
Andromeda
O processo de criação de um tipo de letra 

não serifado inspirado nos primeiros tipos 

geométricos e grotescos

Relatório de Projeto
António Pedro Faria Dias Canário

Dissertação de Mestrado apresentada à
Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto
em Design Gráfico e Projetos Editoriais

M

Tadaima: O manga avant-garde 
e a sua influência na narrativa 
gráfica contemporânea
Relatório de Projecto
Ana Sofia Ribeiro de Almeida Brandão

RELATÓRIO DE PROJECTO DE MESTRADO APRESENTADO À
FACULDADE DE BELAS ARTES DA UNIVERSIDADE DO PORTO
EM DESIGN GRÁFICO E PROJECTOS EDITORIAIS

M





Tadaima: O manga avant-garde 
e a sua influência na narrativa 
gráfica contemporânea

Relatório de Projecto

Relatório de projecto apresentado para cumprimento dos requisitos
necessários à obtenção do grau de Mestre em Design Gráfico
e Projectos Editoriais, realizada sob a orientação científica do 
Professor Doutor Rui Vitorino dos Santos.

Setembro, 2020





Ao Prof. Doutor Rui Vitorino dos Santos, 
pelo seu empenho e orientação.

À Família, pelo encorajamento e apoio 
incondicional ao longo deste percurso.

Ao Simão, pelo companheirismo e 
dedicação incessante.





Resumo

O relatório de projecto que se apresenta centra-se  na 
relação entre o movimento avant-garde da década de 1970, 
especificamente na narrativa gráfica japonesa, o manga e 
a sua inflências em narrativas experimentais de autores 
contemporâneos internacionais. As características do manga 
avant-garde, distinguem-se dos outros géneros de manga, 
devido ao seu contexto histórico e social. São de uma natureza 
mais alternativa e experimental que se expande para além 
do grafismo comum do manga com que estamos habituados 
a ver nas livrarias ou na internet. Apesar deste género de 
narrativa ter tido um grande crescimento a nível mundial, 
nos últimos anos, a sua vertente alternativa e experimental, 
não tem sido valorizada do mesmo modo. Esta investigação, 
pretende assim, propor uma nova abordagem à história do 
manga, onde os movimentos alternativos como o gekiga e o 
manga avant-garde sejam evidenciados em oposto ao manga 
dito comercial. Propõe demonstrar a importância deste 
movimento, através de Tadaima, um projecto sobre a forma 
de uma narrativa gráfica, que tem como base a influência do 
manga avant-garde .

Palavras-Chave Publicações, Narrativa Gráfica, Manga, Gekiga, Avant-garde





Abstract

This project report focuses on the relationship between 
the avant-garde movement of the 1970s, specifically in the 
Japanese graphic narrative, manga, with the experimental 
narratives of contemporary international authors. The 
characteristics of avant-garde manga are distinguished from 
other manga genres, due to their historical and social context. 
They are of a more alternative and experimental nature that 
expands beyond the usual manga graphics that we are used 
to seeing in bookstores or on the internet. Although this type 
of narrative has had a great growth worldwide, in recent 
years, its alternative and experimental aspect, has not been 
valued in the same way. This investigation, therefore, intends 
to propose a new approach to the history of manga, where 
alternative movements such as gekiga and avant-garde are 
shown, in opposition to the so-called commercial manga. It 
proposes to demonstrate the importance of this movement, 
through Tadaima, a project in the form of a graphic narrative, 
which is based on the influence of the avant-garde manga.

Keywords Publishing, Graphic Narrative, Manga, Gekiga, Avant-garde
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Introdução

O fascínio pela relação que existe entre a imagem e 
o texto surgiu desde muito cedo, ainda em criança,
onde o meu passatempo favorito era criar livros
de histórias ilustradas com materiais que estavam
espalhados pela casa, onde pacotes de leite chegaram
a servir de capa.

Essa paixão foi colocada de parte durante algum 
tempo, porque me era dito que eu tinha que arranjar 
um "emprego a sério". Mas não consegui. Não me 
faltaram experiências noutras àreas desde um 
curso de ourivesaria, uma licenciatura em pintura 
e estágios em galerias. Porém, apesar destas terem 
sido importantes para o meu crescimento como 
artista visual, sentia que faltava alguma coisa.

Após a licenciatura mudei-me para Berlim à procura 
de uma resposta para o que iria fazer no futuro e 
um dia, numa ida a uma loja de comics encontrei 
um livro em formato de bolso que me chamou a 
atenção: era a edição nº25 de uma revista de comics, 
intitulada de kuš!. O nome era difícil de pronunciar 
e apesar da revista ter origem letã o conteúdo era 
em inglês, o que facilitou bastante a leitura. 

No momento posterior a ter dado uma vista de olhos 
pelos comics, senti que aquela edição em específico 
iria ajudar na minha busca por um objectivo.

Gaijin Mangaka, o tema da edição nº 25 da kuš!, 
com um género de grafismo que era bastante 
novo para mim, mas que ao mesmo tempo senti 
uma grande ligação, veio realmente dar a resposta 
que tanto procurava, tal como um reencontro 
com a minha paixão pela narrativa gráfica.
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A curiosidade pelo significado de gaijin mangaka 
levou-me a contactar pessoalmente o co-editor da 
revista, Berliac, que coincidentemente, também 
morava em Berlim na altura. Berliac explicou-me 
que o termo significava literalmente "autor de 
manga estrangeiro", inspirado numa expressão 
de que ele próprio se auto intitula - gaijin gekiga 
(autor de gekiga estrangeiro), sendo gekiga 
(imagens dramáticas) um género de manga.

O manga como significado e termo, que designa 
“comical sketches”, aparece pela primeira vez no 
Japão em 1798, no prefácio de Shiki no yukikai 
(Seasonal Passers-by) escrito por Santô Kyoden. 

Porém em relação à sua forma gráfica, os 
investigadores e historiadores debatem-se sobre a 
sua origem. Esta é apontada para os primórdios da 
ilustração japonesa, que se manifesta perto do
séc. XII, evoluindo posteriormente para uma série 
de livros ilustrados, sendo este formato de série 
com vários volumes, ainda mantido actualmente nas 
publicações do manga. Ainda assim, existem teorias 
que comprovam que o manga como é conhecido 
actualmente só se desenvolveu a partir do séc. XX e 
sob a influência dos comics americanos e europeus.

O manga distingue-se das outras formas de narrativa 
visual, não só pelo facto da sua leitura ser da 
direita para a esquerda devido ao modo em que o 
japonês é escrito, como também à quantidade de 
páginas que cada publicação engloba. Enquanto 
os livros de comics americanos contêm entre 30 a 
50 páginas, cada livro de manga aproxima-se das 
200 páginas, do mesmo modo que uma revista 
semanal (o meio de publicação de manga mais 
popular no Japão) pode ir até às 400 páginas.

Diferencia-se igualmente dos comics americanos e 
europeus, pelo seu maioritário uso do preto e branco, 
onde através da execução de linhas e sombras, 
consegue transmitir uma maior profundidade visual. 
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São também utlizados outros meios como fotocópias, 
para criar um aspecto de contraste, permitindo 
transformar fotografias em paisagens, da mesma 
forma que os screentones, que são fundos padrão 
impressos em acetato autocolante que servem 
para recortar detalhes de paisagens ou edifícios 
e colar no próprio desenho, permitindo ao autor 
produzir mais páginas em menos tempo.

Contudo as características principais do manga são 
o modo como são desenvolvidas as personagens, 
dando-lhes uma representação mais expressiva 
principalmente ao nível emocional e psicológico, 
como também a forma da narrativa, onde uma 
cena de acção é descrita ao longo de mais do 
dobro das páginas e contendo menos texto em 
relação aos comics americanos e europeus.

Esta qualidade cinemática do manga começou 
a ser pensada em 1920 por Rakuten Kitazawa, 
autor e investigador de manga, mas só em 1947 
começa a ser desenvolvida através de Osamu 
Tezuka e da influência de filmes de animação 
americanos como os de Walt Disney. 

Movimentos como o gekiga e o manga avant-
garde, começaram a partir de 1957, a aprofundar 
a particularidade da cinemática no manga, ao 
adicionarem temas mais adultos, pois até à altura, 
a temática era apenas infantil e de comédia. 
A perspectiva pessoal de relatos de pós-guerra 
e questões como manifestações, desigualdade 
social, violência, inspirada em filmes noir e da 
nouvelle vague, introduziu na esfera do manga, 
um género alternativo e experimental.

Deste modo, este género de narrativa aproxima-se
mais das características da novela gráfica 
americana e europeia do que dos outros géneros 
de manga, principalmente o mais comercial, 
oferecendo assim uma hibridez de registos 
gráficos entre o estilo oriental com o ocidental.
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Esta particularidade inspirou Berliac a desenvolver 
o seu estilo de narrativa e a criar uma antologia 
juntamente com a kuš! no mesmo género de 
hibridez, mas no sentido inverso - artistas ocidentais 
com influências orientais nas suas narrativas.

Tendo em conta estes antecedentes, pretendo 
assim esclarecer a minha escolha quer para o 
tema desta investigação, quer para a realização 
do projecto prático, de nome Tadaima.

Tadaima, assinado por Ana Maçã, o meu nome artístico, 
pretende desenvolver as minhas capacidades, como 
também ultrapassar as minhas limitações na relação 
entre texto e imagem num sentido mais experimental. 

Do mesmo modo tenciono demonstrar uma perspectiva 
contemporânea de ligações entre a narrativa gráfica 
ocidental e o manga avant-garde, como forma 
de promover estes movimentos em Portugal. 

Através da investigação procuro relatar a história e o 
contexto destes movimentos alternativos do manga,  
incentivando a criação de novas publicações deste 
género, como também traduções em português e 
mais importante ainda, um maior apoio a autores 
portugueses de narrativa alternativa e experimental.

Para o desenvolvimento desta investigação, o 
relatório de projecto foi elaborado da seguinte 
forma: num primeiro capítulo será exposto uma 
síntese história sobre a origem do manga e a sua 
evolução até ao avant-garde; num segunto capítulo 
serão analisadas publicações e respectivos autores 
internacionais, cujo trabalho foi influenciado por 
artistas do manga avant-garde e que ao mesmo 
tempo influenciaram o meu trabalho artístico, tendo 
deste modo, uma ligação com o projecto prático.
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No último capítulo é feita uma descrição sobre 
as várias fases do desenvolvimento do projecto 
prático, Tadaima, um artefacto em forma de 
livro e narrativa gráfica e as suas ligações com 
os movimentos alternativos do manga.

Com este projecto pretende-se realizar  um 
levantamento dos autores e respectivas obras mais 
relevantes para o estudo do manga, enquadrado 
entre o séc. XII e finais da década de 1970. Houve 
por vezes a dificuldade em encontrar as fontes 
originais, pois trata-se de uma temática de origem 
japonesa, e ao não saber a língua, foi necessário 
recorrer a traduções e citações em segundo grau.

Não obstante, tem vindo a aumentar a publicação de 
ensaios e textos biográficos traduzidos do japonês 
para línguas como o inglês e francês sobre autores 
de manga pertencentes aos movimentos alternativos 
e experimentais, o que também serviu de base e 
motivação para o desenvolvimento desta investigação. 
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I. O Manga 

1.1 Síntese Histórica Não existe consenso quanto à existência de um 
momento exacto que se possa designar como origem 
do  manga . Os historiadores e críticos dividem-se 
entre a associação do início deste movimento ao 
surgimento das primeiras ilustrações, que datam do 
século XII, ou a visão do manga como um fenómeno 
moderno devido às suas características gráficas e 
variedade de géneros terem apenas surgido e se 
desenvolvido mais perto da metade do século XX, 
após influência europeia e americana.
 
Para Sharon Kinsella, tal como descreve no seu 
livro  Adult Manga  (2000), o  manga  é um meio 
contemporâneo composto por impressive spectrum 
of graphic styles and genres (Kinsella, 2000, p.19) 
pertencentes à cultura popular e também o nome que 
designa os  comics  japoneses. Na opinião da autora  
estes começaram apenas a se desenvolver após a 
Guerra do Pacífico ( 1879 - 1883), manifestando-se 
com mais intensidade a partir da década de 1960. 
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Porém como Kinsella acrescenta: the majority of 
cultural criticism has so far associated  manga  not 
with the international phenomenon of popular 
culture, but with far earlier forms of Japanese graphic 
art (Kinsella, 2000:19), sendo estes antecedentes, 
segundo a autora, o  Chôjûgiga1 e o Ukiyo-e2.
 
O prefácio do  que viria a ser o primeiro livro 
significativo sobre  manga  publicado fora do 
Japão -  Manga! Manga! The World of Japanese 
Comics (1983)  da autoria de Frederik Schodt 
é escrito por Osamu Tezuka, considerado 
mundialmente como   o "deus do manga" :
 
the Japanese comics industry first began to show signs 
of heating up to this fever pitch after World War II. 
Western comics were imported by the bushelful, and 
had a tremendous impact. (...) I debuted as an artist 
the same year the war ended, and so have seen all 
the twists and turns that mark the extraordinary 
growth of Japanese comics over the last nearly 
forty years (Tezuka citado por Schodt, 1983, p.11).

Nesta citação podemos notar que o próprio 
Tezuka considerava o  manga , tal como Kinsella, 
um meio influenciado pelo ocidente e cujo 
aparecimento data o pós segunda guerra 
mundial. A opinião oposta a estas afirmações 
é oferecida, segundo Kinsella, por críticos que 
associavam a origem do  manga  com Chôjûgiga. 

 

1 Chôjûgiga - (humorous pictures of birds and animals) são ilustrações, 
cuja sua criação é associada  ao monge budista Toba Sojo (1053-
1140)  no século XII também conhecidas como Animal Scrolls 
ou Frolicking Birds and Animals.  Os seus desenhos caricaturais 
parodiavam a classe alta da altura dentro de uma temática religiosa 
que era representada através de animais a comportarem-se como 
humanos. Eram pintadas a pincel e tinta da china em pergaminhos 
que podiam chegar aos vinte e quatro metros (Schodt,1983, p.30).
  
2 Ukiyo-e   (imagens flutuantes) são ilustrações criadas através de 
xilogravura datadas dos séculos XVIII e XIX com temas paisagísticos, 
contos, lendas e também com temáticas eróticas e boémias.



Exemplo de Chôjûgiga, S/Título, Kyoto, Museu Nacional de Kyoto, autor e data desconhecida

 The Great Wave of Katanagawa, Katsuchika Hokusai, Nova Iorque, Museu Metropolitano de Nova Iorque,  1830-1033
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É a partir desta descoberta que se sustenta a ideia 
de que o manga é um registo visual que resulta 
desta tradição pictórica mais antiga do Japão. Esta 
ligação histórica, por outro lado foi utilizada como 
defesa contra a repressão exercida pelos membros 
conservadores da sociedade do pós-guerra em 
relação à indústria da animação e do manga 
(Kinsella, 2000, p.19).
 
À parte das ideias de Kinsella, Jaqueline Berndt, 
no seu ensaio  Considering Manga Discourse  (2008) 
acrescenta que o universo e o discurso das artes 
plásticas foram muitas vezes referenciados no 
manga, com o intuito de o elevar culturalmente, um 
estatuto que na contemporaneidade se reverteu. 
 
