção acerca do estudo do feminino.  

Todavia, persevera-se nitidamente a dificuldade e/ou rejeição no exercício do ensino de 

História, por parte de muitos docentes, em lidar com temáticas que envolvam diretamente 

sujeitos históricos como as mulheres (BITTENCOURT, 2008), tanto por serem em sua maioria 
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assuntos que geram certo desconforto ao serem discutidos, quanto pelo desconhecimento sobre 

as possibilidades de sua abordagem a partir de outras fontes e suportes capazes de auxiliar na 

aprendizagem desse ensino. Logo, por ser tema delicado, observa-se uma carência em descobrir 

formas sensíveis de se trabalhar com esse conhecimento e colocá-lo à disposição de diálogos 

saudáveis – e por que não sensíveis - dentro da escola.  

Além disso, muitos profissionais, seja de qual área de ensino for, se intimidam em tratar 

de assuntos como gênero na escola por temerem que a censura em suas aulas se torne uma 

constante, em vista de políticas e discursos que tentam desestabilizar a importância de tais 

discussões no ensino escolar, taxadas ininterruptamente de “ideologia de gênero”, considerada 

uma violência contra a concepção de família tradicional brasileira. Isto é, o governo 

conservador na qual o Brasil se encontra atualmente atrelado através da figura de Jair Messias 

Bolsonaro, que lança ininterruptamente discursos nocivos não só “[...] no campo da política, 

mas também, em especial, no campo da cultura, dos costumes e da moral”, e evidentemente na 

porteira da educação (COLLING, 2020, p. 79), irrompe uma atmosfera de receio e vigilância 

de nossas atividades e falas dentro da sala da aula. Movimentos recentes como o Escola Sem 

Partido, escorado tão somente a essa falácia da Ideologia de Gênero, conseguiram causar grande 

estrago nos avanços conquistados com muita luta ao longo da história” (COLLING, 2020, p. 

73), como, por exemplo, abordar gênero e sexualidade na escola sem nos sentimos intimidados.  

 

Figura 1: dois jovens, ao centro, se beijam após uma discussão. 

 

Fonte: https://www.einerd.com.br/wp-content/uploads/2019/09/vingadores-a-cruzada-das-

crian%C3%A7as-1-1024x801.jpg 
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Essa “legalidade” em poder discriminar as diferenças e sujeitar a diversidade à margem 

de uma histórica invisibilidade social, teve como ápice um episódio relacionado com a imagem 

acima, na qual um político da cidade do Rio de Janeiro tomou medidas anti-democráticas contra 

uma cena inofensiva presente numa história em quadrinho. A saber:  

 

Apesar do período sombrio da ditadura militar brasileira ter ficado para trás, a 

vigilância e as tentativas de censura ainda persistem. No dia 5 de setembro de 2019, 

o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, ordenou o recolhimento da edição de 

uma HQ que estava sendo exposta e vendida na 19ª edição da Bienal Internacional do 

Livro do Rio de Janeiro, no Riocentro. A justificativa do prefeito para a apreensão foi 

de que a história da revista continha “conteúdo sexual para menores”. A obra em 

questão, intitulada “Vingadores – A cruzada das crianças”, com roteiro de Allan 

Heinberg e arte de Jim Cheung, é parte de uma Coleção Oficial de Graphic Novels 

Marvel, lançada originalmente em 2010 nos EUA, e que já havia saído no Brasil em 

2012. Na trama da história, dois garotos são namorados e, em determinado momento, 

há uma cena de beijo do casal. Logo, o relacionamento entre duas pessoas do mesmo 

sexo seria o motivo para a censura, fazendo com que, quase uma década depois da 

publicação original da revista, um beijo se tornasse polêmica e “conteúdo perigoso 

para crianças”. (GRINBERG; RISTOW, 2019, apud PEREIRA, 2021, p. 94) 

 

Apesar desse obstáculo, vale salientar que, até a presente data da produção deste 

trabalho, estamos legalmente amparados a construir conhecimentos de quaisquer assuntos, da 

forma que melhor entendermos ser possível ensinar as nossas crianças. Com maior afinco, 

reiteramos:  

 

Educadores e educadoras que querem trabalhar gênero e orientação sexual na escola: 

não se intimidem. Toda a legislação educacional está do nosso lado. Todas as 

diretrizes para a educação básica, da educação infantil ao ensino médio, falam em 

gênero e sexualidade. A BNCC nos dá sustentação. Nossas leis e normas educacionais 

nos legitimam para fazer essa discussão com nossas alunas e nossos alunos. Todas as 

tentativas de aprovar leis proibindo o ensino de questões de gênero ou sexualidade na 

escola foram fracassadas. Ou seja, você, educador e educadora, está autorizada a falar, 

debater, ensinar sobre esses temas na escola. Podem tirar a palavra gênero do PNE. 

Podem vetar kit anti homofobia. Podem cortar o financiamento de todas as políticas 

educacionais em sexualidade. Enquanto o Brasil for uma democracia, ninguém pode 

impedir professora ou professor de dar a sua aula. De falar de desigualdade, 

discriminação, preconceito. De fazer pensar, questionar, para que cada criança, 

adolescente e pessoa adulta tenha autonomia para construir sua própria ideia e lugar 

no mundo. (BORTOLINI, 2020, p.39-40) 

 

Não devemos, portanto, recuar em abordar os estudos de gênero e do feminino no ensino 

de História, tampouco negar as fontes que delas tratam, tendo em vista a contribuição humana 

que seus desenvolvimentos podem trazer para dentro da sala de aula e, principalmente, para 

fora dela. Resumidamente, já que “[...] tanto no campo da pesquisa (em História) quanto na 

prática da sala de aula”, a linguagem dos mangás exige um autêntico esforço interpretativo, de 

leitura e decodificação, “de forma que a narrativa apresentada seja vista como uma fonte rica e 
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variada que suscite aprendizados, questionamentos e debates” (ISOLAN, 2020, p.243), seu 

poder de desordenar certezas e produzir incertezas está limitado, tão somente, a nossa vã 

criatividade de usufruí-lo com sabedoria, seja fazer história, seja para ensiná-la.   

Nesse sentido, enquanto docentes, e muito mais enquanto humanos, não podemos deixar 

de lado os invisibilizados e desfavorecidos na e pela história. Assim, ao escolher a história das 

mulheres como foco de nossa labuta, nos envolvemos menos sobre constituir novos territórios, 

e mais sobre mudar a direção do olhar, aguçando nosso faro historiador para enxergar, inclusive, 

o não-dito das fontes. É fato, afinal, que “[...] Faltam debates sobre a história das mulheres. E 

poderíamos nos perguntar: para que serve a história das mulheres? E a resposta viria simples, 

para fazê-las existir, viver e ser” (TEDESCHI, 2012, p.126), pois sua participação não só nos 

faz perceber a reflexão que detém para podermos (re)pensar a História e o seu modo de ensinar 

(LEITE, 2010, p.208), como possui valores que colaboram ricamente na incompletude 

constitutiva de nossa condição humana. Partindo desse pressuposto e desejo, cogitamos que, 

ousadamente, tais necessidades possam ser contempladas mediante o diálogo com as artes, ou 

especificamente, com as revistas em quadrinhos nipônicas.  

Entretanto, como o ensino de História vai se apropriar desse tipo de saber e de linguagem 

literária, ela precisa ser muito conhecida, estudada, buscando entender que fonte é essa e como 

ela foi produzida, para podermos manuseá-la bem em nossas pesquisas e, sobretudo, na sala de 

aula. É normal, contudo, encontrar dificuldades nessas novas relações. O novo, via de regra, 

sempre irá desestabilizar nossas rotinas. Não obstante, temos de ser, sempre que se possa, 

sempre que se queira, conscientes de nosso inacabamento, para podermos ir além dele próprio 

(FREIRE, 1996, p.28), renovando nossa prática docente, reforçando nossa própria humanidade. 

Para isso, o caminho das pedras tende a ser o trajeto mais doloroso, isto é, aprendendo e errando, 

mas provavelmente será a escolha ideal para fortalecer nossos pés nesse íngreme subida que, 

até então, desconhecemos - ao menos, por hora. Essa necessidade, na verdade, em dominar a 

linguagem dos quadrinhos antes de manuseá-la em sala, é para evitar que os docentes a utilizem 

apenas como suporte conteudista, para tornar claro para eles que a atuação das HQs no ensino 

de História pode ser bem mais que isso (VILELA, 2020, p.106).  

Em função disso, é salutar que o/a professor/a aprenda, ao trabalhar com esse tipo de 

fonte, fundamentos e aspectos importantes, acerca de quais os diversos tipos de conceitos foram 

construídos para lidar com as histórias em quadrinhos nesse viés pedagógico. Que perceba o 

processo e os contextos que consolidam sua recepção ainda marginalizada, bem como conhecer 

e estudar os/as pioneiros/as que inauguraram, por exemplo no Brasil, a problemática das HQs 

em sala de aula, como Vergueiro (2020a; 2020b; ), e Luyten (2000; 2005; 1975; 2021; 2011a; 
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2011b), parte dos responsáveis em trazer esse objeto de forma séria para dentro das discussões 

acadêmicas e mesmo fora delas. E, ainda, apreender tanto os termos técnicos que perpassam o 

entendimento e construção do objeto quadrinho, de como se cria e se dissemina para o público, 

bem como identificar as vantagens e desvantagens de sua apropriação enquanto material 

literário, quanto os limites de sua utilização hoje para o ensino de História ou para outra área 

afim. Tendo que, por fim, precisar refletir a maneira como podemos fazer uma análise e estudo 

de tudo isso para que nossos alunos e alunas tenham, a partir de uma questão como gênero, algo 

capaz de ser elaborado em cima de uma problematização que operamos sobre - e para - a 

história, não no sentido de estudá-la “[...] para contar tudo o que aconteceu, mas para construir 

uma problemática sobre o passado ou sobre um tema em perspectiva histórica” (DIAS, 2020, 

p.10). O que ensinar e como se apropriar desse saber histórico é, afinal, o ponto chave dessa 

busca.  

Dito isso, e após aprender sobre as suas estruturas e elementos, seremos capazes de 

captar nessas histórias em quadrinhos japonesas, responsáveis por também falar sobre nossas 

histórias, o modo como elas irão se encontrar – ou desencontrar – com nossas tramas, se 

encontram ou se desencontram com nossas tramas, de quais suas permanências e até onde vão 

as rupturas nelas abordadas. Enfim, conseguiremos pensar sobre a forma em que essas histórias 

serão – ou estão sendo – contadas, bem como saber identificar os impactos educativos que delas 

podemos abstrair e problematizar para diferenciar nosso processo de ensino-aprendizagem na 

disciplina História. 

Em suma, entender o mangá enquanto fonte histórica voltada para a pesquisa e, 

sobretudo, para o ensino de História, faz com que compreendamos a dinamicidade de seu 

acolhimento nos estudos históricos. Existem, de um lado, os mangás propriamente históricos, 

isto é, com temáticas bem definidas acerca de contextos históricos reais, como as grandes 

guerras mundiais, o holocausto, a escravização de pessoas asiáticas e negras nos séculos 

passados, os impactos causados das bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki, e por aí em 

diante. E existem, do outro lado, mangás com temáticas mais sutis, disfarçadas, transformadas 

parcial ou completamente pelo filtro da fantasia, tratando querelas da condição humana de 

forma avulsa, como a violência e o abandono, a desigualdade racial e de gênero, as ditaduras 

militares e os direitos humanos, a busca por felicidade e o poço da depressão, questões de classe 

e ascensão social, entre outros. No presente trabalho, nossa tarefa se esbarra nessa segunda 

descrição, tendo na obra Claymore um gancho sensível para se abordar e sentir discussões 

acerca do estudo de gênero na sociedade, voltado mais para uma história das mulheres 
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(re)pensada através da ótica do fantástico e da ficção literária, apresentada mediante uma 

história em quadrinhos japonesa. 
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3. (ES)QUADRINHO, LOGO SINTO: O VÉU NARRATIVO DO MANGÁ CLAYMORE 

 

Claymore é uma história mediada pela narrativa do fantástico, produzida e desenvolvida 

enquanto quadrinho de arte sequencial nipônica, chamado de Mangá, pelas mãos do japonês 

Norihiro Yagi. Sua publicação, em primeira mão, foi tutelada a partir do ano de 2001 pela 

revista semanal da Shounen Jump, com um total de 155 capítulos e 4 extras, organizados e 

distribuídos em 27 volumes, tendo seu final consagrado em dezembro de 2014. Toda a obra 

ficou a cargo da maior editora conhecida no Japão, a Shueisha, que desde 1968 tornou-se a mais 

popular e bem-sucedida revista japonesa de manga magazine. No Brasil, de 2009 até 2015, a 

Panini ficou encarregada de publicar este exemplar. 

 

Figura 2: Capa do primeiro volume lançado no Japão, da obra Claymore, em 2002. 

 

Fonte: Norihiro Yagi (2002, v.1, p.0) 
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Nascido em Okinawa, Japão, e iniciado seu trabalho como mangaká (quadrinista 

japonês) por volta do ano 1990, o autor Norihiro Yagi é também responsável por outras grandes 

obras no mercado japonês, a exemplo de Arcadia of the Moonlight, Soukyuu no Ariadne, 

Undeadman e Angel Densetsu. Contudo, seu estrelato, de fato, começou a ser construído com 

as vendagens astronômicas de Claymore, sobretudo em solo brasileiro, única de suas obras 

publicadas no país (SILVA, 2019, p.14), devido sua abordagem em assuntos tão delicados de 

forma tão sútil e cativante.  

Mesmo que o animê de Claymore, desenho serializado utilizado como divulgação do 

mangá no mundo ocidental,  não tenha conseguido espaço nem na TV aberta brasileira por se 

tratar de um gênero Seinen (geralmente voltado ao público mais adulto, com estilo realista e até 

contendo imagens de violência explícita em suas tramas), tampouco em qualquer outra 

plataforma streaming, obteve uma maior aproximação “[...] do público do país através de fãs 

que legendaram e disponibilizaram em sítios virtuais sem fins lucrativos para que outros fãs” 

(SILVA, 2019, p.14-16) tivessem acesso ao anime e, posteriormente, ao próprio mangá.  

É curioso, vale ressaltar, perceber o quanto Claymore inovou o próprio gênero Seinen 

que, até então, constituía-se num espaço narrativo geralmente composto por personagens e 

protagonistas masculinos por justamente ser desenvolvido para esse tipo de público em 

específico. Desse modo, graças a sua obra desenvolver uma história que destaca um elenco 

majoritariamente de mulheres guerreiras, bem como por evidenciar uma mulher enquanto 

protagonista, a lógica dominante desse mercado viu-se ultrapassada no momento em que sentiu 

seu paradigma ser, inesperadamente, subvertido. Conseguimos, portanto, afirmar:  

 

[...] que “é raro nos dias de hoje uma série com um elenco totalmente feminino, no 

qual a profundidade das personagens, história e drama são os objetivos, não apelo 

sexual ou estética vazia”. Esse posicionamento revela que além de destacar-se pelas 

personagens femininas, Claymore também quebra o estereótipo de que todos os 

mangás são hipersexualizados e machistas e/ou apresentam narrativas de pouca 

complexidade. (YEGULALP, 2014, apud SILVA, 2019, p.16) 

 

Entretanto, não é nossa pretensão defender a inexistência de posturas e permanências de 

cunho machistas/misóginos dentro do universo dos mangás nos dias atuais. Quer dizer, é 

verdade que “[...] a presença das heroínas nos mangás ganhou mais força”, sobretudo, “a partir 

da entrada das desenhistas nas revistas femininas,” todavia era nítida ainda a insistência em 

reproduzir temáticas socialmente comuns às mulheres, isto é, sobre relacionamentos amorosos 

(LUYTEN, 2000, p.136).  
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Felizmente, essa inserção das profissionais femininas na produção de mangás, tornou 

sensível, gradualmente, a visibilidade das heroínas, à medida que sua abordagem se tornava 

mais atrativa até por profissionais masculinos. Isso mesmo, esse avanço tornou os estúdios de 

produção de mangás mais íntimos para assimilar que tal presença feminina nos quadrinhos fosse 

também explorada por homens que se interessassem em investir e desenvolver histórias 

complexas com heroínas femininas sem, necessariamente, cair na tradição de sempre as 

restringir e as enquadrarem nas tão famigeradas discussões sobre amor e romance.  

Assim, por acreditar nessa e outras razões, anteriormente já mencionadas neste trabalho, 

escolhemos este singular quadrinho japonês como ponto de estudo para se entender e discutir a 

própria condição histórica da mulher na sociedade, em vista de seu poder literário instigar 

sensibilidades pertinentes no ato de sua apreciação. A par disso, precisamos primeiro apresentar 

partes essenciais da história para que, em seguida, possamos analisá-la, devidamente.  

 

3.1 ENTRE EMBLEMAS E SIGNOS: MOVIMENTOS INTERPRETATIVOS DA OBRA  

 

Logo, no que tange o mangá Claymore, percebemos que seu enredo pode ser assimilado, 

de cara, a uma atmosfera correspondente à Europa Medieval, dado o fato de ser “[...] possível 

‘ler’ o período histórico a partir de uma construção, das divisões territoriais, da composição dos 

personagens, entre outros elementos” (VERGUEIRO; OLIVEIRA, 2020, p.39). A partir de uma 

noção geográfica em que as quarenta e sete (47) regiões existentes na história se resumem a um 

único grande continente, as claymores são endereçadas a uma localidade específica de atuação 

de trabalho. Em vista disso, todas elas recebem números que servem para identificar tanto a 

região sob sua responsabilidade, quanto para definir classificação de cada uma, sendo as de 

dígito único as mais fortes e valiosas, enviadas aos locais de maior periculosidade, portadoras 

de alcunhas baseadas em seu estilo de luta, e os números mais altos, como a quarenta e sete, as 

mais fracas e irrelevantes, responsáveis por seções de menor risco.  
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Figura 3: Guerreiras, genericamente conhecidas como claymores 

 

Fonte: Norihiro Yagi (2002, v.5, p.185) 

 

Seu trabalho, em resumo, define-se em exterminar a existência de criaturas 

popularmente conhecidas como youmas8, monstros que se alimentam avidamente de vísceras 

humanas para sobreviver. Nesse sentido, como uma das habilidades mais naturais desses super-

predadores está em conseguir se disfarçar dos seres humanos devorados por eles, copiando 

perfeitamente características como voz, comportamentos e até mesmo de suas particulares 

memórias, se torna quase impossível de serem descobertos por pessoas comuns. Mediante este 

fato, o índice elevado de mortes só cresce enquanto depender apenas de humanos para que se 

resolva o assunto.  

Por este motivo, os únicos indivíduos capazes de identificar e distingui-los das demais 

pessoas, através do cheiro e da sede de sangue por eles exalados, são as guerreiras portadoras 

de claymores, descomunais espadas bastante utilizadas no medievo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Em algumas traduções livres realizadas por websites especializadas em japonês, comprometidas em 

disponibilizar gratuitamente o conteúdo dos mangás de fã para fã, também se utiliza termos como yomas ou yokais, 

todos com um significado semelhante a “demônio” ou “monstro”. Sendo, portanto, questão de preferência usar 

uma expressão ou outra.  
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Figura 4: Claymore (à esquerda) derrotando um youma (à direita). 

