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O horror quer transmitir medo ao leitor, coisa que ele por si 

mesmo procura; deseja mostrar-lhe abismos, à cuja beira ele 

próprio se posta de bom grado. 

Wolfgang Kayser 
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RESUMO 

 

Esta dissertação busca compreender como a estética grotesca colabora para a concretização do 
efeito de horror na recepção das histórias em quadrinhos. Para isto, tem como objeto de estudo o 
ato da leitura do mangá – história em quadrinhos japonesa – Uzumaki: A Espiral do Horror. A análise 
segue a abordagem fenomenológica da Teoria do Efeito Estético de Wolfgang Iser e conta com as 
contribuições do Sistema dos Quadrinhos de Thierry Groensteen e da Psicologia da Percepção de 
Rudolf Arnheim. Configura-se, pois, como uma investigação qualitativa da recepção baseada na 
aplicação de pesquisa bibliográfica. O gênero horror é entendido através da Teoria do Horror de 
Nöel Carroll enquanto que a estética grotesca parte principalmente das considerações de Wolfgang 
Kayser. Temos, com efeito, que o sentimento de horror é concretizado graças a uma série de 
estratégias. Estas estratégias, conformadas às configurações próprias das histórias em quadrinhos, 
determinam a organização das estruturas reativo-convidativas capazes de gerar diferentes reações 
na recepção. Levando-se em conta o efeito de horror, podemos estabelecer uma ligação entre a 
reação sugerida e as estruturas imanentes da obra através de um leitor implícito: constructo teórico 
capaz de realizar as articulações necessárias para a concretização do sentimento de horror. Neste 
contexto, destaca-se o uso de diversas configurações típicas da estética grotesca, uma série de 
recursos – principalmente visuais – que potencializam, através da solidariedade icônica inerente à 
linguagem quadrinística, a insinuação horrífica da obra, conduzindo o leitor ao horror e afastando-
o das demais reações possíveis. Ademais, Uzumaki: A Espiral do Horror não só reflete um amplo 
repertório de estratégias historicamente bem-sucedidas na sugestão do horror, mediante o grotesco, 
como também expressa um gosto tipicamente contemporâneo: o neobarroco descrito por Omar 
Calabrese e o seu apreço pelas turbulências que, em nosso corpus, assumem nuances de caos e 
autossimilaridade. O grotesco em Uzumaki quer destruir tudo, deixar a vida regenerar, para então 
poder destruí-la novamente sob os horrores de uma nova ordem – é horrífico e auto-similar. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Efeito estético; Grotesco; Mangá; Horror; Uzumaki; Neobarroco. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation aims to comprehend how grotesque aesthetics collaborates to the completion of 

horror effect in the reception of graphic novels. For such purpose, the act of reading Uzumaki: 

Spiral into Horror manga – a Japanese kind of graphic novel – stands as the object of study. The 

analysis follows the phenomenological approach of Wolfgang Iser’s Theory of Aesthetic Response 

and embraces the contributions of Thierry Groensteen’s System of Comics and Rudolf Arnheim’s 

Psychology of Perception. It is configured, nevertheless, as a qualitative investigation of reception 

based on the application of bibliographical research. The horror genre has been understood 

through Nöel Carroll’s Theory of Horror while grotesque aesthetics mainly stem from Wolfgang 

Kayer’s considerations. As an effect, we realize that the feeling of horror gets fully reached due to 

a series of strategies. These strategies, shaped according to the particular configurations of graphic 

novels, determine the organization of reactive-inviting structures capable of generating different 

reactions in the reception. Concerning the effect of horror, we can establish a connection between 

the supposed reaction and the immanent structures of the work in question through an implied 

reader: a theoretical construct capable of performing the necessary articulations in order to achieve 

the completion of the feeling of horror. In this sense, it can be highlighted the use of various typical 

configurations of grotesque aesthetics, a series of resources – mainly visual – which strengthen, 

through the iconic support inherent to the graphic language, the horrific insinuation within the 

work, leading the reader towards horror and driving him away from other possible reactions. 

Furthermore, Uzumaki: Spiral into Horror not only reflects a wide repertoire of historically well 

succeeded strategies in the suggestion of horror by way of the grotesque, but also expresses a 

typically contemporary taste: the neo-baroque, as described by Omar Calabrese, and its fondness 

for turbulences which assumes in our corpus nuances of chaos and self-similarity. The grotesque 

in Uzumaki aims to destroy everything, to let life regenerate, so that it can be destroyed again under 

the horrors of a new order – it’s horrific and self-similar. 

 

KEYWORDS: Aesthetic response; Grotesque; Manga; Horror; Uzumaki; Neo-baroque. 
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INTRODUÇÃO 

 

Iremos nos aproximando em giros concêntricos, de raio cada vez mais 

curto e intenso, deslizando pela espiral desde uma mera exterioridade 

com aspecto abstrato, indiferente e frio, até um centro de terrível 

intimidade, patético em si mesmo, ainda que não o pareça em nosso 

modo de tratá-lo. Os grandes problemas filosóficos requerem uma tática 

similar à que os hebreus empregaram para tomar Jericó e suas rosas 

íntimas: sem ataque direto, circulando em torno lentamente, apertando 

a curva cada vez mais e mantendo vivo no ar o som de trombetas 

dramáticas. No cerco das ideias, a melodia dramática consiste em 

manter sempre desperta a consciência dos problemas, que são o drama 

ideal. Eu espero que essa tensão não falte, pelo fato de o caminho que 

empreendemos ser de tal natureza que ganha em atrativos conforme vai 

avançando.  

José Ortega y Gasset1 

 

No trecho reproduzido acima, extraído do livro O que é Filosofia? (2016) – um conjunto de 

transcrições de aulas e conferências de José Ortega y Gasset – o filósofo espanhol expõe um 

caminho, um método para a verdadeira experiência filosófica. Tal percurso é expresso através de 

uma forma, preciosa para a nossa investigação: a forma da espiral. Em nosso trabalho, os objetivos 

são, certamente, mais modestos que os do professor e de seus afortunados alunos. Mesmo assim, 

perscrutar os mistérios das espirais da interpretação e deles extrair a espiral do horror exigem semelhantes 

destreza, senso de estratégia, e, acima de tudo, foco naquilo que se busca: compreender o horror e 

o grotesco no ato interpretativo de uma história em quadrinhos. Investiguemos o horror e o 

grotesco em Uzumaki com o mesmo senso de navegação do filósofo, aproveitando as tensões 

durante o trajeto e ansiando pelos frutos, haja vista que, no fim da espiral, uma melhor 

compreensão de um certo tipo de leitura nos aguarda; e de certo modo, nos assombra.  

Em Uzumaki: A Espiral do Horror (2006) (Uzumaki, 1999), acompanhamos, a partir da narração da 

colegial Kirie Goshima, os “estranhos eventos” por ela vivenciados na pacata e isolada cidade de 

Kurouzu, quando a mesma foi assolada por uma terrível maldição de espirais. Esta maldição, cuja 

origem é incerta, foi responsável por transformar os moradores de Kurouzu, mediante a corrupção 

de suas formas e de seus espíritos, em expressões da espiral do horror, para então traga-los, junto 

com a cidade, para dentro de um vórtice apocalíptico que, ao que parece, se repete de tempos em 

                                                           
1 (ORTEGA Y GASSET, 2016, p. 17). 



 

14 

 

tempos – o que faz jus ao lema do matemático suíço Jacques Bernoulli: “Eadem mutata resurgo”; 

“ainda que mudada, ressurjo”.  

Aclamado pelo público e pela crítica, especializados ou não, – (MURTHY, 2007), (McROY, 2008), 

(CAROLINE, 2011), (MILLS, 2013), (JAO, 2016), para citar alguns – e traduzido para cinco 

idiomas (ANIME NEWS NETWORK), entre eles o português (2006), Uzumaki não só é 

recorrentemente adjetivado como um grande mangá 2  de horror – e não raro, como um dos 

melhores – como também se faz notável por seus desenhos estranhos, deformados e abjetos, isto 

é, pela estética grotesca que expressam. Completados mais de quinze anos desde o seu lançamento no 

Japão, em 1999, e dez anos desde sua publicação no Brasil, pela Editora Conrad, o mangá continua 

entusiasmando fãs, críticos e editoras – as últimas, têm se dedicado a relançar o título em edições 

de luxo (ITO, 2013), o que se repete com outros títulos do mesmo autor, o quadrinista Junji Ito3 

(ITO, 2017). Cabe-nos, diante do entusiasmo para com a obra, conduzir (a fim de compreender o 

fenômeno comunicacional ali estabelecido) uma ampla pesquisa bibliográfica com fins de subsidiar 

uma análise qualitativa do ato de leitura de Uzumaki, cujo sistema interpretativo, responsável pelo 

sentimento de horror, tão buscado pela recepção, está ali abstruso. De saída, ressaltamos que, a partir 

observação – ainda que breve – destes registros de recepção e da obra mesma, temos, por intuição, 

que a atração que a espiral do horror exerce sobre os leitores tem algo a ver, não só com o paradoxo 

inerente ao gênero (o horror, quando natural, repele, quando ficcional, atrai os sujeitos), mas 

também com a estética grotesca. Eis mais um motivo para se analisar Uzumaki e não outra história 

em quadrinhos de horror: Uzumaki traz consigo as características pelas quais nos interessamos 

(gênero horror e estética grotesca) em situação bastante explícita, o que facilita a visualização das 

mesmas e termina por contribuir para a clareza dos resultados que buscamos. Em segundo lugar, 

existe acesso farto ao material de análise, ainda que a versão reproduzida aqui seja a original 

                                                           
2 O vocábulo “mangá” possuí um amplo valor semântico, mas aqui é entendido como “história em quadrinhos de 
origem japonesa”. 
3 Junji Ito nasceu em 31 de julho de 1963, na prefeitura de Gifu, Japão. É um quadrinista cuja produção artística está 
diretamente atrelada ao gênero horror. Seu primeiro título de repercussão na indústria do mangá foi Tomie (1987), 
publicado pela primeira vez na revista Monthly Halloween (Figura 10). A boa recepção do mangá fez de Ito um dos 
vencedores do tradicional Prêmio Umezu – que leva o nome de Kazuo Umezu, um dos maiores mangakas de horror – o 
que lhe garantiu um contrato mais estável com a editora, permitindo que o quadrinista emergente abandonasse sua 
carreira como técnico de prótese dentária e passasse a se dedicar integralmente aos quadrinhos (NOSTROBLOG, 
2015); (IWANE, 1998). Na bibliografia de Junji Ito, que soma mais de vinte publicações, cabe destaque também para 
Gyo (2001) (uma ilha é invadida e atormentada por animais marinhos assassinos, misteriosamente dotados de pernas), 
Jigokusei Remina (2005) (um cientista batiza uma nova estrela de Remina, nome de sua filha; mas a estrela começa a se 
aproximar perigosamente da terra, o que leva a população a perseguir pai e filha a fim de sacrifica-los) e Neko Nikki 
Yon to Mū (2008) (comédia que acompanha o cotidiano de Ito e de sua esposa com os gatos Yon e Muu, o primeiro 
aparentemente amaldiçoado). Mas foi com Uzumaki (1999), pela antologia Big Comic Spirits para homens (seinen), que 
Ito foi alçado, pela crítica e pela boa vendagem, à condição de um dos maiores representantes do horror japonês, tendo 
sua obra traduzida e exportada para outros países, inclusive para o Brasil (2006). Uzumaki também ganhou uma 
adaptação homônima para o cinema dirigida por Andrey Higuchinsky no ano 2000. 
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japonesa (1998) e não a nacional (2006), dada a qualidade dos escaneamentos da edição nipônica, 

superiores às demais versões. Mesmo assim, frisamos que a nossa análise levará em conta a edição 

brasileira (2006) e que todos os textos reproduzidos serão acompanhados de sua tradução para o 

português (de Drik Sada) no corpo do texto ou nas legendas que também trazem consigo as 

referências com a numeração das páginas correspondente à edição nacional. Temos, então, como 

Objetivo Geral: analisar o mangá Uzumaki a fim de compreender como a estética grotesca, expressa pela obra em 

questão, colabora para a concretização do efeito de horror na recepção. 

Ademais, através da análise desta história em quadrinhos, esta dissertação de mestrado também 

busca contribuir com os estudos da Comunicação. Nos interessa sua interpretação, ou seja, a relação 

dialógica entre a obra e os seus potenciais leitores, configurando-se, com efeito, em um estudo da 

recepção, cujo corpus empírico é um produto da cultura mediática. Ora, Análise de Produtos e Linguagens da 

Cultura Mediática é o nome de nossa linha de pesquisa no contexto do Programa de Pós-graduação em 

Comunicação e Cultura Contemporâneas. Segundo nosso website oficial, os pesquisadores alocados nesta 

linha “têm por objeto o exame, a elaboração e/ou a aplicação de metodologias para: a) análise de 

configurações expressivas (obras, produtos, linguagens) da cultura e da comunicação mediáticas; 

b) a análise da interpretação de tais configurações expressivas pela recepção” (PÓSCOM, 2016). 

Atravessando em maior ou menor medida os segmentos de análise descritos acima, nosso trabalho 

concentra-se sobretudo no último deles, haja vista que analisa o ato interpretativo, e em específico, 

as configurações expressivas típicas do horror e do grotesco em Uzumaki: A Espiral do Horror. 

Buscamos com isto desvelar, para poder compreender, o fenômeno capaz de concretizar um certo 

efeito estético na recepção, a saber, o efeito de horror. Ora, dificilmente se poderia alcançar tal objetivo 

sem que se levassem em consideração as configurações expressivas do corpus e da cultura da qual ele 

emerge. Ademais, no Grupo de Pesquisa Recepção e Crítica da Imagem (GRIM) temos como principais 

objetivos produzir “estudos reflexivos de textos basilares sobre os modos de construção, recepção 

e crítica de imagens fixas e em movimento” e pensar “a comunicação a partir de uma perspectiva 

estética considerando seus elementos de produção e recepção”, entre outras possibilidades 

investigativas, sintetizadas no seguinte trecho extraído – assim como as demais citações presentes 

neste parágrafo – de nosso website oficial: 

A dimensão estética da imagem (fixa ou em movimento) tornou-se uma questão 
fundamental para os estudos comunicacionais contemporâneos. Os aspectos sensíveis 
emanados pela experiência com as obras de arte e midiáticas evidenciam a relação 
indissolúvel entre a estética e o campo da experiência. Este último campo faz com que as 
obras requeiram uma poética e uma crítica prefiguradas no fazer ou no seu modo operativo 
(poética) e no avaliar ao produzir juízos (crítica). Desse modo, os elementos de produção 
e recepção de certos produtos simbólicos tornaram-se objeto de reflexão e interesse para 
um vasto campo de pesquisa que pretende compreender o modo como estas práticas são 
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constituídas, recebidas e avaliadas sem, evidentemente, deixar de compreender o contexto 
em que estas operações ocorrem. (GRIM, 2016). 

Os esforços de nosso grupo de pesquisa coincidem com a presença inescapável dos produtos da 

cultura mediática, seu impacto social, econômico, político, cultural e psicológico, cuja zona de 

influência atinge tanto as decisões de grande repercussão pública, quanto aquelas cotidianas, 

aparentemente banais. Porém, cabe ressaltar, não se trata do problema apontado por Graig 

Calhoun (na abertura do Congresso da International Communication Association em 2011) de confundir 

interdisciplinaridade com “distúrbio de déficit de atenção”, mas de analisar, através de uma ênfase 

recepcional, específica, fenômenos de intrínseca complexidade, sem que se percam os rumos 

estabelecidos a priori: “Há várias boas razões para ser interdisciplinar, mas todas dependem da 

manutenção de uma certa disciplina” (CALHOUN, 2012, p. 299). Com efeito, o problema sobre 

o qual nos debruçamos diz respeito à uma experiência sensível cuja ocorrência se dá em um cenário, 

além de ser influenciada por um repertório, os quais só se podem apreender, ainda que de forma 

limitada, fazendo-se uso da referida interdisciplinaridade, a começar pela constatação de que 

Uzumaki está imerso em um contexto interdisciplinar em essência e que se convencionou chamar 

de cultura pop. 

O pop é – como o vocábulo denuncia – um tipo de cultura popular, mas não a cultura popular 

“folclórica” – original e distintiva expressão de um determinado grupo ou povo –, frequentemente 

tida como exótica pelo olhar estrangeiro. A cultura pop a qual nos referimos é popular sobretudo 

por ser amplamente consumida, por ser produto dos mass media e da globalização. O entusiasmo 

que dela resulta é disperso e lucrativo, constituindo uma ampla e muitas vezes imprecisa relação 

entre economia, política, cultura e arte: 

O termo “cultura pop” porta uma ambiguidade fundamental. Por um lado, sublinha 
aspectos tais como volatilidade, transitoriedade e “contaminação” dos produtos culturais 
pela lógica efêmera do mercado e do consumo massivo e espetacularizado; por outro, 
traduz a estrutura de sentimentos da modernidade, exercendo profunda influência no(s) 
modo(s) como as pessoas experimentam o mundo ao seu redor. Nesse sentido, pode-se 
afirmar que a cultura pop tem óbvias e múltiplas implicações estéticas, sublinhadas por 
questões de gosto e valor; ao mesmo tempo em que ela também afeta e é afetada por 
relações de trabalho, capital e poder. (SÁ; CARNEIRO; FERRAZ, 2015, p. 9). 

Dado que o nosso corpus é um mangá, ou seja, uma história em quadrinhos japonesa; tratamos aqui 

de uma cultura pop de nacionalidade específica: a cultura pop japonesa. Em 2015, a tradicional revista 

britânica The Spectator tentou explicar, através de um artigo do jornalista Peter Hoskin, “como o 

Japão havia se tornado uma superpotência da cultura pop4”. E constatou, observando a repercussão 

da cultura pop japonesa, principalmente na infância, que “quase todas as manias infantis dos 

                                                           
4 Tradução nossa de: “How Japan became a pop culture superpower”. 
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últimos 30 anos vieram do Japão: Transformers, Power Rangers, Tamagotchi, Pokémon e assim por diante. 

Juntas, elas têm explodido, atravessando as fronteiras entre os diferentes meios de comunicação”5 

(HOSKIN, 2015). Ora, Uzumaki também atravessou as tais fronteiras entre os meios quando 

ganhou, no ano 2000, uma adaptação para o cinema; mas, devemos também levar em consideração 

que, não só as franquias que obtiveram maior ou menor sucesso em dois ou mais meios, mas 

também as inevitáveis interações entre produtos culturais de diferentes países, desaguam em um 

cenário cultural novo, cada vez mais globalizado. A ascensão econômica dos mangás está 

intimamente relacionada à esfera da recepção em nível transnacional, isto é, dentro e fora do Japão. 

Graças aos leitores estrangeiros, “os quadrinhos japoneses modificaram-se em função de uma 

‘demanda’ ocidental, e, por sua vez, o desenho ocidental absorveu um ‘estilo mangá’ em sua 

produção (...)” (LUYTEN, 2012, p. 9-10). Eis a “mutua fertilização” indicada por Laura Cánepa e 

Rogério Ferraraz (2012) quando se referem à ascensão do cinema de horror japonês em terras 

ocidentais – que somado aos quadrinhos, animações e jogos eletrônicos do gênero, constituem o 

que se convencionou chamar de J-horror, abreviação de Japanese horror, isto é, “horror japonês”. 

Ademais, a cultura pop também reflete – como sugere a citação de Sá, Carneiro e Ferraz acima – a 

economia e a política. Reflexo, que no caso da cultura pop japonesa, pode ser resumido em um 

termo: Cool Japan. O sucesso dos mangás, animês, jogos eletrônicos, brinquedos e todo o tipo de 

produto cultural oriundo do Japão passou a ser visto, pelo governo japonês, como uma ótima 

oportunidade de aprimorar as relações do país com o resto do mundo e assim ampliar seu soft power6. 

Eis o caráter interdisciplinar de nosso estudo e eis, com efeito, a interdisciplinaridade dos estudos 

da recepção, haja vista que a recepção diz respeito à assimilação mesma da cultura e disto provém 

sua relevância nas Ciências Humanas: 

Se o tema da recepção merece o destaque que vem recebendo nos meios acadêmicos é 
porque ele não se restringe à mera aplicação, no âmbito comunicacional, do modelo causal 
ao jogo de correlações entre “estímulo” e “resposta”. Apesar de sua comodidade 
operacional – seja no primitivo esquema da teoria da informação (emissor-mensagem-
canal-receptor), seja no chamado “paradigma de Lasswell” – esses modelos, em seu 
reducionismo, mostraram-se incapazes de dar conta da complexidade envolvida pelo 
fenômeno da comunicação. Afinal de contas, se a discussão sobre a recepção envolve o 
próprio tema da assimilação da cultura, é porque ela tem em vista algo mais geral e 
fundamental que a simples troca de informações ou mensagens, e aponta para a análise 
sociológica, antropológica, psicológica e ontológica da sensibilidade mesma, enquanto 
condição de possibilidade da própria comunicação. (VALVERDE, 2007, p. 149-150). 