Penso que o melhor exemplo para esclarecer a 
última parte desta afirmação seja o caso de Takashi 
Murakami (1962-) artista plástico japonês e criador 
do movimento artístico superflat em 2001, que 
representa uma fusão entre as artes plásticas do 
passado e do presente juntamente com a cultura do 
manga e da animação japonesa.   

Lots, Lots of Kaikai and Kiki, Takashi Murakami, 2009
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Citando Shukan Nihon, Berndt expõe que certas 
publicações decidem colocar imagens de ilustrações 
de  Chôjûgiga lado a lado com vinhetas de Osamu 
Tezuka, de modo a que sejam observadas certas 
semelhanças como por exemplo  speed lines 
(Berndt, 2008, p.306).
 
This artwork [Chôjûgiga], which has been considered 
a national treasure since 1899 and was placed in 
the Imperial Museum in 1906, differs fundamentally 
from manga.   Chôjûgiga was painted by hand, and, 
since it resided originally in the Kôzanji temple, it 
was accessible only to certain people under restricted 
conditions. Moreover, it lacks a written narrative 
text (kotobagaki) and a clearly identifiable, coherent 
narrative (Nihon citado in Berndt, 2008, p.306).

Do mesmo modo e citando Stephan Köhn, Berndt 
usa esta descrição   para mostrar a forma como 
o  Chôjûgiga difere do  manga  moderno e como é 
impreciso afirmar historicamente o trabalho de Toba 
Sojo como o antecedente deste.  
 
Não obstante,  a comunidade japonesa, inclusive 
o sistema de educação, continua a incentivar 
comparações com base apenas nas semelhanças 
entre as respectivas obras, ignorando a opinião 
contrária dos investigadores como também a dos  
mangakas3  sobre as suas próprias influências 
(Berndt, 2008, p.307). 
 
Neste sentido, a autora, recorre à opinião de Tezuka 
como exemplo de um  mangaka, que apesar de ser 
um grande admirador de  Chôjûgiga, apenas viu os 
pergaminhos de Toba Sojo em 1955, eight years 
after the publication of the groundbreaking work 
Shin-takarajima (New Treasure Island) , which first 
established his distinctive style of manga storytelling 
(ibidem).
 

3 Mangaka- termo japonês usado para 
designar um artista que faz manga 
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Detalhe de Kôzanji Chôjûgiga, uma reprodução de Tanyû Kanô, data desconhecida (em cima) justaposto com um 
excerto de Astro Boy da autoria de Osamu Tezuka, Kobunsha, 1952-1968
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Se por um lado é possível discordar com a 
comunidade que encontra raízes do manga no
Chôjûgiga e em outras manifestações do folclore
artístico japonês, Berndt também não consegue 
provar com clareza o seu contrário, sem 
obrigatoriamente considerar Tezuka como o 
primeiro criador do manga moderno, que como será 
evidenciado mais à frente, não é totalmente correcto.

A associação entre o manga e obras de arte da 
tradição japonesa pré século XX também poderá estar 
relacionada com a criação do próprio termo, também 
de origem dúbia. Muitos historiadores associam o 
primeiro aparecimento da palavra manga com uma 
série de quinze volumes ilustrados, que serviam 
como manuais de desenho, publicados por Katsuchika 
Hokusai entre 1814 e 1819, denominados de Hokusai 
Manga. Citando Frederick Schodt:

The word manga (pronounced “mahngah“) can 
mean caricature, cartoon, comic strip, comic book, or 
animation. Coined by the Japanese woodblock-print 
artist Hokusai in 1814, it uses the Chinese ideograms 
漫 man (“involuntary“ or “in spite of oneself “) and 
画 ga (“picture“). Hokusai was evidently trying to 
describe something like “whimsical sketches“. But it 
is interesting to note that the first ideogram has a 
secondary meaning of “morally corrupt”. The term 
manga did not come into popular usage until the 
beginning of this century (Schodt, 1983, p.18).

Apesar de afirmar que o termo manga só foi utilizado 
de modo mais comum a partir do século XX, Schodt 
associa a origem da palavra com Katsuchika Hokusai, 
especialmente com Hokusai Manga.

Em contrapartida, Paul Gravett em Mangasia (2017) 
defende que independentemente de Katsuchika 
Hokusai ter usado o termo manga nos seus manuais, 
o artista did not coin this neologism (Gravett, 2017, p.26)
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Excerto de Hokusai Manga, Volume 6, Katsuchika Hokusai, Editora desconhecida, 1816
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Gravett, do mesmo modo, indica a possibilidade de 
Hokusai ter sido influenciado pelo seu amigo Santô 
Kyôden (1761-1816), autor do bestseller Shiki 
no yukikai (Seasonal Passers-by, 1798), onde na 
segunda página do prefácio deste se encontram os 
dois caracteres que representam o termo manga em 
japonês (ibidem).

O termo manga em Shiki no yukikai foi usado para 
representar os comical skeches (ibidem) do artista 
Kitao Shigemasa (1739-1820), uma tradução que se 
aproxima do significado actual do manga.

Katayori Mitsugu (1921-?) artista e pioneiro dos 
estudos de manga no Japão do antes e pós-guerra 
vai ainda mais longe. Numa entrevista4 a Fusami Ogi 
diz que a palavra manga provém da palavra manzen 
(procurar sem objectivo) e também à de um pássaro 
chinês chamado Mangakucho, comparando assim a 
acção deste a procurar comida no rio com a intenção 
de Hokusai a desenhar incessavelmente à procura de 
tudo o que pudesse representar (Moura, 2006, s/p).

Apesar das diferenças de opinião sobre as origens 
do manga e do seu termo, os comics japoneses de 
um modo geral, como Schodt e Shimizu indicam, 
eram intitulados de acordo com as obras mais 
reconhecidas na altura. No período Heian (794 -1185) 
eram conotados de giga proveniente do já referido 
Chôjûgiga; no período Edo (1603-1868) teria sido 
manga, apesar deste ter tido pouco uso (Moura, 2006, 
s/p) e kibyôshi (yellow cover) livros que ilustravam 
de modo humorístico a vida local, sendo por vezes 
banidos pelo governo pelas suas sátiras.

4 Katayori Mitsugu : A Pioneer of Manga Studies Before and After 
the War publicada por Fusami Ogi no International Journal of Comic 
Art vol. 7, nr. 2, a Outubro de 2005 , a qual só consegui ter acesso 
à tradução livre feita pelo crítico português de banda-desenhada, 
Pedro Vieira Moura, em Club Otaku (clubotaku.org), no artigo 
Origem da palavra mangá publicada a 12 de Junho de 2006. 
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Exemplo de kibyôshi: Romantic embroilments born in Edo, 
Santô Kyôden, Edo (antigo nome para Tóquio), 1785

Spread do Prefácio de Shiki no yukikai (Seasonal Passers-by) de Santô 
Kyôden, onde se encontra o termo manga (delineado a vermelho), 1798
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Ao contrário do Toba-e (inspirado no nome do monge 
budista Toba Sojo, autor dos pergaminhos Chôjûgiga), 
o termo comum do período Meiji (1868-1912), 
kibyôshi, had a strong story line (Schodt, 1983, p.37)

No período Showa (1926-1989) o manga era 
conhecido como ponchi-e - punch pictures after the 
British Punch and Judy and after Punch magazine 
(Schodt, 2011, p.34) e pukku (puck) devido a Tokyo 
Puck - modeled after the US magazine Puck but with 
cartoons and comics on every page (Stewart, 2014, s/p). 

Mais tarde, nos finais da década de 1950 surge gekiga 
(imagens dramáticas) que dá início à novela gráfica. 
Actualmente no Japão o termo komikkuso ou até 
mesmo a derivação deste - comics, podem ser usados 
para se referirem ao manga (apesar de este ainda 
ser o termo mais usado pela grande maioria dos 
japoneses) ou juntamente com o termo ame-komi, 
diminutivo de amerikan komikkuso (american comics) 
utilizado como referência em relação aos comics 
americanos (Schodt, 2011, p.33-34).

Tobae sangokushi (Toba-e book of the romance of the three kingdom), 
Vol. 2: Edição Meiji, autor e data desconhecida
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Capa de Tokyo Puck, Volume 2, No 11, Edição de 1 de Junho de 1906
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Em 1853, os EUA, especificamente o oficial da 
marinha Matthew Perry5, forçaram o Japão, depois 
deste ter estado 250 anos auto isolado, a abrir 
fronteiras para outros países, principalmente os do 
oeste, fazendo com que o Japão entrasse num estado 
de transição entre o feudalismo e uma era moderna 
industrializada até ao século XX. Devido a esta 
situação, começaram a ser introduzidos cartoons de 
estilo europeu.
 
A grande passagem do pré manga que referi no 
capítulo anterior para o manga moderno deve-se a 
uma progressiva abertura ao exterior, podendo-se 
verificar no aparecimento de cartoons, especialmente 
por parte de dois europeus a viver no Japão - Charles 
Wirgman (1835-1891), britânico e George Bigot 
(1860-1927), francês.

O grau da sua importância é de tal modo que ainda 
hoje é celebrada uma cerimónia anual no túmulo
de Wirgman, considerado patron saint of the modern 
japanese cartoon (Schodt, 1983, p.40).

Os dois europeus eram ambos cartoonistas 
expatriados, com formação artística realizada nos 
seus países de origem, o que significava um avanço  
aos japoneses em alguns registos gráficos tais como 
na perspectiva, anatomia e sombreado. Elementos 
como balões de fala, empregues por Wirgman e com 
estes, a criação de sequências narrativas por George 
Bigot, foram introduzidos no Japão a partir das 
revistas que ambos lançavam mensalmente.

5 Matthew Calbraith Perry (1794-1858) foi um oficial da marinha 
dos Estados Unidos da América e líder na abertura do Japão ao 
Ocidente através da Convenção de Kanagawa (1854), o primeiro 
tratado entre os Estados Unidos da América e o governo de 
Tokugawa. Este tratado de “paz e amizade" ainda que tenha sido 
forçado resultou no fim da política japonesa de reclusão nacional 
que durava há 220 anos. Permitiu também a abertura dos portos de 
Shimoda e Hakodate a navios americanos, como também determinou 
a existência de um embaixador americano presente no Japão.

 1.2 Influência do Ocidente
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Capa de The Japan Punch, Charles Wirgman, Edição Fevereiro de 1876

The Japan Punch, uma revista criada por Charles 
Wirgman em 1862, era direccionada à comunidade 
estrangeira de Yokohama e foi considerada a 
primeira revista de humor ocidental publicada em 
território japonês (idem, p.39).

From the Westerns (...) the japanese also acquired 
new printing techonologies. Woodblock printing was 
expensive and time-consuming. The introduction of 
cooperplate printing, zinc etching, lithography, metal 
type and photo engraving finally made the printed 
word - and the cartoon - a true medium of the masses 
(idem, p.41).

Apesar dos novos métodos de gravura que 
facilitavam a impressão das publicações, as dez 
páginas de The Japan Punch eram ainda impressas 
em xilogravura e encadernadas ao estilo japonês.
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Tôbaé, uma revista criada por George Bigot em 1887, 
que usava o seu conteúdo cartoonista para satirizar a 
sociedade e o governo japonês do mesmo modo que 
Toba Sojo - cujo nome inspirou o nome da revista - 
fez com as suas Chôjûgiga sete séculos antes. 
Deste modo, Bigot era admirado pelos japoneses, que 
eram impedidos de criticar o próprio governo e que 
consideravam o trabalho do cartoonista como bold 
and worthy of emulation (idem, p.39).

Tanto a revista The Japan Punch como a Tôbaé 
inspiraram os japoneses a publicar quer os seus 
próprios jornais diários quer revistas humorísticas, 
sendo a grande mudança o uso de caneta de aparo ao 
invés do pincel ao qual estavam habituados.

No final do século XIX , o foco de influência dos 
artistas japoneses tinha passado a ser os cartoons 
dos jornais americanos, onde impressões a cores 
começavam a ser experimentadas por Joseph Pulitzer 
no suplemento de domingo do New York World. 

Rakuten Kitazawa (1876-1955), considerado por 
muito historiadores como o primeiro mangaka 
moderno começou a trabalhar para o jornal japonês 
Jiji Shinpô, após o cartoonista Ippyô Imaizumi 
(1865-1904) ter adoecido, e adoptou o termo 
manga para categorizar comics e cartoons, já usado 
previamente por Imaizumi (Stewart, 2014, s/p).

Após Frank A. Nankivell, um cartoonista australiano, 
ter mostrado a Kitawa o “mundo”dos cartoons 
ocidentais era lhe pedido agora que criasse American 
narrative-style comic strips, in four to eight panels for 
the paper’s Sunday edition (ibidem).



 Excerto de Jiji shinpô; County-wide Blackout in Manga zasshi hakubutsukan vol. 6 p. 56, Edição de 21 de Janeiro, 1923

Excerto de Tôbaé at Police Headquarters (An Actual Event), George Bigot, 1887 
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Porém Tokyo Puck, uma revista impressa a cores e 
apenas com ilustrações, foi o que tornou Kitazawa 
reconhecido, chegando a ter o seu trabalho exposto 
em Paris e a ser condecorado pelo próprio governo 
francês. Kitazawa não só foi um dos primeiros 
a receber reconhecimento internacional
(Schodt, 1983, p.41) como também criou Tagosaku 
to Mokubê no Tokyo Kembutsu (Tagosaku and 
Mokubê Sightseeing in Tokyo, 1902) - first serialized 
japanese comic strip with regular characters (ibidem) 
publicada em Jiji Manga, que tal como Tokyo Puck 
era criada pelo próprio e impressa a cores.

Kitazawa também colaborou para a história do 
manga através dos seus ensaios, escritos entre 
1920 e 1950, onde descreve o seu desagrado com 
o ponchi-e, do modo como este se tinha tornado 
antiquado e perdido a sua qualidade. Para Kitazawa, 
no manga ideal, as imagens devem poder falar por 
si mesmas, permitindo ao leitor não necessitar de 
explicações, pois estas causavam uma exagerada 
extensão de texto, uma das características 
que Kitazawa igualmente criticava acerca dos 
comics influenciados pelo estilo ponchi-e.

Nos anos vinte, um grupo de cartoonistas japoneses, 
entre eles Rakuten Kitazawa, Ippei Okamoto e 
Yutaka Asô fazem uma viagem até aos Estados 
Unidos da América onde se deparam com os 
comics presentes nos jornais americanos como 
Bringing up Father de George McManus, Mutt 
and Jeff de Bud Fisher e o conhecido Felix the Cat 
de Patt Sullivan, tomando a decisão de os levar 
para o Japão com o fim de os traduzir e publicar 
em jornais japoneses como o Asahi Graph.