 

Fonte: Norihiro Yagi (2002, v.1, p.54-55). 

 

E como essas guerreiras não possuem títulos oficializados pela própria Organização a 

que pertencem, os habitantes criaram o costume de nomeá-las a partir de suas grandes armas, 

ou seja, chamando-as devidamente de Claymore. Outro fato, não menos importante, é que: 

 

As guerreiras claymore são seres híbridos que nasceram humanas, mas receberam 

enxertos de carne dos monstros em seus corpos e, desse modo, obtêm o poder 

sobrenatural chamado yoriki para combatê-los. Para lutar contra monstros, as 

guerreiras precisam de passar por um doloroso processo: transformarem-se em 

monstros, o que faz com que a humanidade a qual lutam para proteger as tema tanto 

quanto teme os youmas. A responsável por arregimentar essas guerreiras é uma 

misteriosa organização que não tem nome e que, ao longo da história, vai revelando 

seu verdadeiro propósito. (SILVA, 2019, p.15) 

 

É por meio dessa Organização que nossa protagonista, Clare, personagem chave da 

história, parte em busca de vingança por uma antiga amiga, Teresa. Conhecida também pela 

alcunha de “Teresa do Sorriso Abatido”, essa claymore passa a representar uma imagem 

maternal à Clare, quando ainda era apenas uma criança, em meio a uma relação improvável 

dentro dos termos de conduta e convívio entre as claymores: aproximar-se de humanos. Esse 

contato entre elas, apesar de ter um início confuso e desconfortável, resultou num laço intenso 

e cheios de significados, sobretudo, para nossa heroína.  
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Figura 5: De frente, Teresa, abraçando Clare quando criança, de costas. 

 

Fonte: Norihiro Yagi (2002, v.1, p.67) 

 

Por ser considerada a guerreira mais forte de sua geração, nenhuma de suas 

companheiras, tampouco a Organização, compreenderam o real motivo que levou Teresa a 

abandonar seu prestígio e posição. Mal sabiam, pois, que o calor dessa acidental relação era o 

único fio de corte que ela precisava, desesperadamente, encontrar e preservar. A separação das 

duas, portanto, trouxe graves consequências para a história de sua então amada criança. Assim, 

quando Teresa é assassinada por uma de suas semelhantes, após desobedecer várias regras da 

Organização, Clare se torna uma guerreira e segue uma jornada de tropeços e aprendizados 

durante suas batalhas. Seu objetivo, dessa forma, passa a ser derrotar Priscila, um Kakuseisha9 

de enorme poder, responsável pela morte de Teresa.  

 
9 “Ser Despertado” numa tradução livre, um tipo de criatura superior aos próprios youmas, mais resistentes e com 

mais apetite, difíceis de confrontar. Essas criaturas nascem quando uma claymore muito poderosa ultrapassa o 
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Figura 6: Acima, claymore Priscila transformando-se em Kakuseisha; abaixo, a claymore Teresa. 

 

Fonte: Norihiro Yagi (2002, v.5, p.55) 

 

A propósito, é válido pontuar, rapidamente, a maneira como elas utilizam sua força 

sobrenatural, o yoriki, e os riscos de seu gradual manejo. A princípio, como elas possuem as 

mesmas entranhas dos youmas, podem se valer também do seus poderes sobre-humanos. A cada 

nível de energia alcançado, mudanças vão ocorrendo. Por exemplo, ao usar 10% dessa energia 

seus olhos mudam de cor (de prateados para dourados); com 30%, os rostos começam a se 

distorcer; aos 50%, é a vez de seus corpos mudarem drasticamente de tamanho e forma; e após 

os 80%, fatalmente, o retorno para o estado natural se torne quase impossível. Isto porque a 

transformação proporciona um prazer equivalente ao sexual. Desse jeito, continuar aumentando 

a força, seja por necessidade, seja por prazer, é um caminho fadado para todas as guerreiras.  

 
limite de seu poder sobrenatural yoriki, proveniente dos youmas. Quando isso acontece, elas deixam de ser meio-

humanas e meio-youmas, para serem monstros completos, chamados também de “Devoradores Vorazes” ou 

“Predadores Vorazes”.    
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Figura 7: Claymore ao usar energia suficientes para distorcer o rosto e a cor dos olhos 

 

Fonte: Norihiro Yagi (2002, v.5, p.180) 

 

Conforme isso, antes de finalizarmos esta seção que se refere a apresentar as principais 

personagens e símbolos dessa trama, nos resta ilustrar um pouco sobre o grupo de pessoas 

responsáveis por criar o corpo das guerreiras claymores e submetê-las, mais tarde, às missões 

contra as criaturas youmas: a Organização (ou Instituição). Na verdade, semelhante ao caso da 

nomeação das guerreiras como “claymores” pelos habitantes, esse grupo composto por homens 

não dispõe de qualquer tipo de identificação e/ou apresentação, sendo conhecidos 

exclusivamente por Organização.  
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Figura 8: Ao fundo, a Organização, e uma claymore, de costas.  

 

Fonte: Norihiro Yagi (2007, v.12, p.136-137) 

 

Há quem também os chame de “homens de preto”, devido aos seus trajes inteiramente 

escuros. Esses indivíduos são encarregados de “visitar” as cidades que precisam de ajuda no 

extermínio de youmas, Após identificarem o grau da situação, enviam claymores cuja força seja 

equivalente à resolução do problema. Aparentemente, a razão de ser desse grupo demonstra ser 

voltado à proteção dos habitantes do continente, velando sua segurança. Contudo, entre outros 

segredos que, a posteriori, serão melhor desenvolvidos, a contratação desse serviço só acontece 

mediante o pagamento de um preço exorbitante realizado pelas pessoas da própria vila. Se não 

possuem dinheiro, a ajuda nunca vem. Se ao terminarem o serviço na vila e não pagarem 

corretamente, a Organização arranja uma forma de assassinar todas as pessoas ali presentes, 

sem exceção.  

Em suma, a primeira impressão ao ler a sinopse dessa história, pode ser a de uma 

narrativa genérica sobre vingança e redenção. Todavia, ficamos surpresos com as reviravoltas 
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de enredo, percebendo reviravoltas inteligentes para questionarmos inúmeras abordagens 

acerca da condição feminina diante de uma sociedade misógina, metaforicamente disfarçada 

pelos encantos da fantasia. Nos quadrinhos, é necessário desmontar todo o texto para poder se 

construir símbolos e signos, mostrando como, por exemplo, eles são gerados no decorrer da 

obra e entram em circulação no meio da(s) linguagem(ns) (PAZ, apud PLAZA, 2003, p. 97). 

Deste modo, conseguiremos desenvolver, sejamos alunos/as ou professores/as, uma história 

que possa ser vista por nós mesmos, dado os sentidos que iremos impregná-la com nossa 

bagagem de mundo, preconceitos, ideais e sonhos. E é sobre isso que queremos, aqui e agora, 

trabalhar.  

 

3.2 UM ESTUDO DO FEMININO: OS BERROS DA FANTASIA, OS ECOS NO REAL 

 

Nada mais justo, acreditamos, do que iniciar esta análise a partir da personagem com 

maior peso no enredo do mangá Claymore, a Clare. Como qualquer outra claymore, ela sofre a 

flecha do desprezo armada pelos olhares da sociedade, constantemente. Aliás, nenhuma 

guerreira foge a essa regra social. O debate, desta forma, tem de começar a contar da recepção 

que as pessoas fazem quando Clare chega na primeira vila mostrada na história.  

Logo, na imagem abaixo, fitamos o olhar penetrante e estático de Clare ao se deparar, 

novamente, com a recepção maldosa dos habitantes que a enxergam, de longe, aproximando-se 

de sua vila. Por não entenderem nada sobre as claymores, as pessoas ficam desconfortavelmente 

temerosas. Esse medo gera nelas, quase sempre, uma maior distância daquilo que está sendo 

observado. A partir do alongamento dessa distância, avistamos, cada vez menos, os pormenores 

que constituem e revelam os mistérios daquilo que, estranhamente, não temos intenção de 

compreender. Toda essa descrição é escancarada pelo espanto estampado nos rostos de cada 

cidadão, deixando evidente a insatisfação pela presença da guerreira. Tendo essa consciência 

em voga, as claymores preferem evitá-los, a todo custo.  
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Figura 9: Acima, Clare; no resto da página, pessoas da vila com medo de sua chegada. 

 

Fonte: Norihiro Yagi (2002, v.1, p.21) 

 



82 

 

É aí que, justamente, reside um dos mais eficientes suportes para a dominação masculina 

manter-se viva: o desconhecimento, posto “[...] que favorece a aplicação, ao dominante, de 

categorias de pensamento engendradas na própria relação de dominação” (BOURDIEU, 2016, 

p.114). O argumento, então, de não conhecer nada sobre a vida das claymores, ou mesmo das 

experiências femininas, da incerteza de sua natureza e valores, fundamenta a própria disposição 

em precisar “criar” ideais acerca delas. Ideias que, contraditoriamente, não possuem 

embasamento algum. E, apesar disso, ainda as considerarem imprescindíveis para que 

mantenham suas vidas resguardadas.  

Nessa perspectiva, é válido pontuar que as claymores na mesma medida em que são 

indispensáveis e procuradas para tornar as vilas seguras e protegidas dos youmas, são 

veementemente rejeitadas e objetificadas meramente como armas capazes de matar essas 

ameaças. Sua “serventia”, portanto, na percepção da sociedade, possui prazo de validade, num 

espaço adequado e em um tempo cronometrado, para se extinguir. Curiosamente, o autor, com 

ou sem propósito, ilustra essa tensão utilizando homens para comentar e julgar se há, realmente, 

necessidade dessa presença feminina em seu território. Como se, independentemente da posição 

que essas guerreiras – e mulheres - ocupam no espaço social, elas tivessem “[...] em comum o 

fato de estarem separadas dos homens por um coeficiente simbólico negativo”, condição essa 

que atinge e “afeta negativamente tudo que elas são e fazem” em público (BOURDIEU, 2016, 

p.130). Em outras palavras, o homem que depende, seja da força de uma guerreira, seja de 

qualquer habilidade desenvolvida por uma mulher, para se manter vivo ou ter alguma de suas 

necessidades atendidas, deve sentir – imaginamos - até a menor partícula de sua virilidade sendo 

corroída, lentamente, ou mesmo de seu domínio sendo involuntariamente ameaçado, 

furtivamente.  

Inclusive, para o povo japonês masculino, esse sentimento de virilidade em extremo foi 

fortemente alargado desde o período pós-guerra até a sociedade contemporânea, cenário esse 

que tornou propício a “[...] explosão de novos temas, e a canalização para a agressividade” 

voltada “para as histórias que focalizavam certos esportes, como o boxe e a luta livre, mais 

afeitos à descarga de hostilidade”, fazendo com que sua postura áspera em relação às mulheres, 

sujeitos que aparentemente desconhecem os horrores do campo de batalha e da violência, seja, 

com frequência, repreensiva (LUYTEN, 2000, p.28). 

Dito isso, esse estereótipo, na verdade, nos faz lembrar das mulheres que, assim como 

essas claymores, mesmo em situações equivalentes ao seu sexo oposto, o homem, por 

compartilhar a carne e o osso, os sentimentos e o sangue, a imaginação e a palavra, exercendo 

cargos e/ou funções culturalmente masculinas, ainda são consideradas subhumanas no sentido 
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de um valor que flerta, cruelmente, com a condição de inferioridade. É como se o serviço das 

claymores em proteger as pessoas pudesse ser aludido às funções biológicas (gravidez, parto, 

amamentação) a que as mulheres estão fadadas a cumprir, bem como às imposições histórico-

sociais de serviços domésticos e educadoras da prole (SILVA, 2018, p.69). O cálculo, 

geralmente, ocorre de tal forma: se uma mulher não quer engravidar, é taxada de egoísta; se não 

quer dar de amamentar, é uma criatura vil; e, por fim, se não executa as tarefas domésticas como 

“tradicionalmente” acontece, é apontada como preguiçosa, tendo até mesmo que ouvir “não 

saber ser uma mulher responsável” por conta disso. Caso as claymores não compareçam, ou 

mesmo não queiram ajudar, são odiadas; e mesmo que ajudem, não fizeram mais do que suas 

obrigações enquanto guerreiros. O valor da mulher, portanto, é sempre uma quimera mensurada 

pelo que faz ou deixa de fazer, quer queira, quer não.  

Ora, nem mesmo através do primitivo uso da força, enquanto ação digna capaz de 

conquistar um punhado de reverência, as mulheres nessa história são levadas em conta. Ao que 

parece, “[...] a força física não mais importa, mas a subordinação feminina permanece útil à 

sociedade” que, contraditoriamente, necessita de seus serviços, seja de qual for a natureza 

(BEAUVOIR, 2016, p.140). O que podemos remeter ao seguinte mito: para ser respeitado, 

deve-se possuir uma força razoável para lidar com qualquer situação. 

Em vista disso, pensemos bem: se “[...] numa sociedade em que toda capacidade 

encontra sua fonte na força brutal, a mulher era de fato inteiramente impotente” (BEAUVOIR, 

2016, p.135), podemos perceber através da história que envolve as claymores uma possível 

leitura de irrelevância neste ponto, para se pensar. Quer dizer, a respeito do valor acerca da 

imagem feminina, todas as mulheres retratadas no mangá possuem forças sobre-humanas e 

imponentes, isso é fato. Porém, nota-se obscuridades.  
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Figura 10: Acima, guerreira Undine; abaixo, uma claymore descobre seu segredo.

 

Fonte: Norihiro Yagi (2006, v.10-11, p.162.100) 

 

Como retratado acima, a guerreira de nome Undine, por exemplo, na busca de esconder 

suas fraquezas enquanto claymore (para nós, enquanto mulher), usa sua energia youma para 

deixar seus músculos, ininterruptamente, exibidos para todas as suas colegas e para a própria 

sociedade percebê-la como um ser forte o suficiente para ser temido e, decerto, reconhecido. 

Nessa lógica, sua aparência robusta pode ser interpretada como o “esforço inútil” das mulheres 

em provar o seu valor para a sociedade em que estão inseridas, cotidianamente, à espera de 

empatia e de respeito, de uma singela porção de sincero acolhimento. Sem demora, descobrimos 

na obra que Undine cristaliza essa imagem para ser aceita. 

O curioso, inclusive, é observar: “Por mais corajosa e determinada que seja a 

personagem feminina, é comum”, na verdade, “ela ser salva por homens, dando-se a impressão 

de que é fraca demais para vencer sozinha os obstáculos encontrados” (CARLOS, 2010, p.10). 

Em função disso, talvez, essa claymore opte em ser uma fortaleza constante, o máximo possível, 

para evitar ser subestimada e esnobada, seja pelos homens, seja por qualquer outra criatura. A 

parte deplorável, daí, provém do desgaste de manter uma aparência que não lhe pertence, mas 
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que talvez seja necessária aderir para poder se encaixar no mundo no qual, desumanamente, se 

vive.  

Partindo dessa lógica, quantas mulheres já não devem ter assassinado a versão de si 

mesmas que mais gostavam e proporcionavam-lhe bem-estar, somente para dar lugar a uma 

persona que pudesse ser melhor encaixada e notada, visível e razoavelmente respeitada pelos 

seus pares, pelos homens e pela sociedade? Essa conta, provavelmente, não deve nos resultar 

em boas notícias.  

Assim, seguindo a discussão das aparências, as indagações provenientes dessa ideia são: 

se as mulheres fossem “mais” fortes - isto é, encorajadas a também trabalhar o seu corpo desde 

cedo, já que “naturalmente, todo ‘ofício viril’ lhes é proibido” (BEAUVOIR, 2016, p.143) -, ao 

que poderíamos associar à expressão “forte como um homem”, seria mais valorizada, por 

exemplo, no mercado de trabalho? Será que passariam a ganhar salários justos mediante aos 

cargos exercidos por elas? Logo, o que tornaria as mulheres historicamente inferiores aos 

homens, se restringiria a um ponto ou aspecto em específico, ou a um processo estrutural e 

histórico mais denso? Ora, como “A ideia de que as mulheres são, fisicamente, menos capazes 

do que os homens”, presumivelmente, “ainda é aceita” (LOURO, 1997, p.73), não seria exagero 

inferir que todas essas questões acima elaboradas perderiam todo o seu sentido. Nesse viés, 

Simone de Beauvoir elucida:  

 

[...] está estabelecido que, em quaisquer circunstâncias insignificantes, o homem deve 

eclipsar-se diante delas, ceder-lhes o primeiro lugar; ao invés de fazê-las carregar 

fardos como nas sociedades primitivas, insistem em desobrigá-las de toda tarefa 

penosa e de toda preocupação, o que significa livrá-las ao mesmo tempo de toda 

responsabilidade. Espera-se que, assim ludibriadas, seduzidas pela facilidade de sua 

condição, aceitem o papel de mão e de dona de casa em que as querem confinar. 

(BEAUVOIR, 2016, p.162-163) 

 

Todavia, captamos que mesmo o símbolo da força presente em seus corpos, num mundo 

em que seu uso é de vital necessidade para sobreviver, as claymores permanecem destacadas 

como repulsivas e asquerosas, violentas e arrogantes. Não há, ao que parece, escapatória para a 

mulher ficar em paz consigo mesma enquanto habitar um território que, historicamente, nunca 

lhe pertenceu. Pois, se o que encontramos na história é um exercício perene de homens 

apropriando-se, arbitrariamente, da escrita história, “[...] não é de admirar que a exclusão da 

mulher tenha parecido e pareça ainda absolutamente natural” nos solos que pisam, nos recintos 

que visitam (PERROT, 1988, apud TEDESCHI, 2012, p.24). 

Em suma, percebe-se que o problema, na verdade, não reside tão somente em 

características fisiológicas e/ou físicas, mas também simbólicas. E o simbólico é, 
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irremediavelmente, uma estrutura resistente à dissolução, principalmente por fazer o subjugado 

ser partícipe de sua própria condição. Ou seja, mesmo que de forma alguma justifique sua 

inferiorização entre os pares, a mulher não está totalmente isenta de sua opressão e 

apequenamento social.  