                                                           
5  Tradução nossa de: “Almost every childhood craze of the past 30 years has come from Japan: Transformers, Power 
Rangers, Tamagotchi, Pokémon and on and on and on. And together these have blasted through boundaries between 
different media”. 
6 Termo estabelecido pelo cientista político norte-americano Joseph Nye e exposto em seu livro The Benefits of Soft Power 
(2004). Diz respeito ao “poder brando” ou ao “poder suave”, isto é, à capacidade de um estado influenciar, em maior 
ou menor medida, o jogo geopolítico através de meios ideológicos e culturais. O soft power contrasta em abordagem 
com o chamado hard power, ou “poder duro”, de perfil militar. 
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Com efeito, devemos levar em consideração que a esfera da recepção não diz respeito apenas aos 

indivíduos atomizados, mas aos indivíduos que se relacionam entre si, daí o caráter intersubjetivo 

e comunitário da recepção. Ademais, Mauro Wolf (1997), projeta a abordagem da recepção como 

um cenário de interpretações intersubjetivas, em que grupos interagem entre si, diante dos meios 

de comunicação de massa. Tal abordagem fornece uma visão mais ampla da esfera da recepção, de 

alto grau de complexidade e impacto social (WOLF, 1997, p. 329 – 330), ademais: 

[...] a experiência da recepção não se reduz à esfera dos atos individuais de um receptor 
singular; é preciso considerar a dimensão social da experiência estética. E a primeira coisa 
a observar é que o que nós chamamos de experiência não se reduz à vivência subjetiva, 
psicológica, íntima, de um sujeito isolado. O que merece a designação de “experiência” é 
toda vivência possível de ser compartilhada. Mesmo as vivências mais solitárias de alguém 
só se tornam parte de sua experiência, à medida que possa expressar sua vida interior através 
desse bem comum que é a língua. O sentido, na vida como na arte, não é uma coisa, nem 
um conteúdo que se decifra e que já está incrustado nas coisas ou nas obras. Mas também 
não é apenas esse movimento de construção que se reduz à atividade de um sujeito 
autônomo. Ele é, antes de tudo, o fruto de um movimento intersubjetivo de atualização 
simbólica que reitera uma partilha social prévia. (VALVERDE, 2007, p. 143). 

É desta intersubjetividade, inclusa na experiência estética das histórias em quadrinhos, que surgiu 

o nosso interesse pela investigação da recepção dos mangás. Os estudos com este tipo de interesse 

pelos quadrinhos japoneses ainda são escassos, mas crescentes (assim como os estudos sobre a 

recepção das histórias em quadrinhos em geral). As investigações sobre a recepção dos mangás 

tendem a variar das abordagens mais contextuais – relacionadas aos aspectos culturais e 

sociológicos da audiência (GALBRAITH, 2012) – àquelas mais próximas ao ato de interpretação 

propriamente dito, em busca de hábitos de leitura entre os leitores dos quadrinhos japoneses, quer 

sejam individuais, quer sejam coletivos (INGULSRUD; ALLEN, 2009). A presente dissertação 

concentra-se em um lugar mais próximo do segundo caso, averiguando a concretização de efeitos 

específicos pela recepção, porém sem deixar de levar em consideração aspectos contextuais, haja 

vista que, os efeitos, como veremos mais adiante, sempre tem maior ou menor relação com o 

contexto do qual emergem. Na Comunicação, as histórias em quadrinhos em geral (não só as 

japonesas), como objetos de estudo, protagonizaram uma jornada “da rejeição ao desvelamento” 

(WERGUEIRO; SANTOS, 2014). De objeto cultural menor, produto da indústria cultural (em seu 

sentido mais frankfurtiano), os quadrinhos atualmente são foco de interesse crescente de 

pesquisadores do campo, interesse que começou em meados dos anos de 1970 e que hoje vive seu 

auge produtivo7. Mesmo assim, as pesquisas sobre a recepção das histórias em quadrinhos ainda 

são escassas. Passando por abordagens imanentistas e principalmente histórico-sociológicas 

(WERGUEIRO; SANTOS, 2014, p. 283), as investigações pouco investiram na interpretação das 

                                                           
7 A produção acadêmica, em universidades brasileiras, cujo tema diz respeito às histórias em quadrinhos saiu de 15 em 
toda a década de 1990 para 81 trabalhos apenas entre os anos de 2010 a 2014 (CALLARI, GENTIL, 2016, p. 17). 
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obras e na experiência sensível que delas emerge. Neste cenário, destacamos os trabalhos de Paul 

Atkinson (2012), que tem como principal interesse um certo tipo de relação entre álbum e leitor – 

que não é diretamente narrativa – mas que é, em grande medida, responsável pela variação na 

cadência da leitura, e de Thiago Canário (2013). Dedicando-se ao ato da leitura dos quadrinhos do 

movimento francês Nouvelle Manga, posicionando-se “entre o álbum e o leitor”, a investigação de 

Canário, que foi membro de nosso grupo de pesquisa, demonstrou bons resultados na análise dos 

efeitos das histórias em quadrinhos a partir da teoria de Wolfgang Iser, de uso originalmente 

literário. A Teoria do Efeito Estético de Iser ocupa o centro metodológico de nossa análise. 

Disto, devemos levar em consideração, desde já, uma questão de ordem tradutória. Na edição 

brasileira da principal obra de Iser a expor sua teoria, o livro O Ato da Leitura: Uma Teoria do Efeito 

Estético (1996-1999), a palavra alemã Wirkung – do original Der Akt des Lesens: Theorie ästhetischer 

Wirkung (1976) – foi traduzida para efeito. Na edição em língua inglesa, utilizada como principal 

referência em nosso trabalho, com o nome de The Act of Reading: A Theory of Aesthetic Response (1978) 

e vertida para o inglês pelo próprio Iser, a escolha, como se vê, foi por response. O próprio Iser 

explica, no Prefácio de seu livro, a dificuldade na tradução: 

O termo alemão “Wirkung” compreende tanto effect quanto response, sem as conotações 
psicológicas da palavra inglesa “response”. “Effect” é às vezes um termo muito fraco para 
transmitir o que se entende por “Wirkung”, e “response” é um pouco confuso. 
Confrontado pela Cila e pela Caríbdis, eu finalmente optei por “response”.8 (ISER, 1978, 
p. ix). 

Acontece que a tradução mais recorrente de effect para o português seria “efeito” (como acabou por 

se convencionar no Brasil, a partir de Wirkung) e a mais direta tradução de response provavelmente 

seria “resposta”. Ora, se a tradução nacional fosse feita a partir da edição em língua inglesa, 

possivelmente a teoria iseriana seria chamada de Teoria da Resposta Estética ou mesmo Teoria da Reação 

Estética – outra tradução possível a partir de Theory of Aesthetic Response. Porém, não se trata aqui de 

propor mudança. Como se vê acima, adotamos a tradução para o português já consagrada no meio 

editorial e acadêmico, apesar de utilizarmos o livro em língua inglesa. Mesmo assim, não deixa de 

ser notável que, como o Iser aponta em sua nota sobre a tradução para o inglês, em português, efeito 

muitas vezes pode soar como “fraco” no âmbito de uma teoria que leva em consideração o caráter 

ativo do leitor, em contraste com os termos resposta e reação, que chamam, de imediato, a presença 

de alguém ou algo que deverá “responder” ou “reagir”. Em suma, comunicamos que, no decorrer 

                                                           
8 Tradução nossa de “The German term ‘Wirkung’ comprises both effect and response, without the psychological 
connotations of the English word ‘response’. “Effect” is at times too weak a term to convey what is meant by ‘Wirkung’, 
and “response” is a little confusing. Confronted by Scylla and Charybdis I have finally opted for ‘response’.” 
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do trabalho, a teoria continuará sendo do efeito estético, ainda que usemos, vez ou outra, os termos 

resposta e reação.  

O gênero horror tem este nome pelo fato de as obras que constituem sua tradição artística 

possuírem características capazes de sugerir o sentimento de horror em seus espectadores 

(CARROLL, 1999). A estética grotesca, por sua vez, expressa um mundo estranho, disforme e 

alheio à normalidade (KAYSER, 2013). Ambos cumprem a função de oferecer à recepção a 

vivência, ainda que ficcional, daquilo que é estranho, daquilo que pode retira-la de seu ponto de 

equilíbrio. Porém, para que tais efeitos sejam concretizados, para que os diferentes elementos 

expressos pela obra sejam concatenados a fim de gerar uma determinada reação, se faz necessária 

a participação do intérprete, isto é, o leitor de um mangá precisa, necessariamente, ser ativo: 

[...] é válido reconhecer que a estética da recepção contribui para o esclarecimento de 
fenômenos comunicativos, na medida em que atribui ao conceito de recepção uma 
dimensão produtiva, contrária às interpretações de natureza instrumental, em que a 
comunicação seria uma consequência mecânica de ações entre o emissor e o receptor. 
(GOMES, 2015, p. 26). 

A Estética da Recepção trouxe para o campo dos estudos literários, a partir dos anos de 1970, uma 

abordagem do ato da leitura como experiência estética. Os estudos que dela surgiram enveredaram 

pela análise dos registros da recepção ao longo tempo (JAUSS, 1967) e pelo desvelamento do 

sistema comunicativo via abordagem fenomenológica (ISER, 1978). Retomou, da Hermenêutica, a fusão 

entre o horizonte de expectativas – o conjunto de experiências acumuladas ao longo do tempo, capaz 

de estabelecer projeções para as próximas interpretações – e a obra de arte imanente:  

No campo expressivo, essa dialética entre o horizonte de expectativas, projetado pela 
experiência acumulada, e a experiência singular, proporcionada por uma determinada obra, 
constitui o mecanismo básico de toda recepção e experiência estética ocorrerá como efeito 
da tensão entre as propostas da obra e as estruturas já cristalizadas pela recepção anterior. 
O êxito estético – que não se confunde com o êxito artístico, embora esteja em relação 
com ele – depende, assim, do deslocamento que uma obra é capaz de realizar na reação do 
receptor frente às disposições poéticas já codificadas e reforçadas pelos hábitos de leitura 
estabelecidos. (VALVERDE, 2007, p. 146). 

A distância estética – que se estabelece neste intervalo que separa o esperado pelo receptor e o 

concretizado no diálogo com a obra – é crucial, não só para a Estética da Recepção em seu viés 

historiográfico (a história das interpretações), como também o é, em uma perspectiva mais 

específica, para o que a Teoria do Efeito Estético de Wolfgang Iser (1978) coloca como desfamiliarização. 

Para Iser, o ato da leitura e a fusão de horizontes são motivadas pela desfamiliarização: o 

distanciamento do familiar mediante a resolução de tensões narrativas que, por sua vez, são 

responsáveis pela sugestão de efeitos e pelo caráter inovador – em maior ou menor medida – da 
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obra, cuja consequência é a atualização do horizonte de expectativas, isto é, a ampliação da 

compreensão geral:  

Para Iser, o texto é sempre uma pura virtualidade que se conforma na consciência do 
receptor – e, aqui, as etapas do percurso interpretativo perpassam inevitavelmente o 
estabelecimento e a resolução das tensões, das intrigas, dependendo necessariamente de 
seu desenvolvimento pelo leitor. “Ela não ganha sua função pelo cotejo nocivo com a 
realidade, mas por uma realidade que ela mesma organiza” (ISER, 1999, p. 125). Como diz 
o autor, a ficção mente, mas ilumina uma realidade por ela fingida, definida sua função 
comunicativa. (CANÁRIO, 2013, p. 99) 

Trata-se do círculo hermenêutico e das suas idas vindas entre a antecipação da leitura e a retrospecção do 

lido, balizados pela fusão de horizontes que demarca relação dialógica entre texto e leitor. A 

abordagem fenomenológica do processo de leitura, estabelecida por Iser, nos oferece – mediante 

a aproximação entre o seu exame, originalmente literário, e um conjunto de teorias que levem em 

consideração a linguagem própria das histórias em quadrinhos (o Sistema dos Quadrinhos de Thierry 

Groensteen (2015)) e da comunicação visual (a Gestalt de Rudolf Arnheim (2015)) – o arcabouço 

metodológico necessário para a análise do grotesco e do efeito de horror que tal estética, aliada aos 

demais elementos do mangá, buscam sugerir na recepção. Ademais, muitas das configurações 

encontradas no corpus expressam estratégias historicamente sedimentadas em um repertório 

atrativo e reconhecível à recepção cuja recorrência muitas vezes reflete um tipo de gosto. A 

exposição que Omar Calabrese (1987) faz do gosto neobarroco auxilia-nos na identificação de uma 

série de estratégias expressivas presentes em nosso corpus, mesmo que haja uma dificuldade inerente 

ao ato de rastrear causa e efeito na cultura. O que nos leva a um outro tipo de espiral: 

Estabelecer o antes e o depois, a causa e o efeito, torna-se então ininteligível (se 
precisamente não se pretende pensar que seja sempre ininteligível). Regressando a um círculo 
ou a uma espiral (grifo nosso) de conexões reciprocas, qualquer ponto poderá entender-se 
como causa dos que se lhe sucedem, pois servirá sucessivamente para o pôr em perspectiva, 
para os enquadrar numa fuga de conceitos. Em cada caso, surge já como interessante chegar 
a uma formulação de parentescos (talvez audaciosos, não importa), que outros poderão 
enriquecer com outros métodos e outros objetivos. Dos caracteres de tais parentescos 
provirá a formulação de um “gosto” típico da nossa época, provavelmente em conflito com 
outros gostos, e não necessariamente o gosto dominante. (CALABRESE, 1987, p. 23). 

Disto, ficam definidos os Objetivos Específicos, imprescindíveis para o alcance daquele geral: (1) 

compreender como se concretiza o sentimento de horror e como isto se dá em Uzumaki; (2) compreender quais são as 

configurações típicas da estética grotesca e como ela se apresenta em Uzumaki; (3) investigar o contexto familiar à 

Uzumaki, a cultura da qual o mangá emergiu, constituinte do repertório, o registro dos padrões historicamente 

estabelecidos e, em grande parte, responsáveis pelas estruturas reativo-convidativas do corpus. 

No primeiro capítulo, intitulado Espirais da Interpretação: Abordagem Teórico-metodológica, expomos os 

recursos metodológicos utilizados na análise do corpus. A Teoria do Efeito Estético de Wolfgang 

Iser é apresentada, primeiro através da tradição investigativa responsável por seu desenvolvimento 
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para, em seguida, ter seus preceitos uteis elencados e expostos. Também apresentamos o Sistema 

dos Quadrinhos de Thierry Groensteen (2015) e a Gestalt de Rudolf Arnheim (2015) com a 

finalidade de aproximar a abordagem de viés literário da Estética da Recepção da análise da imagem 

através dos elementos característicos das histórias em quadrinhos.  

No segundo capítulo, intitulado Contexto, Repertório e Estratégia, tratamos de assuntos de caráter 

contextual cuja importância está relacionada à definição de conceitos – como os de gênero horror 

e estética grotesca – e à delimitação de um repertório circundante ao corpus: a economia dos mangás, 

sua tradição visual, a noção de Idade Neobarroca, a forma da espiral, a geometria fractal, entre 

outros, que constituem os elementos contextuais necessários ao entendimento do repertório e das 

estratégias responsáveis pelos efeitos que Uzumaki busca sugerir em seus leitores. 

No terceiro, O Horror e o Grotesco em Uzumaki, conduzimos a análise propriamente dita. Partindo da 

história do mangá (resumida no corpo do texto) e da seleção de páginas-chave – aquelas nas quais 

as estruturas reativo-convidativas tipicamente grotescas e horríficas se fazem mais evidentes – 

procuramos desvelar, da configuração sugestivas imanentes, as articulações necessárias para a 

concretização do efeito de horror. A análise abarca todos os capítulos do mangá e é subdividida 

em três tópicos correspondentes aos três volumes da série. 

Nas Considerações Finais, temos as conclusões e os possíveis desdobramentos da pesquisa.  

Diagnosticamos, com efeito, que o uso de diversas configurações tipicamente grotescas na forma 

de recursos, sobretudo visuais, potencializa a insinuação horrífica da obra ao mesmo tempo em 

que, graças à articulação mutua dos elementos icônicos, inerente à linguagem quadrinística, e à 

sequencialidade narrativa geral, orientam o leitor para a reação desejada: de horror. 
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ESPIRAIS DA INTERPRETAÇÃO: 

ABORDAGEM TEÓRICO-METODOLÓGICA 
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I. ESPIRAIS DA INTERPRETAÇÃO: ABORDAGEM TEÓRICO-METODOLÓGICA 

 

Importa neste capítulo a exposição do arcabouço teórico-metodológico necessário à satisfação do 

Objetivo Geral proposto: analisar o mangá Uzumaki a fim de compreender como a estética grotesca, expressa 

pela obra em questão, colabora para a concretização do efeito de horror na recepção. Dado que os conceitos 

chave gênero horror e estética grotesca, além da noção de idade neobarroca, são expostos no próximo 

capítulo, cabe-nos aqui delimitar os meios teóricos através dos quais o corpus será examinado no 

terceiro. Em suma, explicitamos aqui a abordagem teórico-metodológica necessária para o 

cumprimento da finalidade maior de nossa investigação. 

Começamos pelo ato da leitura, instância na qual os efeitos que nos interessam adquirem, entre a 

obra e o leitor, o status de fenômeno comunicacional. Para isto, a Estética da Recepção, e mais 

precisamente, a Teoria do Efeito Estético de Wolfgang Iser, apresentam-se como instrumental de 

grande utilidade. No segundo tópico, levando-se em consideração a matriz literária da abordagem 

iseriana, trataremos da estrutura própria das histórias em quadrinhos através do Sistema dos 

Quadrinhos de Thierry Groensteen, além da Teoria da Gestalt de Rudolf Arnheim, que por sua vez, 

nos proporciona maior apuro na compreensão da percepção visual – diretamente envolvida na leitura 

de um mangá. Por fim, em um terceiro tópico, temos uma síntese dos conceitos expostos 

adequando-os à investigação convocada pelos objetivos, concluindo o presente capítulo com a 

definição dos procedimentos e critérios de análise. 
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I.1. ESTÉTICA DA RECEPÇÃO E TEORIA DO EFEITO ESTÉTICO 

 

As “estrelas” em um texto literário são fixas; as linhas que as unem 

são variáveis.9 

Wolfgang Iser10 

 

No panorama dos estudos literários, formalistas e estruturalistas ocuparam-se sobretudo da análise 

dos textos, enquanto os pesquisadores de abordagem psicológica e sociológica se dedicaram aos 

leitores reais e às sociedades que estes constituem. Entre os dois polos, interessados pelo ato 

receptivo como fenômeno, ou seja, como experiência literária em si, posicionaram-se os analistas 

de linhagem fenomenológica. Disto, ao menos duas tradições se destacaram nos estudos literários a 

partir da segunda metade do século XX. Uma francesa, com destaque inicial para Jean-Paul Sartre 

e Georges Paulet, e outra alemã, fundadora da chamada Escola de Konstanz, representada 

principalmente por Hans-Robert Jauss e Wolfgang Iser (RICHTER, 2007, p. 962). 

Recordamos que, para a análise do corpus, a Teoria do Efeito Estético de Wolfgang Iser ocupa o 

papel de protagonista. Mesmo assim, cabem no presente tópico algumas observações breves acerca 

da tradição filosófica responsável pela formação de Iser e de sua teoria. A convocação de suas 

principais referências – notadamente fenomenológicas e hermenêuticas –, ainda que ligeiras, tem por 

objetivo proporcionar uma exposição mais didática, facilitando o entendimento da abordagem 

iseriana em nossa empreitada. 

A fenomenologia fundada por Edmund Husserl com a publicação de Investigações Lógicas (2012) 

(Logische Untersuchungen, 1900) é o estudo das estruturas da experiência consciente, logo intencional, 

individual e subjetiva. Extrai da experiência as essências eidéticas necessárias para a descrição dos 

modos típicos, cuja presença se mantém estável na realidade concreta. Buscando os sistemas 

lógicos implícitos em fenômenos de presença inquestionável, o método fenomenológico aspira a 

proposição de explicações apodíticas, ou seja, auto evidentes (REALE; ANTISERI, 2006, p. 175). 

Trata-se, em resumo, da depuração lógica que desvela as estruturas implícitas na experiência consciente. 

Aluno de Husserl, Roman Ingarden (ISER, 1974) fez uso da abordagem fenomenológica em seus 

estudos literários, especialmente em A Obra de Arte Literária (1965) (Das literarische Kunstwerk, 1931) 

e The Cognition of the Literary Work of Art (Vom Erkennen Des Literarischen Kunstwerks, 1968) nos quais 

                                                           
9 Tradução nossa de “The ‘stars’ in a literary text are fixed; the lines that join them are variable.” 
10 (ISER, 1972, p. 287). 
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expõe o que chama de concretização (konkretisation) – o aparecimento da obra literária, produto, não 

do que o autor escreve, mas da interpretação feita pelo leitor do que foi escrito. O ato da leitura 

consistiria em uma espécie de negociação entre leitor e texto na qual o primeiro tem o papel de 

articular os fragmentos textuais fornecidos pelo segundo, chamados por Ingarden de sentenças 

intencionais correlativas (intentionale satzkorrelate) (ISER, 1974, p. 274-279).  

Outro importante discípulo de Husserl, Martin Heidegger, em seu tratado ontológico Ser e Tempo 

(Sein und Zeit, 1927), não por acaso dedicado ao pai da fenomenologia, sintetiza o método depurativo 

e justifica seu uso: 

A expressão 'fenomenologia' significa, antes de mais nada, um conceito de método (...). O 
termo expressa um lema que poderia ser assim formulado: voltemos às próprias coisas! E isso 
em contraposição às construções desfeitas no ar e às descobertas casuais, em contraposição 
à aceitação de conceitos só aparentemente justificados e aos problemas aparentes que se 
impõem de uma geração à outra como verdadeiros problemas. (HEIDEGGER apud 
REALE; ANTISERI, 2006, p. 176). 

Dada a configuração de determinados problemas que se impõem diante nós – e devemos destacar 

aqui muitos dos problemas recorrentes no vasto campo dos estudos da Comunicação – temos que, 

os dados de caráter empírico, estatístico, histórico e sociológico muitas vezes não são suficientes 

para as investigações que, como a nossa, exigem um retorno às coisas mesmas, à concretização do 

efeito estético em si. Em suma, além de sabermos do que se trata o gênero horror em seu caráter 

narratológico, cultural e histórico, nos compete saber também, afinal de contas, para que tipo de 

experiência estética ele nos convida.  