O público japonês via os os comics americanos como 
uma “janela” para um mundo exótico, mas ao mesmo 
tempo bastante distinto do deles. Com isto os jornais 
americanos começam a contratar artistas japoneses 
que usassem o estilo americano para atrair leitores.
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 Excerto de Jiji shinpô; Rakuten Kitazawa, Edição 262 
de 3 de Maio, 1926

Excerto de Bringing up Father, George Mcmanus, traduzido para japonês, 1923



Um desses casos foi Yutaka Asô, aprendiz de 
Kitazawa, que em 1924 criou Nonki na Tôsan 
(Easy Going Daddy) uma série de cartoons para 
o jornal Hoshi, com o objectivo de se tornar num 
entretenimento para as vítimas que tinham 
sobrevivido ao terramoto no ano anterior em 
Tóquio, onde cerca de cem mil pessoas morreram. 
Apesar de ser quase um spin-off de Bring Up Father e 
usar o texto nos balões de fala em formato horizontal 
como os ocidentais, as ocorrências diárias caricatas 
da personagem principal Nontô, tornaram a série 
num sucesso de vendas, principalmente em produtos 
colecionáveis e posteriores edições em rádio e filme 
(Schodt, 1983,p 48).

 Excerto de Easy Going Daddy, Yutaka Asô, 1924
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Pela mesma altura, surge um movimento 
vanguardista de nome MAVO - o resultado de uma 
união de arte japonesa com o estilo ocidental que 
se tinha formado em julho de 1923, pelo artista 
Tomoyoshi Murayama. Este tinha estado no ano 
anterior a estudar em Weimar, Berlim, local onde 
lhe proporcionara contacto com muitos outros 
artistas e intelectuais vanguardistas, como também 
a oportunidade de mostrar o seu trabalho em 
exposições como na Great Futurist Exhibition e 
no Congress of International Progressive Artists. 
Murayama, tal como os outros artistas envolvidos no 
grupo, tinham pertencido à Miraiha Bijutsu Kyokai 
(Associação de Arte Futurista) (Weisenfeld,1996, p.64).

O grupo era ainda influenciado pela Futurist and 
Constructivist art, and informed by anarchistic 
theories active in Japan following the Russian 
Revolution - while hardly uniform in practice, 
participants generally opposed class associations and 
promoted individualist action, seeking to obliterate 
extant institutions (Mcculloch, 2014, s/p).

Takamizawa Michinao (1889-1989), um dos 
principais elementos que se juntara ao grupo mais 
tarde, chegou a utilizar pedras para partir o telhado 
de vidro de uma sala com exposições escolhidas por 
Nika-kai (Larking, 2012, s/p) in protest of the growing 
conservatism of a prominent arts organization 
(Mcculloch, 2014, s/p).

Após o Incidente da Manchúria6, em 1931, Norakuro 
(Black Stray) foi publicado em Shônen Kuraburo 
(Boys Club) uma revista a cores para crianças sob 
a tutela da Kodansha, que ainda hoje é considerada 
uma das maiores editoras japonesas.

6 Incidente da Manchúria - Em 18 de Setembro de 1931, na Manchúria, 
China, o governo Japonês fez explodir uma linha de comboios de modo
a tornar a China culpada do incidente, conseguindo com 
isso um pretexto para a invadir. 



Capa da revista do movimento MAVO, 1ª Edição, 
Julho, 1924

Personagem Norakuro, criada por  Suihô Tagawa, 1931 

MAVO performance. O primeiro à direita é Takamizawa 
Michinao, 1924

Capa de Boys Club,Edição de Abril, 1929
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Norakuro é o nome da personagem principal, 
um cão rafeiro preto who joined the Imperial 
Army and over the years rose from private class 
to captain (Schodt, 1983, p.52). A tira foi criada 
por Michinao, que depois do fim da MAVO e 
aproveitando-se da criação de revistas para o 
público infantil, começou a desenhar manga para 
crianças sob o pseudónimo de Suihô Tagawa.

As histórias de Norakuro sendo por vezes 
consideradas propaganda militar, podem 
também ser vistas como um relato da própria 
experiência de Tagawa, pois este em 1919 foi 
obrigado a servir no exército durante três anos 
quer na Coreia, quer na Manchúria, local onde 
voltou posteriormente com outro propósito:

Between 1939 and 1941, Takizawa traveled 
to Manchuria three times to comfort Japanese 
troops engaged in the war with China. As the 
war intensified, however, he and his editors were 
abruptly ordered by Japanese Information
Agency to economize on paper by ceasing publication 
of their trivial comic. When told that he should 
instead be devoting himself to the national cause, 
Takamizawa argued that by raising morale among 
the nation’s fighting youth,Norakuro was serving 
just that purpose. Despite his protests the comic 
was prohibited by the Home Ministry in 1941, and 
Takamizawa was discharged from all army service 
(Weisenfeld, 2002, p.254).

Norakuro não era de todo trivial, muito pelo 
contrário, era considerado, na década de 1930, 
o Mickey Mouse do Japão, tendo o seu sucesso 
resultado em inúmeras adaptações para animação 
(a última data de 1988), artigos colecionáveis e 
reedições do manga numa série de livros de capa 
dura - the deluxe comics - are achingly beautiful, 
redolent with the creator’s thorough, progressive 
education in the wider arts; these small excerpts 
alone are lovelier, I think, than anything Tezuka 
produced in his entire career (Mcculloch, 2014, s/p).
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Partilhando a mesma opinião que Joe Mcculloch, 
considero que através do desenho limpo e 
antropomórfico de Norakuro, este nos faz olvidar 
de que se trata de um militar e se torne numa 
personagem querida que queiramos ver em 
toda a parte. Porém mais do que isso é o facto 
de este ter pertencido à era do manga impresso 
totalmente a cores, tornando as suas composições 
e impressões numa autêntica obra de arte gráfica.

Suihô Tagawa viria a inspirar muitos autores 
de manga, um deles Osamu Tezuka, uma 
das figuras mais importantes do Japão, com 
especial ligação ao manga e a animação. 

Citando Tezuka, Ryan Holmberg no seu 
ensaio Tezuka Osamu and American 
Comics (2015), transcreve o mangaka 
sobre as primeiras influências deste: 
 
I first followed the comics of Tagawa Suihô and 
Yokoyama Ryûichi7. But suddenly, once I became 
devoted to Disney, I set out to copy and master 
that stuffed-animal style, eventually ending up 
with how I now draw (Holmberg, 2015, s/p). 

O contacto de Tezuka com as animações e comics 
de Walt Disney tal como os filmes americanos 
como de Charlie Chaplin que eram exibidos no 
Japão sob a ocupação americana, levaram-no 
a revolucionar o manga, ao criar sequências 
narrativas como se de um storyboard para 
uma animação se tratasse, introduzindo deste 
modo a cinemática no mundo do manga.

Segundo Holmberg, o contacto de Osamu Tezuka 
com os comics americanos foi em 1946, um ano 
posterior ao fim da Segunda Guerra Mundial 
quando o Japão tinha sido derrotado e estava sob 
a ocupação dos Estados Unidos da América.
 

7 Yokoyama Ryûichi - o autor de Fuku Chan (Little Fuku) 
- The most popular Japanese newspaper strip of all time 
(Schodt 1983, p.56) e também o que teve mais duração, tendo 
sido publicado desde 1936 até 1971 (idem, p.58).
 



43
Spread de Norakuro, Suihô Tagawa, 1959,  Edição de 1984

Suihô Tagawa rodeado pelos artigos colecionáveis de Norakuro, 1937
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Tezuka, por essa altura era estudante na 
Universidade de Medicina de Osaka e por 
vezes ia tocar piano numa sala que ficava 
num departamento ao lado. Num desses 
dias, Tezuka travou amizade com um militar 
americano de nome Joe que tinha entrado na 
sala a cantar enquanto Tezuka tocava piano. 
 
One day, after learning that I liked cartoons when 
I drew a quick caricature portrait of him [Joe], he 
brought me a mountain of American comic books. 
It was like the heavens opened and rained manna. 
There were absolutely no manga materials 
around at the time. I read through them like a 
worm, was overjoyed, and copied them obsessively 
(...) My friendship with him might have been 
short, but it became the reason I decided to 
become a manga artist (Holmberg, 2012, s/p).

Um ano depois, Osamu Tezuka cria Shintakarajima 
(New Treasure Island) em 1947 juntamente com 
Shichima Sakai (1905-1969) em formato akahon8 
que viria a revolucionar a história do manga.

Este formato de leitura era uma alternativa 
acessível de consumo para os japoneses 
pobres e famintos, não só por alimentação 
como também por entretenimento.

8 Akahon (red books) eram livros de manga com pouca qualidade 
que iam de dezasseis a trinta páginas impressas em tons de 
vermelho e laranja sob preto e roxo em papel barato agrafados 
a capas de cartolinas vermelhas, onde os respectivos autores 
were paid next to nothing but given considerable freedom (Schodt, 
1983: 62). Este formato veio substituir os livros de capa dura e 
de boa qualidade como os de Norakuro, devido à falta de recursos 
que o Japão enfrentava durante a recessão do pós-guerra.

 1.3 Cinemática 
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Capa de New treasure Island, Osamu Tezuka, 1947
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Neste contexto de lazer assessível, surge também 
o que se pode chamar de um dos primórdios da 
animação japonesa - o kamishibai (paper plays)- 
também considerado como uma das influências do 
trabalho de Osamu Tezuka e da grande parte dos 
autores do movimento gekiga, um movimento sobre 
o qual irei desenvolver mais à frente.

Kamishibai era um espectáculo ao vivo, onde dentro 
de uma caixa de madeira semelhante a um “mini 
teatro” eram apresentados cartões ilustrados à 
mão, onde o artista narrava a história ao mesmo 
tempo que mudava as imagens, criando assim uma 
sequência visual. Até ao aparecimento da televisão 
no Japão em 1953, kamishibai chegava a ter cerca 
de cinco milhões de espectadores diários, que nem 
sempre pagavam para assistir mas em troca tinham 
que comprar doces que o narrador vendia
(Schodt, 1983, p.62).

New Treasure Island veio contrariar o espectro do 
akahon, que era conotado pela sua falta de qualidade 
de produção e conteúdo: 

Shintakarajima was 200 pages long. Its creative page 
layout, clever use of sound effects, and lavish spread 
of frames to depict a single action made reading 
Shintakarajima almost like a movie. Young readers 
were dazzled. No precise records exist, but sales of the 
comic are estimated at between 400,000 and 800,000, 
without the benefit of publicity (ibidem).

Em poucas palavras, Frederik Schodt conseguiu 
descrever o impacto que New Treasure Island teve na 
altura e o porquê desse acontecimento - o início da 
utilização da técnica cinética que resultou numa nova 
forma de narrativa que também tinha por base uma 
fusão de estilos entre comics americanos e japoneses.

O argumentista Shichima Sakai tinha já trabalhado 
em manga e animação antes de criar o layout e o 
guião de New Treasure Island.
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Excertos de New Treasure Island, Osamu Tezuka e Shichima Sakai, 1947 
in Manga : sixty years of japanese comics, Paul Gravett, 2004.

Narrador de kamishibai em Tóquio, H. Bristol/Corbis, 1946
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Com isto Ryan Holmberg afirma: the initiator of 
the project was not Tezuka (Holmberg, 2013, s/p)
criticando o modo de como o trabalho de 
Sakai era desvalorizado na história do manga 
até há pouco tempo, sendo da opinião de que 
o aspecto visual de storyboard que New 
Treasure Island contém é muito mais provável 
que tenha sido da autoria de Shichima Sakai.

Porém, Osamu Tezuka era já considerado um 
grande cinéfilo inspirando-se mais em filmes como 
os de Charlie Chaplin e animações como as de Walt 
Disney e de Max Fleisher9 do que em comics, que 
contribuiram como influência para a criação de New 
Treasure Island. De um modo em geral é a Osamu 
Tezuka que se atribui a grande revolução no manga:

After World War II a single artist - Osamu 
Tezuka - helped revolutionize the art of comics 
in Japan by decompressing story lines.(...) Other 
artists in America, such a Will Eisner10, had 
employed cameralike effects a decade earlier, but 
combining this technique with the decompression 
of story lines was new (Schodt, 2011, p.25).

Frederik Schodt acrescenta ainda o modo como 
esta inovação começou a diferenciar o manga 
japonês dos comics americanos e que ao contrário 
destes e dos que eram também criados na europa, 
o manga começou a conter mais páginas e vinhetas 
e a diminuir na quantidade de palavras, chegando 
por vezes a não as incluir de todo (ibidem). Esta 
evolução aproxima-se deste modo do idealismo de 
Rakuten Kitazawa, referido no subcapítulo anterior.

9 Max Fleisher (1883-1972), co-fundador da Fleisher 
Studios era um americano com origens polacas que criou 
o rotoscópio e animações como Betty Boop (1932).
 
10 Will Eisner (1917-2005) foi um dos pioneiros da indústria dos 
comics, tendo contribuindo igualmente para os estudos destes 
através do seu livro Comics and Sequential Art (1985). Permitiu 
que o termo graphic novel se tornasse  reconhecido através de A 
contract with God (1978). Em sua honra foi criado os Will Eisner 
Comic Industry Awards, referido como o Óscar dos comics.
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Detalhes do efeito cinemático em Metropolis, Osamu Tezuka, Kodansha, 1949

Dois frames de Ninja Fireball Kid, Edo chapter,1935 (à esquerda) / Capa de Manga for the New Imperial Order, Edição 
de Março de 1941 (à direita). Ambos ilustrados por Shichima Sakai (previamente a New Treasure Island, 1947)
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No ano anterior à criação de New Treasure Island, 
ou seja, em 1945, o Japão enfrentara um dos 
momentos mais devastadores da história mundial. 
Num espaço de quatro dias os Estados Unidos 
da América lançaram duas bombas atómicas, 
uma em Hiroshima, e outra, passados três dias 
em Nagazaki. Calcularam-se mais de duzentas 
mil mortes, sem incluir os cidadãos que, mais 
tarde haveriam também por falecer devido a 
doenças consequentes da radioatividade.

Yoshihiro Tatsumi (1935-2015) transcreve esse 
mesmo acontecimento para a sua obra Hell (1972):
It rained that day … a black rain (...) Ever since then it 
hasn’t stopped raining inside of me (Tatsumi, 2008, s/p). 

Tatsumi e outros autores de manga como Sanpei 
Shirato (1932-), Masahiko Matsumoto 
(1934-2005), Takao Saito (1936-) e Yoshiharu 
Tsuge (1937-) faziam parte de uma geração 
conotada como yakebato (burn-out ruins) uma 
referência ligada também às cidades devastadas 
pelos bombardeamentos (Rosenbaum, 2012, p.262).

Most of these artists were just too young to make 
it into the group of Japanese child soldiers, who 
actively participated in the war but were old enough 
to comprehend the devastation around them in 
the final years of the war (Rosenbaum, 2011, p.86).

Esta geração teve uma infância bastante 
frágil, ao experienciar não muito mais do que 
uma guerra atrás da outra, pois muito pouco 
depois do final da Segunda Guerra Mundial, o 
Japão iniciara a sua participação na Guerra da 
Coreia (1950- 1953) e mais tarde na Guerra do 
Vietname (1955-1975) (Rosenbaum, 2012, p.264).