 

Pelo contrário, é preciso assinalar não só que as tendências à ‘submissão’ dadas por 

vezes como pretexto para ‘culpar a vítima’ são resultantes das estruturas objetivas, 

como também que essas estruturas só devem sua eficácia aos mecanismos que elas 

desencadeiam e que contribuem para sua reprodução. O poder simbólico não pode se 

exercer sem a colaboração dos que lhe são subordinados e que só se subordinam a ele 

porque o constroem como poder. (BOURDIEU, 2016, p.62-63) 

 

Nesse contexto, há de se destacar, realmente, algumas das estratégias de produção da 

desigualdade de gênero, como as sociais e econômicas, as educacionais, as políticas e as 

trabalhistas. Inclusive, em maior evidência, as simbólicas. Quer dizer, tais estratégias incidem 

na aceitação também por parte das mulheres - bem como das claymores em aquiescer na posição 

de um ser Outro -, de sua própria condição histórica de submissão e inferioridade humana: um 

jogo confuso de consentimento, que é explicado e compreendido como fator de funcionamento 

de um sistema de poder, ou seja, que a dominação existe e torna-se comprovada a partir desta 

absurda postura condescendente feminina “[...] de sua inferioridade ‘natural’” (TEDESCHI, 

2012, p.39). Não pelo fato de serem passivas ou algo do tipo, e sim de que já estão interpretando 

personagens socialmente e/ou sexualmente educadas. Reconhecer os mecanismos que 

engendram os usos desse consentimento é crucial para uma correção de privilégios na escrita 

androcêntrica da história. 

As mulheres, mesmo mais jovens, são compelidas a serem subservientes, dizer sim e 

não incomodar ninguém - daí a noção, a princípio, de obediência. São elas que devem, inclusive, 

manter guarda aos portões que dão acesso ao calabouço das tradições históricas (religiosas, 

escolares, estatais, familiares etc.). Isto é, passam tanto tempo acostumadas a não contrariar as 

vontades do cujo chefe familiar ou qualquer outro homem membro da família nuclear 

tradicional, que se torna quase como incapaz de solicitar ajuda, denunciar abusos e maus tratos, 

tendo que lidar com circunstâncias muitas vezes contrárias as suas vontades e ações. Essa 

construção da identidade feminina, portanto, “[...] se enraíza na interiorização pelas mulheres, 

de normas enunciadas pelos discursos masculinos” (CHARTIER, 1995, p.40). Isso é real tanto 

pelo sentimento de responsabilidade e de culpa que detém, quanto do medo de serem taxadas 

de mentirosas, colocando sua palavra contra aquele que a “subsidia”, o homem, o marido, o 
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senhor da (sua) história (TEDESCHI, 2012, p.37-38). Para melhor desenvolver essa discussão, 

examinemos o trecho do mangá a seguir: 

 

Figura 11: Outras claymores de ranking mais baixo, caçoando do número alto de Clare.

 

Fonte: Norihiro Yagi (2002, v.5, p.129-130). 

 

Aliás, vale dizer que apesar de ser a protagonista, Clare nem de longe é a mais forte 

entre todas as outras criaturas, claymores, youmas ou kakuseishas. Incumbida de carregar o 

número mais elevado da Organização, Clare tem para si a menor posição no ranking, a 47ª, 

sendo a mais indigna e mais vulnerável das guerreiras. Quer dizer, mesmo que todas elas sejam 

iguais no quesito de constituição corporal e treinamento militar, o que as diferencia é 

exatamente o número que cada uma detém. Essa classificação, consequentemente, acaba 

servindo para segregar as mais fracas das mais fortes. Melhor dizendo, mesmo numa 

comunidade que compartilha uma identidade (serem mulheres guerreiras), há contrastes. 

Quando exploramos a obra, observamos isso na própria relação das mulheres com outras 

mulheres. Apesar do feminismo ter o objetivo e a causa de unir todas as mulheres num ideal de 

respeito, amor e liberdade, em outras palavras, unidas em torno de um grande guarda-chuva 

chamado gênero, ainda entram em conflito e segregam umas às outras, seja por força ou status, 

seja por raça ou classe, etc. 
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No que concerne o excerto da HQ acima exposta, os rostos das claymores são tomados 

por um ar de menosprezo, impregnando o ambiente com tons risíveis, ridicularizam a Clare por 

não ser uma “guerreira exemplar”. Os dizeres “Não acredito que ela está aqui!”, revela a 

intenção de afirmar que o espaço por elas ocupado não seria condizente com seu ranking 

claymore, ou melhor, não fosse uma mulher adequada e ideal para tal ocasião. Dado isso, 

captamos o quanto “[...] a visão androcêntrica do mundo é compartilhada por todos, mulheres 

e homens”, tanto que “nos passa despercebida, pois por estarmos sempre nela submersos, 

encaramo-la como natural, universal e imutável” (TEDESCHI, 2012, p.109). 

Logo, a noção de “claymore forte o suficiente” ou “mulher ideal” retirada desta cena, 

nos recorda dos preconceitos reforçados pela própria coletividade feminina, umas com as 

outras. Nesse sentido, é como se as mulheres não se constituíssem enquanto uma comunidade 

(unidade em comum), pois, já que não compartilham interesses e nem possuem solidariedade 

entre si, “[...] não têm os meios concretos de se reunir em uma unidade que se afirmaria se 

opondo” (BEAUVOIR, 2016, p.16), gerando um auxílio involuntário da manutenção de sua 

própria subalternidade.  

Obviamente, essa pre-disposição em ver as diferenças que existem entre si mesmas, está 

atrelada com uma nociva educação social e familiar - por que não escolar? – responsável por 

inserir padrões como beleza, delicadeza, comportamento e status nas suas vidas, engendrando 

uma aura de extrema competitividade entre a maioria das mulheres, da infância à fase adulta. 

Tanto que existem movimentos feministas negros e movimentos feministas trans, identidades 

que destoam da “identidade central” de uma ideia cristalizada e adoecida do que é ser mulher 

na sociedade: hétero, cis, branca e classe alta. 

Um exemplo simples disso seria o de uma mulher que ao ser percebida como arrogante 

e/ou de portar um físico incomum ao perfil feminino, ser considerada não como uma mulher 

diferente, mas como uma que se assemelha a um homem. Devido a isso, ela provavelmente será 

excluída de círculos sociais que entendam a mulher a partir de outro viés identitário mais 

próximo da gentileza e da fragilidade física comum. Isto é fato, pois a identidade possui 

finalidades inclusivas que “[...] se misturam com (ou melhor, são complementadas por) suas 

intenções de segregar, isentar e excluir” seus diferentes (BAUMAN, 2005, p.85). Daí ser 

comum, inclusive, de observar episódios de segregações internas dentro de cada movimento 

social, assim como bem acontece no movimento feminino. Ou seja:  

 

O princípio de identidade, no qual se baseava a filosofia clássica, continua existindo, 

visto por esse ângulo; chega até a adquirir validade mais poderosamente do que nunca, 

só que mudou de nome e aparece mais secundário, mais negativo, mais reflexivo em 
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uma dimensão. Onde havia identidade, deve aparecer indiferença, ou melhor, 

indiferença diferente. Diferença que não faz diferença é o título lógico da massa. De 

agora em diante identidade e indiferença devem ser entendidas como sinônimos 

(SLOTERDIJK, 2002, p.107).  

 

Em vista disso, essa indiferença entre as claymores, como bem ocorre com as mulheres, 

não ocorre de forma diferente. Todas compartilham exatamente o mesmo destino com os 

mesmos objetivos, mas digladiam-se por um mero pressuposto de superioridade dado ao 

número que carregam consigo. Se por um lado a identidade feminina, assim como todas as 

outras identidades (dos/as negros/as, da comunidade lgbtqia+, etc), remete-se somente às 

semelhanças socioculturais e mesmo históricas de um grupo, por outro lado, tem apreço em 

desprezar a singularidade da contextualização temporal, espacial, social, política e econômica 

de cada uma delas. Por isso que “[...] uma identidade coesa, firmemente fixada e solidamente 

construída” pode ser na mesma medida considerada como “um fardo, uma repressão, uma 

limitação da liberdade de escolha”, uma incapacidade que recua diante às novas brechas, “uma 

receita de inflexibilidade” para o agir humano, sobretudo o feminino (BAUMAN, 2005, p.60). 

Como apresentado anteriormente, estamos cientes de que a constituição e a origem do 

poder dessas guerreiras deve-se, substancialmente, pelo cumprimento da seguinte condição: 

deixar a Organização inserir as vísceras de youmas mortos (ou seja, de homens transformados 

em monstros), dentro de seus próprios corpos, ainda crianças, em todos os lugares. E é 

justamente por conta desta condição que são consideradas meio-humanas e meio-youmas. 

Apesar de sua habilidade de regeneração, a única ferida impossível de ser cicatrizada, mesmo 

após vários experimentos, é como representado no fragmento do mangá a seguir. 
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Figura 12: Clare acorda após uma batalha e surge “sem tratamento”, tendo que ser costurada. 

 

Fonte: Norihiro Yagi (2012, v.23, p.123) 

 

Para as guerreiras, essa cicatriz não diz respeito somente a uma mera questão estética, e 

sim a uma marca definitiva de sua constituição enquanto seres procedentes do sexo masculino10, 

denotando simbolicamente um tipo de dependência vitalícia de uma força e resistência que, 

originalmente, não lhes pertence. O padrão que institui e organiza seus corpos e suas 

representações, portanto, é o do corpo masculino (TEDESCHI, 2012, p.56), através de suas 

entranhas. Ao carregar esse estigma, são desautorizadas a esquecer aquilo no qual estão, 

permanentemente, relacionadas e, socialmente, lembradas.  

 
10 Essa informação narrativa só é revelada próxima a conclusão da obra, em que todos os youmas são, na verdade, 

homens transformados, à contragosto, pela própria Organização.  
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Dito isso, vale aqui montar um outro paralelo com a história das mulheres. Sabemos 

que, como bem lembra Pauline Schmitt-Pantel sobre a subserviência feminina, a dupla 

dependência feminina se divide em "[...] material, pois ela é criada a partir do homem, e 

existencial, já que é criada para o homem", servindo-o, sendo dele essência retirada para ter 

uma vida, um subproduto do primevo produto (SCHMITT-PANTEL, 2003, p.137). No que 

tange essa dupla subserviência feminina, enquanto essa parte material só é possível devido sua 

existência como subproduto da criação do homem, derivada especificamente de sua carne e 

osso, a existencial parte do pressuposto de que sua serventia é endereçada às necessidades 

estritamente masculinas. Toda essa dependência dual, e mais ainda emocional e psicológica, 

cultural e econômica, além disso histórica, pode ser facilmente relacionada às tradições e 

dogmas das sagradas escrituras cristãs. Dessa forma, não podíamos esquecer da famigerada 

alusão bíblica a que se sugere, pela Igreja Católica Romana, dos tempos imemoriais até o 

recente encontro do Concílio Vaticano II (1962-1965) em diante (SILVA, 2018), da mulher vir 

a partir dos resíduos do homem, adequadamente referida à situação exibida antes.   

 

Ora, a mulher fora criada a partir do homem, sendo o homem a obra primária e direta, 

já que fora criado por Deus. E a mulher, [...] fora criada a partir da costela do homem, 

sendo, portanto, obra secundária e indireta do Criador, dado que sua constituição 

advém da primeira criatura gerada e viva, o homem. (BÍBLIA, 1990, apud SILVA, 

2018, p.81) 
 

No mangá, as claymores têm tanto o sangue e as vísceras masculinas-demoníacas 

vertidas dentro de seus corpos (semelhante à Adão e Eva), quanto o papel social de servir a uma 

instituição/organização composta exclusivamente por homens (como o Vaticano, no quesito de 

cargos/funções eclesiásticas relevantes), nos levando à explicação da submissão e subserviência 

histórica da mulher, provenientes de princípios e valores cristãos, onde sua suprema vocação 

consistiria no próprio mistério bíblico (ALBUQUERQUE, 2010, p.70), ou mesmo, na referente 

obra, no sistema de regras elaborado e desenvolvido pela cuja Organização. Conforme dito, não 

é para menos que:  

 

As mulheres acusam a Igreja, umas de dentro, na esperança de transformá-la, outras 

de fora. Todas concordam em denunciar os estreitos vínculos daquela com as 

estruturas de poder social, econômico, político e, enfim, sexista. Sexismo este que se 

manifesta de maneira flagrante tanto na própria organização da instituição quanto em 

sua ideologia, em sua mitologia, em sua teologia. (CAHIERS du GRIF, 1975, apud 

SCHIMITT-PANTEL, 2003, p.144). 

 

Quer dizer, correlativo às mulheres, as claymores só passam a ter utilidade social após 

o consentimento de terem seus corpos modificados através de outros restos humanos, 
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especificamente masculinos, cumprindo deveres e responsabilidade de proteger os civis e 

preservar a paz no continente. E são úteis, pois acatam e executam as ordens para uma 

instituição que se diz responsável pela manutenção do bem-estar social do povo. Deste modo, 

essa analogia encaixa bem com a missão sagrada da gestação a qual a coletividade feminina 

está submetida pela sociedade, como ato e demonstração de amor, exercendo pretensamente o 

verdadeiro sentido de ser mulher, pois como delas se depende a civilização e o progresso desta 

(PEDRO, 2003, p.158), dizer “não” a este grande ato de alteridade seria o mesmo que consentir 

com sua exclusão em seu meio. Caso se opte, então, por não gerar filhos (ou seja, o não 

consentimento em ter seu corpo modificado), seu valor declina e escorre, com certa velocidade, 

pelas frestas sombrias de um bueiro esquecido. Mesmo essa modificação corporal seja 

proveniente de um acidente, violência ou deslize, a figura feminina não está isenta de abandonar 

tal destino. Daí: 

 

A gravidez indesejada, que só interrompiam tão tardiamente, colocava-as em situação 

bastante difícil. Aquilo que, para elas, poderia não ser reconhecido como uma pessoa, 

era, para o aparato jurídico-policial de uma sociedade hierarquizada por classe e 

gênero, uma vida ceifada. Apesar de a gravidez indesejada não ser apenas resultado 

de atos femininos, somente as mulheres têm sido responsabilizadas por tentar 

interrompê-la. A exclusividade dessa responsabilidade é emblemática da hierarquia 

existente nas relações de gênero de nossa sociedade. (PEDRO, 2003, p.166) 
 

Assim, independente de já terem disponibilizado seus corpos a um experimento na 

intenção de proteger e velar a vida das pessoas, as claymores têm uma incumbência de estar à 

altura de sua tarefa, não podendo vacilar por qualquer motivo que seja, desconhecendo o 

descanso de direito. Nesse sentido, sendo a maternidade a sua glória e a esterilidade sua 

deplorável maldição, a mulher desconhece a possibilidade de viver um meio termo ou mesmo 

a de negar completamente essa associação fortuitamente fixada pelo crivo do olhar 

androcêntrico (PERROT, 2003, p.17).  

Em vista dessa indiferença ou desrespeito, nutridos socialmente de forma banal, acerca 

do querer e da vontade das mulheres sobre o uso de seus próprios corpos, localizamos em 

Claymore uma atroz e pontual referência para debatermos esta conjuntura. A princípio, 

consideremos:  
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Figura 13: Um humano, protegido pelo código, tenta abusar sexualmente de uma claymore. 

 

Fonte: Norihiro Yagi (2002, v.3, p.173) 

 

Sentimos, no excerto anterior, a intenção de Yagi em demonstrar a bestialidade humana 

em ação, ao desenhar o semblante do homem de uma forma que lembrasse os próprios youmas. 

Melhor dizendo, a primeira impressão ao olhar e ler a página é a de que seja, de fato, um youma 

tentando imobilizar uma guerreira. Entretanto, ao prestar atenção durante a leitura, percebe-se 

que se tratava, nada mais, nada menos, de um homem sendo rejeitado após receber um “não” 

de uma mulher que, em termos de força e habilidade, lhe fosse superior. Tanto é que, reparemos 

bem, o autor estampa uma angústia de surpresa na face da claymore, onde mesmo ela achava 
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se tratar de um youma, ficando num estado de choque, constrangida e até imóvel ao descobrir, 

sem demora, a identidade de seu verdadeiro agressor.  

Assim, após rasgar as vestimentas da claymore e se deparar com a realidade de seu corpo 

cheio de cicatrizes, o homem esclarece não se importar ao vociferar seu verdadeiro propósito 

para com ela: “Vou fazer você sofrer”, isto é, estuprá-la. Ali, seu objetivo resumia-se em 

marcar, na sua memória, um sentimento de humilhação e vergonha, quando afirma “Você vai 

desejar nunca ter nascido”, causando uma violação não só no seu corpo, mas no espírito, uma 

ferida que, mesmo com o tempo, e ele cruelmente sabia disso, não poderia ser, em hipótese 

alguma, fechada. A par disso, a indagação que se instala é: qual a diferença entre o youma e o 

homem? Existe uma única ameaça nesse caótico universo? Quem, afinal, é o verdadeiro 

monstro na história? Seguimos pensando.   

A razão, na verdade, dessa cena ser possível, já que as claymores são bem mais 

poderosas que qualquer criatura viva, é que no mundo retratado pela obra, a Organização 

estabeleceu uma regra de ouro: um código de conduta e de restrição para todas elas. Esse 

código, comumente, as proíbem de atacar humanos, não importando as circunstâncias, 

quaisquer que sejam, compartilhada como a única maneira das pessoas confiarem nelas. Um 

humano poderia espoliá-la e importuná-la, até mesmo, como visto no exemplo anterior, agredi-

la e/ou estuprá-la sozinho ou com um grupo de pessoas, ainda assim elas não poderiam mover 

um dedo sequer contra eles.  

Em síntese, enquanto as claymores não podem incomodar e/ou machucar os seres 

humanos, com pena de sofrerem retaliação pela Organização, podendo até mesmo serem 

assassinadas por isso, relembramos as características presentes na cultura do estupro e da 

culpabilização constante a que (sobre)vivem, severamente, as mulheres. À vista disso, essa 

cultura do estupro, permeada pelas categorias de poder, hierarquia e patriarcado, é uma 

realidade em que “[...] coloca a mulher como objeto de desejo e de propriedade do homem”, 

onde são agredidas, abusadas e violentadas todos os dias, física e mentalmente, em via de dois 

caminhos, seja “pela imputação da culpa pelo ato à própria vítima (ao mesmo tempo em que 

coloca o algoz como vítima)”, insinuadas como desleixo e provocação da própria mulher, seja 

“pela reprodução da estrutura e simbolismo de gênero” (CERQUEIRA; COELHO, 2014, p.2). 