Um dos principais discípulos de Heidegger, Hans-Georg Gadamer, parte da exposição de seu 

mestre sobre o chamado círculo hermenêutico, no mesmo Ser e Tempo, para conduzir, em Verdade 

e Método (Wahrheit und Methode, 1960) uma inovadora investigação filosófico-hermenêutica. A 

hermenêutica – cujo nome faz referência ao mensageiro dos deuses gregos Hermes – é a disciplina 

filosófica dedicada à interpretação. O círculo hermenêutico é caracterizado pela relação dialética, 

durante o ato interpretativo, entre texto e leitor, atualizando, a todo momento, o horizonte histórico 

do segundo – arcabouço cultural responsável pelas concepções e preconcepções individuais e 

coletivas. Estas preconcepções (ou preconceitos), estritamente necessários à interpretação – só se lê a 

partir de algo – são produto de tudo aquilo que foi sedimentado no passado do leitor: ideias e ideais 

oriundos de suas tendências individuais e de suas interações com terceiros, constituintes de uma 

visão de mundo única, imersa em uma tradição cultural socialmente compartilhada (FRY, 2009). 

É importante ressaltar que este não é, porém, um “círculo vicioso”, estanque, mas o contrário, 

como expõe Heidegger, ainda em Ser e Tempo:  
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O círculo não deve ser degredado a círculo vitiosus e tampouco considerado inconveniente 
ineliminável. Nele se oculta uma possibilidade positiva do conhecer mais originário, 
possibilidade que só pode ser captada de modo genuíno se a interpretação compreende que 
sua função primeira, permanente e última é a de não se deixar nunca impor pré-
disponibilidade, pré-vidências e pré-cognições do caso ou das opiniões comuns, mas faze-
las emergir das próprias coisas, garantindo assim a cientificidade do próprio tema. 
(HEIDEGGER apud: REALE; ANTISERI, 2006, p. 250-251). 

Enquanto o círculo hermenêutico gira, o horizonte do leitor é ampliado e o conteúdo interpretado 

fará agora parte de seu arcabouço cultural, atualizando-o.  O horizonte histórico – que em Gadamer 

também é chamado de horizonte de expectativas, dada sua qualidade antecipatória – estará então pronto 

para uma nova interpretação, o cruzamento com o que resta de um mesmo texto (suas sentenças 

subsequentes) e também com as leituras futuras. Para Gadamer, é impossível escapar dos 

prejulgamentos que compõem o ciclo hermenêutico. E até mesmo a História – a narrativa 

historiográfica – resulta inevitavelmente da fusão entre os horizontes. Logo, toda e qualquer visão 

do passado será resultado da fusão entre o que permaneceu do mesmo e a visão presente de quem 

o interpreta. O conhecimento presente sempre depende de um conhecimento a priori (FRY, 2009).  

A fenomenologia e a hermenêutica desenvolvidas nas primeiras seis décadas do século XX 

alimentaram as investigações da chamada Escola de Konstanz. Sua abordagem da teoria literária na 

Universidade de Konstanz11, entre as décadas de 1960 e 1970, ficou conhecida como Estética da 

Recepção. O caráter inovador da Estética da Recepção deriva, grosso modo, da crítica ao imanentismo, 

recorrente no Estruturalismo Francês, e da crítica à abordagem pessimista com relação à 

comunicação de massa, habitual entre os pensadores de descendência marxista da Escola de Frankfurt, 

em especial a de Theodor Adorno (GOMES, 2015, p. 27-33). Em resposta, a Estética da Recepção 

volta-se para o papel do leitor, desta vez, como polo ativo do fenômeno comunicacional, até então 

negligenciado: 

A descoberta do leitor pela estética da recepção em finais dos anos 1960 evidenciava a 
necessidade urgente de uma reavaliação do quadro teórico da literatura (e não só) que até 
então tinha seus olhos voltados quase que exclusivamente para o texto. A crítica de Hans 
Robert Jauss aos métodos imanentes e intratextuais e, em especial à ala francesa do 
estruturalismo, revelou-se apropriada para a constituição de uma teoria que levasse em 
conta a recepção. Neste contexto, era subjacente uma divisão entre um campo 
menosprezado, o da comunicação e um outro privilegiado, o da textualidade. (GOMES, 
2015, p. 23).  

Em seu A História da Literatura como Provocação à Teoria Literária (1994) (Literaturgeschichte als 

Provokation der Literaturwissenschaft, 1974), Hans Robert Jauss, discípulo de Gadamer, expõe sete teses 

que tratam da historicidade da literatura. Em linhas gerais, temos que (1) a historicidade das obras 

literárias é fruto das interpretações dos leitores ao longo do tempo, a obra só existe porque é lida; 

                                                           
11 Também conhecida, no Brasil, como Universidade de Constança. 
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(2) o leitor é tributário de seu arcabouço cultural (saber prévio), elemento definidor de seu 

horizonte de expectativas; (3) o valor artístico de uma obra é determinado pela distância estética, 

quanto maior a diferença em relação ao horizonte de expectativas, maior o caráter inovador da 

obra; (4) quando uma obra surge, ela busca responder a uma pergunta; reconstruir o horizonte de 

expectativas correspondente à obra, significa ter acesso à provável resposta na altura de seu 

surgimento; (5) para se ter uma história da literatura é necessário que haja uma história da recepção; 

(6) para compreender a historicidade da obra, devem ser levadas em conta tanto a perspectiva 

diacrônica quanto a perspectiva sincrônica da recepção e (7) deve-se analisar os efeitos da literatura na 

vida prática e cotidiana dos leitores (JAUSS, 1994). 

Verificar as teses de Jauss nos faz notar as influências da hermenêutica e da fenomenologia sobre 

sua abordagem, sobretudo histórica. Em contraste, a abordagem de seu colega Iser, apesar de ter 

recebido influencias semelhantes, destaca-se por ser sobretudo estética. Com efeito, alguns 

contrastes entre a abordagem iseriana e, não só a de Jauss, mas também às de seus predecessores 

merecem atenção. Ingarden, de quem Iser herda alguns de seus conceitos chave, diferencia-se pelo 

tratamento geral do processo de leitura, em contraste com a realocação da análise feita por Iser 

para setores mais específicos da arte literária, especialmente a prosa (SHI, 2013, p. 985). Ao 

contrário de Gadamer, que estudava sobretudo textos canônicos e filosóficos, Iser se especializou 

em ficção. Gadamer dava grande ênfase à tradição, em geral enxergando os textos como registros 

inscritos em bibliotecas já sedimentadas, acrescidas de pontuais inovações. Para Iser a inovação é o 

impulso máximo da arte literária e seu apelo perante ao público está intimamente ligado à 

capacidade de surpreendê-lo. Enquanto Jauss interessava-se mais pela história da recepção (como 

vimos em suas teses), Iser dedicou-se sobretudo ao ato interpretativo em si, colocando “ao lado da 

teoria da recepção uma teoria do efeito estético, que conduz, a partir dos processos de 

transformação, à constituição do sentido pelo leitor e que descreve a ficção como uma estrutura de 

comunicação” (JAUSS, 1979, p. 76). 

Para Iser, e, em consequência, para a nossa investigação, o sentido da obra é produto desta estrutura 

comunicativa, implícita entre texto e leitor, nos cabendo, pois, mais a investigação de seus 

potenciais efeitos estéticos do que de seus significados imanentes: 

Ao invés de questionar o que o texto significa, eu me perguntava sobre o que o mesmo 
significaria para os seus potenciais leitores… A mensagem (do texto), que já não servia para 
ser analisada, despertara interesse no que, a partir daí, tem sido chamado de processamento 
textual – o que acontece com o texto durante a leitura. […]. Consequentemente, o efeito 
estético, como divisor de águas da teoria da recepção, será projetado em termos de 
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interação entre texto e leitor. Eu o chamo de efeito estético porque ele estimula a 
imaginação do leitor, que por sua vez dá vida aos efeitos esperados.12 (ISER, 2000, p. 311). 

Disto, Iser divide a obra de arte em dois polos, o artístico (artistic), correspondente à obra imanente, 

e o estético (aesthetic), produto do processo de leitura (ISER, 1974, p. 274). O “material bruto” do 

texto, seu polo artístico, fornece as sentenças intencionais correlativas descritas por Ingarden que, 

mediante seu apelo à articulação, função daquele que interpreta, garantem a constituição do polo 

estético – síntese dialética de duas intencionalidades:  

[...] o leitor, ao estabelecer as inter-relações entre passado, presente e futuro, na verdade faz 
com que o texto revele sua potencial multiplicidade de fazer conexões. Estas são fruto da 
imaginação do leitor ao processar o material bruto do texto, muito embora não se 
constituam como o texto em si – para isso, consistir-se-iam apenas de sentenças, afirmações, 
informações, etc.13 (ISER, 1974, p. 278). 

A obra estética concretizada residiria, pois, em uma dimensão virtual (virtual dimension) implícita no 

ato criativo da interpretação, entre o texto e o interprete (ISER, 1974, p. 274). Este ato de 

criatividade remete ao próprio círculo hermenêutico e, como Iser coloca, aos movimentos de 

antecipação (anticipation) e retrospecção (retrospection) através dos quais se preenchem os vazios (blanks) – 

indeterminâncias deixadas pelo autor –, sem os quais, não haveria sequer motivo para o próprio 

ato de leitura – estabelecer conexões, comunicar-se:  

[...] sempre que o fluxo é interrompido e que nós tomamos caminhos inesperados, temos 
finalmente a oportunidade de controlar conscientemente a nossa capacidade de estabelecer 
conexões – de preencher lacunas deixadas pelo próprio texto. Essas lacunas perfazem um 
efeito diferente durante o processo de antecipação e retrospecção, e, portanto, sobre a 
“gestalt” da dimensão virtual, sendo que as mesmas podem ser preenchidas de maneiras 
distintas. Por esta razão, um texto é potencialmente capaz de dar margem para diferentes 
interpretações e nenhuma releitura excederá o verdadeiro potencial do mesmo, 
similarmente a cada leitor que preencherá as lacunas à sua própria maneira e 
individualmente ao excluir diversas outras possibilidades; à medida em que leitura 
prossegue, ele mesmo decidirá sobre como tal lacuna será preenchida. É a partir desta 
atitude que a dinâmica da leitura se revela.14 (ISER, 1974, p. 280). 

                                                           
12 Tradução nossa de “Instead of asking what the text means, I asked what it does to its potential readers… The 
message (of the text) that was no longer to be ascertained triggered interest in what has since been called text processing 
– what happens to the text in reading. […]. Consequently, aesthetic response, as the hallmark of reception theory, is 
to be conceived in terms of interaction between text and reader. I call it aesthetic response because it stimulates the 
reader’s imagination, which in turn gives life to the intended effects.” 
13 Tradução nossa de “[…] the reader, in establishing these interrelations between past, present and future, actually 
causes the text to reveal its potential multiplicity of connections. These connections are the product of the reader's 
mind working on the raw material of the text, though they are not the text itself – for this consists just of sentences, 
statements, information, etc.” 
14  Tradução nossa de “[…] whenever the flow is interrupted and we are led off in unexpected directions, the 
opportunity is given to us to bring in to play our own faculty for establishing connections – for filling in the gaps left 
by the text itself. These gap shave a different effect on the process of anticipation and retrospection, and thus on the 
"gestalt" of the virtual dimension, for they may be filled in different ways. For this reason, one text is potentially capable 
of several different realizations, and no reading can ever exhaust the full potential, for each individual reader will fill in 
the gaps in his own way, there by excluding the various other possibilities; as he reads, he will make his own decision 
as to how the gap is to be filled. In this very act the dynamics of reading are revealed.” 
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Ainda tratando do aspecto criativo do ato de leitura – processo dinâmico de recriação mediante o 

preenchimento de vazios, gerador, por sua vez, de significações sempre inéditas – devemos 

recordar, com efeito, das preconcepções que formam o horizonte de expectativas e da qualidade 

ampliadora do círculo hermenêutico: 

Este processo é dirigido por dois principais componentes estruturais dentro do texto: 
primeiro, um repertório (grifo nosso) de modelos literários familiares e temas literários 
recorrentes; segundo, técnicas ou estratégias (grifo nosso) usadas para que o que é familiar 
entre em conflito com o que não é familiar. Elementos do repertório são continuamente 
colocados em segundo ou primeiro plano, resultando em uma superampliação estratégica, 
trivialização, ou até mesmo na aniquilação da alusão. Esta desfamiliarização (grifo nosso) do 
que o leitor acreditou reconhecer está atrelada à criação de uma tensão que potencializará 
suas expectativas, bem como seu receio sobre as mesmas. Similarmente, nós podemos ser 
confrontados por técnicas de narrativas que estabelecem associações entre as coisas que 
nós julgamos serem de difícil conexão, para que assim nos vejamos forçados a reconsiderar 
os dados que, a princípio, havíamos considerado perfeitamente claros.15 (ISER, 1974, p. 
288-299). 

A distância estética e a desfamiliarização dela resultante são traços da inovação, vista por Iser como 

força motriz da história da literatura. Vale ressaltar que a palavra “inovação” neste caso, assume o 

sentido, não só daquilo que chamamos de vanguarda, mas também e sobretudo, dos pequenos 

golpes de surpresa atrelados à intriga narrativa que, em maior ou menor medida, contradizem a 

antecipação gerada pelo repertório do leitor e que é em muito semelhante ao que Hans Ulrich 

Gumbrecht (2006) chama de pequenas crises: súbitas experiências estéticas no contexto da vida 

ordinária, que interrompem o fluxo cotidiano e que, apesar de sucintas, tornam-no excepcional, 

interessante. Surpresas, grandes ou pequenas, tencionam a leitura e conferem à ela o ritmo 

necessário para a manutenção da atenção do leitor à história, incentivando sua criatividade e o 

convidando a preencher as lacunas deixadas pelo texto; retoma o círculo, cria expectativas, as 

confirma ou as frustra: 

O vazio ocupa uma posição central na especulação de Iser e refere-se inicialmente à 
conexão de vários segmentos do texto. O que isto implica talvez seja prontamente 
compreensível ao levar-se em conta o curso da trama. Na maioria das narrativas o enredo 
rompe-se repentinamente, ora retoma a partir de outra perspectiva, ora segue um rumo 
inesperado. O resultado é a lacuna que o leitor deve preencher para que se possa interligar 
os segmentos ainda alheios.16 (SHI, 2013, p. 984). 

                                                           
15 Tradução nossa de “This process is steered by two main structural components with in the text: first, a repertoire 
(grifo nosso) of familiar literary patterns and recurrent literary themes, together with allusions to familiar social and 
historical contexts; second, techniques or strategies used to set the familiar against the unfamiliar. Elements of the 
repertoire are continually backgrounded or foregrounded with a resultant strategic overmagnification, trivialization, or 
even annihilation of the allusion. This defamiliarization (grifo nosso) of what the reader thought he recognized is bound 
to create a tension that will intensify his expectations as well as his distrust of those expectations. Similarly, we may be 
confronted by narrative techniques that establish links between things we find difficult to connect, so that we are 
forced to reconsider data we at first held to be perfectly straightforward.” 
16 Tradução nossa de “Blank has occupied a central place in Iser’s speculation. It is initially concerned with connecting 
various segments of the text. What this entails is perhaps most readily understood in considering the level of plot. In 
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Seguindo este mesmo raciocínio, em escala, digamos, microscópica da desfamiliarização narrativa 

– mediante os vazios a serem preenchidos e às retomadas mais ou menos inesperadas pela recepção 

– podemos conjecturar (desta vez sob uma perspectiva macroscópica) a inovação artística, em 

escala histórica, como sendo também um processo no qual: 

[...] a riqueza da obra singular não tem a ver, necessariamente, com a instauração de um 
formato original, mas com a capacidade expressiva que se manifesta nos formatos dados, 
os quais serão gradualmente abandonados, a partir da necessidade expressiva de ultrapassar 
os modelos estabelecidos e promover outros padrões. (VALVERDE, 2007, p. 148). 

A característica de inovar no seio de uma tradição, ou de um formato dado, denota que a 

compreensão de uma obra depende de um código mais ou menos compartilhado entre texto e 

leitor. Uma configuração que permita sua leitura mediante o identificável, mas que também 

promova o preenchimento de lacunas pelo receptor e, mais ainda, que surpreenda este mesmo 

receptor com algo de inesperado. 

Dado que existe alguma intencionalidade implícita nos fragmentos correlativos da narrativa, devem 

existir, em sua estrutura, elementos de apelo responsáveis por sugestionar determinados efeitos 

estéticos na recepção. Como expomos no próximo capítulo – no qual nos dedicamos às exposições 

da estética grotesca e do gênero horror – existem variados padrões, formais e narratológicos, 

repetidos e sedimentados ao longo do tempo, que se mostraram capazes de sugerir o efeito de 

horror nos mais variados leitores, reforçando, com efeito, a afirmação de Wolfgang Kayser de que 

a estética grotesca, “só no ato da recepção (grifo nosso) é possível experimentá-la” (KAYSER, 2013, 

p. 156). Para investigarmos esta questão no domínio dos objetivos traçados, convocamos de Iser 

uma outra categoria importante, a de leitor implícito: 

Se nos lançarmos a tentar entender os efeitos causados e as reações suscitadas por trabalhos 
literários, nós devemos permitir a presença do leitor sem, em hipótese alguma, 
predeterminar seu perfil ou contexto particular. Nós o chamaremos, para assim melhor 
descrevê-lo, de leitor implícito. Ele incorpora todas as predisposições necessárias para um 
trabalho literário com o intuito de exercitar seus efeitos-predisposições previsíveis, não por 
conta de uma realidade exterior empírica, mas pelo próprio texto em si. Consequentemente, 
o leitor implícito, como conceito, tem suas raízes firmemente sedimentadas na estrutura do 
texto; ele é uma construção e sob nenhuma hipótese pode ser identificado como um leitor 
real.17 (ISER, 1978, p. 34). 

                                                           
most narratives the story line will suddenly break off and continue form another perspective or in an unexpected 
direction. The result is a blank that the reader must complete in order to join together the unconnected segments.” 
17 Tradução nossa de “If, then, we are to try and understand the effects caused and the responses elicited by literary 
works, we must allow for the reader’s presence without in any way predetermining his character or his historical 
situation. We may call him, for want of a better term, the implied reader. He embodies all those predispositions 
necessary for a literary work to exercise its effect—predispositions laid down, not by an empirical outside reality, but 
by the text itself. Consequently, the implied reader as a concept has his roots firmly planted in the structure of the text; 
he is a construct and in no way to be identified with any real reader.” 
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A dificuldade de se mensurar a recepção das histórias em quadrinhos através do leitor real (ou 

explícito), dada à complexidade de um fenômeno que envolve, inerentemente, o universo subjetivo 

de cada indivíduo, cujo horizonte de expectativas é sempre único, torna a abordagem 

fenomenológica iseriana ainda mais útil para a nossa investigação. Ainda que fizéssemos 

rigorosíssimos estudos empíricos e sociológicos, dificilmente poderíamos afirmar, por exemplo, 

que Uzumaki provocaria medo em todos os seus potenciais leitores (ou em nenhum, haja vista que 

estaríamos, de qualquer forma, limitados por uma determinada amostragem). Ademais, estatísticas 

e conjecturas acerca do leitor explicito dificilmente nos explicariam como os efeitos se dão; no 

máximo, nos informariam se os efeitos se dão. Devemos retornar, pois, às coisas mesmas. 

O leitor implícito inclui, em sua configuração, tanto as condições textuais imanentes quanto o 

processo de produção de sentido: “O termo incorpora tanto a estruturação prévia do significado 

potencial pelo texto, quanto a atualização de seu potencial pelo leitor através do processo de 

leitura”18 (ISER, 1974, p. xii). Trata-se, mais uma vez, de uma descrição do círculo hermenêutico, 

aqui acrescida de uma nova categoria, o leitor implícito, capaz de nos esclarecer o processo de 

sugestão e concretização do efeito estético. Importa-nos, com efeito, desvelar o leitor implícito, 

residente abstruso na estrutura textual: 

As “ações estruturadas” do leitor implícito viabilizam a atualização possível. Na opinião de 
Iser, o texto se faz compreensível apenas quando lido; portanto, a obra literária somente 
adquire significância com o engajamento do leitor. Com o conceito do leitor implícito, os 
dois componentes do leitor e do texto deixam de ser vistos como duas entidades separadas. 
Ambos se tornam as duas faces de uma mesma moeda e estão unidos dentro de uma mesma 
estrutura orgânica. A partir daí, com a interação leitor-texto, a comunicação literária se faz 
visível. [...] Consequentemente, o leitor implícito pode ser compreendido como uma 
construção fenomenológica do verdadeiro leitor. A ‘estrutura textual’ do leitor implícito é 
homóloga à estrutura reativa-convidativa do texto (grifo nosso). As ‘ações estruturadas’ do leitor 
implícito constituem um mecanismo de reação-projeção no leitor em si. Dito isto, 
confrontando-se com o apelo estrutural do texto, o leitor tem a impressão de ser forçado 
a se envolver com o texto para que possa esmiuçar o verdadeiro potencial deste.19 (SHI, 
2013, p. 984). 