1.4 Gekiga
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 Excerto de Hell, Yoshihiro Tatsumi, Drawn and Quarterly, 1972
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Yoshihiro Tatsumi numa entrevista a Gary Groth em 
2007 relata a sua própria experiência referente a 
este contexto histórico:

Obviously, since I was 10 years old, I didn’t go to 
war. But it was still a very immediate experience, so 
I watched my neighbors’ houses being burned down. 
I watched the landscape get turned into rubble, 
firebombing by firebombing. And luckily, my house, my 
family’s house, was not burned down, but I saw corpses 
firsthand, everywhere on the streets. So, the tragedy of 
the war inevitably influenced my experience
(Tatsumi in Groth, 2015, s/p).

Este período marcado por todos estes 
acontecimentos bélicos veio trazer mudanças quer 
para os conteúdos das narrativas do manga, quer 
para as suas publicações. Os artistas desta geração 
tiveram a necessidade de criar temas mais realistas, 
tanto em termos de narrativa como nos grafismos, 
o que veio contrastar com o manga tragicómico e 
infantil que era publicado até à altura.

They saw a field dominated by frivolous slapstick, an 
over simplistic division between good and evil, and 
flights of fantasy at the expense of contemporary 
Japanese actuality. For something new, they turned 
to the psychological dramas, moral ambiguities, 
and violence of contemporary detective fiction and 
suspense films. One of this group, Tatsumi Yoshihiro, 
eventually gave this new genre of adolescent comics 
a name that stuck: “gekiga,” meaning “dramatic 
pictures" (Holmberg, 2011, s/p).

O grupo a qual Ryan Holmberg se refere nesta 
citação é ao Gekiga Atelier, um estúdio de manga 
independente criado por Yoshihiro Tatsumi em 
1959, dois anos após a criação do termo, que incluía 
igualmente os artistas principais do género gekiga 
como Takao Saitô (1936-), Maasaki Satô 
(1937-2004), Shôichi Sakurai (irmão de Tatsumi),
Susumu Yamamori (1935-), Fumiyasa Ichikawa, 
Motomisu K. e Matsumoto Masahiko (1934-2005).



53

Yoshihiro Tatsumi, Takao Saitô e Masahiko Matsumoto (da esquerda para a direita), data e autor desconhecido
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As obras desenvolvidas neste contexto eram criadas 
directamente para o mercado de kashihon (manga 
de aluguer) que começou a ser desenvolvido após a 
segunda guerra mundial, uma resposta à escassez 
de recursos, como o papel, o que permitia à classe 
operária que era mal paga, encontrar no kashihon 
um meio de entretenimento mais acessível, uma 
vez que podiam alugar revistas de manga, por um 
preço muito mais baixo, ao invés de as comprarem.

As publicações mais reconhecidas eram Kage 
(Shadow) e Machi (City) onde foi publicado 
pela primeira vez o termo gekiga, em 1957, 
um ano depois destas terem sido lançadas. 

O seu conteúdo e estilo gekiga retratava temas 
mais realistas, sobretudo em relação às dificuldades 
da sociedade da altura, fazendo com que a leitura 
do manga passasse gradualmente de pertencer 
apenas ao público infantil como também para o 
grupo juvenil e adulto (Rosenbaum, 2011, p. 89).

Yoshihiro Tatsumi chegou a criar um manifesto 
gekiga em forma de carta com o objectivo 
de enviar a várias entidades pertencentes 
a jornais, como também a editores e 
mangakas, incluindo Osamu Tezuka. 

O manifesto demonstrava o modo como um meio 
moderno como o cinema influenciou o gekiga, 
principalmente pelos seus efeitos dramáticos 
(Suzuki, 2014, p.162), ao mesmo tempo que o autor  
outlined a genealogy of manga by making one of 
the first connections between manga and Toba Sojo, 
to whom the mid twelfth-century Chôjûgiga are 
attributed. This meant that Tatsumi created a sense 
of historical consciousness for the readers of manga 
(Rosenbaum, 2012, p. 273).
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Capas das Primeiras Edições de Kage (à esquerda) e Machi (à direita), ilustradas por Kuroda Masami, 1956
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Masahiko Matsumoto, um dos elemento do Gekiga 
Atelier, não concordara inicialmente com o termo 
gekiga, pois antes de Yoshihiro Tatsumi, desenvolver 
essa mesma estética, já Matsumoto tinha criado o 
conceito komaga (panel pictures) in reference to 
the “koma”of film frames and in order to emphasize 
the importance of the panel breakdown in narrative 
composition in comics (Holmberg, 2014, s/p)
que era bastante semelhante ao do gekiga.

Foi também Matsumoto que em The Man in the 
Next Door, uma história inserida na primeira edição 
da revista de aluguer Kage, em 1956, iria mostrar 
pela primeira vez a Tatsumi the smooth pacing 
of manga frames and cinematic perspectives 
(Rosenbaum, 2012, p.272). 

As palavras que eu cito de Roman Rosenbaum 
foram transcritas da página 428 de A Drifting 
Life (2011), Drawn and Quarterly, uma auto-
biografia criada por Yoshihiro Tatsumi entre 
1995 e 2006, onde relata a reacção de Hiroshi 
Katsumi, a personagem que representa Tatsumi 
a reagir ao The Man in the Next Door (página 
seguinte - imagem embaixo à esquerda.)

Ryan Holmberg em Proto Gekiga: Matsumoto 
Masahiko’s Komaga (2014), cita o irmão de Tatsumi, 
Sakurai Shôichi: Without Matsumoto’s komaga 
there would have been no gekiga adicionando 
já nas suas palavras: a statement with which 
Tatsumi would agree (Holmberg, 2014, s/p). 

O autor ao analisar a obra de Tatsumi observa que 
a estética que este desejava alcançar com o gekiga 
a meio da década de 1950 era de facto Matsumoto’s 
overall visual storytelling style (ibidem). Porém estes 
factos, não impedem que o gekiga de Tatsumi tenha 
sido igualmente inovador - a combination of komaga 
paneling with animated cartooning, an emphasis on 
visual effects, an expressive graphic écriture – and 
was in many respects much stronger and sharper 
than what Matsumoto had created (ibidem).
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Spread de A Drifting Life, Yoshihiro Tatsumi, Drawn and Quarterly, 2011

Spread de The Man Next Door, Matsumoto Masahiko, Kage, no. 1, edição de Março, 1956
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De um modo geral, Yoshihiro Tatsumi e Masahiko 
Matsumoto partilhavam alguns interesses - a 
influência de Osamu Tezuka dos filmes noir 
americanos e através desta, a utilização de 
técnicas cinéticas mais desenvolvidas do que 
as de Tezuka, como por exemplo a adição 
de efeito suspense e efeitos sonoros.

Ambos os autores escreveram auto-biografias que 
se focaram na fase gekiga - Masahiko Matsumoto 
publica Gekiga Bakatachi (Gekiga Fools) entre 
1979 e 1984 na revista Big Comic, onde descreve 
os eventos marcantes entre 1955 e 1957, enquanto 
Yoshihiro Tatsumi publica Gekiga Hyôryû 
(A Drifting Life) acima já referido, criado 
originalmente entre 1995 e 2006 para a 
revista Seirinkogeisha, onde representa um 
período maior que o de Matsumoto, partindo 
desde 1945, na sua infância, onde participa 
em concursos de manga e mais tarde conhece 
Tezuka pessoalmente, terminando em 1960, no 
quinto aniversário da morte de Osamu Tezuka.

Roman Rosenbaum, em Gekiga as a site of 
intercultural exchange: Tatsumi Yoshihiro’s
A Drifting Life (2011) expressa a sua opinião 
sobre o facto de a autobiografia de Yoshihiro 
Tatsumi começar e terminar com Tezuka:

A Drifting Life is Tatsumi’s attempt to write himself 
the graphic history of postward manga culture, yet 
is also a reflection on how Tezuka had defined the 
Shôwa history of manga in his own right. Through 
rewriting his own history, Tatsumi sets out to 
redefine the small boat of gekiga amidst the great 
ocean of Tezuka’s works (Rosenbaum, 2011, p.87).

O próprio Osamu Tezuka, que com a sua 
popularidade, qualidade e quantidade de 
trabalho, não teria nada a temer, sentiu-se 
desafiado com a ascensão que o gekiga estava 
a criar entre os leitores japoneses. Um dos seus 
rivais era Shigeru Mizuki (1922-2015). 
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Excerto de Hakaba Kitaro para Kamishibai, Ito Mazami, 1932

Shigeru Mizuki pertencera a uma geração anterior 
a Tatsumi e a outros elementos do Gekiga Atelier e 
ao contrário destes, tinha experienciado a Segunda 
Guerra Mundial em “primeira-mão”.

O talento de Mizuki para o desenho já era notório 
desde a sua infânica - Mizuki’s teachers suitably 
impressed to arrange a solo exhibition of his works 
while he was still in Elementary school, and he was 
featured in the Mainichi newspaper as an artistic 
prodigy (Davisson, 2015, s/p).

Porém, durante a Guerra do Pacífico, na ilha de 
Rabau, Papua Nova Guiné, Shigeru Mizuki apanha 
malária e no momento em que se situa no hospital 
militar, este é bombardeado pelas Forças Aliadas. 
Miraculosamente Mizuki sobrevive, mas infelizmente 
perde o braço com que usava para desenhar. 
Quando regressa ao Japão, inscreve-se em aulas de 
arte na Musashino Art University em Tóquio, tendo 
mais tarde, em 1933, começado a ilustrar histórias 
para os narradores de kamishibai. Uma das séries de 
ilustração que Mizuki mais gostara de trabalhar foi 
Hakaba Kitaro (Graveyard Kitaro) (1932) criado por 
Ito Mazami (ibidem).
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Em 1960, depois do aparecimento da televisão que 
veio causar a queda do kamishibai, Shigeru Mizuki, 
após a permissão de Mazami, desenvolve uma nova 
versão em formato kashihon (manga de aluguer) de 
Hakaba Kitaro, um mundo em que os humanos e os 
yokais11 co-habitavam juntos.  No início, esta versão 
não teve muito sucesso - Hakaba Kitaro didn’t sell 
very well. It was too dark, too political. And it was 
weird (ibidem).

Contudo, depois de ter experimentado outro tipo de 
narrativas, viu o seu trabalho ser admirado por um 
canal televisivo que lhe pedira para tornar Hakaba 
Kitaro, mais sponsor-friendly (ibidem). Shigeru Mizuki 
desse modo mudou o início do título para a sua 
alcunha de criança - Gegege. 

Gegege no Kitaro (1960-1969) was a breakout hit, 
igniting the Showa era Yokai Boom that saw Japan fall 
in love with monsters  (ibidem), sendo posteriormente 
adaptado para animação e cinema.

Ao tornar-se bastante popular fez com que 
influenciasse outras séries de animação como 
Pokémon, Digimon, filmes como Neighbor Totoro, 
Godzilla e arte contemporânea  como o já referido 
autor do superflat - Takashi Murakami, que citado 
por Davisson, refere sobre o trabalho de Mizuki - 
formed the basis for the rest of [my] life (ibidem).

Devido ao sucesso do gekiga na altura Shigeru 
Mizuki, começou a implementar o realismo gráfico e 
o dramatismo pertencentes a essa estética em Gegege 
no Kitaro e noutras obras como Gekiga Hitler (1971), 
uma narrativa gráfica sobre a biografia do ditador. 

11 Yokais - personagens do folclore japonês em forma 
de monstro ou semi-humanas com poderes sobrenaturais 
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Capa e excerto de Hitler,  Shigeru Mizuki, Drawn and Quarterly, 2015

Excertos de Gegege no Kitaro, Shigeru Mizuki, data e editora desconhecida
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Influenciado pelo enorme sucesso de Mizuki, 
Osamu Tezuka cria Dodoro (1969) que tal como 
Gegege no Kitaro inclui yokais e Adolf ni Tsugu
(Message to Adolf) (1983-85), que apesar de 
não ser um a biografia como a de Mizuki, conta 
a história de três homens de nome Adolf, sendo 
um deles Adolf Hitler. Nestas duas últimas 
obras, já se nota a influência que o gekiga 
acabou por ter no próprio “deus do manga”.

Porém foi em MW (1976-78) que Tezuka explorou 
a estética do movimento no seu todo. Tito W. 
James no artigo MW Is Tezuka’s Darkest Manga 
Masterpiece (2019), explica de que modo é que 
esta narrativa se aproxima ainda mais do gekiga, 
distinguido-a de Message to Adolf e Dodoro:

MW shies away from the cartoony sensibilities of 
Tezuka’s other work. Even in his stories for mature 
audiences like Black Jack and Dororo, Tezuka couldn’t 
resist adding in the odd fourth wall break or cartoon 
gag. By contrast, MW is a world of harsh realism and 
delivers a stomach-turning thriller that will leave your 
mind warped and your heart broken (James, 2019, s/p).

Segundo James, MW foi igualmente marcante 
pelo modo como Tezuka representou temas 
polémicos na altura, como a homossexualidade:

Anime and manga are no strangers to violence and 
sexual deviancy. However, while many contemporary 
anime play off their subversive content for laughs, 
Tezuka takes a more sophisticated approach. I was 
amazed at how far Tezuka was able to push the 
envelope without going too far. The depictions of 
sexual violence in particular were rendered in a way 
so as to be affecting, but not degrading (ibidem).
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Excerto de MW, Osamu Tezuka, Vertical,  2010

Excerto de Message to Adolf, Osamu Tezuka, Delcourt (edição francesa), 2018
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Num documentário sobre Osamu Tezuka, produzido 
pelo canal televisivo japonês NHK, em 1985, há uma 
parte em que Tezuka olha desapontado para o que 
parecem ser os originais de Black Jack (1973-1983), 
uma das obras do seu período gekiga.

O narrador do comentário expõe: Even Osamu Tezuka 
has had his long dark period (NHK, 1985, s/p) e Tezuka 
desenvolve em forma de desabafo: I can’t bear to look 
at it. I don’t really remember that. I drew that when 
I was going through the worst slump (...) of course 
the readers didn’t like it (...) They said it was dismal, 
gruesome, very dark (Tezuka citado in NHK, 1985, s/p).

Penso que de uma forma geral, o gekiga projecta 
desconforto e esse mesmo desconforto é muitas 
vezes propositado, criado para não fazer esquecer 
ao Japão e ao mundo também (através das traduções 
que têm sido feitas até agora) as consequências que 
demasiado orgulho nacionalista e desentendimento 
entre países, causam guerras e trazem consequências 
inabaláveis na sociedade. 

Veja-se o caso da auto-biografia de Shigeru Mizuki, 
uma série de quatro volumes de nome Showa: 
A History of Japan (1988-1989) Kodansha, que relata 
acontecimentos históricos desde 1926 a 1989, sendo 
o último ano, a altura em que o autor decidiu lançar a 
publicação original da série de volumes, pois o Japão 
was just trying to be rich and happy and ignore all the 
bad stuff that came before (Davisson, 2015, s/p).
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Spread de Showa: A History of Japan 1926-1939, Shigeru Mizuki, Drawn and Quarterly, 2013

Excerto do documentário Tokushu Tezuka Osamu: Sosaku no Himitsu, aos 34:13 minutos, NHK, 1985
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Sanpei Shirato pertencente à geração 
yakeato, começou tal como Shigeru Mizuki , 
no contexto do kamishibai, evoluindo depois 
para o mercado do kashihon. O seu género 
de gekiga era distinto do que era criado no 
Gekiga Atelier. Segundo Roman Rosenbaum:

even though Tatsumi popularized the term gekiga, 
it was Shirato Sanpei, three years his senior, whose 
social analogies of the strict hierarchical structure 
of feudal Japan attracted the attention of students 
and intellectuals during the anti-security treaty 
demonstrations in the sixties (Rosenbaum, 2012, p.274).