Michelle Perrot, historiadora e pesquisadora das temáticas de gênero e história das mulheres, 

elucida um pouco acerca das problemáticas envolvidas nestas impiedosas questões:   

 

O abuso sexual, o incesto, do qual, muito mais do que os meninos, são as meninas as 

vítimas dos pais ou dos irmãos, enterram-se na obscuridade dos lares. É necessária 

muita coragem, por parte dos interessados e mesmo da mãe, para ousar falar. Acima 
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de tudo, porque é difícil provar que houve estupro. De acordo com a lei, um homem 

sozinho não consegue vencer a resistência de uma mulher. Isso significa que a 

estuprada é necessariamente conivente e, portanto, não se trata de um estupro. Só se 

reconhece o estupro quando cometido por vários homens, em grupo. E a maior parte 

das denúncias é rejeitada e arquivada sem processo. Consequentemente, apresentar 

queixa é muito dissuasivo, mesmo porque pressupõe revelar o que há de mais secreto 

nas mulheres, sua intimidade sexual. Por isso elas se calam. Já não se atrevem a 

denunciar nem mesmo quando espancadas. (PERROT, 2003, p. 18-19) 

 

Assim, o abuso feito pelo homem é sempre terceirizado, pois há uma circunstância que 

o isenta e minimiza ao extremo a sua responsabilidade e culpa do e no ato. E essa culpa, 

geralmente, é toda jogada na mulher que, além de ser taxada como mentirosa, vai ser excluída 

de vários ciclos sociais por ser considerada com interesseira, promíscua e manipuladora, [...] a 

partir de suas decisões de como se vestir, se comunicar ou viver a sua vida, especialmente no 

campo sexual e afetivo” (ROST, 2015, p.262). Todo esse disparate é propagado por uma 

ideologia sexista responsável em “ensinar” às meninas “[...] que seus corpos são um objeto 

sexual e que por isso devem estar sob permanente vigilância” contra assédios e violências, das 

quais, se porventura ocorram, será tão somente pelo fato de não terem se dado o devido respeito 

(BORTOLINI, 2020, p.26). O exercício desta postura de domínio sobre o corpo alheio contém, 

decerto, vestígios que denunciam o quanto tal investida serve para regularizar, conter e 

imobilizar, também simbolicamente, o livre trânsito feminino.  

 
A dominação masculina, que constitui as mulheres como objetos simbólicos, cujo ser 

(esse) é um ser-percebido (percipi), tem por efeito colocá-las em permanente estado 

de insegurança corporal, ou melhor, de dependência simbólica: elas existem primeiro 

pelo, e para, o olhar dos outros, ou seja, enquanto objetos receptivos, atraentes, 

disponíveis. Delas se espera que sejam ‘femininas’, isto é, sorridentes, simpáticas, 

atenciosas, submissas, discretas, contidas ou até mesmo apagadas. E a pretensa 

‘feminilidade’ muitas vezes não é mais que uma forma de aquiescência em relação às 

expectativas masculinas, reais ou supostas, principalmente em termos de 

engrandecimento do ego. Em consequência, a dependência em relação aos outros (e 

não só aos homens) tende a se tornar constitutiva de seu ser. (BOURDIEU, 2016, 

p.96) 

 

Episódios de abuso sexual, como os descritos acima, persistem, ainda hoje, na vida de 

crianças e mulheres, talvez por não darmos a devida atenção de pensar, discutir e problematizar 

essa cultura do abuso, seja em casa, dentro do ambiente familiar, seja na escola, na atmosfera 

que se pretende formadora de pessoas críticas e conscientes.   

Desse modo, apesar de ser considerado um assunto tabu, é mais que necessário abordá-

lo, sobretudo na sala de aula, onde “[...] a criança leitora pode chegar a perceber e entender os 

contextos nos quais ela está inserida e reagir de diversas maneiras”, como “perceber-se como 

vítima de abuso sexual e instruir-se sobre tal situação” (GRAZIOLI, 2020, p.252). Pois, em 



96 

 

vista de uma realidade educativa que desfavorece o crescimento incorruptível das crianças, é 

preciso fornecê-las oportunidades, desde cedo, para “[...] construir para si um universo 

imaginário, chave de interpretação do mundo real” (BAJARD, 2014, p.44), responsável por 

aguçar novas maneiras de entender e questionar as próprias experiências e vivências no seu 

espaço.  

Em resumo, enquanto não aprendermos que quando evitamos e negamos conversar 

sobre sexualidade na infância, estamos inibindo “[...] ações pedagógicas voltadas à prevenção 

do abuso sexual, que permitiriam crianças reconhecer e denunciar violências”, continuaremos 

a recusar, voluntariamente, o próprio desenvolvimento emocional de nossos estudantes 

(BORTOLINI, 2020, p.28). Para tanto, estudar a fundo temas tão polêmicos é indispensável 

para a construção de uma mente atenta e protegida, capaz de indagar sinais e ir contra ações 

que insinuem qualquer tipo de violação de seus corpos.   

 Ainda na esteira sobre os efeitos dessa culpabilização feminina, vale informar que 

existem consequências enfrentadas pelas claymores quando se protegem das investidas dos 

homens, a fim de preservar sua integridade. Caso elas o fizessem, seria uma afronta contra a 

Organização, eles baniriam a cuja claymore e enviariam ordens para que outras guerreiras a 

executassem. Sem remorso, sem desculpas, sem adeus. E o pior, sem sujar as mãos de sangue, 

posto que obrigam, apaticamente, suas semelhantes a eliminarem qualquer parceira insurgente. 

Pois, lembremos, como a Organização é feita de homens, para homens, os sujeitos que 

cometessem tais violências contra as claymores, sairiam, como sempre, impunes. Portanto, e 

consequentemente, desrespeitar esse grupo androcêntrico seria, para qualquer uma delas, seguir 

um caminho, sem volta, para uma morte inexoravelmente imediata.  

 Em alusão, a imagem a seguir pode sugerir o quanto o machismo e a misoginia, 

pensamentos largamente utilizados em cada canto da sociedade e até mesmo veiculados hoje 

pelos meios de comunicação em massa (tv, cinema, internet, etc.) (MESESES, 2003, p.27), 

colocam as mulheres umas contra as outras, mesmo elas não tendo, às vezes, por falta de 

instrução e/ou de oportunidade de conhecer novas possibilidades de ver/interpretar o mundo, a 

consciência disso, por justamente se tratar de posturas tão naturais no dia a dia de todos nós. 
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Figura 14: Claymores reunidas para cortar a cabeça de Teresa, por ter agredido um homem. 

 

Fonte: Norihiro Yagi (2002, v.4, p.55-56) 

   

Em outros termos, ao notar a forma como as claymores são censuradas e agredidas na e 

pela sociedade por carregarem parte de um demônio dentro de si, mesmo nunca tendo 

machucado nenhum ser humano se quer, é análoga às mulheres que são tratadas como inferiores 

e constantemente humilhadas com tamanha naturalidade pelo vulgo, apenas por serem 

identificadas como indivíduos do sexo feminino, também passivas de retaliação caso 

denunciem abusos de toda sorte. Por conta, é valido proferir que as características biológicas 

contribuem para facilitar a manutenção dessa visão dicotômica entre os sexos, pois como 

existem distintos traços anatômicos entre as partes, se naturaliza também as distinções de 

tarefas, papéis e posições sociais através da factual observação do sexo macho e fêmea 

(TEDESCHI, 2012, p.71). O corpo, dessa forma, é o elemento que fundamenta a hierarquização 

naturalizada dos sexos biológicos na sociedade. Todavia: 

 

O essencial não é então, opor termo a termo, uma definição histórica e uma definição 

biológica da oposição masculino/feminino, mas sobretudo identificar, para cada 

configuração história, os mecanismos que enunciam e representam como “natural, 

portanto biológica, a divisão social, e portanto histórica, dos papéis e das funções. 

(CHARTIER, 1995, p.42) 

 

É por conta disso que essa “biologização do social”, conceito trabalhado por Pierre 

Bourdieu, entra decididamente como ponto chave dessa manutenção hierárquica do homem 
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para a mulher, ou seja, “[...] é o social que constrói a própria diferença entre os sexos biológicos 

de maneira conforme a uma visão do mundo enraizada na relação arbitrária de dominação dos 

homens sobre as mulheres” (BOURDIEU, 1999, apud TEDESCHI, 2012, p.80), e disso surgem 

justificações naturais da distinção dicotômica entre os gêneros. O demônio que a mulher 

carrega, portanto, seria seu próprio órgão genital, alvo historicamente delineado e “absoluto” 

para argumentar acerca de sua posição como ser secundário, um subproduto, o Outro. 

Enfim, o que retiramos dessa ideia, quando associada à obra trabalhada, é a de que além 

das guerreiras não terem, de certa maneira, escolhido esses caminhos, não passavam da esfera 

daquilo que chegava a ser “potencialmente” útil para alguma coisa (ou alguém): neste caso, 

matar youmas - monstros, para nós, metáforas para problemas causados e reforçados pelo 

próprio sexo masculino. No caso das mulheres reais, elas se esforçam o bastante para no fim 

não serem mais do que um “humano razoável” para a sociedade, condizente com sua condição 

descrita em “O Segundo Sexo”, de Beauvoir, como o Outro. 

 

 

Pôr o Outro é definir um maniqueísmo. Eis por que todas as religiões e os códigos 

tratam a mulher com tanta hostilidade. Na época em que o gênero humano se eleva 

até a redação escrita de suas mitologias e de suas leis, o patriarcado se acha 

definitivamente estabelecido: são os homens que compõem os códigos. É natural que 

deem à mulher uma situação subordinada. [...] Organizando a opressão da mulher, os 

legisladores têm medo dela. Das virtudes ambivalentes sagrada, ela se torna impura. 

[...] O Outro é a passividade diante da atividade, a diversidade que quebra a unidade, 

a matéria oposta à forma, a desordem que resiste à ordem. A mulher é, assim, votada 

ao Mal. (BEAUVOIR, 2016, p.116) 
  

Em face do exposto, notamos que esse código patriarcal pode ser proporcional ao 

elaborado pela Organização para as claymores, na pura intenção de controlar seus impulsos e 

seus desejos. Assim, explanar sobre o sistema patriarcal, tratado dentro do presente trabalho 

como a própria Organização personificada e abordada na trama de Claymore, pode nos 

proporcionar alguns debates interessantes. A partir da problematização desse grupo composto 

exclusivamente por homens, elemento narrativo na composição do referente mangá, 

identificamos características e aspectos bastante próximos, se não equivalentes, do modelo 

vigente patriarcal a qual estamos tão historicamente saturados em lidar.  

Por exemplo, a força para que as claymores possam proteger as  pessoas, enquanto 

serviço, ofertada pela Organização, é o mesmo poder que o patriarcado dá a mulher, isto é, a 

maternidade, posto que ambas não geram visibilidade nem status social, e ainda ficam fadadas 

a conviver com uma das mais pesadas pressões de toda sua existência: a de serem sempre 

ligadas ao cuidado não de si, mas do outro, seres definitivamente pensadas para e por ele 

(TEDESCHI, 2012, p.87-90).  
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Desta forma, na referida Organização, como já vimos, as guerreiras são tratadas como 

um ser objetificado, ao mesmo tempo úteis e descartáveis, isto é, com objetivos demarcados 

pelos homens que compõem esse grupo, desprovidas de qualquer valor subjetivo enquanto seres 

vivos. Colocando de uma outra forma, “nenhum fim lhes é proposto, aliás; a ação permanece-

lhes proibida” (BEAUVOIR, 2016, p.133), pois, além de serem impedidas de regar e cultivar 

seus próprios sentimentos em relação aos outros e a si mesmas, são tolhidas a escolher até o 

local onde queiram repousar e/ou trabalhar. E esta proibição, em específico, possui um 

significado que, em breve, ilustraremos.  

Para tanto, é importante conhecer um valioso detalhe: as guerreiras claymores são, em 

quesito de longevidade, quase imortais. Se nada apetecer contra suas vidas, vivem por séculos 

a fio, preservando a mesma aparência. Até aqui, tudo bem. Contudo, na história percebemos 

que existem "gerações de claymores", chegando a possuir, até onde possamos saber, mais de 

oitenta (80) gerações ao longo de todo enredo. E isso não faz sentido, dado os poucos séculos 

de existência dessa Organização. Quer dizer, muito embora elas morram, de fato, tanto nas suas 

batalhas contra youmas, como contra nas suas caçadas coletivas aos Kakuseishas, não seria 

suficiente para gerar uma demanda tão grande de claymores, a curto prazo. Daí, pensando nesse 

mistério, interligamos os pontos e confirmamos nossas dúvidas na medida em que a história 

prosseguia, revelando: o alto índice de mortalidade dessas guerreiras se dava, 

preponderantemente, por desacato à Organização, seja por nutrirem uma simples suspeita de 

seus reais objetivos, seja por uma grave prova de contestação as suas regras.  
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Figura 15: Claymores conversam sobre os possíveis interesses da Organização. 

 

Fonte: Norihiro Yagi (2002, v.6, p.68) 

 

Em vista disso, nota-se o espanto entre uma delas ao ouvir as hipóteses de uma outra 

claymore acerca do verdadeiro significado das coisas a que estão, há tanto tempo, habituadas a 

escutar e a consentir. Como um objeto que gradativamente perde seu valor, as claymores são 

assassinadas a cada sinal de rebeldia que expressam. Daí a consequência de várias gerações a 

fio, pois sempre a nova geração vem desprovida de incertezas e dúvidas no coração sobre as 

razões de ser da Organização e a origem dos youmas, bem como sobre a história da humanidade. 
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Na imagem abaixo, para complementar, aferimos acerca do incômodo que gera no grupo 

androcêntrico quando há uma guerreira que, surpreendemente, pensa: 

 

Figura 16: Durante reunião da Organização, a claymore levanta uma questão. 

 

Fonte: Norihiro Yagi (2006, v.11, p.105-108) 

 

Isto é, quando estas mulheres conseguem sobreviver muito tempo, este tempo torna-se 

mais que suficiente para surgirem dúvidas. E estas dúvidas, capazes de se transformar, mesmo 

que posteriormente, em questionamentos, são de caráter extremamente inconveniente à 

Organização. Logo, para que se evite crescer está dúvida em algo bem maior, podendo uma 

claymore contagiar diversas outras com suas indagações e inquietações, é cortado o mal pela 

raiz. São úteis, apenas; servem a um propósito. Quando este propósito, que as incubem, é 

envenenado pelo poder da reflexão acerca de suas próprias existências, são descartadas e 
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substituídas por novas guerreiras. Ao menor vislumbre de insurgência entre elas, a Organização 

elabora e as submetem a missões praticamente suicidas, fazendo dois trabalhos 

simultaneamente: dar cabo dos serviços mais difíceis e livrando-se de futuros incômodos ao seu 

sistema. Por isso o código de “não matar seres humanos” é levado tão a sério pela Organização. 

Na realidade, o que é visto com maus olhos, não é sua rebeldia em poder matar os 

cidadãos, é perceber que daí, ao contrariar uma regra, pode emergir nas claymores uma 

consciência capaz de questionar e se voltar contra a própria Organização – que, afinal, é 

composta apenas de humanos comuns. Como aludido, na própria obra, a Organização coloca 

as próprias colegas como vigias de suas semelhantes, tendo que ser penalizadas à vista de 

quaisquer indícios de dissidência com as normas sociais impostas por ela.  

Aliás, podemos esboçar, através dessas duas últimas páginas exibidas do mangá, duas 

possibilidades de análise. A primeira: embora a sociedade insista em julgar ser culpa das 

mulheres as ocorrências que elas mesmas sofrem, como perseguição, violência física e/ou 

simbólica (em casa, no trabalho, na rua), abusos sexuais e até homicídios, diversos estudos e 

estatísticas desmentem tal presunção, pois apontam o próprio meio social como o principal 

responsável desses deprimentes acontecimentos, seja por uma cultura arraigada na ideia 

apequenada sobre a mulher, seja numa história que demonstra suas severas permanências de 

outros tempos e espaços ainda repercutindo no imaginário contemporâneo.  

Dessa maneira, os efeitos extremos dessa dominação acabam na morte das mulheres. E 

essas fatalidades são compreendidas enquanto modalidade de homicídio qualificado, conhecido 

como “feminicídio”, que “[...] ocorre quando uma mulher vem  a ser vítima de homicídio 

simplesmente por razões de sua condição de sexo feminino” (BRITO FILHO, 2017, p.186). 

Embora exista a crença de que seriam apenas assassinatos, por coincidência, de um gênero 

específico, o do feminino no caso, desqualificando as intenções premeditadas dos algozes  - 

masculinos, em sua maioria -, o feminicídio tem como pressuposto uma escala bem maior e 

mais complexa para identificar casos como esses, pois  “[...] abrange toda a violência dirigida 

contra a mulher por ser mulher ou que afeta desproporcionalmente as mulheres” (CASTILHO, 

2015, p.4), nas mais variadas circunstâncias e proporções. Dito de outra maneira:  

 

[...] o feminicídio não é apenas uma violência exercida por homens contra mulheres, 

mas por homens em posição de supremacia social, sexual, jurídica, econômica, 

política, ideológica e de todo tipo, sobre mulheres em condições de desigualdade, de 

subordinação, de exploração ou de opressão, e com a particularidade da exclusão. 

(LAGARDE, 2006, apud BRITO FILHO, 2017, p.188) 
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Em vista do arcabouço literário demonstrado por Claymore, associamos que: como as 

claymores, mulheres guerreiras, são constantemente mortas ou assassinadas em serviço, 

causando pouca ou nenhuma comoção da sociedade ou da Organização a que pertencem por 

justamente não serem consideradas, nem de longe, seres humanos, enxergamos um paralelo ao 

feminicídio ainda muito comum nos dias de hoje, a qual denuncia, através de seus registros, a 

invisibilidade historicamente construída da mulher em sociedade, bem como da banalidade de 

sua morte. E estas expressões de crueldade são marcadas por coerções, delineadas tanto pelas 

ameaças de violência que obrigam “[...] as mulheres a seguirem estritamente as regras e leis 

patriarcais”, quanto por estimular, constantemente, “[...] que as mulheres desejem se submeter 

aos padrões machistas” (VITÓRIA; FARIA; MORENO, 2016, p.10). Como “O lugar da mulher 

na sociedade sempre é estabelecido por eles” (BEAUVOIR, 2016, p.111), escapar dessa 

caverna patriarcal, sozinhas, se torna tão desgastante – por geralmente não serem ouvidas, 

quando muito consideradas loucas - que, acreditamos, ser deveras complicado para unir forças 

a fim de contorná-la, dirá conseguir lutar contra esse sistema. 

Não menos importante, decerto, é entendermos que estas atrocidades não se devem por 

casualidades aleatórias, sem conexão alguma com as “[...] condições socioculturais históricas, 

que geram e permitem práticas atentatórias contra a vida, a saúde, a integridade, a dignidade e 

a liberdade da mulher” (BRITO FILHO, 2017, p.188), nem sermos fisgados por armadilhas que 

insinuam e transformam “[...] a violência, o poder e o conflito em problemas de falta de 

confiança e autoestima dos oprimidos ou, então, de dificuldade de comunicação” (DEBERT; 

GREGORI, 2007, p.22). Deixemos claro de que se trata, sem eufemismos, de um repúdio às 

experiências das mulheres, pela sua subestimável - mas indestrutível – diferença de ser, de viver 

e de (re)existir no mundo.  