Se o leitor implícito e o texto constituem juntos as duas faces de uma mesma moeda, temos que, 

para desvelar o leitor implícito, e, com efeito, a relação comunicativa que nos interessa, devemos 

                                                           
18 Tradução nossa de “The term incorporates both the prestructuring of the potential meaning by the text, and the 
reader’s actualization of this potential through the reading process.” 
19 Tradução nossa de “The “structured acts” of the implied reader made the actualization possible. In Iser’s opinion, 
the text gets its meaning only when it is read; so the literary work becomes meaningful only with the engagement of 
the reader. With the concept of the implied reader, the two components the reader and the text are not looked upon 
as separate entities any more. They are the two sides of a coin and they are united into an organic whole. Therefore, 
with the reader-text interaction, literary communication appears. […] Consequently, the implied reader can be 
comprehended as a phenomenological construct of the actual reader. The “textual structure” of the implied reader is homologous 
to the response-inviting structure of the text (grifo nosso). The “structured acts” of the implied reader is a response-projection 
mechanism in the reader. That is to say, confronted with the appeal structure of the text, the reader has the feeling of 
being forced to involve himself in the interaction with the text, in order to actualize the potential meaning.” 
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nos ater à estrutura reativa-convidativa do corpus. Esta estrutura de apelo assume diversas 

configurações em uma história em quadrinhos, almejando este ou aquele efeito. Cabe-nos, por 

consequência, delimitar a busca pela estrutura reativa-convidativa através do que foi estabelecido 

nos objetivos da pesquisa, ou seja, nos cabe, com a Teoria do Efeito Estético, vasculhar Uzumaki 

em busca das estruturas que apelam à uma reação específica, ou seja, ao efeito de horror. Assim 

como os acontecimentos encenados em Uzumaki podem ser representados por uma espiral 

ascendente do horror – da normalidade à conclusão apocalíptica – o círculo hermenêutico também 

pode ser representado por esta mesma estrutura helicoidal, que se eleva ampliando a imaginação do 

leitor mediante os movimentos de antecipação e retrospecção, alargando seu horizonte de 

expectativas e proporcionando ao mesmo uma certa experiência sensível, síntese de duas 

intencionalidades convergentes. 
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I.2. SISTEMA E GESTALT DAS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS 

 

[...] o fascínio que os quadrinhos podem provocar no leitor é baseado, 

entre outros elementos, na sua capacidade de nos fazer imaginar além 

de tudo o que nos é realmente mostrado: tem-se um sussurrar de sinais 

inaudíveis (assim como há um movimento intenso de coisas imóveis) por 

trás dessas caixas alinhadas com perfeição. 

Pierre Fresnault-Deruelle20 

 

Exposta a Teoria do Efeito Estético de Wolfgang Iser, importa neste tópico a convocação de alguns 

conceitos chave provenientes das teorias das histórias em quadrinhos, bem como da comunicação 

visual. A convocação de uma teoria das histórias em quadrinhos tem por objetivo lançar luz sobre 

a estrutura de apelo à leitura específica do meio, vale ressaltar, diversa da estrutura da arte literária 

para a qual foram concebidos originalmente os preceitos da Estética da Recepção. Na linguagem 

quadrinística, a visualidade é protagonista, haja vista que “o predomínio da imagem no cerne do 

sistema deve-se ao fato de que a maior parte da produção de sentido ocorre através dela” 

(GROENSTEEN, 2015, p. 17) e disto surge a necessidade em convocar alguns recursos analíticos 

oriundos da Teoria da Gestalt, levando-se em consideração, não só o imperativo imagético das 

histórias em quadrinhos, mas sobretudo a expressão deste mesmo imperativo na estética grotesca, 

tal como se apresenta no corpus empírico. 

Entre os elementos básicos que constituem as histórias em quadrinhos, podemos enumerar as 

sarjetas21, os requadros22, as vinhetas23, as legendas24, os balões25 e as onomatopeias26. Diante deste 

rol de componentes visuais, é importante que nos preocupemos, aqui, mais com as implicações 

estético-narrativas resultantes de sua articulação mútua que com suas respectivas funções unitárias, 

haja vista que muitas destas funções individuais pressupõem uma correlação a priori:   

[...] as histórias em quadrinhos são constituídas por certos componentes visuais. [...] esses 
elementos retirados do contexto narrativo perdem sua capacidade de sugerir uma história. 

                                                           
20 (FRESNAULT-DERUELLE apud GROENSTEEN, 2015, p. 20). 
21 Espaços sem desenho, normalmente em branco, entre as vinhetas e correspondentes ao fundo sobre o qual os 
quadros são justapostos. 
22 Dizem respeito às linhas, em geral retas, que separam as vinhetas do resto do suporte (página). Não são obrigatórios, 
mas bastante recorrentes. 
23 As ilustrações propriamente ditas que, apartadas dos demais elementos da página, encerram em si fragmentos da 
narrativa. 
24 Normalmente retangulares, servem de involucro para textos verbais. Em geral, abrigam narrações ou informações 
de tempo e espaço.  
25  Envoltórios para as falas dos personagens, normalmente em formatos elíptico-circulares, o que os faz se 
assemelharem a balões ou fumaça.  
26 Palavras que remetem aos mais diversos sons. Sons verbalizados. 
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Por exemplo, um balão isolado em uma folha de papel em branco pode remeter ao universo 
simbólico das histórias em quadrinhos, isto é, tem particular valor como símbolo 
representativo das hqs27, mas é incapaz, mesmo com a adição de qualquer texto, de sugerir 
uma história. (SILVA, 2010, p. 66). 

Se quisermos compreender a estrutura de apelo das histórias em quadrinhos – algo necessário para 

entendimento sobre a sua capacidade de gerar determinadas reações estéticas – temos de convocar 

certos recursos teóricos capazes de descrever a configuração comunicativa específica do meio. 

Thierry Groensteen (2015) defende, em seu livro O Sistema dos Quadrinhos (Système de la Bande Dessinée, 

1999), a compreensão da estrutura da linguagem quadrinística em três princípios fundamentais: 

solidariedade icônica, artrologia e espaçotopia. Àquela altura, Groensteen buscava a atualização dos 

estudos dos quadrinhos (sobretudo no contexto europeu) para além da arqueologia enciclopédica, 

típica dos fãs, e das abordagens histórico-sociológicas e estruturalistas imanentes. Influenciado 

principalmente pelo último grupo – mais especificamente por Benoit Peeters e Pierre Fresnault-

Deruelle – Groensteen propôs seu Sistema dos Quadrinhos dentro do que classificou como uma 

abordagem neosemiótica, ou seja, preocupada mais com as unidades geradoras de efeito narrativo e 

estético que com a significação mesma. Iniciemos a exposição do sistema de Groensteen pela sua 

categoria fundamental, a solidariedade icônica: 

Se quisermos propor a base para uma definição razoável para a totalidade das manifestações 
históricas do meio, e mesmo para todas as outras produções não realizadas até agora, mas 
concebíveis teoricamente, faz-se necessário reconhecer como único fundamento 
ontológico dos quadrinhos a conexão de uma pluralidade de imagens solidárias. [...] seu 
denominador comum e, portanto, elemento central dos quadrinhos, seu primeiro critério 
de ordem funcional, é este: a solidariedade icônica. Definiremos como solidárias as imagens 
que participam de uma sequência, apresentando a dupla característica de estarem apartadas 
(faz-se essa precisão para descartar quadros individuais que encerram em si uma riqueza de 
padrões e anedotas) e serem plástica e semanticamente sobredeterminadas pelo simples 
fato da sua coexistência in praesentia. (GROENSTEEN, 2015, p. 27-28). 

Os vínculos que garantem a unidade que emerge de um determinado conjunto de imagens solidárias 

constituem aquilo que podemos chamar de artrologia, eis o segundo princípio:    

Faz-se importante agora definir a natureza exata dessa solidariedade icônica. As histórias 
em quadrinhos apresentam as imagens que as compõem em diferentes tipos de relação. 
Para qualificar o conjunto dessas relações, utilizarei um termo genérico com significado 
amplo: Artrologia (do grego arthron: articulação). (GROENSTEEN, 2015, p. 31). 

O suporte das histórias em quadrinhos é a página, ou, como define Groensteen, a prancha. Toda 

página oferece ao quadrinista e ao leitor um determinado campo de ação artístico e estético. A arte 

dos quadrinhos é também a arte de ocupar espaços e posições, eis a sua espaçotopia: 

Qualquer imagem desenhada encarna-se, existe, implanta-se em um espaço. [...]. Vincular 
os quadros dos quadrinhos consiste necessariamente em vincular os espaços, operar em 
um espaço compartilhado. São estes princípios fundamentais da distribuição espacial que 

                                                           
27 Sigla para histórias em quadrinhos. 
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serão examinados pela primeira vez sob a rubrica de espaçotopia, termo criado por reunir, 
mesmo mantendo separados, os conceitos de espaço e de localização. (GROENSTEEN, 
2015, p. 31) 

Expor a tríade de Groensteen é expor a articulação lógica da intencionalidade das histórias em 

quadrinhos – de quem as desenha e de as quem lê – não nos parecendo exagero notar a semelhança, 

mutatis mutandis, com às relações de interdependência entre as chamadas sentenças intencionais 

correlativas de Roman Ingarden. Disto, podemos inferir que (a) as articulações entre as imagens, 

responsáveis por sua solidariedade mutua, não se estabelecem apenas por seu caráter imanente, haja visto que o polo 

artístico (imanente) difere do polo estético (resultante da interpretação feita pelo leitor), e (b) existem em todas as 

obras de arte indeterminações, vazios a serem preenchidos, e que nós, como potenciais leitores, estamos ávidos em 

preencher : “Como leitor, construí esse sentido a partir das inferências que me parecem mais 

prováveis. Existe aquilo que algumas das imagens me mostram, e existe aquilo que sua 

confrontação me permite fazê-las dizer” (GROENSTEEN, 2015, p. 116). Nisto – na construção 

gradativa do sentido mediante a interação dialógica entre obra e leitor – reside o elo entre o Sistema 

dos Quadrinhos de Groensteen e a abordagem fenomenológico-hermenêutica da Teoria do Efeito 

Estético de Wolfgang Iser: 

É evidente que essa construção progressiva do sentido não é exclusividade das histórias em 
quadrinhos. O texto literário segue um processo análogo, como bem o demonstrou 
Wolfgang Iser. O “ponto de vista em movimento” constitui em si, segundo ele, “a base 
hermenêutica da leitura”. Em uma sequência de frases, os novos correlatos frequentemente 
“modificam ou até desapontam as expectativas previamente dadas. (...) No texto, cada 
correlato de uma enunciação prefigura, através de suas representações vazias, a correlação 
seguinte, construindo, em virtude de suas intuições satisfeitas, o horizonte para a 
enunciação anterior” [ISER, 1999]. (GROENSTEEN, 2015, p. 121).  

Mais ainda, quando estabelecemos uma breve comparação entre a linguagem verbal, tipicamente 

literária, e a visual, dominante nas histórias em quadrinhos, temos que levar em consideração que: 

“A verbalização segue linearmente, passo a passo, em uma sequência discreta de palavras, 

enfileiradas uma após a outra, segundo Susanne Langer, ‘como as contas de um rosário’. O visual, 

por outro lado... se apresenta de uma só vez e de modo simultâneo e relacional”28 (SOUSANIS, 

2015, p. 58). Na leitura das histórias em quadrinhos, toda página é visualizada em seu todo, como 

uma grande mancha gráfica, em um só golpe de vista, para só então ser lida, quadro a quadro, de 

forma linear e narrativamente articulada. É como se a configuração própria dos quadrinhos, 

sobretudo imagética, nos condicionasse a um olhar duplo: simultâneo e relacional, totalizante e 

fragmentário: 

                                                           
28 Tradução nossa de “The verbal marches along linearly, step by step, a discrete sequence of words ‘strung one after 
another’, as Susanne Langer writes, “like beads on a rosary”. The visual, on the other hand…  presents itself all-at-
once, simultaneous, all over, relational.” 
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Para desvendar as propriedades da forma, comecemos com a consideração de Scott 
McCloud, para quem a ordem sequencial é o aspecto definitivo: “conjunto pictórico 
justaposto e outras imagens em sequência deliberada”. O passar do tempo é descrito no 
espaço. Ao ligar os pontos, atravessando as lacunas entre os fragmentos para assim conectá-
los uns com os outros, um novo significado se ascende. É um movimento participativo, 
uma ação da imaginação, em que o leitor se engaja e transforma o que é estático em 
cinético... e dá-lhe vida. Enquanto que os quadrinhos são lidos sequencialmente da mesma 
forma que textos, a composição como um todo também é ingerida – ou visualizada – de 
uma só vez. Thierry Groensteen equipara este arranjo de imagens simultâneas a um sistema 
ou uma rede. Um espaço conectado não dependente de uma sequência em cadeia 
linearmente organizada de ponto a ponto... mas de associações que se ampliam como uma 
teia sobre os fragmentos dispersos de uma página para assim formar uma estrutura geral 
coesa. Portanto, cada elemento se caracteriza como: “um com o todo”.29 (SOUSANIS, 
2015, p. 61-62). 

O que, com efeito, nos leva à Teoria da Gestalt, para a qual: 

A percepção era tida como holística ao invés de atomística: “Há totalidades cujo 
comportamento não é determinado por seus elementos individuais, mas pelos processos 
parciais que são por si mesmos determinados através da natureza intrínseca de tais 
totalidades” (Wertheimer, 1938, p. 2). Não apenas pode se afirmar que o todo é mais do 
que a soma de suas partes, mas que a percepção do todo precede aquela de suas próprias 
partes.30 (WADE; SWANSTON, 2001, p. 76). 

A palavra gestalt (que em alemão significa configuração ou forma) tem sido utilizada desde o início do 

século XX para dar nome a um conjunto de teorias da Psicologia alicerçadas em experimentos de 

percepção sensorial:  

No ensaio que deu à teoria da Gestalt seu nome, Christian von Ehrenfels demonstrou que 
se doze observadores escutassem cada um dos doze tons de uma melodia, a soma de suas 
experiências não corresponderia à experiência de alguém que a ouvisse inteira. Muitas das 
experiências posteriores dos teóricos da Gestalt propuseram-se a demonstrar que a 
aparência de qualquer elemento depende de seu lugar e de sua função num padrão total. 
[...] Longe de ser um registro mecânico de elementos sensórios, a visão prova ser uma 
apreensão verdadeiramente criadora da realidade – imaginativa, inventiva, perspicaz e bela. 
Tornou-se evidente que as qualidades que dignificam o pensador e o artista caracterizam 
todas as manifestações da mente. Os psicólogos também começaram a ver que este fato 
não era coincidência: os mesmos princípios atuam em todas as várias capacidades mentais 
porque a mente sempre funciona como um todo. Toda percepção é também pensamento, 

                                                           
29 Tradução nossa de “To unravel the form’s capacities, let’s begin with Scott McCloud’s consideration if the sequential 
as it’s defining aspect: ‘juxtaposed pictorial and other images in deliberate sequence’. The passage of time is written in 
space. In connecting the dots, traversing the gaps between fragments and stitching them together – a meaningful whole 
emerges. It’s participatory dance, an act of the imagination, in which the reader animates and transforms the static into 
the kinetic…and brings it to life. While comics are read sequentially like text, the entire composition is also taken in – 
viewed – all at once. Thierry Groensteen likens this organization of simultaneous images to a system or network. A 
connected space, not reliant on a chain-like sequence linearly proceeding from point to point… Rather associations 
that stretch web-like across the page braiding fragments into a cohesive whole. Each element is thus: ‘one with 
everything’.” 
30 Tradução nossa de “Perception was considered to be holistic rather than atomistic: “There are wholes, the behaviour 
of which is not determined by that of their individual elements, but where the part-processes are themselves determined 
by the intrinsic nature of the whole. It is the hope of Gestalt theory to determine the nature of such wholes” 
(Wertheimer, 1938, p. 2). Not only was it said that the whole is more than the sum of its parts, but the perception of 
the whole is prior to that of its parts.” 
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todo raciocínio é também intuição, toda a observação é também invenção. (ARNHEIM, 
2015, p. vi-vii). 

Em seu livro Arte e Percepção Visual: Uma Psicologia da Visão Criadora (2015) (Art and Visual Perception: 

A Psychology of the Creative Eye, 1974) Rudolf Arnheim aplica os princípios da gestalt no estudo da 

Arte, abordando-a, não só como um universo de obras a ser decifrado, mas como um rol de objetos 

cuja apreciação está profundamente relacionada à sensibilidade intelectiva da psicologia humana. 

Arnheim aponta para uma espécie de abismo que se estabeleceu, ao longo do tempo, entre a 

percepção mesma da arte e as descrições e teorias que supostamente iluminariam sua compreensão. 

A Psicologia da Percepção busca, com efeito, reduzir a diferença entre a arte como experiência e a 

arte como discurso verbal, ou seja, um retorno à sensibilidade mesma, a fim de “estabelecer uma 

teoria alternativa de percepção, ativa e inatamente organizada, para se contrapor às visões 

estruturalistas [...]. A teoria foi corroborada através destas demonstrações, que por sua vez se 

fundamentaram sobre a fenomenologia”31 (WADE; SWANSTON, 2001, p. 79). 

Da associação entre as unidades constitutivas do Sistema dos Quadrinhos e a Teoria da Gestalt 

temos a possibilidade de tratar da chamada sintaxe visual nos quadrinhos: “a combinação dos seus 

elementos gráficos [...], que se articulam narrativamente através da sua proximidade espacial, 

cromática ou algum tipo de semelhança na sua estrutura icônica, tais como, as formas similares, o 

tamanho ou o tipo de contorno” (SILVA, 2010, p. 17). Ao articular a percepção visual com a 

dimensão textual-discursiva da narrativa, temos a possibilidade de melhor compreender nosso 

corpus, dada a eminência gráfica do horror e do grotesco em Uzumaki:  

[...] pensar no conceito de sintaxe visual é pensar não só na sua construção gráfica, mas 
também tomá-lo como um lugar para a realização do discurso. A página de uma hq não é 
só investida de uma dimensão gráfico-espacial, mas também de uma dimensão textual-
discursiva. Esses elementos são organizados ou diagramados em uma hierarquia na qual a 
estrutura da página rege os demais elementos. Neste caso, a página é o lugar onde ocorre a 
articulação das representações visuais e onde se manifesta sintaticamente à narrativa. 

(SILVA, 2010, p. 34).   

Noções como as de equilíbrio, configuração, forma e dinâmica, entre outras, tornam “explicitas as 

categorias visuais, extraindo princípios subjacentes e mostrando relações estruturais em ação, esta 

inspeção no mecanismo formal visa, não substituir a intuição espontânea, mas aguçá-la, sustentá-

la, e tornar seus elementos comunicáveis” (ARNHEIM, 2015, p. x). A Gestalt dos quadrinhos 

abrange também a dimensão virtual da leitura – tal como a “gestalt” da literatura, descrita por Iser 

(1974, p. 280) – haja vista que “o ato de olhar o mundo provou exigir uma interação entre 

propriedades supridas pelo objeto e a natureza do sujeito que observa” (ARNHEIM, 2015, p. vii). 

                                                           
31 Traadução nossa de “[…] to provide an alternative theory of active, innately organized perception to counter the 
passive, structuralist views […]. The theory was supported by these demonstrations, which drew upon phenomenology.” 
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Nick Sousanis (2015) demonstra a relevância da comunicação visual no meio quadrinístico através 

da história em quadrinhos que é o seu próprio livro (Figura 1). Devemos ressaltar, mais uma vez, 

que precisamos levar em consideração o “todo” da página, entendê-la como um sistema espaço-

tópico integrado. Ora, vemos duas vinhetas. A primeira nos apresenta a dois grandes blocos 

hachurados32, retangulares e escuros, sobre o fundo branco. No centro inferior entre ambos os 

blocos reside uma legenda com os dizeres: “intimidade é proximidade”33. A segunda vinheta, por 

sua vez, apresenta-nos um pequeno retângulo branco sobre o fundo negro. Parte dentro, parte fora 

do triângulo – separadas pela linha e pelo fundo – reside um texto: “isolamento é separação”34. Eis 

um exemplo de como os elementos visuais e textuais de uma página (ou prancha) de quadrinhos 

podem cooperar entre si a fim de comunicar em conjunto. Aqui, a sugestão se dá sobretudo por 

contrastes: entre o claro e o escuro, entre o triângulo e o retângulo, entre “intimidade” e 

“isolamento” e entre “proximidade” e “separação”, os dois últimos, inclusive, impressos no verbal 

e mutuamente reforçados no não-verbal, graças a configuração e a alocação do desenho no sistema 

espaço-tópico. Com este breve exemplo, podemos concluir que: 

A leitura padrão, aquela que privilegia em cada imagem sua qualidade enunciável, achata a 
riqueza semântica da imagem em prol de uma função narrativa imediata. Apenas uma 
leitura descritiva – atenta, sobretudo, a sua materialidade gráfica – e interpretativa permite 
à imagem compartilhar todos os seus significados e ressonâncias. (GROENSTEEN, 2015, 
p. 135) 

A partir do Sistema dos Quadrinhos e da Teoria da Gestalt temos a possibilidade de investigar, de 

maneira mais precisa, as estruturas de apelo ao efeito estético presentes nas páginas de Uzumaki e, 

por consequência, as chaves para acessar o horror ali latente. 

                                                           
32 Refere-se à hachura, técnica de desenho na qual o artista executa traços mais ou menos paralelos, cruzados ou não, a 
fim de sugerir sombreamento, volume, cor ou textura. 
33 Tradução nossa de “Intimacy is Closeness”. 
34 Tradução nossa de “Isolation is Apart”. 
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Figura 1: Um exemplo de como a comunicação visual, interesse 
maior da Gestalt, funciona nas histórias em quadrinhos. 

(SOUSANIS, 2015, p. 77). 