As manifestações que a autora refere eram 
protestos feitos por jovens universitários e
radicais contra a renovação não democrática da 
ANPO12. O lado marxista de Shirato Sanpei iria ter um 
papel importante em apoiar estes tipo de protestos. 
The Legend of Kamui (1959-1962), uma série de 
dezasseis volumes é uma analogia à injustiça social 
e à revolução da altura representada por guerras 
civis e revoltas camponesas durante o período Edo.

A referência a este período pode também estar 
relacionada com o facto do ukiyo-e, ter sido uma 
forte influência no trabalho de Shirato tal como 
Rosenbaum afirma : He was influenced by the 
ukiyo-e tradition of the pre- Meiji period, and used 
the tension-building techniques inherent in the 
performance aspect of kamishibai for his later 
multi-panel slow-motion manga style (ibidem).

12 ANPO diminuitivo de Anpo Jôyaku Kaitei Soshi Kokumin Kaigi 
(National Council for Preventing Revision of the Security Treaty)

1.5 Avant-Garde
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Spread de The Legend of Kamui, Sanpei Shirato, Kana (edição francesa), 2011
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Os estudantes universitários e os intelectuais de 
esquerda deram um especial valor ao trabalho de 
Shirato Sanpei, em ensaios nos finais da década 
de 1960, tornando-se the first sustained body of 
manga criticism. They also introduce the idea that 
comics could occupy an important position within 
a political counterculture (Holmberg, 2011, s/p).

Em 1964, Shirato Sanpei juntamente com o editor 
Katsuichi Nagai (1921-1996) desenvolve uma 
revista mensal de nome Garo (1964-2002), uma 
alternativa ao manga comercial. Esta, não era
suportada por publicidade, o que impedia Nagai
de pagar aos artistas.  

Porém não havia liberdade de expressão artística 
noutras revistas como havia em Garo - He [Nagai] 
only published artists that he himself liked, and once 
he decided to published them he gave them virtually 
free rein to experiment. The result was a broad range 
of styles and technical ability (Schodt , 2011, p.134).

Numa altura em que a maioria das revistas 
de manga para rapazes e raparigas eram 
publicadas separadamente e mesmo assim os 
conteúdos para o género feminino eram criados 
por autores masculinos, Nagai also gave equal 
opportunity to women, making Garo one of the 
few true unisex manga magazines (ibidem). 

O editor da Garo oferecia ainda a oportunidade 
aos artistas cujo trabalho fosse mais promissor, 
de serem editados pela Seirindô, uma pequena 
editora pertencente também a Nagai, que 
permitia que os autores fossem pagos 
através de royalties dos livros vendidos.

Ryan Holmberg em The Manga of Garo, 1964 - 1973
(2010), descreve a revista como a refuge for 
authenticity in Japanese popular culture 
(Holmberg, 2010, s/p) designando-a como um regresso 
à cultura que se tinha perdido com a televisão e 
com as revistas semanais, que tinham surgido para 
acompanhar a programação televisiva (ibidem).
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Capa da 1ª Edição de Garo, ilustrada por Shirato Sanpei, 1ªedição, Setembro , 1964
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Este formato periódico semanal obrigava os seus 
autores - a maior parte mangakas - a serem forçados 
a entregar mais do dobro do trabalho em menos de 
metade do tempo que tinham anteriormente nas 
revistas mensais (Schodt, 1983, p.67).

Yoshiharu Tsuge (1937) uma das figuras mais 
emblemáticas do manga avant-garde, mostrou o seu 
talento desde cedo no mercado de livros de aluguer 
(kashihon) e mais tarde iria marcar do mesmo modo 
o contexto da Garo. Segundo Schodt, Tsuge é visto 
pelos media como ishoku (unique), descrevendo-o 
como neither a commercial nor even a prolific artist 
he has probably had more written about him that he 
has himself created (Schodt 2011, p.201).

Yoshiharu Tsuge na verdade não produziu muito 
trabalho, devido a constantes depressões, mas o 
pouco que criou, tornou-se das obras mais relevantes 
para a história do manga alternativo. A que Schodt 
se refere na citação anterior poderá estar ligado 
com as inúmeras reedições e edições traduzidas 
que foram publicadas do seu trabalho, em espanhol, 
italiano, francês, inglês e alemão, chegando a ser 
ainda homenageado num dos maiores festivais 
de banda-desenhada do mundo, o  Angouleme 
International Comics Festival, em França, no ano de 
2020. Nessa edição do festival foi também realizada 
uma exposição com a obra original de Tsuge e 
entregue pessoalmente um prémio relacionado com 
a retrospectiva da sua carreira ao autor.

A obra mais reconhecida de Yoshiharu Tsuge é 
Nejishiki (Screwstyle), publicada na edição de Junho 
de 1968 da Garo. Nejishiki tornou Tsuge num artista 
de culto para a juventude universitária que começava 
a entrar numa fase de alienação e surrealismo que 
viria também marcar o avant-garde e a década de 
1970 em geral. Para Frederik Schodt, Nejishiki was 
only twenty-three pages long, but it took the reader on 
a wild psychological ride (ibidem).
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Excerto de Nejishiki,Yoshiharu Tsuge, in The Comics Journal, nº 250, Edição de Fevereiro, 2003

Yoshiharu Tsuge (ao centro) em Angoulême International Comics Festival, 2020
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Ryan Holmberg vai mais longe afirmando que 
Nejishiki open, allegorical, structure, it has often been 
heralded as the beginning of experimental manga 
(Holmberg, 2010, s/p) e que na sua opinião,  o que esta 
narrativa gráfica realmente representa é the failure 
of post-war Japan to come to terms with those who 
died on the front, narrated as a ghost story (ibidem).

Garo segue o exemplo do kashihon e começa 
a desenvolver open-calls oferecendo 
oportunidade a mais artistas para poderem 
submeter o seu trabalho, resultando em some 
of the most innovative and unconventional 
work in japanese comics history (ibidem).

Um desses artistas foi Seiichi Hayashi (1945) que 
começara a criar narrativas gráficas inspiradas pela 
linguagem da nouvelle vague - adapting its optical 
effects and ironic citations of popular culture, and 
indicating how experiments in other media offered 
ideas for adventurous young manga authors (ibidem).

O uso de diferentes media no trabalho de Hayashi, 
deve-se ao facto de ter trabalhado como designer de 
cartazes para filmes e grupos de teatro underground 
como também em ilustração na Toei Animation, 
onde chegou a ser colega de trabalho do conhecido 
realizador de animação Hayao Miyazaki.

A sua obra-prima Red Colored Elegy, publicada 
na Garo entre Janeiro de 1970 e Janeiro de 
1971, retrata a história de um ilustrador que 
trabalha numa empresa de animação apenas pela 
renumeração monetária, pois a sua verdadeira 
paixão é desenhar manga. Nesse sentido tenta 
submeter o seu trabalho a uma revista -  a própria
Garo - mas é recusado.

Red Colored Elegy é muitas vezes considerado 
como uma alegoria à vida de Hayashi, porém 
este nega que seja a sua auto-biografia.
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Excerto de Red Colored Elegy, no momento em que a personagem é rejeitada pelo editor 
da revista Garo.No canto inferior direito é possível ver o título da revista em japonês - ガロ; 
Drawn and Quarterly, 2018
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Do mesmo modo que o trabalho do protagonista, 
Ichiro, em Red Colored Elegy é rejeitado pelo editor 
da Garo, o mesmo acontece com Seiichi Hayashi em 
1965. Porém, dois anos mais tarde, o autor tenta 
submeter outro trabalho - uma paródia aos Estados 
Unidos da América de nome Our Mother (1967).

Our Mother não só foi aceite e publicada na 
edição de Abril de 1968, como também fez 
com que Seiichi Hayashi fosse convidado a 
trabalhar regularmente para a revista.

Red Colored Elegy, para além de ter sido a obra 
que mais marcou a carreira de Seiichi Hayashi, foi 
também uma das histórias mais relevantes que a 
Garo publicou, tenho sido posteriormente publicada 
em seis edições diferentes, traduzida pelo menos 
para três línguas e incluída na edição especial da 
editora da Garo - Seirindô's esssecial Contemporary 
Manga Author's Choice Series - em Março de 1971.

O seu impacto no mundo do manga foi considerável.
Ryan Holmberg descreve Red Colored Elegy como 
one of the most influential manga of the early '70s,
both within and beyound the field of comics, even if 
that influence is sometimes masked by its descendants' 
greater popularity (Holmberg, 2018, p.273).

Red Colored Elegy não só retrata a história de um 
jovem artista frustrado que queria trabalhar como 
mangaka, como também, do modo de vida avant-
garde que este partilhava com a sua companheira 
Sachiko, que lutava por uma vida emancipada a 
trabalhar também como artista e a participar em 
manifestações pelos direitos dos trabalhadores.

Ambas as personagens são uma representação 
da geração de jovens casais japoneses que 
na década de 1970 mudaram para a capital, 
Tóquio, onde trabalhavam e viviam juntos, 
sem contrairem matrimónio e muitas vezes 
sem o conhecimento ou consentimento dos 
próprios pais, algo que era polémico e mal 
visto pela sociedade japonesa na altura.
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Última página de Our Mother, Seiichi Hayashi, Garo, Edição nº44, Abril, 1968
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A relação vacilante do casal e a sua situação 
como jovens recém-graduados sem perspectivas 
para o futuro, representado através de um 
modo gráfico que se assemelhava ao estilo 
cinematográfico nouvelle vague, serviu de 
inspiração para muitos outros artistas. 

Morio Agata compôs o albúm Otome no roman (A 
Girl's Romance, 1972) como homenagem a Red 
Colored Elegy. Uma das músicas contém o mesmo 
nome que o manga e a capa do albúm chegou 
a ser ilustrada pelo próprio Seiichi Hayashi.

Para além de música, filmes e animações Red 
Colored Elegy tornou-se uma forte influência para 
outros mangas, como The Age of Cohabitation 
(1972-73) de Kazuo Kamimura e That Miyoko 
Asagaya Feeling (1971) de Shinichi Abe, ambos sobre 
relações tóxicas e alienadas entre jovens amantes.

Artists like Yoshiharu Tsuge and Hayashi showed 
how gekiga could be expanded in new ways, 
and how its relantionships with literary, the 
graphic, the cinematic, and the musical were 
badly in need of updating (idem, 2018, p.267).

O modo como estes autores de culto revolucionaram 
o manga quer no seu conteúdo, quer na sua forma 
gráfica, fez com que as suas obras se tornassem 
imperecíveis, ao ponto dos seus seguidores e 
admiradores ainda hoje procurarem criar novas 
edições e traduções, como também se tornaram uma 
grande influência para uma nova geração de autores 
de narrativa experimental dentro e fora do Japão.



77

Capa do álbum  de Otome no roman, (ilustrado por Seiichi Hayashi), Morio Agata, Bellwood Records, 1972

Detalhe de The Age of Cohabitation, Kazuo 
Kamimura,Edizioni BD, 2017

Detalhe de That Miyoko Asagaya Feeling, 
Shinichi Abe, BlackHoodPress, 2019
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II. Casos de Estudo

Nesta fase final da investigação irão ser analisadas 
algumas publicações e respectivos autores como 
casos de estudo, cujo trabalho enquadra-se na 
narrativa gráfica alternativa e experimental 
contemporânea. A maior parte dos casos que irei 
apresentar neste capítulo têm como influência  
movimentos artísticos como o gekiga e o manga 
avant-garde que tenho vindo a referir ao longo 
desta investigação. As publicações que seleccionei 
tiveram como base o modo como os autores que as 
integram influenciaram o meu trabalho artístico, 
incluindo aquele inserido no projecto prático.

A primeira análise será sobre a revista trimestral 
letã de nome kuš!, especificamente duas das suas 
publicações - Gaijin Mangaka, nº25 de Julho de 
2016, e a mini kuš! Daughter, nº62 de Setembro de 
2017, onde será também elaborada uma ligação 
entre o trabalho dos artistas que serão referidos, 
com o meu trabalho desenvolvido neste projecto.

O segundo objecto editorial será Sonho (2020), 
uma antologia com curadoria de Ema Gaspar 
que devido à pandemia, não foi impresso, porém 
tornou-se num valioso artefato digital, cujo 
aspecto gráfico, que reúne um envolvimento 
visual entre a estética oriental com a ocidental, 
torna-se pertinente para esta investigação.

O último artefacto a ser analisado será AWOBMOLG 
(All Watched Over by Machines of Loving Grace, 2019), 
uma antologia onde participei como autora e também 
onde comecei a desenvolver uma narrativa gráfica 
semelhante à desenvolvida neste projecto prático.

2.1 Introdução



2.2 Kuš! Gaijin Mangaka

Kuš! é uma revista trimestral de comics em 
formato de antologia, fundada no ano de 2007, 
em Riga, Letónia. Cada edição é composta 
por comics de artistas internacionais e letões 
sobre um tema específico que varia entre cada 
publicação. A revista é editada em inglês, pois 
um dos objectivos da Kuš! é promover artistas 
que estejam no início da sua carreira ou que 
ainda não sejam conhecidos mundialmente.

A primeira Kuš! a qual tive contacto foi a edição nº25 
de Julho de 2016 denominada de Gaijin Mangaka, 
um termo japonês que significa literalmente "autor 
de manga estrangeiro". Esta edição reúne quinze 
autores não japoneses, mas cujo trabalho se integra 
na estética da narrativa gráfica oriental e do manga.

Gaijin Mangaka foi das publicações aqui 
citadas, a mais relevante para mim, pois 
apresentou-me a um tema com que eu me 
iria dedicar durante muito tempo, incluindo 
o desenvolvimento desta investigação, como 
também me fez perceber na altura o que queria 
realmente fazer a nível artístico, ou seja, a 
criação de narrativas gráficas experimentais.

Capa de Kuš! Gaijin Mangaka, ilustrada por Berliac, Edição de Julho,2016
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Um dos autores de Gaijin Mangaka, Berliac (1982), 
de nacionalidade argentina e também co-editor 
desta edição, foi o primeiro autor de Gaijin Mangaka 
com que eu tive contacto pessoal. Este encontro 
foi bastante significativo, pois foi Berliac que me 
expôs aos movimentos gekiga e manga avant-garde, 
principalmente a artistas como Yoshiharu Tsuge e 
Seiichi Hayashi, referidos no capítulo anterior.

Berliac designa o seu trabalho como neo-gekiga 
e gaijin gekiga no sentido de ser a criação de um 
conteúdo dentro da estética do gekiga, criado por 
um não-japonês, ou seja, um estrangeiro (gaijin).