 Na sequência, a segunda possibilidade de análise que identificamos foi: como as 

claymores são justamente os indivíduos que podem destoar de seus papéis e obrigações sociais, 

na fatalidade de arcar com implacáveis represálias, taxadas enquanto subversivas e insurgentes, 

tal desvio de conduta lembra a maneira como uma mulher pode ser, geralmente, associada a 

ideia de “vadia” ou “puta”, ora por rejeitar os pedidos e interesses de um homem, alegando 

poder de escolha, ora em querer expressar, abertamente, sua liberdade de selecionar seu tipo de 

vestimenta, de acesso aos espaços e de pensar com independência. Por isso, tudo que 

contribuísse, direta ou indiretamente, para ascender essa autonomia do sexo feminino na 

história era considerado exageradamente pernicioso (AZZI et al., 2008, p.347). Assim: 
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Evidenciamos que as dicotomias homem/mulher, corpo/mente, razão/emoção, 

público/privado, boa mulher/má mulher tem favorecido a naturalização de papéis 

sociais, onde a mulher é reconhecida pelo seu papel afetivo de cuidadora do lar, dos 

filhos e da família. Para àquelas mulheres que não seguem estes padrões, lhes é 

reservado o estigma da puta, daquelas que são imorais e que não tem a capacidade de 

cuidados, principalmente do homem, pois não estariam cumprindo com os seus papéis 

sociais. (PRZYBYSZ, 2017, p.333) 
 

Semelhante à forma como as claymores são taxadas de rebeldes na trama, as mulheres 

são prisioneiras do estereótipo de “puta”, pois, já que cada alma feminina “[...] deveria ser 

educada para a submissão, a modéstia e a piedade, destinada a ser” uma criatura perenemente 

imperceptível (AZZI et al., 2008, p.139), a preferência da família, da igreja e da escola seria a 

de poder encerrá-las “[...] em uma espécie de cervo invisível”, num “confinamento simbólico”, 

(BOURDIEU, 2016, p.47), no desejo de cristalizar suas  imaculadas essências - forjadas por 

essas mesmas instituições – para evitar inconvenientes dissidências por elas praticadas e/ou 

mesmo pensadas. É justamente essa marcação simbólica que fabrica as diferenciações sociais 

e suas respectivas identidades, dividindo as mulheres seja entre as “boas”, as santas obedientes, 

e as “más”, as que desviam dos padrões sociais, responsável por classificar quem pode fazer o 

que e quem pode ir aonde (WOODWARD, 2000, apud PRZYBYSZ, 2017, p.141), seja 

classificadas entre as “certas”, caso “[...] vivessem apertadas em cintas, amordaças e contidas”, 

e as “erradas”, as “que conseguissem fugir da coleira uma ou duas vezes na vida” (ESTÉS, 

1994, p.8). 

Nesse sentido, cada instituição tem sua maneira particular de articular essas 

permanências e movimentar essas regularidades dentro – e às vezes, fora - de seus respectivos 

espaços de domínio, mantendo viva, mascaradamente ou não, a reprodução dessas ideias que 

cerceiam a mulher. A saber: 

 

O trabalho de reprodução esteve garantido, até época recente, por três instâncias 

principais, a Família, a Igreja e a Escola, que, objetivamente orquestradas, tinham em 

comum o fato de agirem sobre as estruturas inconscientes. É, sem dúvida, à Família 

que cabe o papel principal na reprodução da dominação e da visão masculinas; é na 

Família que se impõe a experiência precoce da divisão sexual do trabalho e da 

representação legítima dessa divisão, garantida pelo direito e inscrita na linguagem. 

Quanto à Igreja, marcada pelo antifeminismo profundo de um clero pronto a condenar 

todas as faltas femininas à decência, sobretudo em matéria de trajes, a reproduzir, do 

alto de sua sabedoria, uma visão pessimista das mulheres e da feminilidade, ela 

inculca (ou inculcava) explicitamente uma moral familiarista, completamente 

dominada pelos valores patriarcais e principalmente pelo dogma da inata inferioridade 

das mulheres. [...] Por fim, a Escola, mesmo quando já liberta da tutela da Igreja, 

continua a transmitir os pressupostos da representação patriarcal (baseada na 

homologia entre a relação homem/mulher e a relação adulto/criança) [...]. De fato, é 

toda a cultura acadêmica, veiculada pela instituição escolar, que, em suas variáveis 

tanto literárias ou filosóficas quanto médicas ou jurídicas, nunca deixou de 

encaminhar, até época recente, modos de pensar e modelos arcaicos (tendo, por 
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exemplo, o peso da tradição aristotélica que faz do homem o princípio ativo e da 

mulher o elemento passivo) e um discurso oficial sobre o segundo sexo [...]. 

(BOURDIEU, 2016, p.120-122) 

 

Mediante isso, encaramos o fato de que, parecidas com as claymores que há séculos 

sofrem o desprezo e os infortúnios do domínio da Organização, as mulheres, dado o esforço 

conjunto de tantos grupos e instituições unidos para apequenar seu lugar no mundo, estão entre 

os agentes mais humilhados e oprimidos, os sujeitos, por excelência, mais desprivilegiados da 

história (SCHMITT, 2016, p.3). Então, consoante ao citado acima por Pierre Bourdieu, ficamos 

inteirados de que essas lanças jogadas às mulheres tem origens distintas, onde cada uma se 

propaga no social com características, argumentos, ritmos e impactos próprios, gerando 

consequências variadas que vão desde segregar e menosprezar as mulheres a ceifar suas vidas, 

cotidianamente.  

Logo, ao tomar consciência dessa interiorização e reprodução, responsáveis por criar os 

códigos e direitos femininos e masculinos, percebemos como “[...] os homens têm direito a 

família, a vida pública, sexualidade, trabalho”, ao contrário das “mulheres que tentam o direito 

à vida pública, sexualidade, trabalho, dentre outros,” sendo, por força de um sistema social que 

marginaliza suas emoções e seu amor próprio,  “consideradas deslocadas, masculinizadas, 

abjetos, putas” e impuras (PRZYBYSZ, 2017, p.118).  

Tudo isso nos leva a pensar, desta forma, o quanto a dimensão cultural e familiar cerceia 

o livre conhecimento, de pensar fora do aquário, acreditando piamente que todo o mundo se 

restringe exatamente ao cubículo tangível a frente de seus olhos. E quando acontece este voo 

para fora da caixa, é comum e até naturalizado serem taxadas de “putas” e extremamente 

egoístas, pois justamente não estariam pensando no outro – o marido, o irmão, a prole que ainda 

nem nasceu - mas em seu próprio regozijo. Vulgarizar os caminhos, quaisquer que sejam, 

traçados pelas mulheres a partir do pressuposto de seu sexo biológico está, fortemente, atrelado 

ao imaginário de ter o referido aval social para fazê-lo, sem culpa e com diversão, sem medo e 

com prazer. 

Felizmente, e à contragosto, o feminismo vem dando prioridade às batalhas pelo direito, 

inalienável, ao corpo e ao prazer das mulheres, sempre contrariando tanto o patriarcado, sistema 

esse compreendido como o poder dos homens em submeter a mulher na condição de escrava 

(PEDRO, 2005, p.79), quanto “[...] diversas outras opressões sofridas pelas mulheres” 

(CAETANO, 2018, p.4).  

E é atravessando essa senda que cruzaremos com nosso objetivo final de análise em 

associar a beleza literária das claymores enfrentando os homens da Organização, correlativo a 
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um futuro em que as mulheres possam, definitivamente, aniquilar o nefasto sistema patriarcal 

de suas histórias, de suas experiências, de suas vidas. Assim, após uma guerreira decidir ir até 

as instalações da Organização enfrentá-la, sozinha, nos deparamos com o seguinte diálogo:  

 

Figura 17: Claymore discute com a Organização sobre o motivo de não as conhecer bem. 

 

Fonte: Norihiro Yagi (2011, v.21, p.21) 

 

Para nós, o tratamento da sociedade e do sistema patriarcal para com as mulheres 

consegue traçar conexões bastante próximas da narrativa e dos elementos ficcionais abordadas 

na obra claymore, podendo servir como intrigante ponto de partida para se conversar e 

promover possíveis afetividades no e com o ensino de história acerca das relações de gênero. 

Dito isso, tal situação fictícia detém traços para se pensar a própria era patriarcal a que estamos, 

sobretudo as mulheres, submetidos.  

Além do patriarcado manusear o corpo da mulher em prol de uma perpetuação da 

espécie e reforçar a obrigatoriedade visceral que tem em educar suas proles, chegando até a 

projetar suas imagens como indivíduos emancipados, respeitados e bem amparados na 

sociedade, tem como natural o ato de desdenhar e rebaixar os seus mais profundos sentimentos 

(MATURANA, 1998, apud ARAGÃO, 2011, p.174). Como retratado na imagem anterior, onde 

a guerreira constata essa grave falta cometida pela Organização que, continuamente, as 

percebem como meros objetos descartáveis de valor efêmero, é por não possuir qualquer apreço 

às mulheres que esse modelo patriarcal desconhece o que se passa em suas mentes e em seus 

corações. Com semblante dominado pela calma, vemos o homem da Organização sem expressar 
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qualquer reação diante o desabafo da claymore, denotando a ideia de já ter plena consciência 

de tudo, inclusive da naturalidade social existente em relação a isso, por ser parte indissociável 

da própria forma de agir e pensar do grupo em questão.   

Quer dizer, essa indiferença patriarcal com o sexo feminino não se dá, todavia, de 

qualquer maneira, posto que possui um arcabouço imagético produzido tão somente para ver, 

nelas, uma criatura destituída de valor. E isso só se é possível por ser um sistema constituído 

enquanto pacto masculino, feito de homens para homens, para garantir a opressão da mulher, 

uma “solidariedade” capaz de estabelecer e manter o controle sobre as mulheres 

(HARTMANN, 1979, apud SAFFIOTI, 2004, p.104). Mantido por meio da cultura, o 

patriarcado se perpetua e se dissemina “[...] de modo a tentar usar a própria cultura como 

justificativa – inútil – para ações e imposições próprias do machismo e das questões de gênero” 

(CAETANO, 2018, p.2-3), elaborando maneiras aprimoradas de propagar suas ideias através 

de cada partícula social que, decerto, “[...] circulam nos mais diversos níveis de ideologia 

dominante”, sem que muitas vezes seus preconceitos sejam percebidos como tal, pois se 

instalam confortavelmente “nos provérbios populares, na moral tradicional, em antigos 

costumes, na letra dos sambas (das músicas)” (KONDER, 2009, p. 158). Os fundamentos 

geradores dessa segregação de gênero, portanto, são praticamente inescapáveis, posto que como 

soam tão naturalmente, passam facilmente despercebidos por todos. 

Essa lógica, inclusive, não se torna diferente dentro do mangá analisado, dado que todas 

as manifestações culturais apresentadas para o leitor (festividades, tradições, ditos populares, 

relações de gêneros) possuem pujantes raízes a favor da ideologia dominante semeada pela 

Organização. Nessa ficção, é senso comum o entendimento de que: a Organização é o bem, os 

youmas são as figuras do mal, e as guerreiras apenas prestam o serviço para essa benigna 

instituição, não sendo boas (pois são metade-humanas e metade-youmas, logo desconfiáveis), 

nem sendo más (já que, apesar de tudo, derrotam youmas e protegem os humanos). Esse 

raciocínio, venturosamente, estava para ser colocado em xeque por quem o protegeu, mesmo 

sem saber, por tanto tempo. As claymores, em dado momento, começam a dizer “não” ao 

sistema.  

Antes disso, há um ponto, ainda não desenvolvido, que é válido destacar acerca do 

enredo. Ao sabermos como opera a Organização quando avistam claymores rebeldes em seu 

terreno, devemos considerar outros segredos. Se uma rebelde escapar de sua execução, o que 

ela se torna? Uma desertora. Sendo desertora, ela possui livre acesso por todas aquelas terras 

do continente as quais sempre trabalhou. E lembremos, elas são indicadas às regiões, logo não 

podem escolher onde vão trabalhar. Até as próprias pessoas das vilas não podem transitar 
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livremente para tão longe de suas casas, mediante o medo dos youmas no caminho. Então, os 

habitantes permanecem, sempre, no mesmo local de origem. Como existem quarenta e sete (47) 

regiões importantes, ao todo no continente, e são, justamente, quarenta e sete (47) guerreiras 

disponíveis e destinadas a cada uma dessas regiões, não se tem grandes esperanças de 

descobrirem novos lugares além daqueles aos quais estão habituadas a caçar youmas. A não ser 

que sejam insurgentes vagando pelo continente.  

Desta forma, se por acaso, alguma delas, ao entrar em contato com uma região que 

jamais ouviu falar de claymores, de youmas e/ou da Organização, uma reflexão se tornaria 

evidente: o caos e a desordem causados pela presença dos youmas não seria um caso universal, 

mas regional. Logo, se perceberia que, na verdade, a Organização é quem cria o problema (os 

youmas) e a própria solução (as claymores), sendo o dinheiro arrecadado desses serviços 

direcionados a outros interesses pré-estabelecidos em sua criação. Quer dizer, as próprias 

criaturas, as claymores, que são usadas para deter o grande problema daquele continente, os 

youmas, podem ser ao mesmo tempo aquelas capazes de irem contra os princípios da 

Organização que as gerou, destruindo-a consequentemente. E esse é um dos maiores medos da 

Organização: o veneno da liberdade.  

Assim, para manutenção de si mesma, a Organização substituem-nas a fim de perpetuar 

seu primevo interesse e objetivo naquelas terras: a da dominação de todos os povos, dos homens 

e, especialmente, das mulheres. Nesse viés, é vital o uso que dispõem dessas guerreiras 

chamadas claymores, mesmo sabendo o risco que nelas mesmo repousa: do questionamento e 

da desordem, da desobediência e do confronto. De chegar a tal ponto: 
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Figura 18: Claymores se reúnem para extinguir a Organização que as oprime. 

 

Fonte: Norihiro Yagi (2008, v.15, p.173-174) 

 

E é então que se sentem aptas a escolher: rejeitar a Organização. Somente a partir deste 

ponto que, definitivamente, o comodismo e a subserviência deixam de ser opção e a insurgência 

e a emancipação passam a percorrer pelos poros de cada canto dos corpos destas mulheres. É 

essa bagunça que troca tudo de lugar, a responsável por movimentar e deslocar o espaço em 

que se vive e de querer mudar, logo em seguida, o que há lá fora, identificando a Organização 

como agente desses conflitos e a sociedade como cúmplice.   

Decididas a ir contra a própria história, trajadas de preto como se preparadas para uma 

despedida fúnebre, elas são a aparente solução de uma condição forjada por interesses ocultos 

alheios, e são, ao mesmo tempo, a solução para construir a própria liberdade de si e do(s) 

outro(s). Por isso que eles mandam caçá-las a qualquer problema à vista que causem, pois elas 

possuem o poder necessário para reverter um processo histórico a que foram compulsoriamente 

submetidas: a da invisibilidade e, sobretudo, da subserviência.  

Daí que a escolha de desertar (leia-se questionar o sistema) se torna um fenômeno 

indesejado pela Organização. As claymores, nessa perspectiva, em relação às mulheres, 

guardando as proporções, são educadas a não ter (espaço para) escolhas, por isso mesmo quando 

desertoras, precisam padecer junto aos dogmas para elas ensinados. Pois, uma guerreira que 

desobedece, é uma guerreira potencialmente livre. Livre para o que quiser, inclusive para 

conhecer novas territorialidades. E aqui, interpretamos essas novas terras como a necessidade 
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de conhecermos novos horizontes e perspectivas sobre o mundo, aprendendo novas maneiras 

de entendê-lo e viver nele. A seguir, quando as guerreiras estão num impasse durante o 

confronto com a Organização, a líder cai pedindo desculpas enquanto ouve, 

surpreendentemente, o agradecimento de uma de suas companheiras: 

 

Figura 19: Conversa entre claymores acerca da oportunidade em poder exercer a liberdade. 

 

Fonte: Norihiro Yagi (2012, v.22, p.107) 

 

Esse sensível diálogo aponta uma máxima certeira: nem todos/as possuem a chance de 

tentar lutar pela sua própria liberdade. Como na figura acima, ao se deparar com a situação, 

Deneve, a claymore que está em pé, fica satisfeita por ter dado ouvidos a sua companheira nessa 

empreitada contra a Organização, por justamente significar uma oportunid1ade de poder 

emancipar-se com suas próprias mãos. É interessante notar que a líder da rebelião, Míria, a 

claymore prostada de joelhos, colocava todo o peso dessa batalha contra a Organização sobre 

seus ombros, o que nos faz lembrar da solitária existência a que padecem os/as heróis/heroínas 

de uma história. Todavia, próximo ao fim, entendeu, enquanto heroína, que elas “[...] só tem 

alguma chance de vencer apoiando-se nos outros, incontáveis, que não são heróis” (COMTE-

SPONVILLE, 2007, p.69), um excelente conector acerca da ideia das mulheres unirem-se como 

comunidade, em um movimento de apoio mútuo, juntas, por elas e por todas as outras. Essa é 
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uma das razões de ser do germe que brotou o movimento feminista pelo mundo, a união das 

mulheres em favor da liberdade.  

Logo, a luta feminista, apesar de persistir as injustiças e as desigualdades de gênero 

mesmo diante tantas conquistas e avanços históricos realizados (SCHMITT, 2016, p.26), hoje 

melhor consolidada junto a outros movimentos sociais com pautas diferentemente equivalentes, 

vem passando o bastão de mulher para mulher, entre tantas perseguições e assassinatos para as 

que pretenderam e instigaram mudanças e liberdade para todas. 

Porém, essa ousadia de almejar e tatear a liberdade, isto é, liberdade enquanto uma 

ampliação de um leque maior de alternativas a se selecionar, é vista com desdém e com aversão, 

um pecado, uma transgressão. Liberdade não é, deixemos claro, fazer tudo, não tem a ver com 

infinitas opções ou o famigerado livre-arbítrio, mas um processo, uma escolha da qual não se 

pode eximir, já que “[...] ninguém nasce livre; torna-se livre” (COMTE-SPONVILLE, 2007, 

p.26). Aliada a esse sentido, a liberdade se trata, na obra – e por que não uma leitura voltada à 

história das mulheres -, tão somente a possibilidade de escolher outro caminho, caminho este 

diferente daquilo que foi educado a sentir e a seguir (SILVA, 2018). Dar vasão a esse ímpeto 

de liberdade causa transformações e insinua transgressões dos costumes sociais, “[...] posto que 

tal exercício em vigor se torna capaz de permitir e impulsionar a deseducação de tradições” 

(HOUBRE, 2003, p.94) historicamente acimentadas.  

Em outras palavras, a maior busca delas é, certamente, também em paralelo às mulheres 

que conhecemos, a liberdade! Não qualquer liberdade que se pretenda anarquia de vontades 

pessoais, uma liberdade que entoe e promova o acolhimento de uma igualdade baseada na 

diferença (BEAUVOIR, 2016). Liberdade para também errar, por que efeito de uma ou mais 

escolhas (SILVA, 2018). No mais, lançada ao mundo, responsável por tudo o que fizer, sua 

condição é a de ser condenada a ser livre (SARTRE, 1973, p. 15). Como resultado dessa 

liberdade que é processo e construção de sua vivência, as mulheres, representadas literariamente 

por essas guerreiras, precisam ser consideradas e respeitadas, urgentemente, como indivíduos 

autônomos, aptas a edificar sua própria história. Ademais, por meio desse viés: 

 

É necessário realçar a capacidade de resistência das mulheres, aos arranjos opressivos 

em diferentes contextos, por exemplo, no âmbito do Patriarcado, como também de 

substituir a visão da mulher como puro objeto do sistema de dominação masculina, 

pela crença de que todas são capazes de constituir seu próprio destino. (SCHMITT, 

2016, p.13). 