 



 

41 

 

I.3. PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS DE ANÁLISE 

 

Não existe obra, de facto, que não sugira a maneira de a ler e de a 

julgar: que não contenha uma coacção a uma futura memória. 

Omar Calabrese35 

 

Exposto o arcabouço teórico-metodológico necessário à investigação, temos que um mangá, por 

ser uma história em quadrinhos, possui uma estrutura imanente caracterizada pela solidariedade icônica, 

pela artrologia e pela espaçotopia, que regem, em sincronia, as unidades básicas do meio, constituintes 

de uma linguagem de dominância visual, na qual a disposição dos elementos gráficos, convidativos 

à percepção visual, é submissa à intencionalidade de uma narrativa. Porém, esta estrutura não é um fim 

em si mesma, ela na verdade é uma estrutura de apelo à leitura – função máxima de uma história em 

quadrinhos. O ato da leitura é constituído pelo círculo hermenêutico, marcado pela antecipação e pela 

retrospecção, categorias inerentes à relação dialética entre obra e leitor. Da fusão entre estes polos, temos 

sua síntese, o efeito estético. Cada interpretação de um mangá é única, haja vista que a obra dispõe de 

vazios que serão preenchidos pelo leitor fazendo uso de seu horizonte de expectativas singular, soma de 

suas preconcepções acumuladas ao longo do tempo. 

Com efeito, temos que o ato da leitura (Figura 2), 

caracterizado pela fusão dos horizontes (f.h) do leitor (l) 

e da obra (o), resulta na interpretação (i), sempre única, 

projetada em uma dimensão virtual (d.v). A 

investigação da estrutura reativa-convidativa do 

corpus, ou seja, das características imanentes 

historicamente relacionadas ao efeito de horror, 

(expostas no tópico II.4), bem como aquelas típicas 

da estética grotesca, constituem a nossa linha guia 

para a concepção do leitor implícito (l.i.), 

estabelecendo, com efeito, um meio entre um início 

imanente e um fim estético. 

Na Figura 3, conforme a interpretação (i) prossegue 

em uma espiral ascendente cujo movimento helicoidal é determinado pelo círculo hermenêutico, a 

compreensão (c) sobre a história é ampliada, bem como o raio da espiral da interpretação, alargando-

                                                           
35 (CALABRESE, 1987, p. 23). 

Figura 2: O Ato da Leitura 
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a. Mas o que garante a manutenção da leitura, cativando a atenção do leitor, é a desfamiliarização (d.f), 

através da qual o leitor é sempre confrontado com algo de inesperado, algo que o surpreende 

mediante algum afastamento de suas antecipações (distância estética). O girar do círculo 

hermenêutico no ato interpretativo, a expansão da compreensão que decorre das experiências 

acumuladas ao longo da leitura e a ascensão que nos afasta do familiar constituem, pois, a espiral da 

interpretação (Figura 3), responsável por ampliar a imaginação dos leitores.  

Analisaremos cada um dos três volumes de 

Uzumaki: A Espiral do Horror, intitulados Cicatriz, 

Farol Negro e Caos, em busca das estruturas de 

apelo que marcam e trazem à tona as tradições da 

estética grotesca e do gênero horror, desvelando 

de seu interior as operações responsáveis pela 

sugestão do efeito de horror na recepção. A 

análise leva em consideração a sequencialidade da 

história, capítulo a capítulo, bem como sua 

serialidade e se debruçará, principalmente, sobre 

as páginas e vinhetas chave – aquelas nas quais as 

estruturas reativo-convidativas aparecem com 

maior ênfase, nas quais as espirais da 

interpretação, que expressam o horror e o grotesco em Uzumaki, mais assombram e cativam o 

leitor. Contudo, antes da exposição da análise, nos cabe identificar o repertório e as estratégias 

sugestivas a partir das quais o corpus emerge. 

 

Figura 3: Espiral da Interpretação 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

REPERTÓRIO, CONTEXTO E ESTRATÉGIA 
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II. CONTEXTO, REPERTÓRIO E ESTRATÉGIA 

 

Este capítulo tem por finalidade a exposição de uma série de dados gerais. Estas informações são 

necessárias para a reconstituição de um cenário cultural que circunda e interfere no corpus empírico, 

a saber: padrões estéticos, formais e narrativos, breve retrospectiva histórica e um igualmente breve 

panorama econômico; todos responsáveis, em maior ou em menor medida, pelas condições nas 

quais o ato comunicativo – tema de nossa investigação – se concretiza. Se existem estruturas de 

apelo a este ou aquele efeito estético, elas decorrem de certos padrões prévios, socialmente 

estabelecidos e compartilhados: 

[...] a nossa experiência comunicacional mediática não é só a relação direta com uma obra 
singular, mas a relação com uma obra que é produzida dentro de determinado formato, que 
obedece a certos padrões, que foram estabelecidos socialmente e que, do ponto de vista 
estético, são equivalentes às estruturas da pré-compreensão hermenêutica. Assim como, do 
ponto de vista semântico, temos um certo padrão prévio de compreensão, do ponto de 
vista estético, temos uma certa expectativa prévia em relação aos formatos expressivos. 
(VALVERDE, 2007, p. 148). 

Em nossa abordagem, sobretudo atrelada à Estética da Recepção, – e, mais especificamente, à 

Teoria do Efeito Estético – não podemos deixar de levar em consideração aquilo que Wolfgang 

Iser chama de repertório (repertoire), que circunda e interfere na fruição das obras, bem como na sua 

produção: “O repertório consiste em todo o território familiar ao texto. Ele talvez esteja na forma 

de referências aos textos anteriores, ou às normas históricas e sociais, ou à toda a cultura da qual o 

texto emergiu36” (ISER, 1978, p. 69). Trata-se, pois, de um abrangente campo disponível à análise, 

cuja apreensão demanda, de antemão, certa interdisciplinaridade, além de parcimônia, tendo-se em 

vista o risco de muito se falar do contexto e pouco se falar do ato mesmo da leitura, tema de nossa 

maior responsabilidade. Por este motivo, delimitaremos melhor o que tomamos por repertório 

através do que Giovanni Reale e Dario Antiseri chamam de contexto: “O contexto é qualquer 

informação importante, apta a confirmar ou a enfraquecer a interpretação proposta” (2006, p. 249). 

Quando se referem ao contexto, não se referem ao seu sentido amplo, pouco apreensível, mas 

aquilo que deste sentido amplo será selecionado, tendo-se como norte uma interpretação proposta 

do tema, ou seja, uma hipótese previamente especulada que será posta à prova diante do contexto 

selecionado. E qual interpretação propomos? Ora, a de que a estética grotesca tem participação 

                                                           
36 Tradução nossa de “The repertoire consists of all the familiar territory within the text. This may be in the form of 
references to earlier works, or to social and historical norms, or to the whole culture from which the text has emerged.” 
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chave na concretização do efeito de horror na recepção do corpus (eis a nossa hipótese), e é por 

solicitação dela que expomos, nas páginas que se seguem, tais informações gerais e não outras37.  

Desde já, devemos expor de maneira pormenorizada a função do repertório na análise do corpus. O 

repertório tem função dupla no sistema iseriano. É responsável tanto pelo que há de familiar (a 

enciclopédia que leitor e texto compartilham, necessária para o entendimento mutuo), quanto pelo 

que há de não familiar no ato interpretativo (a originalidade relativa do texto, sem a qual não haveriam 

atrativos para sua leitura): “remodela o esquema familiar para formar um fundo para o processo de 

comunicação, e isto gera uma estrutura geral com a qual a mensagem ou o significado do texto 

pode ser organizado 38 ” (ISER, 1978, p.1). Ora, os elementos que compõem este repertório 

precisam ser organizados em estruturas ou formatos capazes de apresentá-los de maneira inteligível 

e, ao mesmo tempo, atrativa para o leitor através daquilo que Iser chama de estratégias (strategies): 

As estratégias não são meras funções estruturais, ao contrário, elas implicam tanto a 
ordenação dos materiais quanto as condições sob as quais esses materiais serão 
comunicados. Nas palavras de Iser, “Eles incluem a estrutura imanente do texto e os atos de 
compreensão assim desencadeados no leitor” (Iser, 1978, p. 86). Estas estratégias não devem ser 
entendidas como uma organização total, nem serem vistas como técnicas narrativas 
tradicionais ou dispositivos retóricos, elas são em vez disso as estruturas que escondem tais 
técnicas superficiais e permitem-nas a ter um efeito. “Enfim, a função última das estratégias é 

desfamiliarizar o familiar 39” (Iser, 1978, p. 87). (SHI, 2013, p. 984). 

Expomos, no capítulo anterior, que as estruturas reativo-convidativas correspondem às estruturas 

imanentes que sugestionam, na recepção, a desfamiliarização, o afastamento do familiar mediante a 

inovação relativa, finalidade do texto. Todo este modelo constitui a estratégia – o meio necessário 

para que determinado efeito estético seja concretizado pelo leitor. Ora, para se compreender tanto 

as estratégias, quanto a desfamiliarização delas resultante, fez-se necessário certo entendimento do 

repertório. Entre os múltiplos elementos contextuais, convocamos aqueles que se referem à 

tradição visual dos mangás e sua economia, à noção de Idade Neobarroca, à forma da espiral, à 

geometria fractal e às definições e desdobramentos da estética grotesca e do gênero horror, cruciais 

para a satisfação de nossos objetivos.  

                                                           
37 Com efeito, é por solicitação da hipótese que, do oceano que representa a tradição pictórica japonesa, selecionamos 
como referências principais aquelas obras que tem por traço característico o uso da estética grotesca e das demais 
configurações de aderência ao corpus, ficando todo o restante de lado, diante da constatação de que sua herança, ao 
contrário, é pouco ou nada visível em Uzumaki. 
38 Tradução nossa de “[…] it reshapes familiar schemata to form a background for the process of communication, and 
it provides a general framework within which the message or meaning of the text can be organized”. 
39 Strategies are not mere structural features, rather, they entail both the ordering of materials and the conditions under 
which those materials are communicated. In Iser’s words, “They encompass the immanent structure of the text and the acts of 
comprehension thereby triggered off in the reader.” (Iser, 1978, p. 86) These strategies should not be understood as a total 
organization, nor be viewed as traditional narrative techniques or rhetorical devices, they are instead the structures that 
underlie such superficial techniques and allow them to have an effect. “After all, the ultimate function of the strategies is to 
defamiliarize the familiar (Iser, 1978, p. 87).” 
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II.1. MANGÁ ANTIGO E MODERNO 

 

O Japão é muito interessante. Algumas pessoas acham que eles copiam 

as coisas. Eu já não penso assim. Eu acho que o que eles fazem é 

reinventar coisas. Eles pegam algo já inventado e estudam aquilo até 

realmente compreenderem. Em alguns casos, eles entendem aquilo 

melhor do que o inventor original.40 

Steve Jobs41 

O Japão é mais do que um formosissimo espectaculo, de natureza e de 

arte, a ser admirado: é um bello exemplo, social e moral, a ser seguido 

pelos que d’elles carecem. Os viajantes que em numero cada anno mais 

avultado procuram as suas praias hospitaleiras, regalam a vista com as 

suas paizagens grandiosas ou amaveis, entreteem o espirito com a 

contemplação da sua sociedade ingenua e matreira, desconfiada e cortez, 

festeira e industriosa, alegre e retrahida, não veem todavia para ser 

ensinados. Veem movidos pelo espirito de curiosidade que constitue o 

fundo do caracter humano e que anda sobretudo estimulado n’uma 

epocha em certo sentido cosmopolita como a actual.  

Manuel de Oliveira Lima42 

 

O vocábulo mangá (漫画, manga) une os ideogramas 漫 (man) que significa involuntário, irresponsável 

ou “a despeito de si” e 画 (ga) que significa imagem, pincelada ou gravura; formando, em conjunto, algo 

como imagens irresponsáveis. O termo é oriundo do título de uma série de gravuras de um dos maiores 

artistas japoneses, Katsushika Hokusai (1760-1849), mas é certo que o seu uso contemporâneo 

mais corrente está diretamente associado às histórias em quadrinhos japonesas. Apesar desta 

apropriação do termo pela cultura de massa, o mangá moderno ainda carrega algumas 

características daquele mangá antigo, como bem exemplificou Paul Gravett: “Hokusai nunca 

incluiu a narrativa em seus rascunhos, mas, se estivesse vivo hoje, poderia reconhecer no mangá 

moderno um pouco do gosto pelas expressões grotescas (grifo nosso), pela comédia física e pelo 

desenho sem inibições” (2006, p. 25).  

O fenômeno dos mangás retoma um slogan do início da modernização japonesa em meados do 

século XIX, repetido muitas vezes pelo governo nipônico. O wakon yosai – “espirito japonês, 

                                                           
40 Tradução nossa de “Japan’s very interesting. Some people think it copies things. I don’t think that anymore. I think 
what they do is reinvent things. They will get something that’s already been invented and study it until they thoroughly 
understand it. In some cases, they understand it better than the original inventor.” 
41 (JOBS, 1985). 
42 (LIMA, 1903, p. 1). 
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aprendizado ocidental” – marcava, naquela altura, a recém iniciada industrialização, mas poderia 

muito bem ilustrar a união bem-sucedida entre uma longa tradição visual e narrativa japonesa e um 

meio de comunicação originalmente ocidental. As primeiras histórias em quadrinhos chegaram no 

Japão justamente nesse período, durante a chamada Era Meiji 43  (1867-1902), provenientes 

sobretudo dos EUA, da França, da Alemanha e da Inglaterra. Neste cenário, destaca-se a iniciativa 

do oficial do exército britânico Charles Wirgman, responsável, em 1862, pelo lançamento da revista 

The Japan Punch – inspirada no periódico inglês Punch – que publicava tiras de humor. Também 

foram importantes neste período a francesa Le Rire, a alemã Bilderbogen e a americana Puck. Estas 

revistas estrangeiras foram responsáveis por impressionar e influenciar os primeiros quadrinistas 

japoneses, os mangakas, como são chamados até hoje, entre os quais se destaca Ratuken Kitazawa, 

fundador da revista Tokyo Puck, não por acaso, uma homenagem à homônima norte-americana. 

(GRAVETT, 2006, p. 25). 

O desenvolvimento dos quadrinhos no Japão, dentro do “espirito japonês, aprendizado ocidental”, 

continuaria nos anos seguintes, mas seria interrompido, em meados das décadas de 1920-1930, pela 

guinada nacional-militarista que levaria o país à Segunda Guerra Mundial – período no qual muitos 

dos produtos mediáticos ocidentais foram vistos pelo governo japonês como propaganda inimiga 

e censurados. Derrotado em 1945, o Japão foi ocupado pelos EUA por sete anos (1945-1952), o 

que resultou em um grande fluxo de investimentos, que por sua vez foram responsáveis por 

inundar o país de recursos que revitalizaram sua economia e permitiram novos empreendimentos 

– ao estilo japonês44 – impulsionando o Japão, das ruínas da guerra à prosperidade:  

Na época, o Japão testemunhou a morte de 2 milhões de militares e de 500.000 a um milhão 
de civis após o lançamento de múltiplas bombas americanas sobre áreas limitadas, o que 
reduziu suas grandes cidades a nada mais do que escombros ardentes, e Hiroshima e 
Nagasaki a meras cinzas atômicas. Entretanto, 25 anos após a mais devastadora derrota já 
vista na história moderna, o Japão já ostentava a segunda maior e a mais dinâmica economia 
da terra. Sob o proconsulado do General MacArthur45, o Japão reergueu-se, renunciou às 
guerras e alcançou uma taxa de crescimento econômico de 10% na década de 1960, 5% na 

                                                           
43 A contagem dos anos no Japão segue um sistema que os divide em Eras determinadas pela sucessão dos imperadores. 
O período entre a ascensão e o falecimento do monarca demarca uma Era, que por sua vez recebe o nome do 
imperador correspondente. A Era à qual nos referimos (Meiji) teve o início a partir da ascensão ao trono do imperador 
Meiji em 1867 e acabou com sua morte em 1902, totalizando trinta e cinco anos. O ano de 2016, por exemplo, é 
considerado o vigésimo oitavo da Era Heisei, iniciada em 1989.  
44 O estilo japonês de produzir daqueles tempos pode ser ilustrado neste breve relato: “Todas as manhãs, antes do 
trabalho, operários e funcionários se reuniam, faziam uns minutos de ginástica, hasteavam a bandeira, e cada chefe 
convocava seus subordinados para a ordem do dia. Depois cantavam o hino da empresa, como guerreiros que se 
preparavam para uma batalha, como este hino da Matsushita [atual Panasonic]: ‘Para construir um novo Japão/ 
Trabalhar duro, trabalhar duro/ Aumentaremos a produção/ Vamos enviá-la a todas as nações/ Sem trégua, sem 
repouso/ Como um gêiser/ Jorra a nossa indústria/ Sinceridade e harmonia/ É isto a Matsushita Eletric’.” (LUYTEN, 
2012, p. 13-14). 
45 O General Douglas MacArthur (1880-1964), líder das Forças Aliadas no Pacífico, foi o responsável por representar 
os EUA e auxiliar o governo local na condução de muitas das reformas institucionais no Japão durante a ocupação 
americana. 
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década de 1970 e 4% na década de 1980.  Menor do que o estado americano de Montana 
e com pouquíssimos recursos naturais, o Japão criou uma economia com metade do 
tamanho da americana e, em vários aspectos, tecnologicamente superior. Um feito 
extraordinário de um povo extraordinário. (BUCHANAN, 2011). 

Foi justamente na década em que o Japão crescia em ritmo mais acelerado – com ambiente 

favorável aos negócios e um mercado cultural inundado de filmes e comics46norte-americanos – que 

surgiu o que os japoneses chamam de mangá moderno. E a ascensão do mangá moderno pode ser 

resumido por um nome, o nome de Osamu Tezuka. Tezuka tinha dezessete anos quando 

sobreviveu, como soldado raso do exército japonês, ao bombardeio de Osaka. Após a Guerra, 

como estudante de medicina, Tezuka ainda desenhou milhares de páginas de mangá em caráter 

privado enquanto assistia uma infinidade de filmes norte-americanos, de onde vieram muitas das 

inovações que ele faria nos quadrinhos japoneses, cabendo destaque para o que diz respeito aos 

enquadramentos. Durante muito tempo, os mangás exibiam recorrentemente desenhos cujos 

enquadramentos eram abertos, com personagens de corpo inteiro, tal como no teatro. Tezuka foi 

um dos primeiros a utilizar enquadramentos mais sofisticados, como o close-up, os quais ele mesmo 

admitia serem provenientes do cinema hollywoodiano do qual tanto gostava (GRAVETT, 2006, p. 

30). Mais ainda, “Ele começou a reconfigurar o meio dos quadrinhos para que se ajustasse a livros 

com número de páginas elevado e variável, graficamente carregados e de inspiração cinematográfica. 

Essa flexibilidade permaneceu praticamente impossível nos quadrinhos de língua inglesa até o 

recente advento da graphic novel 47 ” (GRAVETT, 2006, p. 33-34). Tezuka, além de mangaka, era um 

empreendedor incansável, fundador e sócio de editoras de quadrinhos e produtoras de animação, 

o que acabou por estabelecer uma relação quase que simbiótica entre mangá e animê, presente até 

hoje (GRAVETT, 2006, P. 34). Ademais: 

Sua carreira de mais de 40 anos, de 1946 a 1989, é um símbolo da luta para elevar o mangá 
de entretenimento principalmente para crianças a narrativas de todos os tipos para leitores 
de todas as idades. Embora tenha morrido relativamente jovem, mais ou menos três meses 
após deu sexagésimo aniversário, criou um volume impressionante de trabalhos. Tezuka 
escreveu e desenhou um recorde de 150 mil páginas de quadrinhos, distribuídas em 600 
títulos de mangá e 60 trabalhos de animação. Além disso, era autor de ensaios, conferencias 
e resenhas de filmes, e ainda encontrou tempo para se formar em medicina. Aplicando seu 
conhecimento médico, Tezuka levou seu próprio corpo ao limite, dormindo apenas quatro 
horas por noite para cumprir os prazos. Quando foi diagnosticado com câncer do estomago, 
ele compreendia melhor do que ninguém o que se passava em seu organismo, mas ainda 
assim decidiu continuar trabalhando até o final. Mesmo em seu leito de morte, ele ainda 
implorava a seu corpo exaurido: “por favor, me deixe trabalhar”. (GRAVETT, 2006, p. 28). 

                                                           
46 Assim como o vocábulo mangá se refere aos quadrinhos japoneses, a palavra comics se refere aos norte-americanos. 
Como boa parte da produção inicial de quadrinhos nos EUA era humorística, principalmente em tiras, o termo 
“cômicos” foi o que se manteve, incluindo quase a totalidade dos quadrinhos estadunidenses, especialmente aqueles 
de super-heróis.  
47 Ou, em português, “romance gráfico”, é um termo popularizado no final dos anos de 1970 por Will Eisner. Refere-
se às histórias em quadrinhos de longa duração, cada vez mais populares, publicadas em álbuns e com temáticas de 
teor mais maduro que as das comics norte-americanas de super-heróis.  
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Tezuka, como indivíduo, foi crucial para que a indústria do mangá se tornasse tão prospera e 

adquirisse os modos de produção atuais. Além disto, também delineou um certo “modelo” de 

mangaka: diligente, disciplinado, competitivo e autoral. Porém, talvez seus esforços não tivessem 

encontrado eco caso não trabalhasse em um ambiente econômico mais favorável e em um contexto 

político aberto à liberdade de expressão. Mais ainda, talvez sua arte sequer tivesse se tornado o que 

foi, caso não houvesse algo de mais profundo e latente na história japonesa, responsável, talvez, 

pela especial atração que aquele povo tem pelas histórias em quadrinhos. O surgimento de 

características que diferenciam o mangá moderno dos quadrinhos de outras procedências pode ser 

explicado pela tradição narrativa, linguística, gráfica e até mesmo pelo desenvolvimento de certas 

tecnologias de impressão ao longo da história japonesa. 