Em Moriyama’s Dog, a sua parte na edição nº25, 
vemos ligações à cultura avant-garde japonesa, a 
começar pelo título - uma referência à fotografia 
denominada de  A Stray Dog (1971), um dos 
trabalhos mais emblemáticos do artista Daidô 
Moriyama (1938).  A Stray Dog é uma imagem 
que aparece repetidamente nesta narrativa, 
acompanhado por outras referências como a 
revista Garo, que aparece na primeira página e uma 
homenagem a Nejishiki (1968) de Yoshiharu Tsuge 
na oitava página.

A Stray Dog, Daidô Moryama, 1971



Excertos de Moriyama’s Dog, Berliac, onde se pode notar a referência de  A Stray Dog (1971) (à esquerda) e da 
revista mensal Garo (à direita) in Kuš! Gaijin Mangaka, Edição de Julho, 2016

Excerto de Moriyama’s Dog, Berliac, onde se pode 
notar a referência a Nejishiki (1968) in Kuš! Gaijin 
Mangaka, Edição de Julho, 2016

Excerto de Nejishiki, Yoshiharu Tsuge, in The 
Comics Journal #250, Edição de Fevereiro, 2003
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Xuh (1991), uma autora de origem polaca, 
também participante na edição Gaijin Mangaka, 
descreve na sua biografia, que a razão de começar 
a desenhar foi através de Naruto, um manga de 
Masashi Kishimoto (1974-) publicado entre 1999 
e 2014 por Shonen Jump, com uma adaptação 
para animação por Hayato Date (1962-), emitida 
entre 2002 e 2007 pelo estúdio Pierrot.

Porém o seu trabalho aproxima-se mais de Taiyo 
Matsumoto (1967), autor de Sunny, publicado 
entre 2010 e 2015, pela Monthly Ikki, o manga 
que a artista designa como seu favorito. 
No trabalho de Xuh é também possível notar pela 
sua narrativa dramática e pelo seu grafismo uma 
junção entre a estética gekiga e o estilo gráfico 
de Tove Jansson (1914-2001), autora finlandesa 
com origem sueca que Xuh também admira.

Esta hibridez de registos gráficos, torna o 
trabalho de Xuh bastante inovador e único, algo 
que influenciou bastante o meu trabalho, na 
questão de relacionar referências da cultura 
japonesa, com a ocidental e também por partilhar 
do mesmo modo uma grande admiração pelo 
trabalho de Taiyo Matsumoto e Tove Jansson.

Detalhe de Moominvalley in November, Tove Jansson, FSG, 2003
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Spread de Untitled, Xuh in Kuš! Gaijin Mangaka, Edição de Julho, 2016

Spread de Sunny, Taiyo Matsumoto, VIZ Media LLC, 2013
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Hetamoé (1984), é uma autora de origem portuguesa 
participou com Trance Dream Techno na edição nº25 
da kuš!. No prefácio desta edição escrito pelo crítico 
Paul Gravett, o autor aponta algumas influências da 
revista Garo no trabalho de Hetamoé , especialmente 
em relação a artistas do heta-uma (bad but good), 
um género de estética dentro do manga avant-garde, 
caracterizado pela falta de qualidade gráfica de um 
modo consciente (Gravett, 2016, p.6).

Teruhiko Yumura mais conhecido como King Terry 
(1942), é um dos artistas desse movimento, que 
também contribui para a revista mensal Garo.
A autora, citada por Paul Gravett, descreve o que 
mais a atrai quer na estética heta-uma, como em 
todo o movimento artístico ligado à revista de manga 
alternativo japonesa: 

I was very interested in how girliness and cuteness 
could be expressed through the lens of rawness and 
‘bad art’ (...) whole lineage of avant-garde 20th 
century art stemming from this idea that artistic truth 
can be found in raw, unskillful works that exist outside 
the conventions of what is perceived as good taste and 
virtuosity (Hetamoé citada por Gravett, 2016, p.6).

Em Trance Dream Techno é possível encontrar outras 
ligações à cultura japonesa, como referências aos 
uniformes escolares japoneses; videojogos como o 
Sonic the Hedgehog (1991), criado pela Sonic Team 
e publicado pela Sega;  filmes de animação japonesa 
como Neon Genesis Evangelion 1995-1996 de Hideaki 
Anno, Gainax, uma série de culto de 26 episódios, 
cujos dois últimos são bastante distintos dos 
restantes, numa estética muito mais experimental 
e alienada, com recursos ao esboços do storyboard 
animados juntamente com os desenhos finais, 
criando deste modo um resultado quase psicadélico.
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Este aspecto de manipulação de imagens de modo 
experimental é bastante comum no trabalho de 
Hetamoé tal como uma narrativa na primeira 
pessoa, sobre questões existenciais como a falta 
de sentido e a morte, são características que 
também se podem encontrar no meu trabalho, 
do mesmo modo, que certos balões de fala 
aparecem através de objectos inanimados.

Capa de Garo, ilustrada por King Terry, Edição nº 262, Maio, 1986

Spread de Trance Dream Techno, Hetmaoé, onde se pode notar a referência a  Neon Genesis 
Evangelion (1995-96) in Kuš! Gaijin Mangaka, Edição de Julho, 2016
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2.3 Mini kuš! Daughter

Kuš! para além das suas  edições antológias de vários 
artistas,  publica narrativas de vinte e quatro páginas 
apenas de um só autor, sendo estas designadas 
por mini kuš!. A edição que será brevemente 
analisada é a nº 62 de Setembro de 2017, da 
autoria de Aidan Koch, denominada de Daughter. 

Daughter relata the spontaneous visions of a young 
girl, carried to her through five million years of 
co-existent evolution between humans and other 
species – while exploring the idea of genetic history 
and attachment in a post-earth human colony
(Koch, 2017, p.26).

Mesmo que a temática de Daughter não se 
assemelhe muito às questões que abordo no 
meu projecto prático, o tom pessoal e íntimo 
da história, tal como, referindo novamente, 
questões sobre a existência e sobre o sentido 
humano assemelham-se ao meu trabalho.

Para mim Aidan Koch é como uma arqueóloga 
de imagens, onde nas suas viagens, recolhe 
elementos visuais para posteriormente os 
retractar numa composição livre. O seu 
trabalho é dos que mais me inspira em termos 
de grafismo e enquadramento de vinhetas, 
como também a composição geral da página. 

A mancha gráfica delicada e o vazio deixado 
nas páginas, de modo a permitir uma maior 
atenção e reflexão sobre o desenho são do 
mesmo modo, duas características possíveis 
de encontrar no meu projecto gráfico.

Kuš!, na minha opinião é como uma versão 
contemporânea e internacional de Garo - os 
artistas podem não ser renumerados, mas é 
lhes oferecido toda a liberdade de expressão, 
para além de puderem estar ao lado de 
outros autores cujo trabalho é enriquecedor 
e permite uma exposição a nível mundial.
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Spread de Daughter, Aidan Koch, Mini Kuš!, Edição de Setembro,  2017



88

Sonho (2020), é uma antologia de narrativas gráficas 
composta por dezanove artistas internacionais, onde 
cada um explorou a sua ideia e interpretação da 
temática do sonho. Esta antologia teve a curadoria de 
Ema Gaspar (1993-), autora de banda-desenhada e 
ilustração experimental de origem portuguesa onde 
o seu contacto com a cultura japonesa é bastante 
forte, tendo já exposto em Tóquio e Taiwan, como 
também mantém uma parceria com uma marca 
de roupa japonesa de nome Office Kiko. Para esta 
antologia Ema Gaspar decidiu convidar artistas cujo 
trabalho pudesse transmitir a noção de sonho: 

Discovering the works from these artists I became 
fascinated with the ways they explore and transport 
me to my own dreams. They have unconventional ways 
of building narratives and from those they create new 
ones, leaving a lot of open questions. The reader is 
needed to finalize the narrative by answering those 
questions, in that way becoming an author too 
(Gaspar, 2020, s/p).

Sonho foi pensado primeiramente como um livro 
impresso a risografia, porém devido a certos 
contratempos, tornou-se um artefacto digital 
editado por Pedro Brito e Aeon Mute. Entre 20 
de Maio e 5 de Agosto foram lançadas, nessa 
mesma plataforma duas narrativas de autores 
distintos todas as semanas, permitindo um acesso 
a nível global, onde também eram encorajadas 
doações para serem entregues posteriormente 
à Cantina Solidária do Regueirão dos Anjos.

A sua forma de leitura é didática mas ao mesmo 
tempo idêntica à de um livro no sentido de 
ser lido da direita para esquerda e nos obrigar 
a usar o rato para mover as páginas.

2.4. Sonho
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Nesta análise gostaria de destacar o trabalho 
do Simão Simões (1998-), ilustrador e autor de 
banda-desenhada de origem portuguesa, cujo 
trabalho é influenciado pela cultura da internet 
e pop oriental. O que mais admiro no trabalho 
do Simão Simões é a leveza das formas gráficas 
simples conterem ao mesmo tempo, a expressão 
necessária para nos agarrar visualmente. 

O modo como o autor compõe a sequência 
da narrativa também é bastante notável 
e influente no meu trabalho artístico, 
incluindo no presente projecto prático.

Excerto de Untitled, Simão Simões, in Sonho, 2020
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AWOBMOLG (All Watched Over by Machines of Loving 
Grace, 2019) foi uma edição antológica criada com 
o objectivo de concorrer ao concurso anual interno 
de banda-desenhada -Toma Lá 500 Paus e Faz uma 
BD! da editora portuguesa Chili com Carne, que para 
além de uma quantia de quinhentos euros oferece a 
publicação ao projecto vencedor.

O projecto teve a curadoria de DoisVês (1993-) e 
João Carola (1993-), também co-editores e autores 
do projecto, que decidiram reunir mais oito artistas 
e criar um livro que fosse uma reflexão pessoal a 
questões de ligações entre o que é o ser humano e o 
mundo digital (Carola in Moura, 2020, s/p).

Inspirado no poema homónimo de Richard 
Brautigan, esta antologia foi inspirada em temáticas 
baseadas nas do filme de animação japonês Ghost 
in the Shell (1995) de Mamoru Oshii, nas da série 
americana Black Mirror (2011) de Charlie Brooker 
e no documentário de três episódios, também com 
o mesmo nome -  All Watched Over by Machines of 
Loving Grace (2011) de Adam Curtis.

AWOBMOLG reúne o trabalho de dez artistas 
portugueses com técnicas bastante distintas, desde 
desenho tradicional, à manipulação de imagem e uso 
de bitmap, que, na minha opinião  resultou numa 
estética visual ainda mais experimental, ligado à 
distopia e à relação humana com as tecnologias, que 
é o tema principal desta antologia.

A minha participação em  AWOBMOLG foi no 
contexto de ilustrar o poema do Amorim Abiassi, ou 
seja, foi um trabalho criado paralelamente com outro 
autor, o que fez desenvolver a minha capacidade de 
narrativa visual ao estar separada pessoalmente do 
texto, no sentido de não ter sido eu a criá-lo, como é 
raro acontecer no meu trabalho. 

2.5 AWOLMOG
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Capa de AWOBMOLG, design por André Vaillant, Chili com Carne, 2019
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O aspecto gráfico desta narrativa no seu modo 
fragmentado que invoca memórias e elementos 
do dia-a-dia, serviu de base para a forma que 
comecei a criar as minhas narrativas gráficas, 
principalmente as deste projecto prático. 

AWOBMOLG, não só ganhou o concurso Toma Lá 
500 Paus e Faz uma BD!, como também foi nomeada 
para o Prix de la BD Alternative 2020 no Angoulême 
International Comics Festival, a mesma edição do 
festival que homenageou Yoshiharu Tsuge com uma 
exposição da sua obra e lhe entregou pessoalmente 
um prémio relacionado com a perspectiva da sua 
carreira. AWOLMOG está também integrado na lista 
de Best Comics of 2019: An International Perspective 
Part 2: Year in Review (Portugal), pelo crítico Paul 
Gravett, o mesmo autor do prefácio da edição nº25 
da Kuš! Gaijin Mangaka (2016) e de Mangasia (2017), 
um livro que usei como referência nesta investigação.

Estes acontecimentos felizes tornaram-me 
mais confiante quer no projecto prático que 
estava a criar, quer na investigação que estava a 
desenvolver. Saber que o nosso trabalho esteve 
perto de autores que admiramos muito é de 
facto bastante gratificante e penso que minha 
homenagem a eles tem sido bastante notória
através destes capítulos e ainda mais no próximo 
onde explicarei com mais detalhe todo o processo 
de desenvolvimento do meu projecto prático e como 
as figuras influentes que tenho vindo a mencionar, 
tornaram o meu trabalho mais rico e próspero.
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Spread de AWOBMOLG, ilustrado por Ana Maçã e escrito por Amorim Abiassi, Chili com Carne, 2019
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III. Tadaima 

3.1 Artefacto Neste capítulo irei abordar o processo e 
desenvolvimento do meu projecto prático, sendo 
este um objecto físico em formato livro dividido 
em seis partes distintas umas das outras.

Tomei a opção de criar cinco histórias curtas ao 
invés de uma narrativa gráfica longa, não só para dar 
continuidade ao trabalho pessoal que já tenho vindo 
a desenvolver antes deste projecto, como também 
para me aproximar a certas publicações de livros de 
manga que reúnem várias histórias curtas de autores 
que posteriormente foram publicadas em diversas 
edições antológicas de manga, em formato revista.

Este género de publicação no Japão tem o nome 
de Tankoubon (livro/volume independente), que 
tal como a tradução do termo, são narrativas de 
apenas um volume, ou seja, histórias que não têm 
continuação ou não se enquadram numa série.

Outro tipo de publicação que serviu  de orientação 
para o meu projecto foi o Kanzenban (literalmente 
edição completa perfeita) - edições que podem ser 
de uma série ou de apenas um volume, mas têm 
uma qualidade de produção relativamente maior ou 
contêm algumas ilustrações a cores ou cenas inéditas. 
São consideradas edições especiais ou de luxo. 

Estes dois tipos de publicação são ambos em 
capa mole, têm aproximadamente 13x18cm no 
caso do Tankoubon e 14.8x21cm no Kanzenban.
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Exemplo de Tankoubon - detalhes da capa de Garo 1968 Zenei Manga No Shiko to Kisek, Yoshiharu Tsuge e Ikegami 
Ryo Hajime, Futabasha, 2018
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A minha ideia inicial para o formato do meu 
objecto físico seria 25.6x18cm, o tamanho 
original da revista Garo, mencionada no 
2º capítulo deste relatório. Porém, devido 
à quantidade de páginas ser inferior a cem, 
visualmente, o objecto físico assemelhava-se 
muito mais a uma revista do que a um livro 
de colectâneas.

Do mesmo modo, o formato inicial iria dificultar a 
projecção que eu tinha para a criação da capa, pois 
a minha intenção seria criar uma sobrecapa em 
acetato, tornando o objecto editorial mais rico.