 

Em miúdos, quem mantém parte desse sistema em pé, funcionando, responsável por 

inibir a projeção de seus destinos, e quem pode virá-lo de ponta-cabeça, erradicá-lo, assolando 
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suas ideologias contra a parede, são elas: as mulheres. Mediante o semblante da guerreira 

abaixo, decidida em pôr um fim definitivo às correntes que cerceiam sua liberdade, percebemos 

a mulher, distante de ser definida como realidade imóvel, como um incessante vir a ser capaz 

de confrontar o homem e de definir suas possibilidades de agir através desse contato 

(BEAUVOIR, 2016, p.62). 

 

Figura 20: A última e a definitiva investida de uma claymore contra a Organização.

 

Fonte: Norihiro Yagi (2011, v.21, p.16-17) 

 

Daí provém o pavor dessa Organização em ser comprometida, por sua vez, pela 

existência ameaçadora das guerreiras que eles mesmos criaram: a indisciplina delas, 

consequentemente, é o único poder capaz de sacudir os dogmas e as estruturas de dominação 

desse grupo androcêntrico; a sua rebeldia, ativa e viva, é o espírito inquieto da mulher-selvagem 

que trama e imagina “[...] mil astúcias para burlar as proibições, a fim de atingir os seus 

propósitos” (SOIHET, 1997, p.403). O sistema, destarte, temia a força das mulheres em revirar 

e reconstruir a (sua) história. A luta das claymores contra a Organização pode ser interpretada, 

portanto, e para nós, como a própria luta de todas as mulheres e do movimento feminista contra 

o sistema opressivo do patriarcado.  

No mais, ao estudar a obra Claymore parece, surpreendentemente, que estamos diante 

uma insurgência das mulheres contra o sistema patriarcal. Mesmo aquelas em que a educação 
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moralista tradicional, com veias fortemente religiosas e/ou patriarcais, pôs em comodidade, 

quase num estado de inércia, seu estado de espírito autônomo, as mulheres permanecem com 

um olhar voltado, nem que seja dentro de seu mais profundo íntimo, para além do cenário de 

suas conhecidas brechas. 

Afinal, uma hora ou outra, institivamente, elas sabem muito bem “[...] quando as coisas 

devem morrer e quando devem viver; elas sabem como ir embora e como ficar” (ESTÉS, 1994, 

p.10), podem estar submetidas a algo ou alguém, mas seu tempo não tarda em chegar. É sobre 

esta condição a que a escritora e psicóloga Clarissa Pinkola Estés, mediante sua experiência de 

forjar mitos para e com suas pacientes, chama de Mulher Selvagem, um arquétipo indestrutível 

dos ares femininos, ao pronunciar:  

 

A Mulher Selvagem é a saúde para todas as mulheres. Sem ela, a psicologia feminina 

não faz sentido. Essa mulher não-domesticada é o protótipo de mulher... não importa 

a cultura, a época, a política, ela é sempre a mesma. Seus ciclos mudam, suas 

representações simbólicas mudam, mas na sua essência ela não muda. Ela é o que é; 

e é um ser inteiro. Ela abre canais através das mulheres. Se elas estiverem reprimidas, 

ela luta para erguê-las. Se elas forem livres, ela é livre. Felizmente, por mais que seja 

humilhada, ela sempre volta à posição natural. Por mais que seja proibida, silenciada, 

podada, enfraquecida, torturada, rotulada de perigosa, louca e de outros depreciativos, 

ela volta à superfície das mulheres, de tal forma que mesmo a mulher mais tranquila, 

mais contida, guarda um canto secreto para a Mulher Selvagem. Mesmo a mulher 

mais reprimida tem uma vida secreta, com pensamentos e sentimentos ocultos que são 

exuberantes e selvagens, ou seja, naturais. Mesmo a mulher presa com a máxima 

segurança reserva um lugar para o seu self selvagem, pois ela intuitivamente sabe que 

um dia haverá uma saída, uma abertura, uma oportunidade, e ela poderá escapar. 

(ESTÉS, 1994, p.12) 

 

 Não para menos, tal arquétipo desenvolvido por Estés nos proporciona, mesmo próximo 

à conclusão deste trabalho, uma incrível semelhança teórica-literária com as personagens 

claymores, dado que a Mulher Selvagem existe para berrar “chega” quando defronte de 

arbitrariedades que a diminui e a apequena, munida de um vetor desraizante de tudo aquilo que 

é imposto por outros, tendo como sua sina virar a história sempre do avesso. As claymores e as 

mulheres ficam, dessa forma, bem representadas diante o espelho que reflete seu primordial 

lugar às origens da Mulher Selvagem, por se tratar, justamente, de uma identidade exercida e 

vivida por todas, da fantasia à realidade.  

Isto é, como as mulheres historicamente galgam seus espaços e desestruturam, através 

de verdadeiras batalhas, ideias e comportamentos sociais, fica fácil traçar paralelos com um 

grupo de fictícias guerreiras que lutam contra uma sociedade e um sistema responsáveis por 

desvalorizá-las e inferiorizá-las diante um contexto caótico, onde a sobrevivência de cada uma 

delas se pauta num insuportável fardo de necessidade(s). E, decerto, se um paralelo como esse 
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nos desloca a questionar “Por que as mulheres não contestam a soberania do macho?” 

(BEAUVOIR, 2016, p.14), sabemos, de imediato, o potencial que detém em incitar 

problematizações do referente assunto, posto que instalou uma das melhores armas do pensar: 

o incômodo. Através desse incômodo, podemos alongar e aprofundar as raízes do debate, 

fazendo nossos/as alunos/as entenderem, por exemplo, sobre as resistências e os direitos das 

mulheres. Compreendendo, ainda, que: 

 

As mulheres, confinadas a um ambiente hegemônico, foram barradas de serem 

responsáveis e constituidoras de sua própria memória, condenadas a uma 

desmemorização e descorporalização, marcados através de um longo processo 

histórico manipulado pelo poder masculino. Considerada uma história fora da 

História, a memória das mulheres desconheceu, por longos séculos, o amplo espaço 

infinito do cenário humano, destinadas sempre a uma ausência revestida de 

virtualidades e dignidades. (SILVA, 2018, p.107)  

 

Em vista disso, e “[...] para que nenhum direito conquistado com tanta luta e resistência 

seja retirado por homens conservadores que veem as mulheres e meninas como objetos a serem 

manipulados conforme suas necessidades e estereótipos” (COSTA, 2018, p.5), como posses do 

próprio jogo patriarcal, precisamos conversar sobre isso dentro das nossas escolas e, mais ainda, 

aprender a estimular formas, a exemplo dos mangás, em que o ensino possa ser permeado por 

um fio de corte afetivo, demasiadamente afetivo. Essa tarefa, seguramente, não encontraria 

barreiras em seu percurso, devido as histórias em quadrinhos, munidas de seu poder literário, 

serem mais inclinadas a nos transmitir “[...] as coisas como devemos (ou deveríamos) vê-las”, 

do que proporcionar uma experiência sobre “ver as coisas como são” (TOLKIEN, 2013, p.55-

56). Quer dizer, não nos é entregue tão somente uma janela opaca, e sim uma limpa, com vista 

e acesso aos horizontes mais distantes sugeridos e captados pelo nosso olhar e, certamente, pela 

nossa imaginação. Tal experiência pode ser encontrada, espontaneamente, por toda a narrativa 

gráfica-textual que compõe a obra Claymore.  

Por ser uma história fictícia que se baseia dentro de uma compreensão histórica, do real, 

dado o fato de toda ficção sempre estar atrelada a uma realidade, quer se queira, quer não, o 

mangá de Norihiro Yagi cumpre um inquestionável papel formativo. Pois, como toda fantasia 

parte de uma realidade tangível e palpável, sendo exatamente por isso que é incapaz de 

esmaecer “os contornos nítidos do mundo: pois depende deles” (TOLKIEN, 2013, p.77), o 

enredo de Claymore mais do que consegue compartilhar uma ideia literária da mulher histórica 

e contemporânea, consegue sugerir a insubordinação feminina como modus operandi de sua 

própria história.  
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Devido a isso, esse real quando convertido e filtrado pela ótica do extremo, do absurdo 

e da fantasia presente nos quadrinhos japoneses, torna-se, consequentemente, mais acessível de 

se fazer compreendido. Cada personagem que representa e carrega um certo estereótipo, 

situações na narrativa que remetem a contextos sociais bem definidos, ideias e discussões sobre 

o prisma da condição humana (ou de uma espécie que se esteja abordando na cuja obra) 

conseguem denunciar nossas próprias falhas e frustrações, querelas e contendas historicamente 

irresolutas. Esse absurdo, portanto, é capaz de fazer ecoar aos berros uma realidade posta em 

silêncio, como é o caso da quietude que recobre a vida íntima e social do corpo da mulher, 

menosprezada por excelência (PERROT, 2003, p.15).  

Daí, quando a sensibilidade artística captura essas tensões e incorpora dentro de ficções, 

colocando-as como pico do enredo, auge da narrativa e/ou marco(a) principal da história, o 

público consegue apreender melhor sobre o assunto e captar nuances geralmente despercebidas 

na realidade que estão inseridas. Nós, professoras/es, podemos buscar nestas fontes não apenas 

artifícios para tornar nossas aulas mais divertidas, mesmo sabendo evidentemente da 

importância que tem a ludicidade no ensino, mas também de identificar conteúdos úteis para 

trabalhar temas em específico (VERGUEIRO, 2020b, p.21). Noutras palavras, temáticas que 

envolvem, principalmente, pautas de marcadores sociais, como gênero, classe e raça, são bem 

mais acolhidos e, surpreendentemente, refletidos quando desenvolvidos num roteiro imerso em 

fantasia e contos de fadas.  

Tais recursos podem, indubitavelmente, nos transportar para outros mundos com 

inéditas maneiras de operar o ensino-aprendizagem em nosso cotidiano escolar. Para isto, se 

faz imprescindível semear atitudes que condigam com a abertura ao novo para colher 

desenlaces capazes de suscitar a melhor versão de nós mesmos e do outro.  

 

E para isso a energia da indignação é fundamental. Não aceitar esta realidade como a 

única realidade possível, porque cada realidade contém muitas outras dentro dela. É 

como se o mundo estivesse grávido de outros 'mundinhos', de outros mundos bastante 

melhores que este. E há que ajudá-los a nascer. [...] Porque não é só real a realidade 

que conhecemos, também é real a realidade da qual necessitamos. (O TEMPO, 2012) 

 

Em suma, e a partir das perspectivas até então levantadas, defendemos que as guerreiras 

claymores podem ser consideradas uma das representações literárias mais fiéis das mulheres na 

sociedade, ontem e hoje, dado os elementos identificados que cerceiam e inibem as vontades e 

liberdades dessas guerreiras no convívio social, semelhante sua própria inspiração, isto é, o 

agente histórico feminino. Defendemos, ainda, que se levada pela carruagem do ensino de 

História, poderá fornecer subsídios formativos e, sobretudo, sensíveis, dado o peso narrativo 
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que a história Claymore detém em seu cerne, capaz de afetar, de alguma forma, dos corações 

mais abertos e receptivos, aos mais cerrados e densos.  

Com isso feito, além de fomentar uma aprendizagem literária da vida, poderemos 

ensejar uma postura crítica suscetível  a repensar e a desconstruir antigos – e vigentes – 

discursos responsáveis por lacerar o agente histórico feminino, para podermos reivindicar a 

transformação da sociedade de forma saudável e segura para todas as diferenças. Apesar dessa 

magia que explora sentimentos de forma tão eficaz, talvez não seja, por si mesma, suficiente 

para causar mudanças drásticas no ensino de História, mas no mínimo nos soa ideal para que, 

no mínimo, possamos tentar interromper a dormência afetiva às questões que envolvem 

minorias, agentes históricos invisibilizados e sem voz, injustiças e desigualdades de toda sorte. 

Para tanto, basta dar uma chance aos quadrinhos japoneses, mas uma chance deveras recheada 

de aventura e tateada com amor pelo e paro o ensino de História.  
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4. PROPOSTA DE PROJETO PEDAGÓGICO 

 

 Finalmente, chegamos na parte em que iremos entender exemplos sobre algumas etapas 

de preparação, execução e avaliação no que corresponde trabalhar o mangá como proposta de 

projeto pedagógico no ensino. Dito isso, é necessário que exploremos um pouco a própria 

definição acerca de projeto pedagógico, bem como de suas implicações, dificuldades e 

possibilidades de uso.  

 Em primeira mão, vale destacar que como “O trabalho por projetos requer mudanças na 

concepção de ensino e aprendizagem e, consequentemente, na postura do professor” (PRADO, 

2005, p.13), é indispensável a flexibilidade das escolas em acolher essas alternativas em direção 

a um conhecimento mais afetivado. Por conta disso:  

 

A escola precisa, mais do que ensinar os conteúdos das áreas de conhecimento, tornar-

se um lugar de cultura viva, que acolha toda diversidade de relações presentes na 

realidade na qual está inserida. [...] Pois quando o aluno compreende o valor do 

conhecimento para a sua ação no mundo, ele terá compreendido o quanto elas lhe será 

útil para a vida pessoal, em grupo e na comunidade. (PELIZZARI, 2003, p. 32) 

 

 Para tanto, ao lidar com a noção de projetos dentro do ambiente escolar, temos maneiras 

distintas, fugindo um pouco do comum, de nos debruçarmos sobre uma temática, acerca de um 

estudo talvez menos teórico e mais sensível, tendo em vista que na “[...] pedagogia de projetos, 

o aluno aprende no processo de produzir, levantar dúvidas, pesquisar e criar relações que 

incentivam novas buscas, descobertas, compreensões e reconstruções de conhecimento”, 

sobretudo pelo fato dessa via pedagógica conseguir envolver as pessoas numa aventura “[...] 

para descobrir ou produzir algo novo, procurando respostas a questões ou problemas reais” 

(PRADO, 2005, p.13-15). 

 A realidade de nossas crianças, certamente, poderia ser apropriada como um excelente 

pano de fundo para instigar uma imaginação sedenta por conhecimento em pensar e/ou 

questionar sobre o próprio cotidiano que, mesmo aparentemente sem importância, constrói 

nossas visões de mundo acerca da vida, do outro e de nós mesmos. No entanto, como“[...] o 

valor e o sentido do que se ensina na escola é muito afastado do cotidiano”, não se espera “que 

sua obtenção sirva para a reflexão e a ação na vida cotidiana” (ARNAY; RODRIGO, 1998, p. 

38), logo, sua leitura ou discussão torna-se secundária ou mesmo invalidada. Para que seja 

viável, então, alargar esse espaço escolar para transformar o processo de ensino-aprendizagem 

mais eficaz, “[...] o currículo precisa ser flexível e reestruturado, pois o trabalhar, com um 

currículo rígido, perpetua o modelo fragmentado de educação e não subsidia o trabalho com 
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projetos” (CAROLINO, 2007, p. 45) que, decerto, “[...] requer abertura para o desconhecido, 

para o não-determinado e flexibilidade para reformular” a si mesmo quando necessário 

(PRADO, 2005, p.14). 

Desse modo, no que diz respeito a sua preparação, se faz oportuno optar pelo uso dos 

projetos em sala de aula justamente por causa dessa abertura que possuem em poder se trabalhar 

com temas “espinhosos” não necessariamente à moda tradicional curricular, como educação 

sexual e gênero, mas que sem dúvidas perpassam saberes pertinentes dos quais precisamos 

dedicar, atenciosamente, nosso tempo para aprendê-los. Logo, como a faceta do projeto “[...] 

pode ser iniciado a partir da relação de um tema relacionado a: experiências anteriores dos 

alunos; um tema curricular, uma experiência comum; um fato da atualidade; um problema 

colocado pelo professor” e assim por diante (PELIZZARI, 2003, p. 38), fica mais fácil de 

encontrar materiais que dialoguem com essas vivências, em especial se formos nos envolver 

com produções de cunho artístico, como as histórias em quadrinhos. 

À vista disso, no que concerne o rumo de um ensino de História comprometido com 

tons mais afetivos em suas aulas, deve-se evitar currículos ainda tendenciosos às perspectivas 

eurocêntricas, cronológicas, racistas e heterossexuais da História, e se aproximar cada vez mais 

daqueles que não temam trazer, com clareza, temas desestruturantes e sensíveis para dentro das 

escolas (PEREIRA; SEFFNER, 2018, p. 20). Pois, sendo a escola “[...] um espaço fundamental 

de incentivo, produção e ampliação do conhecimento, em todos os níveis de ensino”, conserva 

a responsabilidade em “acolher as curiosidades e interesses das crianças, jovens e adultos, 

portanto qualquer tema (por mais difícil que seja) deve ser discutido no espaço escolar”, 

acentuando seu dever de fomentação à cultura (FELIPE, 2020, p.93). 

Felizmente, os tais projetos pedagógicos conseguem agregar maior força para a nossa 

tarefa de escrutinar diversas temáticas com maior alcance e eficácia de ensino, pois 

 

Os projetos de trabalho aproximam o aluno da sua realidade quando as questões e 

temáticas em estudo partem do conhecimento que ele traz do seu contexto e, a partir 

de investigações e reflexões, passa a contribuir para a construção de conhecimento 

científico que o ajude a compreender o mundo e a atuar de forma crítica sobre ele. A 

partir da vivência, da experienciação, do levantamento e comprovação de hipóteses, 

da elaboração de conceitos, das relações entre os que já se conhecia e o que já se 

descobriu, entre o fazer e refletir, é que se possibilita a relevante busca pelo 

conhecimento. (CAROLINO, 2007, p. 46) 

 

Nesse sentido, os projetos não são feitos sem propósitos e objetivos pré-estabelecidos 

como base de sua estrutura. É indispensável, primeiramente, que se atinjam problemas 

concretos do cotidiano, capazes tanto de nos incomodar e de sacudir a certeza de nossas cabeças 

acerca de naturalizações vigentes na sociedade, quanto de nos inquietar não por mais respostas 
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– apenas -, mas por mais questões que possam nortear nossas experiências cognitivas-afetivas-

sociais, minimamente, no presente. Com isso, o: 

 

[...] projeto de trabalho pode se caracterizar como um instrumento capaz de romper o 

ato inibitório da aprendizagem e de criar situações que possibilitem a formação de um 

ciclo de progresso, neste mesmo processo. [...] o aprender exige integração entre a 

cognição, a afetividade e a ação, permitindo a aprendizagem. (BARBOSA, 1999, 

apud PELIZZARI, 2003, p. 35) 

 

Pensando por essa via, entendemos a importância de fazer o trabalho com os projetos 

caminhar de mãos dadas com a interdisciplinaridade nos seus referentes estudos, em vista da 

riqueza que ambas, somadas, são capazes de causar na qualidade do ensino e da aprendizagem. 