 

Os japoneses herdaram da China o sistema de escrita iconográfico dotado de cerca de cinco mil 

ícones chamado kanji e dele deduziram dois alfabetos silábicos com cinquenta símbolos cada o 

hiragana e o katakana, o primeiro, em traços mais sinuosos, é geralmente utilizado para as palavras 

não grafadas em kanji e para as chamadas partículas48, já o segundo, em traços mais agudos, retos 

e dinâmicos é usado em palavras estrangeiras e para quando se faz necessário algum destaque – é 

muito comum, por exemplo, que as onomatopeias dos mangás sejam escritas em katakana, nos 

quais os efeitos sonoros recuperam outras idiossincrasias da língua japonesa: 

Ao contrário dos quadrinhos ocidentais, em que os efeitos sonoros são usados para dar 
ênfase, os sons no mangá são parte do cotidiano e ajudam a dar profundidade à trama. 
Enquanto o repertório ocidental se restringe ao uso de algumas palavras de uso comum, o 
Japão utiliza milhares de palavras para expressar sons, incluindo uma especifica para indicar 
o silêncio: shiiin. Eles têm efeitos sonoros para todo tipo de atividade, como BA para um 
impacto repentino oi PIKU para o ato de piscar, SU para soluços, SURU para tecido 
deslizando na pele. (CHINEN, 2013, p. 43). 

                                                           
48 Na gramática japonesa, as partículas são silabas cuja finalidade é indicar a função sintática do vocábulo que as 
antecede. 

Figura 4: “O kanji evoluiu a partir do figurativismo e se transformou 
em um conjunto de ideogramas” (CHINEN, 2013, p. 62). 

 



 

50 

 

Os três sistemas de escrita são empregados simultaneamente nos textos, mesmo nos mais simples, 

fazendo com que a língua japonesa escrita seja considerada uma das mais difíceis de que se tem 

notícia (ROBINSON apud CHINEN, 2013, p. 60). Mesmo assim, o idioma escrito japonês guarda 

uma “vantagem relativa” para aqueles que o utilizam, haja vista que “esses ideogramas não 

representam objetos de modo realista, e sim abstraídos em símbolos, dinamizando a realidade em 

traços rápidos de pincel ou caneta, de modo muito parecido com o que ocorre nos quadrinhos” 

(GRAVETT, 2006, p. 22). Na Figura 4, extraída do livro de Nobu Chinen (2013, p. 62), podemos 

observar as origens figurativas de alguns dos ícones. Ou seja, ao mesmo tempo em que guarda uma 

intrincada rede de decodificação, a escrita japonesa também expressa um suporte iconográfico que 

une o verbal e o visual, o que nos leva a supor que “talvez, pelo fato de a escrita dos japoneses 

envolver a criação de símbolos e a leitura exigir sua decodificação, eles tenham uma predisposição 

para aceitar a simbolização existente nos quadrinhos” (GRAVETT, 2006, p. 22). E isto levou a um 

desenvolvimento diverso no campo tecnológico, “uma vez que texto e imagem se desenvolveram 

juntos no Japão, criou-se uma mentalidade receptiva aos quadrinhos modernos. Por outro lado, na 

Grã-Bretanha, desenvolveu-se uma divisão muito maior entre o verbal e o visual” (GRAVETT, 

2006, p. 24): 

No Japão, imprimir no mesmo quadro imagens e palavras era mais fácil do que no Ocidente. 
Nos livros que usam o alfabeto romano, por exemplo, os blocos de texto eram compostos 
usando um alfabeto de 26 letras em tipos móveis. Qualquer ilustração esculpida na madeira 
teria que ser feita separadamente. Por causa disso, os primeiros editores de livros e folhetos 
em inglês preferiam evitar o trabalho e o custo e manter as imagens em um número mínimo, 
ou então exclui-las totalmente. Já no caso do Japão, os tipos móveis levaram mais tempo 
para ser adotados, isso porque o idioma exigia um número muito maior de letras e 
caracteres. Sendo assim, era mais fácil esculpir as palavras no mesmo bloco de madeira da 
ilustração. A consequência foi que, desde o início, o texto pode ser incorporado às imagens 
sem obstáculos, e os dois elementos puderam ser concebidos, impressos e lidos juntos, 
como nos quadrinhos. (GRAVETT, 2006, p. 24). 

Entre estes impressos, os ukiyo-e podem ser considerados os mais próximos do mangá moderno 

por ao menos dois motivos. Primeiramente, por questões econômicas: os ukiyo-e evoluíram, ao 

longo do século XVII, de desenhos feitos com pena e nanquim, coloridos à mão, para, no século 

XVIII, xilogravuras altamente reproduzíveis, o que barateou seus custos e permitiu que 

praticamente qualquer japonês tivesse acesso aos desenhos, transformando-os em cultura popular:  

O material impresso mais barato e acessível ao público, e provavelmente mais próximo ao 
espírito do mangá, eram as gravuras ukiyo-e, saídas dos bairros boêmios, ou “mundo 
flutuante”. Entre os séculos XVII e XIX, essas impressões feitas com blocos xilográficos 
foram produzidas às centenas com até 15 cores, e retratavam todos os tipos de assuntos 
mundanos. Uma gravura podia ser dedicada a uma noite de paixão com uma cortesã, outra 
à performance de um ator de kabuki ou a uma luta de sumô, e outras à observação de belas 
gueixas, cerejeiras ou mudanças de estação. A contemplação dos prazeres transitórios da 
vida cotidiana através dessas gravuras pode ser notada em certos mangás, especificamente 
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em alguns momentos fugazes que eles capturam em cada quadro. (GRAVETT, 2006, p. 
22-24). 

Quando se refere à “contemplação dos prazeres transitórios da vida cotidiana”, Gravett faz 

recordar aquilo que Scott McCloud chama de transição aspecto para aspecto nas histórias em quadrinhos, 

um tipo específico de transição de um quadro para o outro na qual se “estabelece um olho 

migratório sobre diferentes aspectos de um lugar, ideia ou atmosfera” (MCCLOUD, 2005, p. 72). 

Para McCloud, é notável a recorrência deste tipo de transição contemplativa nos mangás, 

configurando-a, com efeito, em uma característica típica dos quadrinhos japoneses em contraste 

com os ocidentais, entre os quais a modalidade é menos incidente:  

A arte e a literatura do Ocidente não divagam muito. Nós temos uma cultura muito 
orientada pelo objetivo. Já o Oriente tem uma tradição de obras de arte cíclicas e labirínticas. 
Os quadrinhos japoneses parecem herdar essa tradição, enfatizando mais o estar lá do que 
o chegar lá. Com essas e outras técnicas, os japoneses demonstram uma visão dos 
quadrinhos bem diferente da nossa. Lá, mas do que em qualquer outro lugar, quadrinho é 
uma arte de intervalos. (MCCLOUD, 2005, p. 81-82). 

Estes intervalos, produtos da fragmentação de cenários e ações, responsáveis pela construção de 

uma determinada atmosfera para a narrativa dos mangás – como, por exemplo, o detalhamento do 

local de uma luta, construindo, a partir disto, o prolongamento da tensão de um embate eminente 

– nas ukiyo-e assumem a forma de ilustrações que convidam ao olhar demorado, seja por seu nível 

de detalhamento, seja por seus temas “flutuantes” ou pelo movimento que elas podem sugerir.  

É o que pode ser observado em uma das mais conhecidas gravuras de Utagawa Hiroshige (Figura 

5). Parte pelo caráter contemplativo, parte pelo exotismo, imagens como esta – cultura de massa 

no Japão do XIX – serviram de inspiração para alguns dos mais importantes artistas ocidentais. 

Vemos nas ondas instáveis em meio aos famosos redemoinhos do Estreito de Naruto 49  a 

composição em linhas marcadas e as cores vibrantes que tanto fascinaram Van Gogh, Cezanne, 

Toulouse-Lautrec, Degas, entre outros artistas europeus do século XIX, quando muito da arte do 

Japão chegou no Ocidente (BEGIN, 2015), dando origem aquilo que ficou conhecido como 

japonismo (japanisme) (BALMAIN, 2008, p. 2), ou seja, “o impacto da cultura japonesa sobre o 

Ocidente não é nada novo, o que é novo é a ênfase no popular – vídeo games, mangás, animês, 

brinquedos e filmes, associados com o que tem sido chamado de soft ou ‘pink’ power japonês”50 

(BALMAIN, 2008, p. 2). O tema contemplativo, as legendas integradas à composição (desde a 

                                                           
49 Até hoje o Estreito de Naruto, entre a prefeitura de Tokushima e a Ilha Awaji, no Japão, atrai turistas em busca dos 
seus famosos redemoinhos.  
50 Tradução nossa de “Thus the impact of Japanese culture on the West is nothing new, but what is new is the 
emphasis on the popular – video games, manga, anime, toys and film, associated with what has been termed Japan’s 
soft or ‘pink’ power.” 
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matriz impressora), a riqueza de detalhes e de cores, associados à sugestão de movimento através 

da sinuosidade das ondas e da forma espiralada do redemoinho em contraste com as rochas firmes, 

demonstram, em um breve exemplo, que muito do que pode ser apreciado no mangá moderno 

homenageia uma tradição bastante anterior a ele, e que, quando esta tradição visual, esta forma de 

fazer arte, associa-se com a narratividade dos quadrinhos, de origem Ocidental, as possibilidades 

de gerar determinados efeitos na recepção, como o efeito de horror, são ampliadas. O redemoinho, 

que em Hiroshige remete a um notável fenômeno natural, digno da contemplação de seu giro 

(graficamente sugerido), pode, em determinadas condições, causar espanto diante de um vórtice 

hipnótico, antinatural e estranho – a espiral do horror. 

 

 

 

 

 

Figura 5: Mar Revolto em Naruto, Utagawa Hiroshige (1853) 
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II.2. ECONOMIA DO MANGÁ E COOL JAPAN 

 

A indústria multibilionária dos mangás pode ser comparada a uma 

bola de neve: diariamente uma legião de desenhistas produz histórias 

que são publicadas semanal, quinzenal e mensalmente pelas editoras e 

avidamente consumidas pelo público, em tiragens altíssimas. O sucesso 

decorrente das personagens gera a criação de merchandising de todos os 

tipos: brinquedos, confecções, artigos de papelaria, calçados, vídeo games, 

produtos alimentícios, entre outros. Isso, por sua vez, propicia a 

produção de desenho animado para a televisão, depois para o cinema, 

desaguando na criação de mais revistas diversificadas e assim 

sucessivamente, não deixando de proporcionar grossas fatias de lucro a 

ninguém.  

Sonia Bibe Luyten51 

Agora nós estamos vivendo na era dos quadrinhos como ar. 

Osamu Tezuka52 

 

Em contraste com a produção das comics norte-americanas, na qual são comuns a divisão de 

trabalho e o uso de recursos digitais, boa parte da realização dos mangás, mesmo aqueles de 

grandíssima vendagem, ainda é conduzida de maneira sobretudo artesanal: com pena, tinta e 

reticula53 sobre o papel, somando-se a isto alguma edição digital na arte-finalização. Eis um outro 

ponto de intersecção entre os mangás e as gravuras ukiyo-e: a junção entre a reprodutibilidade 

massiva e a perícia artesã: assim como, entre os artistas de ukiyo-e, haviam aqueles especializados na 

sutil gravação dos fios de cabelo sobre as placas de madeira (BEGIN, 2015), entre os mangakas 

existem aqueles versados no desenho de cenários (NHK PROFESSIONAL, 2009). Apesar dos 

mangakas e seus assistentes, trabalhando em pequenos estúdios, serem os principais responsáveis 

pelo trabalho artístico, eles são aconselhados pelos editores, aqueles que representam dos interesses 

da editora com a qual os artistas têm contrato firmado, profissionais de grande peso na indústria 

dos mangás:  

Os editores são muito atuantes, desde a proposição de novas ideias até os estágios finais 
das provas. Eles podem guiar a carreira de um autor de mangá do início à maturidade. Os 
editores geralmente são os jurados dos concursos que a maioria das revistas faz para 
descobrir novos talentos, muitas vezes oferecendo aos vencedores grandes prêmios em 
dinheiro e contratos de publicação. Se um candidato defendido por um editor vence o 
concurso ou se mostra promissor, ele pode muito bem ser designado para aquele editor 
para o estágio de desenvolvimento antes da publicação. Para preparar uma nova série de 

                                                           
51 (LUYTEN, 2012, p. 173 - 174). 
52 (GRAVETT, 2006, p. 21). 
53 Adesivos que simulam texturas quando aplicados sobre o papel. 
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sucesso, editor e artista podem se encontrar semanalmente por até um ano, inicialmente no 
escritório, mas depois em bares, cafés, locais de pesquisa e no estúdio do artista, criando 
ideias para histórias e definindo um personagem de modo a torna-lo atraente para o maior 
número possível de leitores. (GRAVETT, 2006, p. 20). 

Na maioria dos casos, as obras iniciam sua publicação em grandes revistas, conhecidas como 

antologias. As antologias (Figura 6) têm este nome porque juntam, em uma única brochura – com 

duzentas à seiscentas páginas – ensaios fotográficos, matérias jornalísticas, entrevistas e vários 

capítulos de diferentes títulos de mangá. Cada revista busca a satisfação de um determinado segmento 

do público e as histórias em quadrinhos ali publicadas tendem a seguir certos padrões 

correspondentes. As divisões de segmento de público 

no Japão seguem critérios sobretudo demográficos: os 

mangás shonen para meninos, os shoujo para meninas, 

os seinen para homens adultos, os josei para mulheres 

adultas etc. Os shonen, por exemplo, em geral tratam de 

histórias de aventura e ação enquanto que os shoujo 

tendem a encenar romances e dramas. O sucesso de 

um mangá é definido por sua recepção na antologia, que 

realiza, periodicamente, pesquisas de opinião através 

de enquetes. O processo é simples: os mangás que tem 

boa pontuação entre os leitores continuam sendo 

publicados, aqueles que não pontuam ou pontuam mal, 

são cancelados, abrindo espaço para novos títulos. 

Impressas em papel de baixa qualidade e custando 

pouco aos leitores (cerca de dois dólares), o destino 

mais comum das antologias é a reciclagem (CHINEN, 

2013). O disputado lugar nas estantes dos leitores – 

que normalmente vivem em pequenos apartamentos – fica reservado para aqueles mangás que 

sobrevivem à competição nas antologias e são reimpressos em volumes de boa qualidade de papel 

e impressão. Caso continuem vendendo bem ao longo dos anos, podem ainda ganhar diversas 

edições de luxo ou até mesmo motivar adaptações para a animação (os animês), para o cinema, 

para os videogames, para a literatura, além de diversos produtos licenciados.  

Devido ao modelo altamente competitivo e rotativo, a indústria dos mangás tende a apresentar 

uma renovação nas obras mais dinâmica do que aquela normalmente vista no Ocidente e, 

particularmente, no mercado norte-americano. Em parte, isto também se dá pelos direitos de 

propriedade sobre as obras que são dos próprios autores ou dos autores e das editoras, o que 

Figura 6: Big Comic Spirits (nº 14, 2016), 
antologia seinen na qual Uzumaki foi 

publicado pela primeira vez, em 1998 
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dificulta a existência de casos como o do Super-Homem, nos EUA, entre outros: propriedades das 

editoras, muitos títulos ocidentais continuam sendo publicados e explorados de forma exaustiva 

mesmo anos após a morte dos autores. No Japão, casos semelhantes são raros. Em geral, os mangás 

são desenhados sempre pelos mesmos artistas, até que a série acabe. Em caso de morte, 

afastamento ou desistência do mangaka, ela dificilmente é retomada (GRAVETT, 2006, p. 19) – o 

que, como expusemos anteriormente, não impede que os mangás sejam explorados de maneira 

intensa, através dos mais variados desdobramentos: animês, filmes, séries, livros, produtos 

licenciados, publicidade etc. Em suma, o mais importante aqui é fazer notar a interferência mutua 

entre os mangás e a economia desenvolvida em seu entorno. Desta interação complexa resulta a 

imensa variedade de títulos e temas, responsável pela profusão criativa do universo dos mangás54.    

A relação entre cultura pop e economia ainda pode render exemplos de obras de arte capazes de 

captar e registrar, à sua maneira, a imaginação de um determinado período, especialmente quando 

tratamos de títulos de grandíssima vendagem, às vezes alçados ao status de ícones de uma época ou 

geração. É o caso do mangá e animê Neon Genesis Evangelion (1995). Lançados em paralelo e 

seguindo, grosso modo, um mesmo roteiro, escrito por Hideaki Anno, ambas as faces, televisiva e 

quadrinística, de EVA (como ficou conhecido entre os fãs) desconstruíram o festejado e icônico 

gênero mecha55, substituindo seus outrora destemidos heróis por personagens psicologicamente 

perturbados e enfraquecidos. O sucesso da provocativa magnum opus de Anno parecia refletir uma 

decadente atmosfera no Japão pós estouro da bolha econômica56, em meados de 1990. Em Neon 

Genesis Evangelion, o protagonista, Shinji Ikari, se comportava de maneira extremamente passiva, 

                                                           
54 O teor autoral das obras – tanto na produção quanto na exploração dos direitos de propriedade – contribui para que 
as séries normalmente tenham início, meio e fim, abrindo, com efeito, espaço para novas produções. O tamanho do 
mercado, sua lucratividade e competitividade garantem a existência de diversas editoras – três de grande porte (Shueisha, 
Kodansha e Shogakukan) além de uma infinidade de outras de médio e pequeno porte, dedicadas a segmentos 
alternativos – com diversas antologias que suprem a demanda dos mais diversos tipos de leitores. Existe ainda um 
enorme mercado de mangás independentes formado por quadrinistas sem contrato com editoras ou que fazem da 
atividade um hobby. O mercado independente japonês tem como maior ícone a Comiket (abreviação de Comic 
Market), o maior evento de quadrinhos independentes do mundo, que reúne, duas vezes por ano (verão e inverno), o 
impressionante número de meio milhão de pessoas para comprar e vender mangás custeados por recursos próprios 
(THE SECRET WORLD OF COMIKET, 2015). 
55 Abreviação do inglês mechanical. O termo faz referência, no contexto da cultura pop japonesa, a um gênero bastante 
recorrente nos mangás, animês e séries de televisão japoneses, marcado pela presença de robôs gigantes pilotados por 
personagens que, tripulando estas grandes máquinas, vivem aventuras e lutam entre si. As produções do gênero 
começaram ainda nos anos de 1950, mas ganharam grande popularidade a partir dos anos de 1970. 
56 O economista Benjamin Powell resume o acontecido: “Após o Acordo do Plaza [acordo em que o Japão concordava 
em valorizar sua moeda em relação ao dólar], assinado em 1985, a valorização do iene [moeda japonesa] atingiu 
brutalmente o setor exportador, o que reduziu o crescimento econômico de 4,4 por cento em 1985 para 2,9 por cento 
em 1986 (EIU 2001). O governo tentou contrabalancear essa apreciação do iene afrouxando drasticamente a política 
monetária entre janeiro de 1986 e fevereiro de 1987. Durante esse período, o Banco do Japão (BOJ) cortou a taxa de 
redesconto pela metade - de 5 por cento para 2,5 por cento. Como consequência desse estímulo econômico, o preço 
dos ativos do mercado imobiliário e do mercado de ações foi violentamente inflado, criando-se uma das maiores bolhas 
financeiras da história. O governo reagiu apertando a política monetária, elevando por 5 vezes as taxas de juros, até 
chegar ao nível de 6 por cento em 1989 e 1990. Após esses aumentos, o mercado entrou em colapso” (POWELL, 
2008). 
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confusa e relutante no desenrolar da narrativa, o que fazia com que o personagem contrastasse, e 

muito, com os protagonistas típicos do gênero cujo auge havia sido os anos de 1970. Aquelas séries 

de robôs gigantes foram responsáveis, vale ressaltar, pela primeira geração de fãs engajados da 

cultura pop japonesa – conhecidos como otaku57 – e pelo próprio Hideaki Anno. Ora, os anos de 

1970 fizeram parte justamente dos anos maior prosperidade e crescimento econômico no Japão. 

Ao que parece, o otimismo econômico encontrou correspondência em histórias igualmente 

otimistas, assim como o pessimismo econômico refletiu em histórias igualmente pessimistas (EVA 

foi apenas o primeiro de uma leva de outras obras cujos protagonistas exibiam passividade 

semelhante à de Shinji Ikari). Esta tese sobre Neon Genesis Evangelion não é nossa, mas de Alexandre 

Soares (2010) e acaba por lançar luz, ainda que de maneira bastante pontual, sobre as relações de 

interdependência entre cultura, economia, história, psicologia e indústria cultural, implícitas em um 

mangá ou animê de amplo sucesso comercial. Vale acrescentar que, a despeito da retração da 

economia japonesa, aqueles foram anos de grande prosperidade para a indústria do mangá. Em 

1995, “a Shukan Shonen Jump (a mais conhecida antologia) alcançou a fabulosa marca de sete milhões 

de exemplares e era lida por mais de 20 milhões de pessoas, um sexto da população total do Japão” 

(CHINEN, 2013, p. 81). Tais números jamais foram repetidos após a estabilização da economia 

japonesa, o que de certa forma reforça a noção do mangá como “válvula de escape” ou “ópio de 

cada dia”, tal como entendido por Sonia Luyten (2012). 