Para esta decisão tomei como exemplo uma edição 
que reúne histórias curtas de Yoshiharu Tsuge 
e Ikegami Ryo Hajime que foram publicadas na 
revista Garo durante o ano de 1968, intitulada 
Garo 1968 Zenei Manga No Shiko to Kisek (2018) 
pela editora Futabasha. Trata-se de uma edição 
especial com uma capa a duas cores, verde e 
vermelho, contendo imagens das histórias dos 
dois autores sobrepostas. As sobrecapas são 
igualmente a verde e vermelho sobre acetato 
com o nome dos autores e manchas, contribuindo 
também para uma sobreposição de imagens.

As sobrecapas são um elemento muito presente 
nos Tankoubon e em livros de manga em geral e 
algumas editoras ao criarem edições traduzidas 
fora do Japão, decidem manter essa característica. 

Apresento o caso de duas publicações da autora 
Kiriko Nananan (1972), uma edição japonesa 
intitulada de Tanpenshû (Short Stories, 2003) 
pela editora Asukashinsha Publishing Co., Ltd.
e a edição francesa de Blue (2004) pela editora 
Casterman que decidiu manter a leitura do 
livro da direita para esquerda (modo de 
leitura oriental) tal como as sobrecapas.

Tanpenshû e Garo 1968 Zenei Manga No Shiko to 
Kisek são ambas em formato Kanzenban, ou seja, 
edições de luxo com utilização de transparências 
e justaposições, que foram os pontos essenciais 
para a criação da capa para o meu objecto físico.
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Detalhes da capa, sobrecapa e transparências de Tanpenshû, Kiriko Nananan, Asukashinsha Publishing Co., Ltd. 
(edição japonesa), 2004

Detalhes da capa e sobrecapa de Blue , Kiriko Nananan, Casterman (edição francesa), 2004



98

Do mesmo modo que Garo 1968 Zenei Manga 
No Shiko to Kisek decidi criar uma sobrecapa em 
acetato onde estão representados dois pássaros 
impressos a vermelho, na parte da frente e 
a expressão japonesa Itterasshai13 atrás.

Os dois pássaros encontram-se justapostos 
com a ilustração da capa - um ninho com 
pequenos ovos - impressa a preto e branco 
sobre cartolina bege mate de 300 gramas, com o 
título do livro -Tadaima14 - por baixo e também 
na lombada juntamente com o meu nome.

Esta relação de expressões de abertura e despedida 
no início e no fim do livro reflectem a vontade 
de independência e de “abandonar o ninho”, 
porém existem sempre diversos obstáculos 
que me obrigam a voltar, principalmente por 
pertencer a uma geração com uma taxa alta de 
desemprego e trabalhos precários que acambam 
por obrigar muitos jovens perto dos trinta anos 
de idade a viver em casa dos próprios pais.

Do mesmo modo, o facto da sobrecapa poder 
sair do livro e servir como uma ilustração 
independente, mas ao mesmo tempo pertencer 
a um livro, ajuda a reforçar essa mesma 
ideia de uma “independência falhada”.

O conteúdo do artefacto foi impresso em papel 
Fabriano Sketch de 90 gramas a preto e branco. 
A escolha da ausência de cor no meu projecto prático, 
excepto na sobrecapa, não só está ligada ao facto do 
manga ser maioritariamente impresso desse modo, 
como também se relaciona com a técnica que uso 
no meu trabalho pessoal e neste projecto prático.

13 Itterasshai - (please go and come back) uma expressão de 
despedida japonesa semelhante ao “vai e volta” em português. 

14 Tadaima - (I came home right now) expressão japonesa 
que representa “cheguei a casa” em português.
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Tadaima, Artefacto final



Detalhe da capa e sobrecapa
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Detalhe da capa sem sobrecapa

Detalhe da sobrecapa independente do livro
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Detalhes da lombada com e sem sobrecapa, vista de frente e de trás



103

Detalhes do interior do artefacto
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A técnica utilizada na ilustração e no texto é decalque 
e desenho livre sobre papel químico. O papel químico 
é um suporte de transferência, onde de um lado 
contêm um pigmento, normalmente em amarelo, 
azul, vermelho, roxo, verde, branco ou preto. 

O papel químico está também ligado ao avant-garde, 
não relativamente ao do manga, mas aos dos meios 
de impressão devido ao seu uso como stencil no 
mimeógrafo. Este, desenvolvido em 1887 através de 
um protótipo criado originalmente por Thomas Alva 
Edison em 1876 era capaz de imprimir 3000 cópias a 
partir de apenas um stencil (Ludovico, 2012, p.36). Este 
meio de impressão chegou a ser designado como:

The ideal medium for fostering freedom of expression 
and ideas, particularly during the years before 
and immediately after the Second World War. The 
mimeograph turned out to be the ideal clandestine 
printing device. It was lightweight and compact 
enough to be easily moved from place to place, thus 
avoiding confiscation and censorship
(Schwarzt citado in Ludovico, 2012, p.37).

3.2 Técnica

Autographic printing, a mimeograph precursor invented by Thomas Alva 
Edison, 1876 in Post-Digital Print - The Mutation of Publishing since 
1894, Alessandro Ludovico, Onomatopee 77, 2012
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A woman using a mimeograph machine, 1930 in Post-Digital Print - The Mutation of Publishing since 1894, 
Alessandro Ludovico, Onomatopee 77, 2012
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Movimentos underground como o Beat Generation, 
que irei referir mais à frente, sobre o modo como 
influenciaram a minha escrita, imprimiram o seu 
primeiro fanzine - Beatitude, 1ª Edição em 9 de Maio 
de 1959 - em mimeógrafo (idem, p.38).

No início deste projecto tinha a intenção de pelo 
menos fazer um teste de impressão em mimeógrafo 
para saber se seria possível imprimir o meu projecto 
prático, pois iria preservar a textura e o grafismo 
característico do papel químico, aproximando-se 
muito mais do desenho original. Porém devido à 
pandemia essa experiência não foi possível, pois para 
além de ter estado quase tudo em stand by ou até 
mesmo fechado, um dos únicos estúdios com acesso 
a esse método de impressão do meu conhecimento 
é o MIKE GOES WEST, em Lisboa, onde a minha 
deslocação até lá não seria possível.

Do mesmo modo que o mimeógrafo, o papel químico 
é cada vez mais difícil de encontrar. Apesar deste 
ter sido também utilizado em máquinas de escrever 
e impressoras de impacto, a implementação dos 
computadores e a impressão digital, para além do 
carbono que o papel contém causar problemas 
pulmonares se for usado intensamente, fizeram com 
que o papel químico caísse em desuso. 

Durante o estado de pandemia, as raras papelarias 
que continham papel químico fecharam, porém tive a 
sorte do meu pai ter guardado um stock desde o seu 
tempo de militar, onde usava o papel químico para 
desenhar mapas. 

Neste sentido, gostaria de evidenciar a importância 
que este suporte tem para mim, não só pela ligação 
que tem com o meu traço e com o meu desenho, 
como também se relaciona com o passado da história 
da impressão avant-garde e do underground, bem 
como o da minha família. 
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Capa de Beatitude impressa em mimeógrafo, 1º Edição, 9 de Maio, 1959
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A tipografia que foi utilizada para o texto do meu 
artefacto é a Helvetica LT Std Roman, por ser uma 
das fontes sem serifa mais utilizadas, o que facilita 
a leitura e um melhor reconhecimento do texto 
no meio do desenho. No início optei por escrever 
à mão, mas não era muito legível e não gostei do 
modo como integrava na composição da página e 
decidi optar por decalcar a letra a papel químico 
do mesmo modo que fiz com os desenhos.

Decidi também utilizar a Corporate Rounded Bold 
para o título do livro - Tadaima - e para a folha de 
rosto de Sun Moon East West e a Corporate Logo 
Maru, para as palavras escritas em japonês 
ただいま (Tadaima) e いってらっしゃい (Itterasshai), 
por ser das poucas fontes que contém a 
mesma versão em latim e em japonês, cujo 
aspecto gráfico me interessava e combinava 
com a estética do meu artefacto. 

Seguindo um processo semelhante ao das 
imagens, que irei referir a seguir, o texto para 
o artefacto foi escrito à parte a computador, 
impresso e posteriormente decalcado à mão, numa 
folha em formato A4 e sobre papel químico, 

3.4  Tipografia 

Exemplo de Corporate Logo Maru (à esquerda) e de Corporate Rounded 
Bold (à direita) a serem aplicados na capa do artefacto.
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Exemplos de originais desenhados por cima de texto escrito em Helvetica LT Std Roman sobre papel 
químico azul

Diferenças entre o texto escrito à mão (à esquerda) e desenhado por cima de texto escrito em Helvetica LT Std 
Roman sobre papel químico (à direita)
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No sentido editorial, como já referi anteriormente, o 
livro Garo 1968 Zenei Manga No Shiko to Kisek (2018) 
teve uma forte influência nas decisões que tomei para 
a criação do meu artefacto, do mesmo modo que duas 
publicações que irei apresentar foram cruciais para 
o desenvolvimento do conteúdo narrativo e gráfico.

Uma das publicações é o livro Red Red Rock and 
other stories 1967-1979 (2016) de Seiichi Hayashi, 
da editora Breakdown Press que reúne histórias 
curtas, que foram previamente publicadas na 
revista mensal Garo entre 1967 e 1970.

Seiichi Hayashi, autor que referi no capítulo do 
avant-garde, possui uma narrativa poética e 
introspectiva. O espaço em branco é algo bastante 
recorrente no seu trabalho, tornando possível 
uma maior atenção e reflexão do pensamento das 
personagens e do decorrer da história em si. 

Esse mesmo vazio é também notório em Water 
(2009) de Kiriko Nananan, Casterman, quer em 
termos visuais quer em termos metafóricos, que 
caracteriza a solidão pela qual é demonstrada 
através das personagens. As histórias de Nananan 
são quase como fragmentos de diários das várias 
figuras que se debatem com felicidade, frustração, 
problemas amorosos, empregos precários e 
ou duvidosos, sempre com um fim aberto. 

Todas estas características que aqui referi 
podem de igual modo ser encontradas no meu 
trabalho. Para mim o meu ponto de vista, quer 
na escolha de imagens que decido representar, 
quer nas histórias que contam, funcionam como 
memórias registadas num diário fragmentado.

Para a criação das histórias começo por seleccionar 
as imagens que gostaria de usar, quer sejam 
fotografias da minha autoria ou detalhes de 
imagens retiradas da internet, revistas ou filmes. 

3.3  Narrativa 
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Spread de Water de Kiriko Nananan, Casterman, 2009

Excertos de Red Red Rock and other stories 1967-1979 de Seiichi Hayashi, Breakdown Press , 2009



112

De seguida faço um esboço em papel para conseguir 
perceber como é que as imagens irão compor cada 
página, passando depois para Indesign já com as 
imagens originais.

Posteriormente imprimo as imagens e desenho 
livremente por cima destas, utilizando um papel 
em formato A4 entre 80 e 90g, sobre papel químico. 

Esses mesmos desenhos são digitalizados e de 
seguida editados em Photoshop para corrigir os 
níveis de preto e branco e se necessário retirar 
manchas deixadas do papel químico por acidente, 
que não favorecem o desenho.

No final, a composição da página é editada no 
Indesign onde junto os desenhos que outrora 
estavam soltos e por fim adiciono o texto, que passou 
pelo mesmo processo.

Detalhe de um esboço inicial
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Cardigan fotografado com o prepósito de ser 
desenhado para o Último Capítulo

Exemplo de desenho original a papel químico azul

Spread final de Último Capítulo
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A ideia principal para esta história surgiu através de 
uma fotografia que encontrei na parede do quarto 
de um amigo meu. Nessa fotografia encontrava-se
uma pessoa vestida de panda ao lado de um 
homem mais ou menos velho, onde no seu rosto, o 
papel encontrava-se rasgado, como de propósito. 
Quando perguntei ao meu amigo a história daquela 
fotografia, ele respondeu-me que tinha encontrado 
no chão e guardado porque era engraçada. 

Este relato bizarro e a própria fotografia de um 
homem sem rosto ao lado de uma pessoa vestida de 
panda num jardim zoológico, suscitaram a minha 
curiosidade e a vontade de criar uma história que 
explicasse o facto da fotografia estar rasgada, o 
que me levou directamente para ideia de que se 
podia tratar do pós-relacionamento de alguém que 
conhecia aquele homem, sendo a possibilidade de 
uma dessas pessoas ser a pessoa vestida de panda.

Deste modo, decidi criar uma história que relata 
a relação tóxica de um homem que trabalha como 
mascote de panda num jardim zoológico e se 
apaixona por um visitante que, depois de se 
envolver com ele acaba por o rejeitar e abandonar. 
Sentindo-se traído, rasga a fotografia e atira-a ao lixo.

Na narrativa visual, existem dois momentos a 
coexistirem no mesmo espaço - o processo de 
destruição da memória (o rasgar da fotografia) 
que é ao mesmo tempo acompanhada pelo recriar 
de momentos em que ambos passaram juntos.

A parte de criação do texto tornou-se complicada. 
No meu projecto prático em geral houve muitos 
momentos em que as palavras me faltaram. 
Para contrariar esse bloqueio e não criar 
obstáculos à criação da narrativa decidi 
recorrer a vários métodos de escrita automática.

3.4.1  Zoo
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Fotografia encontrada no chão que deu origem à história e à última página de Zoo; autor de 
data desconhecidos 
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Para esta história utilizei o teclado inteligente do 
meu telemóvel que regista todas as palavras
 que lá foram escritas e à medida que eu escrevo 
uma palavra, o telemóvel sugere outra, formando 
pequenas frases. Deste modo o texto foi surgindo, 
com um aspecto por vezes sem sentido, mas ao 
mesmo tempo com um tom pessoal, quase como uma 
conversa entre mim e o meu objecto digital pessoal.

O desenho que se encontra na folha de rosto desta 
história também está relacionada com o título. Foi 
desenhada a partir de uma fotografia que tirei na 
zona do Zoologischer Garten, mais propriamente 
no edifício Europa Center. Esta zona era a minha 
favorita, nos tempos em que vivi em Berlim. 

Para além dos edifícios emblemáticos, é um espaço 
marcante e ao mesmo tempo cinematográfico, 
pois foi um dos locais de filmagem de 
Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo 
(Os Filhos da Droga ed. portuguesa, 1981) de Uli 
Edel, mas mais conhecido por ser a zona onde 
também se situa a Igreja da Memória Kaiser 
Wilhelm, que fora bombardeada pelos Aliados 
durante a Segunda Guerra Mundial e onde em 
2016 foi, infelizmente, novamente atacada, 
nesse caso por um atentado terrorista.

Devido a estes acontecimentos e da arquitectura 
da zona do Zoologischer Garten ser uma mistura de 
estéticas entre o modernismo e o contemporâneo, 
resultou numa grande inspiração para o meu 
trabalho da altura e que ainda se reflete no de hoje.
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Última página de Zoo

Folha de rosto de Zoo
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O título desta história - Sun Moon East West - surgiu 
a partir do albúm musical intitulado The Moon Is 
East The Sun Is West (1972) da editora Son, pelos 
Tokyo Kid Brothers, um grupo de teatro e música 
underground do período avant-garde japonês, que 
chegara a integrar o elenco e a banda-sonora de 
filmes como Throw Away the Books, Rally in the 
Streets (1971) de Shûji Terayama (1935-1983), poeta 
e realizador de filmes surrealistas e experimentais.