Ou seja, o projeto aliado a uma abordagem de cunho interdisciplinar pode alavancar diferentes 

possibilidades de se pautar assuntos que são pertinentes e complexos ao mesmo tempo, 

conectando os saberes provenientes das áreas envolvidas para o trabalho, a partir de um leque 

revestido, por exemplo, de comunicação artística, espaço fértil para re-unir nossas polaridades 

(razão e emoção) até então separadas por concepções maniqueístas. Quer dizer, este: 

 

Em se tratando de conteúdos, a pedagogia de projetos é vista por seu caráter 

potencializador da interdisciplinaridade. Isto de fato pode ocorrer, pois o trabalho com 

projetos permite romper com as fronteiras disciplinares, favorecendo o 

estabelecimento de elos entre as diferentes áreas do conhecimento numa situação 

contextualizada da aprendizagem. (PRADO, 2005, p.15) 

 

 Desta forma, como a elaboração de “[...] um projeto consiste no desafio de construir 

conhecimentos sob uma perspectiva inovadora”, levando em consideração “que os projetos de 

trabalho potencializam a articulação entre os saberes das diversas áreas do conhecimento, as 

relações com o cotidiano e o uso e integração das diferentes mídias” (CAROLINO, 2007, p. 

46), ela impulsiona o exercício de recontextualização de conceitos pelo/a aluno/a, fazendo-os 

aprimorar ideias e expressar o âmago de seus anseios através de ressignificações que forjariam 

desses conhecimentos. Mediante essa possibilidade de recontextualizar aquilo que aprendeu, 

o/a estudando, ao invés de restringir-se a um conhecimento disciplinar sedimentado, ou seja, 

específico, responsável por auxiliá-lo/a a perceber particularidades de apenas um determinado 

assunto, onde a tecnicidade do conhecimento e a ausência de significados são acionados em 

favor da desconexão entre o que é estudado e o que é vivido, será capaz de fortalecer um 

conhecimento mais integrado – interdisciplinar -, estabelecendo significativas relações entre 

esses mesmos conhecimentos (PRADO, 2005, p.15), tendo o seu universo de aprendizagem, 

consequentemente, ampliado.  
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A função do projeto é favorecer a criação de estratégias de organização dos 

conhecimentos em relação ao tratamento da informação e a relação entre diferentes 

conteúdos em torno de problemas ou hipóteses que facilitem aos alunos a construção 

de seus conhecimentos, a transformação da informação procedente dos diferentes 

saberes disciplinares em conhecimento próprio. (HERNÁNDEZ, 1998, p. 61) 

 

Em outras palavras, essa “[...] estratégia metodológica do trabalho por projetos é 

motivada pelo desejo de mudança de práticas pedagógicas arraigadadas – que têm por princípio 

o ensino para a repetição – para uma prática inovadora que priorize o ensino para a 

compreensão” (CAROLINO, 2007, p. 49), além de proporcionar aos discentes um processo que 

acena ao estímulo do saber crítico, reformado e inédito, desmitificado até certo ponto. A seguir, 

entenderemos melhor como a potencialidade dos mangás podem ser apropriados para um ensino 

mais sensibilizado através dessa estratégia pedagógica de se trabalhar com projetos, verificando 

detalhes e etapas com mais cautela.  

 

4.1 A ARTE DEBRUÇADA EM SALA: O TRABALHO COM AS HQs 

 

A arte é a linguagem das sensações, que faz entrar nas palavras, nas cores, nos sons 

ou nas pedras. A arte não tem opinião. A arte desfaz a tríplice organização das 

percepcções, afecções e opiniões, que substitui por um monumento composto de 

perceptos, de afectos e de blocos de sensações que fazem as vezes de linguagem. O 

escritor se serve de palavras, mas criando uma sintaxe que as introduz na sensação, e 

que faz gaguejar a língua corrente [...]. (DELEUZE; GUATTARI, 2010, p.228) 

 

Entendido alguns pormenores do que seria a pedagogia de projetos, assim como de seu 

diálogo com a abordagem interdisciplinar, nos atentaremos agora a explicar como funciona sua 

construção enquanto caminho para um ensino-aprendizagem coletivo.  

 Evidentemente, não se pode querer iniciar um projeto que trabalhe com um material 

como o mangá, cheio de complexidade e riquezas linguísticas, sem antes capacitar a referente 

turma para aprender, de fato, a lê-lo. Ao dizer “ler”, nos referimos a não só saber decifrar os 

códigos da língua culta e interpretar as mensagens textuais ali inseridas, mas de ler as imagens, 

a transição entre elas, sua relação com o texto, captar a diferença entre os estilos dos balões de 

diálogos e as fontes usadas dentro deles, entre outras coisas, para extrair o tom, a ênfase, a 

expressão e o peso de cada página produzida. As definições com suas devidas explicações 

acerca de cada elemento visual-textual das histórias em quadrinhos pode ser contemplado 

anteriormente, durante a leitura da seção dois deste mesmo trabalho. Aqui, encontraremos, na 

verdade, como se poderá manejar a disposição destas informações na constituição do projeto a 

ser trabalhado.  
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 Para tanto, produzimos um plano de aula que poderá ser utilizado como modelo para 

qualquer profissional da educação, mesmo aqueles sem experiência prévia, voltado a qualquer 

área das linguagens humanas, exatas e/ou naturais, contando apenas com a habilidade do/a 

docente ao fazer suas devidas modificações para suas respectivas finalidades, assim seja 

necessário. O anexo, então, se encontra presente ao final deste trabalho, onde se poderá fazer 

um melhor estudo a partir da observação de seus elementos e etapas, como problematização, 

objetivos, justificativa, procedimento metodológico e avaliação. 

Nessa perspectiva, é salutar frisar, de antemão, três pontos cruciais para se entender 

sobre esta jornada: o primeiro, a atuação do docente durante o processo de elaboração do 

projeto. Segundo, a participação ativa dos/as estudantes na confecção e ajustes do projeto a ser 

realizado, não em forma de plateia, daquela que se restringe a assistir, mas em parceria de seus 

tutores. Por último, decerto não menos importante, a questão de como funciona o trato dos 

projetos em sala, no quesito linguagem e temática, a depender do nível de ensino escolar 

selecionado pelo/a professor/a para o estudo.  

No que tange a performance do/a profissional da educação ao optar por essa 

metodologia pedagógica, podemos adiantar: ele/a não é, de forma alguma, dispensável, pois 

será o/a mediador/a que se fará presente na própria autoria do projeto de seus alunos e alunas 

que, por sua vez, precisarão sentir-se orientados/as, questionados/as e ouvidos/as, para melhor 

lapidar o constructo dos seus respectivos conhecimentos. É evidente que: 

 

Assim como a criatividade é essencial na feitura das HQs, o bom uso dos quadrinhos 

em sala de aula também demanda criatividade do professor para alcançar os objetivos 

de ensino, podendo ser utilizados para introduzir tópicos; iniciar debates; detalhar e 

examinar conteúdos, ilustrar conceitos; instigar a curiosidade para temas pouco 

atrativos ou difíceis de serem trabalhados; desenvolver o processo criativo, entre 

outras possibilidades. (PEREIRA, 2021, p. 100) 

 

 Isto é, no momento em que se considere utilizar o mangá para torná-lo presente no 

ambiente educativo, há uma “[...] necessidade de que o professor esteja minimamente 

familiarizado com este tipo de material para elaborar um planejamento de aula realmente 

produtivo” (VERGUEIRO; OLIVEIRA, 2020, p.25), o que não se impõe a condição de ser um 

especialista para executá-lo, mas que se preste a tatear uma formação com acento em mídias 

artísticas diversas, como os quadrinhos. E por isso validamos que o professor seja, deveras, 

“[...] um leitor, mas, para além dessa condição, precisa ser um leitor literário. Não por 

obrigação, mas para seu próprio enriquecimento como pessoa”, visando  “ampliar as linguagens 
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que são importantes para dar vivacidade à prática pedagógica e para a compreensão do mundo 

e das múltiplas linguagens que o explicam” (OLIVEIRA, 2010, p.52).  

Aliás, embora seja, de fato, dispensável a necessidade de ser um expert no quesito 

histórias em quadrinhos para poder acolhê-lo enquanto projeto, é provável que sem a 

curiosidade do/a professor/a para desbravar, gradativamente, algumas histórias deste misterioso 

universo, haja um bloqueio na hora de selecionar um assunto dado a diversidade de narrativas 

existentes neste meio. Noutras palavras:    

 

Para o trabalho em uma sala de aula, a escolha do tema ou da HQ já faz parte do 

trabalho pedagógico, pos [...], as HQs como recurso pedagógico exigem 

planejamento, ajustamento do material ao conteúdo a ser trabalhado e finalidade em 

seu uso. Selecionar, analisar e estabelecer as correlações possíveis é, portanto, parte 

fundamental do trabalho do educador. (PALHARES, 2009, apud ISOLAN, 2020, 

p.245) 

 

Diante desse papel, após se debruçar sob as possibilidades abertas pela atmosfera 

didática e afetiva emanada por esse tipo de material, os/as educadores/as poderão se sentir mais 

seguros de seu potencial formativo enquanto produto manuseado para forjar um projeto. Deste 

modo, lidar com esses projetos se tornaria quase uma extensão do aprendizado docente que 

anseia por mais aliados na conquista de um ensino sensibilizado, munido de formas distintas 

para trabalhar temáticas espinhosas com razoável segurança, por se tratar justamente de um 

recurso artisticamente maleável, menos preocupado com a tecnicidade do conhecimento e mais 

engajado com a compreensão daquilo que se aprende. Para tanto, é que se [...] exige, então, 

sensibilidade da parte do professor” em “assumir que os temas sensíveis são atravessados por 

fortes divergências de opinião e aceitar isso como constitutivo da aula de história, que mais 

busca mais debate do que propriamente a produção de consensos ou verdades acabadas” 

(PEREIRA; SEFFNER, 2018, p. 29). 

Assim, a partir não só do resgate das experiências que o profissional da educação opera 

de seus discentes ao trazer suas singularidades para dentro da sala, mas especialmente pela 

soma da presença dos/as estudantes durante essa construção pedagógica de forma mais efetiva, 

faz dos projetos um corpo didático capaz de circundar seus envolvidos ativamente “[...] em 

situações de ensino-aprendizagem, vivenciando situações desafiadoras” (CAROLINO, 2007, p. 

47) ao permitir que o/a aluno/a vá de encontro aos obstáculos encontrados e possa, a sua 

maneira, vencê-los, ou melhor, entendê-los. Por conta disso, a partir dessa via metodológica de 

ensino, “[...] o aluno sai da instrução passiva de apensas observar o conteúdo para um processo 

mais dinâmico e investigativo”, tornando os/as docentes e os/as alunos/as “parceiros da mesma 
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jornada, sendo possível inclusive que o próprio aluno auxilie ativamente o professor na busca 

por mais materiais” (VERGUEIRO; OLIVEIRA, 2020, p.31).  

Tanto é que no projeto, após articular o tema selecionado com seus objetivos gerais e 

específicos, atravessado pela indispensável justificativa do mesmo, existe a etapa de 

problematização que, em resumo, é o coração pulsante desta missão pedagógica. Aqui, 

principalmente, há uma melhor representação de como, de fato, o alunato elabora de forma 

decisiva os rumos do projeto pedagógico.   

 

A problematização é o ponto de partida, o momento detonador do projeto. Nessa etapa 

inicial, os alunos irão expressar suas ideias, crenças, conhecimento sobre o problema 

em questão. Esse passo é fundamental, pois dele depende todo o desenvolvimento do 

projeto. Os alunos não entram na escola como uma folha em branco, já trazem em sua 

bagagem hipóteses explicativas, concepções sobre o mundo que o cerca. E é dessa 

hipótese que a intervenção pedagógica precisa partir, pois, dependendo do nível de 

compreensão inicial dos alunos, o processo toma um ou outro caminho. Nessa fase de 

problematização, o professor detecta o que os alunos já sabem e o que ainda não sabem 

sobre o tema em questão. (PELIZZARI, 2003, p. 40) 

 

 Ora, se “[...] pensamos quando nos encontramos com um problema, com algo que nos 

força a pensar” e a nos deslocar do lugar-comum, significa que aprendemos quando pensamos, 

o que torna a própria condição do aprender em “um acontecimento da ordem do problemático” 

(GALLO, 2017, p. 107), e é exatamente para esta tarefa imprescindível que nossos aprendizes 

mais terão destaque na hora, de juntos, construir a ideia do projeto pedagógico com o/a 

educador/a presente.  Destarte, essa etapa só se torna possível ao definir o tema a ser escrutinado 

em sala, para balizar melhores chances de uma maior participação e envolvimento de todos/as, 

ancorados/as nos objetivos e atividades vivenciadas  (PELIZZARI, 2003, p. 56).  

Quer dizer, o planejamento do projeto só acontecerá mediante a escolha “[...] de uma 

temática que envolva os conteúdos a serem trabalhados pelos alunos em questão, em que se 

respeite idade, série, necessidades, curiosidades”, que leve em consideração o desenvolvimento 

das habilidades específicas tanto em grupo quanto individuais de cada sujeito (CAROLINO, 

2007, p. 41-42). Ou seja, mesmo que os/as alunos/as possuam uma das chaves responsáveis 

para desobstruir um caminho regado à tecnicidade do conhecimento em vigor, há de se 

considerar bastante atenção e seriedade do/a professor/a ao ajustar a temática escolhida para o 

projeto conforme exige sua demanda atual.  

 

Em todo o caso, para o uso dos quadrinhos em sala de aula é necessário um 

planejamento estratégico por parte do professor, que leve em conta a faixa etária, o 

material selecionado e o nível de desenvolvimento de seus alunos. Em cada ciclo 

escolar, os alunos passam por diferentes fases de desenvolvimento intelectual, por isso 
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deve-se buscar materiais adequados em termos de temática e linguagem, buscando 

atingir resultados mais efetivos. (PEREIRA, 2021, p. 100) 

 

 Dessa forma, entende-se a relevância e prioridade que se dá acerca desse passo na 

construção de todo e qualquer projeto que se pretenda eficaz e prático: verificar a faixa etária 

da turma e propor um movimento didático que respeite seus limites cognitivos e de linguagem. 

Logo, em se tratando de nível de ensino, é nítida a necessidade de adequar a maneira a se 

trabalhar tanto o projeto em si, quanto, nesse caso, o peso da temática/narrativa a ser abordada 

no respectivo quadrinho para com as crianças. Neste viés, “[...] tanto a escolha da HQ quanto 

do tema e conteúdo a ser abordado, devem ser condizentes com a capacidade pedagógica e 

cognitiva do ano escolar” (ISOLAN, 2020, p.246), não sendo à toa a existência de maneiras 

distintas para se trabalhar com as histórias em quadrinhos a depender da série em que se 

pretenda empreender tal movimento.  

Inclusive, essa importante divisão administrada na confecção dos projetos pedagógicos, 

também é validada por documentos oficiais do Ministério da Educação, através da Base 

Nacional Comum Curricular, melhor resumida na produção dissertativa do professor Bruno 

Pereira sobre o devido assunto, ao colocar que: 

 

No Nível Fundamental I, passa a acontecer entre as crianças, de forma sistemática e 

gradual, o reconhecimento da realidade que os cercam, assim como a socialização. 

Por isso, nessa etapa é importante o estímulo ao pensamento criativo e crítico, de 

forma a ampliar a compreensão de si mesmos e do mundo social e natural. Assim, o 

professor pode, progressivamente, iniciar atividades mais elaboradas utilizando as 

HQs, incorporando elementos dessa linguagem para a expressão e comunicação dos 

alunos. No Nível Fundamental II, os alunos já se encontram mais integrados à 

sociedade, com maior autonomia de aprendizado e reflexão, conseguindo empreender 

correspondências mais complexas entre as HQs e a realidade social. (BRASIL, 2017, 

apud PEREIRA, 2021, p. 100) 

 

 Além disso, foi a partir da elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) que 

novas abordagens e metodologias foram orientadas aos/as educadores/as acerca do manuseio 

direto dos quadrinhos em sala de aula. Como aconteceu, por exemplo, através de dois PCNs do 

Nível Fundamental para a disciplina de Artes (divididos da 1ª a 4ª série, da 5ª a 8ª série), onde 

se afirmou que para uma apreciação efetiva e sensível das Artes Visuais seria preciso uma “[...] 

leitura das formas visuais em diversos meios de comunicação da imagem: fotografia, cartaz, 

televisão, vídeo, histórias em quadrinhos, telas de computador, publicações, publicidade, 

design, desenho animado” (BRASIL, 1997, p. 46; BRASIL, 1998, p. 67). No mais, para melhor 

contexto da relação com os documentos oficiais acerca da inserção dos quadrinhos no ensino, 

tais informações se encontram dispostas ao longo da seção três (3) deste mesmo trabalho.  
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 Dito isso, antes de finalizar essa parte da discussão, temos que explicar um pouco mais 

sobre essa cautela em relação dos temas e os níveis. O cuidado dessa escolha surge mediante a 

perspectiva de trabalhar com temas sensíveis e desestruturantes, daí a causa em ser tão 

importante em regular bem o projeto às idades e compreensão de mundo da turma.  

Pois, o que fará um tema ser ou não produtivo quando esmiuçado em um projeto, não 

tem somente a ver com a sua qualidade narrativa de expressar uma dada história, mas sim se 

essa temática virá de encontro ao interesse daqueles que desejamos educar: nossos/as alunos/as. 

Em vista disso, é indispensável conhecer as suas experiências do dia a dia, posto que para um 

estudo realizado através de projetos, [...] pensando em despertar o interesse e motivá-los para 

que o processo educativo se torne prazeroso e produtivo, é que destacamos a importância de 

tratar os conteúdos interligando-os à realidade dos alunos” (CAROLINO, 2007, p. 43). Tal 

perspectiva, coloca em xeque a noção de que “[...] o que caracteriza o trabalho com projeto não 

é a origem do tema, mas o tratamento dado a esse tema, no sentido de torná-lo uma questão do 

grupo como um todo e não apenas de alguns ou do professor” (PELIZZARI, 2003, p. 37).  

E como este é, sem dúvidas, um dos tesouros basilares da composição de um mangá, 

isto é, sua versatilidade temática, a partir de uma generosa pitada de imaginação e criatividade, 

“[...] as histórias em quadrinhos podem ser adaptadas e utilizadas para o ensino de praticamente 

todos os temas e assuntos, seja na área de humanas, biológicas ou exatas” (VERGUEIRO, 2016, 

apud PEREIRA, 2021, p. 99-100), sendo ainda capaz, por sua vez, de cumprir seu favorável 

diálogo com os caminhos interdisciplinares no ambiente escolar.   