O potencial econômico dos mangás dentro, e principalmente fora do Japão, também tem 

desdobramentos na esfera geopolítica. O Ministério dos Assuntos Exteriores do Japão – Japanese 

Ministry of Foreign Affairs (MOFA) – tem direcionado seus esforços diplomáticos em pelo menos 

dois níveis: diplomacia pública e aprimoramento de seu soft power. A primeira diz respeito ao 

aperfeiçoamento da posição internacional do Japão através da mobilização do pessoal nas 

embaixadas espalhadas pelo globo. A segunda consiste em contribuir para que “as pessoas em 

outros países sejam mais receptivas às posições do Japão através da disseminação dos valores e 

cultura do país. Cultura tradicional, ensino do idioma japonês, programas de intercâmbio intelectual 

e entre pessoas tem sido as ferramentas chave no empreendimento” 58 (IWABUCHI, 2015, p. 420). 

O governo japonês também tem se esforçado, mais especificamente, na disseminação da cultura 

pop japonesa. A partir do ano de 2006, “o MOFA lançou oficialmente a ‘diplomacia cultura pop’, 

                                                           
57 No Japão, a palavra diz respeito a todo o tipo de obsessão por alguma atividade, inclusive por mangás e animês. No 
Ocidente, a palavra virou sinônimo de fã da cultura pop japonesa. O próprio Hideaki Anno, autor de Neon Genesis 
Evangelion, dirigiu em 1991, o mockumentary (documentário falso) Otaku no Video, que conta com relatos de fãs dos 
anos de 1970, contemporâneos de Anno e formadores da primeira geração de otakus.   
58 Tradução nossa de: “people in other countries more receptive to Japan’s positions through the dissemination 
of the country’s cultures and values. Traditional culture, language education, intellectual exchange and people-to-
people exchange programs have been the key tools employed”. 
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declarando que esta ‘busca ampliar o entendimento e a confiança do Japão através da cultura pop, 

em adição à arte e à cultura tradicionais, como ferramentas primárias para a diplomacia cultural’” 

59 (IWABUCHI, 2015, p. 420). Eis o que ficou conhecido internacionalmente, e pelo próprio 

governo japonês, por Cool Japan: a projeção internacional da cultura pop japonesa como política 

diplomática, uma forma de aprimoramento geopolítico atrelada ao sucesso econômico da indústria 

criativa japonesa. O termo condensa a complexa relação entre leitores, quadrinistas, mangás, 

editoras, diplomacia, política interna e externa. Encarada como questão estratégica pelo governo 

japonês, a cultura pop transcende sua recorrente associação com o entretenimento e a indústria 

cultural e também passa a estar implicada com o jogo geopolítico e como uma porta de entrada 

para a cultura japonesa em sentido amplo, contribuindo não só para a lucratividade da indústria 

criativa local e para a ampliação no número de turistas, mas também para a ascensão do Japão 

como potência soft power: 

Em 2006, o então ministro das Relações Exteriores Aso (que se tornou primeiro ministro 
em 2008) deu um discurso cujo título era “Um Novo Olhar sobre a Diplomacia Cultural”, 
direcionado aos aspirantes em processo de capacitação em técnicas relacionadas à produção 
de culturas digitais, na Digital Hollywood, uma escola especializada próxima de Akihabara. 
Durante o discurso, o ministro enfatizou o significado cumulativo de solidificar a imagem 
do Cool Japan ao disseminar culturas midiáticas como instrumentos da política de cultura 
diplomática: “Eu acredito que nós podemos seguramente afirmar que qualquer tipo de 
diplomacia cultural que não consegue tirar proveito da cultura pop não é digna de ser 
chamada de diplomacia cultural”. Aso prosseguiu ao dizer: “Nós queremos uma cultura 
pop, que é tão efetiva ao conquistar o público geral, para ser a nossa aliada em termos 
diplomáticos... uma parte da diplomacia se baseia na existência de uma imagem competitiva 
como marca registrada, por assim dizer. E agora, mais do que nunca, é impossível que isto 
se restrinja totalmente ao campo de atuação dos diplomatas... o que nós precisamos fazer 
é construir sobre essa base [o fato do Japão já ter adquirido uma boa imagem] e atrair 
pessoas do mundo inteiro para a cultura japonesa, tanto a moderna quanto aquela derivada 
da antiguidade.60 (IWABUCHI, 2015, p. 424). 

Se uma grande leva de mangás – entre os quais o nosso corpus – vem adentrando os mercados 

brasileiros – e ocidentais, de uma maneira geral – é porque eles são oriundos de uma grande 

indústria editorial capaz de detectar a demanda por seus produtos mediáticos nas mais diversas 

                                                           
59 Tradução nossa de “In 2006, MOFA officially launched ‘pop-culture diplomacy’, declaring that it, in ‘aiming to 
further the understanding and trust of Japan, is using pop-culture, in addition to traditional culture and art, as its 
primary tools for cultural diplomacy’.” 
60 Tradução nossa de “In 2006, the then Foreign Minister Aso (who became prime minister in 2008) gave a speech 
entitled ‘A New Look at Cultural Diplomacy’, addressing would-be creators learning creative skills related to the 
production of digital cultures at a creator training school, Digital Hollywood, near Akihabara. In this speech the Foreign 
Minister stressed the mounting significance of establishing the image of Cool Japan by disseminating media culture for 
the policy of cultural diplomacy: ‘I think we can safely say that any kind of cultural diplomacy that fails to take advantage 
of pop culture is not really worthy of being called cultural diplomacy’. As Aso continued: We want pop culture, which 
is so effective in penetrating throughout the general public, to be our ally in diplomacy … one part of diplomacy lies 
in having a competitive brand image, so to speak. Now more than ever, it is impossible for this to stay entirely within 
the realm of the work of diplomats … what we need to do now is to build on this foundation [the fact that Japan 
already has achieved a good image] and attract people of the world to Japanese culture, whether modern or that handed 
down from antiquity.” 
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regiões do globo, proveniente de um país que tem a aquisição de soft power através do Cool Japan 

como política de estado. Durante a cerimônia de encerramento das Olimpíadas do Rio de Janeiro de 

2016 – transmitida para milhões de telespectadores em todo o mundo – houve uma breve 

apresentação com a finalidade de convidar o público a acompanhar os jogos seguintes, em Tóquio, 

no Japão, no ano de 2020. No decorrer do espetáculo, além da já tradicional execução do hino do 

próximo país sede e de elementos culturais típicos, uma série de personagens da cultura pop 

japonesa se fez presente, com grande destaque. Entre os quais, estavam personagens dos animês e 

mangás Captain Tsubasa (1981) (Super Campeões, 1983, no Brasil) e Doraemon (1969), do game Pacman 

(1980), e da mascote Hello Kitty (1976). Mas a evidência maior ficou para a inusitada participação 

Primeiro Ministro japonês Shinzo Abe fantasiado como o icônico personagem da franquia de 

videogames Super Mario Bros, o simpático encanador Mario (1981). No dia seguinte, eis que surge 

uma manchete no portal de notícias G1: “'Super Mario Bros': premiê do Japão faz disparar busca por game 

na web”. Mais ainda, no subtítulo da matéria temos: “Shinzo Abe apareceu como 'Mario' na festa de 

encerramento da Olimpíada. Buscas por jogos em console61 e PC62 aumentaram até 250% no Brasil” (2016). A 

atuação do chefe de governo do Japão no episódio ressalta, em primeiro lugar, que o comitê 

organizador das Olimpíadas de Tóquio tem consciência de que uma das principais portas de entrada 

do público ocidental para a milenar cultura japonesa é o segmento mais lucrativo e difundido da 

mesma, o pop. E, vale ressaltar, o é há um tempo considerável levando-se em conta a idade dos 

personagens selecionados – ao menos duas gerações jogaram algum game do Mario: a franquia 

continua ativa desde a criação do personagem nos anos de 198063. Em segundo lugar, a presença 

da cultura pop japonesa no encerramento dos jogos olímpicos ilustra a abrangência do fenômeno 

da recepção e da assimilação da cultura japonesa em um cenário global, ainda que, como Koichi 

Iwabuchi (2015) aponta, este posicionamento muitas vezes seja visto como de “mão única” e “auto-

reflexivo” – no sentido de que a abordagem japonesa supostamente estaria mais interessada na 

autopromoção que no intercâmbio cultural com as outras nações (2015, p. 425-426). Em suma, 

desvela significativos desdobramentos políticos, econômicos e diplomáticos; sugere nos 

espectadores o retrato de um país próspero, tecnológico e, ainda por cima, simpático, haja vista 

que seu sério e quase sempre formal Primeiro Ministro Abe também pode, vez ou outra, fazer 

cosplay64. Acima de tudo, explica como se expande a espiral e, por consequência, o raio de influência 

de uma superpotência cultural. 

                                                           
61 Sinônimo de videogame. Refere-se ao aparelho eletrônico que executa os jogos. 
62 Sigla de Personal Computer em inglês. Computador pessoal em português. 
63 O último jogo lançado com o personagem foi Mario & Luigi: Paper Jam (2015) para o console Nintendo 3DS. Mario 
acumula participações em mais de duzentos jogos desde 1981, quando foi criado pelo designer e produtor Shigeru 
Miyamoto. 
64 Vestir-se como personagem ou mascote. 
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II.3. ESTÉTICA GROTESCA: O MUNDO ALHEADO 

 

A arte grotesca, nas suas formas mais extremadas, certamente é a 

manifestação de crises profundas. 

Anatol Rosenfeld65 

O grotesco pode tornar-se de fato uma radiografia inquietante, 

surpreendente, às vezes risonha, do real. Daí sua frequente 

desconstrução das obras criadas pelo idealismo cultural, tanto pelo apelo 

ao que é libidinalmente baixo quanto pela exposição do mal-estar do 

corpo dentro da linguagem. Grotesco é quase sempre o resultado de um 

conflito entre cultura e corporalidade. 

Muniz Sodré e Raquel Paiva66  

 

Wolfgang Kayser, em seu livro O Grotesco: Configuração na Pintura e na Literatura (2003) (Das Groteske. 

Seine Gestaltung in Malerei und Dichtung, 1957), enumera ao menos cinco características principais, 

recorrentes e definidoras da chamada estética grotesca67. São elas, as representações do monstruoso, 

do animalesco, do vegetalesco, do mecânico e da loucura (KAYSER, 2013, p. 157-159). O monstro é aquele 

que se mostra como “um somatório de propriedades por norma inconciliáveis entre si, mas apesar 

de tudo reconhecíveis” (CALABRESE, 1987, p. 109). Entre estas propriedades inconciliáveis, estão 

as características animais associadas às características humanas, constituindo, com efeito, o 

animalesco de, por exemplo, um homem com cabeça de leão; bem como os elementos vegetais 

associados aqueles humanos e animais, constituindo o vegetalesco. O mecânico é o antinatural, o 

artificial, o orgânico tornado robótico: “o elemento mecânico se faz estranho ao ganhar vida; o 

elemento humano, ao perder vida” (KAYSER, 2013, p. 158); “fazem parte do mundo grotesco, o 

manequim, as bonecas, os corpos enrijecidos, as máscaras e as deformidades – ou seja: tudo o que 

escapa à simetria, ao convencional, ao corriqueiro. [...] Geralmente, o elemento mecânico cria vida 

e o elemento humano a perde” (SANTOS, 2015, p. 71-72). Na loucura, “é como se um id, um 

espirito estranho, inumano, se houvesse introduzido na alma” (KAYSER, 2013, p. 159). Estas 

características têm como lugar de expressão uma determinada estrutura que pode ser definida, de 

maneira mais direta, como a de um mundo alheado: 

                                                           
65 (ROSENFELD, 1996, p. 60). 
66 (SODRÉ; PAIVA, 2002, p. 60). 
67 “A ‘grotesca’, isto é, grotesco, e os vocábulos correspondentes em outras línguas são empréstimos tomados do italiano. 
La grottesca e grottesco, como derivações de grotta (gruta), foram palavras cunhadas para designar determinada espécie de 
ornamentação, encontrada em fins do século XV, no decurso de escavações feitas primeiro em Roma e depois em 
outras regiões da Itália. O que se descobriu foi uma espécie até então desconhecida de pintura ornamental antiga” 
(KAYSER, 2013, p. 17-18).  
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O grotesco é uma estrutura. Poderíamos designar sua natureza com uma expressão, que já 
se nos insinuou com bastante frequência: o grotesco é o mundo alheado (tornado estranho). Mas 
isso ainda exige uma explicação. O mundo dos contos de fadas, quando visto de fora, 
poderia ser caracterizado como estranho e exótico. Mas não é um mundo alheado. Para 
pertencer a ele, é preciso que aquilo que nos era conhecido e familiar se revele, de repente, 
estranho e sinistro. Foi, pois, o nosso mundo que se transformou. O repentino e a surpresa 
são partes essenciais do grotesco. (KAYSER, 2013, p. 159). 

A quebra repentina na estabilidade do mundo e a surpresa dela resultante garantem que do grotesco 

surjam diferentes reações. Tomemos como exemplo o riso. Em seu ensaio intitulado O Riso (1983), 

Henri Bergson associa o humor à mecanicidade das ações naturais e ficcionais. Quando um humorista 

faz uma imitação paródica de alguma personalidade conhecida do público, simulando-a ao 

reproduzir suas características mais proeminentes de maneira exagerada, a cena torna-se engraçada 

graças ao contato dos espectadores com uma versão artificial de tal figura pública, haja vista que, 

apesar de identificável, ela já não é a mesma: seus movimentos e sua aparência perderam a 

naturalidade humana, tornou-se mecânica, estranha, alheia. Eis, cabe ressaltar, o que os artistas de 

caricatura fazem. Já o riso decorrente do grotesco, para além do cômico begsoniano, guarda em 

seu âmago as motivações de um “humorista satânico” (KAYSER, 2013, p. 61), o qual conduz o 

leitor a um riso que, “já misturado com a amargura, assume, na passagem para o grotesco, traços 

de gargalhada zombeteira, cínica e, finalmente, satânica” (KAYSER, 2013, p. 160). Ora, a 

mecanicidade cômica descrita por Bergson, para ser de fato grotesca, precisa ser expressa de modo 

a configurar, não só mecânico, mas o mecânico em um mundo alheado: “Trata-se de arrancar o leitor da 

segurança de sua cosmovisão e da salvaguarda no seio da tradição e da comunidade humana” 

(KAYSER, 2003, p. 62). O mesmo vale para outras configurações que, apesar de fuardarem 

semelhantes à grotesca, são apartadas do alheamento necessário: 

Também as histórias da carochinha apresentam um mundo fantástico e estranho, sem que 
por isso se afiguram grotescas. Evidentemente porque são em si coerentes e seguem suas 
próprias leis que não entram em conflito com as da realidade empírica. O reino dos dragões 
e fadas não colide com o nosso mundo, tampouco com o das fábulas em que os animais 
falam como gente. Na arte grotesca, porém, há o entrechoque entre as duas esferas. O 
fantástico, monstruoso, macabro, excêntrico, obsceno invadem nossa realidade cotidiana, 
as suas leis de repente estão suspensas, a ordem habitual das coisas se desfaz. É daí, ante a 
alienação surpreendente do nosso mundo, que decorre a reação de horror (grifo nosso), espanto, 
nojo e, por vezes de riso arrepiado, mesmo nos graus atenuados do grotesco, de tipo mais 
lúdico ou satírico, não podemos deixar de sentir um ligeiro estremecimento, ante o 
espetáculo descomunal de um mundo, cujas categorias básicas perdem a sua validade. 
(ROSENFELD, 1996, p. 60-61). 

Outro importante estudioso do grotesco no século XX, Mikhail Bakhtin, em seu A Cultura Popular 

na Idade Média e no Renascimento: O Contexto de François Rebelais (2013), alicerça sua análise na cultura 

popular, e toma, com efeito, uma abordagem mais tendente à sociologia que à história da arte. Mas 

não só no método residem as dissonâncias entre Bakhtin e Kayser. Para Bakhtin, a Teoria do 

Grotesco de Kayser falha por reducionismo histórico, pois projetaria sobre um fenômeno estético 
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longevo uma interpretação essencialmente moderna. Bakhtin vê a teoria de Kayser como uma boa 

teoria, mas como uma teoria, não da tradição grotesca como um todo, mas do que ele chama de 

“grotesco modernista” (BAKHTIN, 2013, p. 41). Eis um problema de caráter hermenêutico que 

nos faz recordar as considerações de Gadamer: a diferença entre uma investigação que busca a 

reconstrução do horizonte histórico renascentista-medieval, da qual desvela a noção de realismo 

grotesco; e uma leitura moderna da história do grotesco da qual busca extrair uma teoria geral que dê 

conta daquela estética. Para Bakhtin, o realismo grotesco medieval funcionava como crítica às 

instâncias superiores da sociedade daqueles tempos – nobreza, clero e demais autoridades –  através 

de um rebaixamento: da degradação de suas representações. Suas características mais pregnantes 

eram exageradas ao máximo (inclusive de forma caricatural), para serem associadas aos temas 

“baixos”, tais como, fluidos corporais, doenças, genitálias, excrementos, partos, relações sexuais 

etc. Seu evento mais icônico era o carnaval e seu caráter universal, festivo e utópico. O rebaixamento 

geral retoma à corporalidade universal – todos temos necessidades naturais (semelhantes àquelas 

dos animais) –, esfuma as fronteiras sociais e torna os diferentes um pouco mais iguais – eis o seu 

caráter renovador: 

Degradar significa entrar em comunhão com a vida da parte inferior do corpo, a do ventre 
e dos órgãos genitais, e, portanto, com atos como o coito, a concepção, a gravidez, o parto, 
a absorção de alimentos e a satisfação das necessidades naturais. A degradação cava o 
túmulo corporal para dar lugar a um novo nascimento. E por isso não tem somente um valor 
destrutivo, negativo, mas também um positivo, regenerador: é ambivalente, ao mesmo tempo 
negação e afirmação. Precipita-se não apenas para o baixo, para o nada, a destruição 
absoluta, mas também para o baixo produtivo (grifo nosso), no qual se realizam a concepção 
e o renascimento, e onde tudo cresce profusamente. O realismo grotesco não conhece 
outro baixo; o baixo é a terra que dá vida, e o seio corporal; o baixo é sempre o começo. 
(BAKHTIN, 2013, p. 19). 

Ora, o “baixo produtivo” do realismo grotesco de Bakhtin diferencia-se, e muito, daquele “baixo 

alheado” de Kayser que, antes de ser crítico, é destruidor de cosmovisões. Mais ainda, o grotesco 

carnavalesco de Bakhtin posiciona-se contra o medo: 

Dissemos que o grotesco da Idade Média e do Renascimento, impregnado da visão 
carnavalesca do mundo, libera a este último de tudo que nele pode haver de terrível e 
atemorizador, torna-o totalmente inofensivo, alegre e luminoso. Tudo que era terrível e 
espantoso no mundo habitual, transforma-se no mundo carnavalesco em alegres 
“espantalhos cômicos”. O medo é a expressão extrema de uma seriedade unilateral e 
estúpida que no carnaval é vencida pelo riso [...]. A liberdade absoluta que caracteriza o 
grotesco, não seria possível num mundo dominado pelo medo. (BAKHTIN, 2013, p. 41). 

O mundo dominado pelo medo é, para Bakhtin, o mundo moderno ao qual a teoria de Kayser 

estaria atrelada: “A paródia moderna também degrada, mas com um caráter exclusivamente 

negativo, carente de ambivalência regeneradora. Por isso a paródia, como gênero, e as degradações 

em geral não podiam conservar, na época moderna, evidentemente, sua imensa significação original” 
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(BAKHTIN, 2013, p. 19). É desta oposição entre o grotesco festivo-renovador e o grotesco 

negativo-satânico que decidimos pelo uso, sobretudo, da Teoria do Grotesco de Kayser, haja vista 

que o grotesco em Kayser se aproxima mais, como observamos acima, do horror. Mesmo assim, 

devemos ressaltar que, exceto pela discordância acerca do grotesco medieval-renascentista, o 

trabalho de Bakhtin é mais complementar que oposto ao de Kayser (SODRÉ; PAIVA, 2002, p. 

56-57). Bakhtin ultrapassa a análise da arte oficial e do cânone em Kayser e a expande à abordagem 

da estética como fenômeno da cultura popular. Esta abordagem nos é cara, mesmo em menor 

medida que a de Kayser, por ao menos dois motivos: (1) aponta para uma estética mais próxima 

do cotidiano e da cultura popular e (2) traz para o debate uma abordagem mais positiva do grotesco 

e que talvez esclareça a atração pelo mesmo. Talvez o “humorista satânico” ainda guarde consigo 

o caráter renovador do realismo grotesco medieval: 

Boa parte da vida de um japonês em casa, na escola e no trabalho é governada por rígidas 
noções de respeito e hierarquia. A atividade solitária de ler um mangá permite a ele deixar 
para trás as formalidades do dia a dia e experimentar, ainda que de modo indireto, os reinos 
mais liberais da mente e dos sentidos. Em sociedades nas quais a repressão impera, muitas 
vezes surge uma criatividade extraordinária e provocante. Apesar de todo o ritual e o decoro 
externo, como os ângulos precisos de reverencia e modos respeitosos de tratamento, os 
japoneses tendem a possuir uma abordagem pragmática e tolerante em relação à religião e 
à moralidade. Isso gera um enorme contraste em relação ao Ocidente “liberal”. 
Comparados aos europeus e americanos, os japoneses geralmente reagem de forma muito 

mais natural à representação do sexo e das funções corporais. (GRAVETT, 2006, p. 17). 