Sun Moon East West surge num contexto de diário 
de Verão que ao mesmo tempo reflete memórias 
amargas do passado e reflexões sobre um futuro 
ainda incerto. É um relato pessoal acerca do 
desejo de viajar em direcção ao Oriente, porém 
o mais longe que consegue chegar é Berlim 
onde a aventura acaba por não correr bem, 
devido a empregos abusivos e uma vida que 
foge cada vez mais dos objectivos pessoais. 
 
Em termos visuais, assemelha-se à história 
anterior, pois o passado e presente são justapostos 
através da nostalgia e memórias de que certos 
objectos ou acções provocam. Algumas imagens 
foram desenhadas através de fotografias da 
minha autoria, acrescentando assim um lado 
ainda mais pessoal e biográfico à história.

3.4.2   Sun Moon East West

LP de The Moon Is East The Sun Is West, Tokyo Kid Brothers, Son, 1972
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Spreads de Sun Moon East West
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Crescer destaca-se das outras histórias no modo em 
que foi nesta que mais me aproximei da estética do 
manga avant-garde e experimental, principalmente 
de autores como Seiichi Hayashi e de Sasaki Maki. 

A influência destes autores pode-se notar logo nas 
duas primeiras páginas: os rostos tapados e a mão 
a apontar com o dedo indicador - características
muito comuns, que funcionam quase como 
símbolos no manga avant-garde e que se podem 
notar por exemplo na página 159, de Flower 
Poem, uma das histórias curtas integradas 
na antologia Red Red Rock and other stories 
1967-1979 (2016) de Seiichi Hayashi.

3.4.3  Crescer

Página 159 de Flower Poem in Red Red Rock 
and other stories 1967-1979, Seiichi Hayashi, 
Breakdown Press, 2016

Excerto de Crescer
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A página que representa a queda do avião foi 
inspirada na forte presença deste meio de transporte 
quer no manga avant-garde, quer no gekiga, pois era 
um dos símbolos que marcava a existência de guerra 
e de bombardeamentos durante a Segunda Guerra 
Mundial. Porém foi particularmente influenciada 
pela página 151 de A Dream To Have In Heaven, uma 
história curta de Sasaki Maki integrada na edição de 
Novembro de 1967 da revista mensal Garo.

Os detalhes das folhas a voar da página que se segue 
à queda do avião foram influenciados pelo mesmo 
contexto. A própria Garo aparece em cima, com uma 
capa de Seiichi Hayashi, representando o modo como 
estes autores e também a Garo marcaram o meu 
trabalho pessoal.

Página 151 de A Dream To Have In Heaven 
in Garo, Edição de Novembro  1967 

Spread de Crescer
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Os objectos inanimados que “falam”, representados 
na página onde se situa uma televisão e um urso 
de pelúcia, refletem o estado de alienação da 
personagem que relata a história. Este estado mental 
é também comum nas histórias de Seiichi Hayashi e 
Sasaki Maki, que refletem as condições do pós-guerra 
e o início do psicadelismo entre a década de 1970 e 
1980. Fui particularmente influenciada pela página 
81 da história curta American Born Celluloid também 
integrada em Red Red Rock and other stories 1967-
1979 (2016) de Seiichi Hayashi.

O texto foi escrito através de um método inspirado 
pela Beat Generation, um movimento underground 
da década de 1950 que referi anteriormente. Este 
movimento fundado por autores literários como 
Jack Kerouac, William S. Burroughs, Allen Ginsberg 
e Lucian Carr, tinha como um dos seus objectivos o 
desenvolvimento da criação espontânea e de uma 
escrita não convencional.Um dos seus métodos 
criativos consistia no recorte de excertos, frases 
ou palavras de vários livros de autores diferentes 
e colocá-las juntas, mas retiradas do seu contexto 
original, e compostas de novo até formarem uma 
composição com ou sem sentido.

Neste seguimento, escolhi o livro GENKI I: An 
Integrated Course in Elementary Japanese (2011) 
de Eri Banno, que contém expressões básicas de 
conversas do dia-a-dia, para permitir ao leitor um 
diálogo básico em japonês com traduções em inglês 
e retirei algumas dessas expressões fora do contexto, 
juntando-as posteriormente de modo a fazerem 
sentido na narrativa gráfica.

Crescer foi seleccionado para integrar a próxima 
edição da revista antológica kuš! que será publicada 
entre Outubro e Novembro cujo tema é “The End", 
uma abordagem ao estado apocalíptico que o mundo 
inteiro teve que enfrentar este ano.

Apesar do argumento para esta história não ter 
sido inspirado pela pandemia, pois foi terminado 
antes de esta ter aparecido em Portugal, o conteúdo 
dramático da mesma, partilha ainda assim uma 
característica de que algo está perto do fim.
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Página 81 de American Born Celluloid in Red Red Rock and other stories 1967-1979, 
Seiichi Hayashi, Breakdown Press, 2016

Spread de Crescer
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Um dos meus objectivos para este projecto 
prático era poder experimentar novas técnicas 
e alcançar uma estética mais experimental. 
Deste modo, para esta história decidi utilizar 
manipulação de imagem e desenho digital ao invés 
da habitual técnica de decalque do papel químico. 

O formato desta história tal como o tema cómico 
foi do mesmo modo inovador para mim, pois até 
agora nunca criara uma história em formato de 
uma só prancha, o que foi bastante enriquecedor 
em termos de desenvolvimento do meu trabalho.

As narrativas gráficas de uma só prancha 
com temáticas cómicas e de ironia eram 
comuns no manga da década de 1920, 
como se pode ver no trabalho do Rakuten 
Kitazawa, referido no 1º capítulo.

Para a criação das imagens usei como referência 
"bonecas de papel", um entretenimento comum 
no início do século XIX destinado ao público 
infantil. As "bonecas de papel" eram figuras 
que vinham impressas em papel, publicadas em 
jornais, revistas ou livros, onde se podia recortar 
o corpo da figura juntamente com a roupa e 
acessórias e “vesti-la” através de colagem.

Recorri a websites de vendas de antiguidades 
e produtos em segunda mão, tal como arquivos 
de coleccionadores, onde foi possível encontrar 
uma variedade enorme de exemplares, onde 
em alguns era possível notar a sua origem 
histórica quer local, quer temporal.

Do mesmo modo que a história anterior - Crescer - o 
texto foi criado a partir do método de composição 
de expressões retiradas do seu contexto original 
a partir do livro GENKI I: An Integrated Course 
in Elementary Japanese (2011) de Eri Banno.

3.4.4   Surpresas
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Surpresas relata a história de uma rapariga que 
recebe um presente - uma máscara - sem estar 
à espera e é obrigada a fingir que está satisfeita 
com o modo como esta lhe fica assente. 

O rosto da rapariga, que se encontra vazio na 
primeira vinheta vai mostrando aos poucos 
os detalhes da máscara. Esta representa uma 
metáfora, para as imposições e restrições 
que nos são colocadas quando começamos 
a crescer e a entrar na vida adulta. 
De repente e sem dar conta, somos confrontados com 
“surpresas” como responsabilidades e consequências 
dos nossos actos que não estávamos à espera. 

Sinto que de algum modo é nos forçado conter a 
maneira de como nos expressamos, vestimos e 
atuamos perante a sociedade, que nos oferece, 
sem desejarmos, uma máscara que cobre a nossa 
individualidade como ser humano.

Surpresas foi seleccionado para o Comicfestival 
Hamburg 2020 que irá decorrer em Outubro do 
mesmo ano, em Hamburgo, Alemanha.

Exemplos de bonecas de papel, autores e datas desconhecidos
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Página de Supresas

Isto é para ti. Para mim?

Obrigada. Posso abrir?

Sim. Assenta perfeitamente.
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3.4.5  Último Capítulo

Último Capítulo assemelha-se a Sun Moon East West 
na sua forma de diário de memórias fragmentadas. 
Nesta história houve uma selecção especial de 
imagens - foram escolhidos desenhos antigos, 
de 2014 até 2018 - que tinham sido criados sem 
propósito e posteriormente adicionados a desenhos 
produzidos durante este projecto prático.

A razão desta escolha baseia-se na vontade 
que houve em escolher imagens do passado 
que contrastassem com a escrita e reflexões 
sobre o presente. Alguns dos desenhos antigos 
tinham sido deixados sem valor numa caixa 
e agora passados quase seis anos reconheci 
a sua verdadeira relevância e potencialidade 
para integrarem numa narrativa gráfica.

Um desses exemplos, é a ilustração que se 
encontra na folha de rosto desta história. A sua 
estética é muito mais abstrata, com manchas 
mais agressivas e soltas. Nota-se igualmente 
uma falta de controlo gráfico, algo que costumo 
evitar muitas vezes quando desenho.

Penso que tenha sido esse aspecto que reflete uma 
fase em que tentei mudar e explorar formas de 
expressão diferentes do habitual que me inspirou a 
incluir essa ilustração nesta história como capa de 
rosto, pois destaca-se de todos os outros desenhos.

A narrativa tem um tom bastante dramático, 
o que a aproxima da temática do gekiga e 
também porque me sinto mais criativa quando 
estou sobre muita frustração ou tristeza.

Deste modo, a história reflete os momentos que 
foram passados no final deste projeto prático:
a pressão do final de entrega, juntamente 
com problemas que se tinham acumulado 
desde o início da pandemia e que são 
bastante explícitos nesta história.
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Folha de rosto de Último Capítulo
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No início podemos notar as consequências da 
distância social e o facto de os meus amigos 
viverem longe da minha cidade e eu ainda 
não ter tido a oportunidade de estar com eles 
desde o início da pandemia; os efeitos físicos do 
stress e da ansiedade que se refletem bastante 
na minha pele, como caso da mão esquerda e 
memórias ainda piores que aparecem quando os 
pensamentos já são bastante maus por si só.

É de igual modo evidente a vontade de fuga. O facto 
de ter que viver e trabalhar num espaço pequeno 
como o meu quarto foi bastante complicado, 
principalmente por este ficar num edifício 
entre dois parques, com barulho constante.

Esse motivo levou a insónias e falta de concentração, 
resultando numa fase de muitas questões 
existenciais e de alienação, que também se 
encontram bastante presentes neste capítulo.
A representação do livro O Homem Revoltado 
(2003) de Albert Camus, nesta história surge 
como símbolo de tentativa de encontrar uma 
solução para esse mesmo desespero. 

Camus, filósofo franco argelino acreditava que a 
vida não tinha um significado inerente, tornando-a 
absurda. Este facto resulta num sentido enorme 
de desespero e por vezes até mesmo o suicídio. 
Porém Camus descarta o suicídio como 
solução, pois este é apenas uma tentativa de 
fuga, acreditando que o absurdo é no entanto 
uma oportunidade de libertação pessoal  e de 
aceitação dessa mesma falta de sentido.

A verdadeira resposta encontra-se deste modo 
na própria aceitação do absurdo que nos 
oferece espaço para a libertação pessoal, pois 
de modo algum fugir resolverá os problemas. 

Sempre que os pensamentos ficavam demasiado 
negros, a solução que usei muitas vezes foi ler 
Albert Camus, navegar no seu existencialismo 
e principalmente no seu absurdo.
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Primeiro spread de Último Capítulo

Ainda que tenha passado por um processo difícil durante 
este projecto prático, a sua criação foi um bom "escape" 
e uma grande lição de aprendizagem, onde experimentei 
vários modos de representar a narrativa que pretendia, 
porém por vezes senti que não gostava do seu aspecto e 
voltava ao que me sentia confortável. 

Ao invés de considerar isso uma falha pessoal, apercebi-
me que ainda é possível trabalhar coisas diferentes na 
nossa zona de conforto e foi o que Tadaima me trouxe 
- uma evolução, principalmente na relação entre imagem-
texto de algo que já fazia há bastante tempo, mas que 
nunca teve motivação para crescer desta forma, como a 
que se pode observar neste projeto prático.
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Conclusão

No contexto desta investigação, procurou-se 
analisar historicamente a origem do manga e 
o seu desenvolvimento em direcção a estéticas 
experimentais e alternativas como o gekiga 
e o avant-garde, como também a influência 
destes na narrativa gráfica contemporânea.

Esta investigação mostrou-se relevante no sentido 
de adquirir conhecimentos que não estavam 
presentes anteriormente e que contriburiam para 
um melhor desenvolvimento deste projecto prático.

Conclui-se que o manga teve vários pontos iniciais 
e todos eles relevantes para o seu progresso. 
A análise de investigações de autores pertinentes 
sobre a história da origem do manga como Frederick 
Schodt e Sharon Kinsella, do mesmo modo que os 
ensaios e reflexões sobre manga alternativo, da autoria 
de Ryan Holmberg, um dos maiores investigadores 
desta temática, foi tão importante como a leitura 
e análise dos próprios mangas referidos neste 
projecto. Estes ajudaram, não só a compreender 
a mudança em termos de grafismo que houve no 
manga com a introdução do gekiga, como também 
serviram de base ao desenho, ilustração e narrativa.

A análise aos vários casos de estudo foi relevante 
para perceber com mais detalhe e especificidade 
os elementos como composição, layout e grafismo 
utilizados por autores nas suas respectivas obras, 
que dentro do núcleo da narrativa alternativa e 
experimental, contribuíram como enquadramento 
estético para a construção do meu projecto 
prático, como também para demonstrarem a 
ligação dos movimentos alternativos do manga 
com a narrativa gráfica contemporânea.
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No fim desta pesquisa, foi possível concretizar de 
algum modo o objectivo inicial em promover 
a publicação de narrativas experimentais, 
principalmentemde autores portugueses.  

AWOBMOLG, um dos casos de estudo apresentados 
neste relatório e uma das antologias em que 
participei foi nomeado para o prémio de banda- 
desenhada alternativa em Angouleme International 
Comics Festival 2020. Crescer, uma das cinco 
histórias deste projecto prático foi aceite na 
próxima edição da revista Kuš! a ser publicada 
em Outubro, como também Surpresas, que foi 
seleccionada para o Comicfestival Hamburg 2020. 

Estas metas alcançadas, mais do que um propósito 
para este projecto prático, eram um objectivo 
pessoal desejado à muito tempo e com isto, é 
com orgulho que concluo este projecto. 

Procuro ainda assim, continuar a criar narrativas 
gráficas, como também o desenvolvimento de uma 
editora independente de nome Marca Branca, 
juntamente com Simão Simões, um dos autores 
descritos nos casos de estudo. Marca Branca foi criada 
no início do segundo ano de mestrado, com o objectivo 
de publicar e promover autores de narrrativas gráficas 
experimentais, portugueses e internacionais.   

Tenciono igualmente continuar com esta investigação, 
para além deste relatório de projecto, pois existem 
sempre novas publicações a serem traduzidas 
e autores a serem descobertos, tendo com este 
projecto conseguido motivar de um modo mais 
forte a minha vontade de aprofundar a pesquisa 
sobres estes movimentos alternativos do manga.
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Isto é para ti. Para mim?

Obrigada. Posso abrir?

Sim. Assenta perfeitamente.



































Não consigo dormir 
Não consigo trabalhar

Por necessidade



Não consigo dormir 
Não consigo trabalhar






