A seguir, no que tange à avaliação dessa forma metodológica, vale ressaltar que, de 

antemão, o currículo escolar esteja de acordo com uma visão educativa ajustado à diversidade 

de interesses e habilidades dos/as alunos/as (CAROLINO, 2007, p. 52). Significa dizer que sem 

um currículo flexível, o projeto pedagógico não consegue aflorar sua natureza por ser impedido 

de se explorar outras dinâmicas de ensino e aprendizagem na escola. Logo, um currículo aberto 

ao desconhecido e ao diferente seria, decerto, o melhor terreno a ser cultivado essa cultura de 

projetos de forma saudável.  

Isto posto, a avaliação precisa se importar mais com o caminho percorrido, dando 

validade mais ao processo do que aos resultados. Dessa maneira, é preciso que também 

acompanhe o próprio trajeto do projeto, para que possa ganhar formas diferenciadas ao longo 

de sua execução, podendo propor como forma de expressão da aprendizagem feita até o final, 

a produção de textos, poemas, histórias em quadrinho e desenhos, a encenações teatrais e 

debates (LEITE, 1998, apud PELIZZARI, 2003, p. 46). Precisa, ainda, “ser um projeto que 

ofereça recursos que possibilitem o desenvolvimento do trabalha  e que disponha de uma 
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avaliação que considere o processo, e não os resultados”, pois, como será realizada uma relação 

íntima com a vivência dos/as alunos/as com as temáticas selecionadas, a noção de certo e 

errado, melhor ou ruim passará despercebido, levando mais em consideração “[...] um projeto 

que ofereça recursos que possibilitem o desenvolvimento do trabalho e que disponha de uma 

avaliação que considere o processo, e não só os resultados” (CAROLINO, 2007, p. 41-42). 

Assim: 

 

[...] se o que importa é o processo, vale mais viver o acontecimento do que 

efetivamente aquilo que se adquire com essa passagem. Aqui, a imagem pedagógica 

da “caverna platônica” já não faz sentido; é melhor estar da caverna, vivendo suas 

experiências e aprendendo, do que ser conduzido para fora dela por alguém que “sabe 

mais” por que já fez o percurso antes. O aprendiz é aquele que sofre e diverte-se com 

sua errância, aprendendo durante um processo que não tem fim, porque não teve um 

começo. Não há ponto de partida para a aventura do aprender, assim como não há 

ponto de chegada. (GALLO, 2017, p. 108) 

 

Por fim, nessa maneira de conceber o processo educativo, o trabalho com os projetos 

oferecem alternativas para os estudantes, em como ajudá-los a serem mais flexíveis, 

reconhecendo a diferença do outro e compreendendo seu próprio entorno cultural e pessoal a 

partir de temáticas indissociáveis de seu cotidiano, direta ou indiretamente. Deste modo, 

trabalhar com projetos, e especificamente quando acompanhados de nossos queridos 

quadrinhos, nos proporcionam um norte capaz de valorizar e impulsionar as infinitas 

sensibilidades dos/as discentes não só por se tratar de temáticas da área de História e afins, mas 

por serem da ordem da própria humanidade, através dessa consequente relação afetiva semeada 

pelos encantos da mais pura fantasia.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Ao longo do percurso até aqui realizado, pode-se entender que as histórias em 

quadrinhos possuem um poder extraordinário para suscitar afetividades quando trabalhadas 

com o devido carinho e atenção na sala de aula. Assim, podemos ficar um pouco mais felizes 

por encontrarmos mais um aliado à nossa labuta diária que é ensinar não somente a entender 

conteúdos, mas a viver em sociedade e a lidar melhor com o outro e consigo mesmo. Por se 

tratar de uma comunicação artística, captamos as ideias por meio de uma sensibilidade sútil e 

muitas vezes despercebida, mas que quando fisgada, traz um brio diferente a rotina de 

aprendizagem no ambiente escolar.   

 No que tange ao problema erigido no início desta pesquisa, acreditamos que o mangá 

Claymore, como provavelmente tantas outras obras, tem a capacidade de aromatizar o ensino 

de História com um saber-afetivo, seja por ser uma linguagem artística que fisga nossas 

experiências mais obscuras e mundanas, seja pelo fato de que em toda ficção há um ponto 

inquestionável de realidade. Nossa resposta aqui talvez fosse mais clara se tivéssemos tido a 

oportunidade de ir a campo descobrir as apropriações que professores/as e alunos/as fariam 

deste material em sala de aula. Todavia, a partir de uma análise teórica da obra, arriscamos 

defender o ponto de vista que são poderosas auxiliares para um ensino mais efetivado, seja ele 

qual for. Deste modo, a depender da maneira em que se manuseie as histórias em quadrinhos, 

podemos nos surpreender com sensibilidades dantes conhecidas ao nos debruçarmos sobre elas. 

 Assim, o valor dos quadrinhos enquanto recurso pedagógico, sobretudo voltados para o 

Ensino Fundamental II, consegue se destacar como indispensável, como pudemos ver tal 

embasamento feito pela própria BNCC, PCNs e a LDB acerca de sua presença na sala de aula, 

onde os consideram materiais formativos na educação contemporânea de jovens e crianças.  

No que tange a temática de gênero e história das mulheres abordada na obra Claymore, 

sentimos sua capacidade não só em retratar importantes pontos de vivência feminina diante uma 

sociedade cruelmente patriarcal, mas em tornar essa própria realidade misógina, espelhada 

através do enredo, em um incômodo perceptivo. Se inserida dentro de um ambiente recheado 

de experiências e sentimentos, isto é, numa sala de aula, a probabilidade de alcançar 

experiências e, consequentemente, sacudir temores e desconfortos do cotidiano, é bastante 

considerável. 

 O projeto, por fim, durante sua produção como forma de moldar a abordagem dessa 

ideia em sensibilizar o ensino de História, pode nos trazer um sentimento de dúvida e auto-

avaliação: de que sem ouvir o/a aluno/a e fazê-lo/a participar da construção de seu próprio 
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aprendizado, como geralmente acontece num projeto pedagógico, pode ser um dos motivos 

principais em falharmos enquanto educadores/as, sem muitas vezes receber um retorno se tais 

conhecimentos, supostamente apreendidos, puderam colaborar em sua formação pessoal, 

profissional e humana. Pois, afinal, será mesmo que estamos olhando em demasia para os 

resultados, pura e simplesmente, e nos esquecendo de valorizar o processo de errância-

aprendizagem de nossas crianças durante nossas atividades propostas? Para tanto, vale a 

tentativa, em nossas aulas, de perceber se a caminhada da aprendizagem não transita, também, 

pelos próprios erros. 

É em vista disso, portanto, que a proposição do saber-afetivo como carro-chefe dessa 

missão educativa se faz tão salutar em ser deveras considerado, pois assim como foi para mim 

percebê-lo como elemento transformador em meus horizontes não só acadêmicos, mas decerto 

humanos, venho no encalço desse rastro em busca de tornar tal movimento um tanto mais 

presente no ensino, nos ambientes escolares e nas nossas vidas. 

 Em suma, embora esteja enveredando em terras distantes que não as minhas, carrego 

com orgulho uma indescritível satisfação no peito em poder ter olhado para esse lugar distante 

e me permitir, em algum momento de minha vida, não em ocupar os espaços dos quais pesquiso, 

mas de somar forças a este movimento genuíno de alteridade para com as diferenças, para com 

à luta e à história das mulheres. Neste viés, a experiência de poder trabalhar com mangás 

voltados para o ensino é, sem dúvidas, desafiadora, fazendo com que nossas próprias histórias 

internas sejam exploradas ao mesmo tempo em que viajamos por suas histórias fantásticas. 

Independentemente de ser ou não utilizada para o ensino de História, me sinto seguro em confiar 

no seu poder em ajudar, cada vez mais, a afetivizar nossa educação.  
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1. TEMA PROPOSTO: 

• Estudo de Gênero através do Mangá Claymore para o ensino de História. 

 

2. INSTITUIÇÃO: 

• Escolas e/ou Centros de Educação em geral. 

 

3. SÉRIE: 

• 9 ª série do Ensino Fundamental II. 

 

4. ÁREAS DE CONHECIMENTO:  

• História, Artes e Literatura.  

 

5. PROBLEMA: 

• De que forma o Mangá Claymore poderá causar sensibilidades acerca do estudo de 

gênero para os/as alunos/as? 

 

6. OBJETIVOS: 

Objetivo Geral  

• Desenvolver com os estudantes as possibilidades de sensibilizar os conteúdos e as 

experiências de seus cotidianos através da arte quadrinista.  

 

Objetivos Específicos 

• Explorar, coletivamente, os recursos linguísticos textuais e visuais presentes no suporte 

dos quadrinhos.   

• Expor os discentes a uma diversidade de situações desconfortantes por meio da fantasia 

do mangá Claymore;  

• Sondar, problematizar e discutir as relações construídas pelos/as estudantes entre a 

narrativa ficcional e a realidade em que vivem; 

• Propor uma intervenção artística por meio da produção de novas histórias em 

quadrinhos, poemas, desenhos e/ ou apresentações teatrais.  

 

7. JUSTIFICATIVA: 
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 O presente projeto nasce da necessidade de aprimorar, junto aos alunos e alunas, a 

habilidade de sentir a História, por meio de alternativas que alcancem seus corações, a exemplo 

de nossa aposta com as histórias em quadrinhos japonesas, os mangás. A partir dessa 

experiência de trabalhar com um projeto pedagógico que ceda espaço especial para o 

afloramento dos encantos quadrinistas na educação, é o momento em que voltamos a nos alegrar 

por poder contar com a colaboração não de mais uma “ferramenta de ensino”, mas um meio 

educativo capaz de perpassar conteúdos e deles extrair aquilo que mais nos choca e incomoda, 

nos surpreende e intriga, nos empolga e revolta. 

 Sua utilização é, decerto, para que possamos ter mais chances de afastar aqueles remotos 

dias tradicionais de ensinar nossas crianças a reproduzir assuntos para responder e gabaritar 

exames escritos, preocupados prioritariamente nos resultados insinuados pelas notas de cada 

indivíduo durante o caminho do aprender ao invés de investigar o significado daquilo que, 

supostamente, aprenderam. Evidentemente, seu manuseio não irá espantar de vez esses 

fantasmas que assombram nossos currículos pautados em uma visão tecnicista do 

conhecimento, mas nos passará a mensagem da qual precisamos, atentamente, praticar: a de 

sensibilizar nosso ensino.  

 Sua existência, portanto, se dá mediante o cenário onde estamos tornando nossa 

educação em um sistema equivalente a um fast-food, através de aulas preparatórias relâmpa9gos 

para cursinhos e/ou ENEM, onde se reúne tudo de “mais importante” para ser transmitido e 

assimilado (leia decorado) pelo estudante para que possa, dessa forma, realizar um determinado 

exame, por exemplo, de seleção para vestibular. Pura e simplesmente uma avalanche de 

informações dispersas sem sentido e significados. Ao invés disso, materiais artísticos de caráter 

formativo poderiam ser usados na construção gradual de um conhecimento deveras afetivado, 

capaz de nos interessar e até mesmo de nos instruir para a (sobre)vivência em sociedade.  

 Neste viés, trabalhar e inserir as histórias em quadrinhos no Ensino Fundamental II é 

mais que uma opção metodológica qualquer, mas uma oportunidade de fazer com que a própria 

turma participe, ativamente, da confecção de um conhecimento que será voltado para eles 

mesmos, por meio dessa natureza colaborativa que os projetos pedagógicos se propõem a 

exercer em sala de aula.  

 

8. PROCEDIMENTO METODOLÓGICO  

 

 Antes de mais nada, o projeto terá início com uma conversa despretensiosa acerca de 

seus cotidianos, em vista de uma ideia já previamente pensada sobre o estudo de gênero e 
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sexualidade, inserida em questões norteadoras voltadas para a turma discorrer um pouco. 

Assim, será preciso construir, primeiro, uma atmosfera saudável e que emane segurança para 

quem quer conversar e discutir; segundo, um respeito as falas individuais de cada um, tornando 

claro que nenhuma experiência é mais importante do que a outra, muito menos que o erro é seja 

considerado um bicho de sete cabeças para ser temido; e terceiro, na medida em que se media 

a fala entre eles/as, questionar se tais realidades já foram, de alguma maneira, trabalhadas 

anteriormente na escola, em alguma disciplina. Essa última etapa desse primeiro passo serve 

para entender se já foi cogitado pelos/as profissionais da escola abordar tal temática dentro da 

sala, e se acaso sim, a forma como foi conduzida ao longo do percurso.  

 Daí, após colher as informações e observar as reações da turma ao perceber o caminho 

temático que estamos realizando, propor construir um projeto em conjunto acerca desse assunto 

a partir de histórias em quadrinhos, para ser trabalhado por todos e todas. Evidentemente, 

algumas pessoas poderão se sentir desfavoráveis ao método por se tratar de uma sociedade que 

é responsável em incutir a infantilidade associada aos quadrinhos como algo deveras negativo 

e nocivo, como algo bobo desprovido de caráter formativo, trivial por assim dizer. Esta é uma 

parte do processo bastante importante para firmar os pés de nosso projeto com mais propriedade 

e aceitação entre a turma, pois será nesse momento em que o/a educador/a, munido de razoável 

conhecimento acerca do material, irá não só desmistificar as possíveis interpretações errôneas 

sobre os mangás, como também brevemente explicar as possibilidades cognitivas e afetivas que 

os quadrinhos japoneses poderão nos causar, se dermos, para eles, uma pequena chance.  

Em seguida, estaremos abertos para quaisquer outras dúvidas referentes a validade da 

utilização desse material, demonstrando que a elaboração do projeto não virá tão somente de 

um veredito arbitrário e hierárquico do docente, mas da de uma coerência coletiva, onde 

todos/as ajudarão a decidir os rumos do trabalho, para que possam enxergá-lo também como 

parte de sua responsabilidade enquanto agentes participativos nesse processo de ensino-

aprendizagem.  

 Dito isso, é hora de administrar as tarefas. A intenção aqui é ilustrar e dividir quais 

seriam as etapas dessa construção, organizar a turma para dialogar algumas questões, a 

princípio, propostas pelo/a docente acerca da abordagem do quadrinho, por onde seria melhor 

começar, como seria delimitado o recorte, se a necessidade das capacitações para ler os 

quadrinhos fosse melhor ser realizada antes ou durante o trabalho de problematização da 

narrativa, de quanto tempo em média seria preciso para concluir esse projeto, da maneira como 

imaginam o tipo de avaliação a ser feita, etc. Evidentemente, vale ressaltar, que o/a educador/a 
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não ficará à mercê das escolhas da turma, pois como colocamos acima, o projeto deve ter em 

seu escopo uma coesão coletiva, sendo a voz do/a mediador/a, portanto, relevante nesse aspecto.  

Ademais, após recolher os interesses e sugestões da turma, o/a docente deverá estudá-

las com calma para conciliar a maior participação possível dos/as alunos/as com a sua ideia 

pessoal de projeto, unindo ambos os interesses em um único trabalho. A seguir, na oportunidade 

de um próximo encontro, socializaremos as melhores propostas, destacando as razões pelas 

quais foram escolhidas em vista da praticidade e eficiência do projeto. Por fim, será exposto o 

cronograma de cada etapa, o modo como serão trabalhadas e a avaliação do trabalho.  

 Como a proposta original irá sofrer as devidas alterações em vista a participação 

discente no processo, faremos os ajustes que sejam pertinentes. Daí, com o projeto formulado, 

a pretensão é de que seja realizada, nos primeiros encontros, uma capacitação literária na turma 

sobre como captar e entender as diferentes linguagens presentes nos quadrinhos, explicando os 

elementos que o compõe e traçando um breve contexto acerca do mangá em específico, no caso, 

Claymore. Para os demais encontros, será feita uma leitura da HQ, previamente recortada 

mediante o tempo exigido pelo projeto, provocando a turma para que se pronuncie diante das 

situações e contextos exibidos na obra, na tentativa de que consigam relacionar tal fantasia com 

seus cotidianos. Nesta etapa, a mediação docente será, decerto, imprescindível. Tal dinâmica 

se manterá ao longo do processo pedagógico, atendendo sempre que possível às demandas 

sugeridas anteriormente pelo corpo discente durante a construção do projeto. No mais, a 

avaliação do projeto se dará de forma contínua e gradual.   

 

9. RECURSOS 

a) Físicos: 

• Sala de aula. 

 

b) Humanos: 

• Professor/a; 

• Alunos/as; 

• Comunidade Escolar. 

 

c) Materiais:  

• Mangá em formato PDF; 

• Quadro branco; 
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• Marcador/Caneta de Quadro Branco; 

• Data Show / Projetor; 

• Folhas A4 em Branco; 

• Lápis de Cor. 

 

10. AVALIAÇÃO 

 

 Como a avaliação será realizada de forma contínua, posto que será mais pautada no 

conhecimento construído durante o processo e menos em resultados rigidamente objetivos, 

realizaremos um momento em que a turma poderá expressar, livremente, suas aprendizagens 

até então compreendidas e sentidas, através de sugestões como confecção de poemas, desenhos, 

histórias em quadrinhos, debates e/ou encenações improvisadas. Vale frisar, é claro, que cada 

professor/a poderá, como preferir, adaptar o modo avaliativo deste projeto pedagógico, desde 

que leve em consideração o processo também como parte importante deste trabalho.  

 

11. CRONOGRAMA 

 

SEMANAS ETAPAS 

 

  

 

1ª SEMANA  

(2 hrs/aula) 

 

 

EXPOSIÇÃO DA TEMÁTICA, PROPOSIÇÃO 

DO PROJETO PEDAGÓGICO E ACOLHIDA 

DAS SUGESTÕES DA TURMA SOBRE SUA 

CONSTRUÇÃO 

 

 

 

2ª SEMANA 

(2 hrs/aula) 

 

 

SOCIALIZAÇÃO E DEBATE DAS IDEIAS 

PRINCIPAIS E EXPOSIÇÃO DO 

CRONOGRAMA.   

 

 

3ª SEMANA 

(2 hrs/aula) 

 

 

HISTÓRIA DAS HISTÓRIAS EM 

QUADRINHOS 

 

 

 

4ª SEMANA 

(2 hrs/aula) 

 

 

CAPACITAÇÃO ACERCA DOS ELEMENTOS 

LINGUÍSTICOS DAS HQS: BALÕES, 

ONOMATOPÉIAS, IMAGEM, TEXTO, 

FONTES E ENQUADRAMENTO. 

 

 

5ª SEMANA 

(2 hrs/aula) 

 

 

LEITURA, ANÁLISE DA HQ E EXPERIÊNCIA 

DISCENTE EM RELAÇÃO A OBRA  
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6ª SEMANA 

(2 hrs/aula) 

 

 

LEITURA, ANÁLISE DA HQ E EXPERIÊNCIA 

DISCENTE EM RELAÇÃO A OBRA  

 

 

7ª SEMANA 

(2 hrs/aula) 

 

 

 

FINALIZAÇÃO: MOMENTO PARA COLHER 

AS EXPRESSIVIDADES DA TURMA COM O 

PROJETO PROPOSTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