A estética grotesca faz parte da tradição visual japonesa 

e atravessa as suas mais variadas expressões, dos ukiyo-e 

de Hokusai e Hiroshige às representações de youkais68 

como os Rokuro-kubi (Figura 7), criaturas que durante o 

dia agem e se assemelham aos seres humanos, mas que 

durante a noite retomam sua verdadeira forma, com 

pescoço alongadíssimo. Segundo a tradição japonesa, 

estas criaturas utilizam seus longos pescoços para 

espionar vidas alheias e podem se alimentar de sangue e 

carne humanos (PAPP, 2012). São recorrentes as 

representações dos youkais como os Rokuro-kubi na 

cultura pop japonesa contemporânea. Ademais, a 

assídua associação do grotesco ao baixo sexual é o que 

dá nome ao ero-guro (abreviação de “erótico-grotesco”), 

gênero de mangás, animês, ilustrações e música 

                                                           
68 Entidades espirituais, demônios ou monstros, típicos do folclore japonês, e dotadas de poderes sobrenaturais. 

Figura 7: The Rokuro-kubi, Pulley 

Neck, Kawanabe Kyosai (1881) 
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japoneses que ressaltam a decadência, a imoralidade, a corrupção e a depravação sexual. Em Mr. 

Arashi’s Amazing Freak Show (Suehiro Maruo, 1992), Midori, uma pobre garota que vende flores nas 

decadentes ruas do Japão dos anos de 1920, perde sua mãe, e, sem ter onde ficar, passa a viver todo 

tipo de desventura em um circo itinerante, onde convive com uma trupe de artistas-aberrações que 

a assediam, humilham e abusam sexualmente. Seriam obras deste tipo “válvulas de escape” para o 

rigor social japonês, como aponta Gravett? Kayser também observa uma “libertação secreta” no 

âmbito do grotesco ocidental: “O obscuro foi encarado, o sinistro descoberto e o inconcebível 

levado a falar. Daí somos conduzidos a uma última interpretação: a configuração do grotesco é a tentativa 

de dominar e conjurar o elemento demoníaco do mundo” (KAYSER, 2013, p.161). Além do mais, talvez 

parte do sucesso de obras como Uzumaki seja explicado, não só por um caráter libertador que 

atravessa os séculos ou que está imerso na tradição cultural nipônica, mas por uma tendência  

acentuada no mundo contemporâneo, um tipo de gosto, espirito de um tempo: 

Daí a posição do indivíduo contemporâneo, em constante transformação, e sua 
identificação com o insólito, o bizarro, o inconcebível. O “barqueiro da morte”, enfim, 
pode ser representado, na atualidade, pela curiosidade e o fascínio – despertados por temas 
e fatos que escapam ao convencional e a uma estética do belo. O homem pós-moderno, 
portanto, teria, como uma de suas características, a companhia constante do “soturno 
comandante”, através do magnetismo que nos despertam, na atual época, assuntos tão 
controversos e inusitados. Seria, talvez, uma espécie de zeitgeist, na qual o “sinal dos 
tempos” é a atração pelo que escapa ao convencional. (SANTOS, 2015, p. 73). 

O inusitado, o estranho e o monstruoso também são traços de um gênero ficcional. Nele, o 

monstro se mostra e é visto de forma singular o suficiente para definir toda uma tradição de medo. 

Trata-se do gênero horror.  
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II.4. GÊNERO HORROR: O MONSTRO AMEAÇADOR 

 

O gênero horror, que atravessa muitas formas de arte e muitas mídias, 

recebe seu nome da emoção que provoca de modo característico ou, antes, 

de modo ideal; essa emoção constitui a marca de identidade do horror. 

Nöel Carroll69 

Finalmente, isto é o que une toda a ficção macabra de Lovecraft: o 

terror que os personagens (e por extensão, o leitor) sentem quando eles 

vêm a realizar os inconcebíveis horrores que estão e esperam somente 

além do pequeno e bem iluminado círculo de sua educação, eles são um 

pouco melhores que os supersticiosos primitivos, cobrindo-se de medo aos 

sons de vastas e incompreensíveis coisas que se espalham invisíveis na 

escuridão circundante.70 

  Stefan Dziemianowicz71 

 

Em A Filosofia do Horror ou Paradoxos do Coração (1999) (The Philosophy of Horror or Paradoxes of The 

Heart, 1990), Nöel Carroll defende que o gênero horror72 pode ser delimitado por duas principais 

características interdependentes: (1) apresentar um monstro, externo à normalidade do mundo 

encenado, ainda que factível, necessariamente ameaçador e impuro e (2) sugerir o sentimento de horror 

na recepção através das reações encenadas pelos demais personagens, suas vítimas potenciais 

(CARROLL, 1999, p. 26-63). Mas antes alcançar tal definição, Carroll separa o sentimento de 

horror em dois: o horror artístico, aquele que se vivencia diante das obras de arte nas quais o gênero 

horror se faz presente (o qual sobretudo nos interessa), e o horror natural, aquele que se experimenta 

na vida cotidiana diante de alguma ameaça concreta à integridade física e/ou psicológica de um ou 

mais indivíduos. Deste modo, fruir uma obra de horror e presenciar o horror real corresponderiam 

às experiências sensíveis distintas, ainda que muitas das reações sejam semelhantes (taquicardia, 

arrepios, tremores, entre outros73), haja vista certas diferenças entre as configurações dos dois 

                                                           
69 (CARROLL, 1999, p. 30). 
70 Tradução nossa de: “Ultimately, this is what unites all of Lovecraft macabre fiction: the terror that characters (and 
by extension, the reader) feel when they come to realize the inconceivable horrors that lie in wait just beyond the small, 
well-lit circle of their education, they are little better than superstitious primitives, cowering in fear at the sounds of 
vast and incomprehensible things that lumber about unseen in the surrounding darkness”. 
71 (DZIEMIANOWICZ, 2012, p. ii). 
72 Como o próprio Carroll explica, “A palavra ‘horror’ deriva do latim ‘horrere’ – ficar em pé (como cabelo em pé) ou 
eriçar – e do francês antigo ‘orror’ – eriçar ou arrepiar. E embora não seja preciso que nosso cabelo fique literalmente 
em pé quando estamos artisticamente horrorizados, é importante ressaltar que a concepção original da palavra a ligava 
a um estado fisiológico anormal (do ponto de vista do sujeito) de agitação sentida” (CARROLL, 1999, p. 41). 
73 Como amplia Carroll, “Em relação ao horror artístico, algumas das sensações – ou agitações fisicamente sentidas, 
ou respostas automáticas, ou sentimentos – são contrações musculares, tensão, encolhimento, tremores, recuo, 
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fenômenos: o primeiro voluntário e artificial, o segundo involuntário e concreto; um é atraente aos 

espectadores, enquanto o outro os afugenta. As características típicas do horror ficcional apontadas 

por Carroll são os elementos constituintes de um determinado estado emocional: “um estado 

emocional ocorrente é um estado em que algum estado fisicamente anormal de agitação sentida 

tenha sido causado pela interpretação e pela avaliação cognitiva do sujeito acerca de sua situação” 

(CARROLL, 1999, p. 44). A construção ficcional de uma situação é o meio necessário para um fim 

especifico: a sugestão de um estado emocional que dá nome a um gênero, o horror. 

O monstro típico do gênero horror possui características que o diferem daqueles, por exemplo, dos 

contos de fadas: “Nas obras de horror, os humanos encaram os monstros que encontram como 

anormais, como perturbações da ordem natural. Nos contos de fadas, por outro lado, os monstros 

fazem parte do mobiliário cotidiano do universo” (CARROLL, 1999, p. 31). O mesmo vale para 

outros tipos de narrativa fantástica: “Um ogro pode ser ameaçador e impuro, porém, ele faz parte 

de um mundo extraordinário, de fantasia e que comporta, além de ogros, bruxas e duendes” 

(BITTENCOURT, 2015, p. 4). Ameaçador e impuro, o monstro típico do horror ainda se difere 

daquele típico do gênero terror. No terror, muitas vezes o monstro é natural, suas causas são 

racionalmente explicáveis e não necessariamente é impuro, pois sua configuração nem sempre 

apresenta algo de abjeto e nauseante, compartilhando com o monstro do horror apenas a 

característica ameaçadora. É como comparar Buffalo Bill de O Silêncio dos Inocentes (1991) e o 

extraterrestre de Alien: O Oitavo Passageiro (1979). O primeiro é um serial killer, mais um na mira do 

FBI, que extrai a pele de suas vítimas femininas como troféus; o segundo é um alienígena 

totalmente desconhecido, com morfologia estranha, nascimento sujo e saliva ácida. Ambos são 

ameaçadores e impuros, asquerosos, mas somente o Alien é externo à normalidade humana 

construída pelo filme, ainda que ele seja crível, haja vista que a existência de seres extraterrestres 

hostis à humanidade é uma possibilidade – mas é uma possibilidade assustadora. O monstro do 

horror deve ser estranho ao cenário, mas precisa ser ao mesmo tempo plausível. Em grande parte, 

esta plausibilidade – que está atrelada, por exemplo, ao horizonte histórico que sugere a 

possibilidade de uma existência demoníaca, necessária para o sucesso de O Exorcista (1973) – 

também se dá a partir das reações dos personagens: 

Aprendemos o que é artisticamente horrorizado, em ampla medida, com a própria ficção; 
de fato, os critérios mesmos do que é horrorizado artisticamente podem ser encontrados 
na ficção, na descrição ou na representação das respostas dos personagens humanos. Ou 

                                                           
entorpecimento, enregelamento, paradas momentâneas, calafrios (portanto, “frios na espinha”), paralisias, 
estremecimentos, náusea, um reflexo de apreensão ou um estado de alerta fisicamente incrementado (uma resposta ao 
perigo), talvez gritos involuntários etc.” (CARROLL, 1999, p. 41). 
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seja, as obras de horror ensinam-nos, em ampla medida, a maneira adequada de responder 
a elas. (CARROLL, 1999, p. 49). 

Daí os personagens do horror ficcional reagirem aos monstros com aversão física, abominação, 

fuga e tudo aquilo que se esperaria de seres humanos concretos diante do horror natural. Ao agirem 

desta forma, os personagens reforçam as características típicas do monstro: a aversão física reforça 

sua impureza, a abominação reforça sua anormalidade, a fuga reforça sua ameaça e, se as reações 

foram estas, então elas não foram de incredulidade, ou seja, o monstro é real naquela ficção. E, se 

ele é real na ficção, é provavelmente crível pela recepção. Todo o processo é resumido por Carroll 

tendo-se como exemplo o conhecido personagem Drácula: 

Supondo que ‘eu-como-membro-do-público’ estou num estado emocional análogo àquele 
em que estão os personagens da ficção perseguidos por monstros segundo as descrições, 
então: estou ocorrentemente horrorizado artisticamente por algum monstro X, digamos 
Drácula, se e somente se 1) estou em algum estado de agitação anormal, fisicamente sentido 
(tremendo, formigando, gritando etc) que 2) foi causado por a) pensamento: de que o 
Drácula é um ser possível; e pelos pensamentos avaliativos: de que b) o dito Drácula tem a 
propriedade de ser fisicamente (e talvez moral e socialmente) ameaçador, como se descreve 
na ficção, e que c) o dito Drácula tem a propriedade de ser impuro, sendo que 3) esses 
pensamentos costumam ser acompanhados pelo desejo de evitar o toque de coisas como 
Drácula. (CARROLL, 1999, p. 45). 

Mas como saber se a reação dos espectadores reais será realmente de horror? Como lidar com as 

prováveis interpretações divergentes? A abordagem de Carroll corresponde à “relação normativa” 

que emerge da relação dialógica entre a obra imanente que propõe uma reação e a recepção, da 

qual se espera alguma resposta, que por sua vez pode ser correspondente ou não. O sistema teórico 

de Carroll se encontra, com efeito, “entre a ficção de horror e o espectador”: 

Não estou preocupado com as relações reais das obras de horror artístico com o público, 
mas, sim, com a relação normativa, a resposta que o público deve dar à obra de horror 
artístico. Creio que podemos ter acesso a ela presumindo que a obra de horror artístico tem 
embutido dentro de si, por assim dizer, um conjunto de instruções acerca da maneira 
adequada como o público deve responder a ela. Essas instruções se manifestam, por 
exemplo, nas respostas dos personagens humanos positivos aos monstros, na ficção de 
horror. (CARROLL, 1999, p. 49). 

Quando Carroll se refere a “um conjunto de instruções acerca da maneira adequada como o público 

deve responder”, é difícil não associar, mutatis mutandis, tal conjunto de instruções às estruturas 

reativo-convidativas e, por consequência, ao leitor implícito de Iser. As abordagens 

cognitiva/avaliativa de Carroll e a fenomenológica de Iser tem em comum a busca pelas “coisas 

mesmas”, interessam-se mais pelo desvelar de um sistema abstruso nos fenômenos que pela 

descrição explicita dos mesmos. Mas isto não impede que se façam certos questionamentos acerca 

da recepção empírica do horror. Afinal de contas, porque um sentimento que em sua forma natural 

é evitado a todo o custo, em sua forma ficcional é tão atraente?  
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Apesar de sugerir um sentimento quase sempre indesejável, o horror ficcional continua a ser 

atraente para o público: “o horror quer transmitir medo ao leitor, coisa que ele por si mesmo 

procura; deseja mostrar-lhe abismos, à cuja beira ele próprio se posta de bom grado” (KAYSER, 

2013, p. 121). Eis o paradoxo do horror. A explicação, da parte do público, gira em torno da 

“curiosidade” e da “experimentação segura” (ou vicária) das reações fisiológicas típicas do 

sentimento, tais como, tensão, contrações musculares, calafrios, entre outras (MUNHOZ; 

STANCKI, 2010, p. 10-11). No caso do cinema, existe até mesmo a possibilidade do horror como 

experiência coletiva, na qual é possível para o espectador acompanhar, não só a ficção, como também 

as reações de terceiros nas salas de exibição (MUNHOZ; STANCKI, 2010, p. 11-12). Para Carroll, 

boa parte da atração passa, de fato, pela curiosidade, pela possibilidade de vislumbrar algo de 

estranho e misterioso – não sendo incomum no gênero a narrativa do tipo “reveladora”, a qual 

desenvolve suas tensões através do desvelamento de enigmas monstruosos, existindo também 

aquelas nas quais nada é revelado e até mesmo as não narrativas, como as gravuras, pinturas, 

esculturas etc. Disto, Carroll enumera três conclusões sugeridas pelo paradoxo do horror: 

Primeira, a atração exercida pela narração de tipo não-narrativo e não revelador no horror 
é explicável, como a narrativa de tipo revelador, fundamentalmente em virtude da 
curiosidade, uma característica dos seres horríficos que decorre de seu estatuto anômalo de 
violações dos esquemas culturais vigentes. Segunda, as criaturas horrendas têm um poder 
tão grande de ajudar a sustentar o interesse nos enredos de revelação justamente pelo fato 
de, sendo anômalas, poderem ser irresistivelmente interessantes. E por fim, com referência 
especial ao paradoxo do horror, os monstros, objetos do horror artístico, são eles próprios 
fontes de respostas ambivalentes, pois, como violações das categorias culturais vigentes, 
são perturbadores e repugnantes, mas, ao mesmo tempo, são também objetos de fascínio 
– mais uma vez, exatamente por transgredir as categorias de pensamento em vigor. Ou seja, 
a ambivalência que o paradoxo do horror anuncia já pode ser encontrada nos próprios 
objetos de horror artístico, que são nojentos e fascinantes, repelentes e atraentes, em razão 
de sua natureza anômala. (CARROLL, 1999, p. 267). 

Alguns dos objetos de horror mais valorizados nos últimos anos são de origem japonesa. Em uma 

onda que se iniciou na segunda metade dos anos de 1990 com jogos eletrônicos como Resident Evil 

(1996) e Silent Hill (1999) e teve seu auge nos anos 2000, sobretudo no cinema, com filmes como 

Ju On (2000) e Ringu (1998) e suas respectivas refilmagens estadunidenses O Grito (2004) e O 

Chamado (2002), o j-horror ganhou popularidade o suficiente para que editoras ocidentais, inclusive 

as brasileiras, resolvessem investir também em mangás de horror. (Até então, editoras brasileiras 

como a Conrad e a JBC davam preferência à publicação de mangás de aventura infanto-juvenis, 

cujas adaptações para a animação – os animês – já haviam alcançado alguma popularidade na 

televisão brasileira). O horror, como o grotesco japonês, é marcado pela presença de fantasmas 

vingativos, maldições e monstros oriundos do folclore e representado na tradição artística nipônica: 

[...] vários mangás de horror tem raízes nos demônios e aparições monstruosas das gravuras 
youkai. As linhas precisas, a composição arrojada e o uso meticuloso de padrões delicados 
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e repetitivos, característicos de todas essas gravuras, tem muita proximidade com o mangá, 
em que o trabalho dinâmico com o traço é a norma e as texturas são aplicadas em tons 
chapados sem modulação. (GRAVETT, 2006, p. 24). 

Não só o j-horror deve muito ao folclore e à tradição pictórica japoneses, como também ao teatro – 

notadamente o kabuki e o nô – absorvendo do mesmo algumas das suas técnicas mais recorrentes:  

Uma delas é a capacidade do ator de congelar-se em poses pitorescas que expressam as 
emoções das personagens [Figura 8]. Essa prática, chamada de mie (que significa “visível”), 
consiste geralmente no enrijecimento dos braços e dos dedos, juntamente com o 
enviezamento e a abertura extrema dos olhos – que, na descrição de Handa (2012), 
“provocam uma impressão de força concentrada e precisa [que] pode até ser grotesca (grifo 
nosso) e sobre-humana, mas insere em si o eixo central da arte kabuki”. Para aqueles 
familiarizados com os filmes de horror japoneses, é fácil perceber a importância do mie na 
representação dos monstros e principalmente dos fantasmas, como se verifica, por exemplo, 
nas aparições do espírito de Sadako, de O Chamado. (CÁNEPA; FERRARAZ, 2012, p. 
10-11). 

O horror nipônico ainda reflete outros aspectos 

contextuais sociológicos, históricos e religiosos que, 

em um contexto japonês, associa-se aos recorrentes 

desastres naturais, às bombas atômicas, às entidades 

espirituais típicas (como os youkais), à rápida 

industrialização e à ascensão tecnológica no país em 

contraste com sua tradicional cultura milenar que, 

entre outros desdobramentos, reforçam as 

narrativas apocalípticas ou pós-apocalípticas japonesas, 

tais como Akira (1989), Battle Royale (2000) e o 

próprio Uzumaki (McROY, 2008, 135-170). Da 

versão fílmica de Uzumaki (2000), pode se, por 

exemplo, deduzir uma crítica do isolacionismo na 

qual a entropia da dissolução absoluta – 

acompanhada pelo horror apocalíptico – também 

traz consigo a transformação social e corporal 

(McROY, 2008, p. 137), que, tanto no mangá, como 

em sua adaptação, são desenvolvidos e encarados 

pelos personagens de maneira pessimista. Muitos destes aspectos ultrapassam nossa abordagem do 

horror e do grotesco em Uzumaki, porém, diante de tudo que tem se tratado neste tópico dedicado 

ao gênero, podemos verificar uma série de coincidências entre o horror e o grotesco que podem 

ser resumidas na própria noção de alheamento defendida por Kayser: 

Figura 8: Ator de Kabuki Ōtani Oniji III, 

Ukiyo-e por Tōshūsai Sharaku (1794) 
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O horror (grifo nosso) nos assalta, e com tanta força, porque é precisamente o nosso mundo 
cuja segurança se nos mostra como aparência. Concomitantemente, sentimos que não nos 
seria possível viver neste mundo transformado. No caso do grotesco (grifo nosso) não se 
trata de medo da morte, porém de angustia de viver. Faz parte da estrutura do grotesco que 
as categorias de nossa orientação no mundo falhem. [...]. Mas quem efetua o estranhamento 
do mundo, quem se anuncia no plano de fundo ameaçador? Só agora alcançamos a 
profundeza última do horror ante o mundo transmutado. Pois as perguntas ficam sem 
resposta. Do “abismo” surgem os animais do apocalipse, demônios irrompem na vida 
cotidiana. (KAYSER, 2013, p. 159).   

O horror, como um dos possíveis efeitos advindos de uma estética grotesca – assim como o riso – 

alimenta-se do “plano de fundo ameaçador” de um mundo alheado, tornado estranho pelo 

animalesco, pelo vegetalesco, pelo mecânico, pela loucura e, mais ainda, pelo monstruoso, que 

podem (ou não) estarem atrelados, de fato, a um monstro horrífico – ameaçador, impuro e factível. 

Expliquemos: nem todo monstro é horrífico, refletindo, antes de tudo, uma desmesura espetacular – 

deformidade misteriosa: 

Se recordarmos a própria etimologia da palavra “monstro”, encontrar-lhe-emos dois 
significados de fundo. Primeiro: a espetacularidade, proveniente do facto de que o monstro 
se mostra para além de uma norma (“monstrum”). Segundo: o mistério, causado pelo facto 
de a sua existência nos fazer pensar numa advertência oculta da natureza e que poderemos 
adivinhar (“monitum”). Todos os grandes protótipos de monstro, os da mitologia clássica, 
como o minotauro ou a esfinge, são ao mesmo tempo maravilhas e princípios enigmáticos. 
São reptos levados a dois campos de especulação que constituem a experiência humana: o 
domínio do “objetivo” (isto é, o mundo fora de nós), e do “subjetivo” (isto é, o nosso 
espírito). Repto, em suma, lançado à regularidade da natureza e àquela outra regularidade 
que se lhe ajusta, a inteligência humana. (CALABRESE, 1987, p. 106).   

Para que um monstro seja horrífico, não basta ser, vale ressaltar, um animal ou demônio do 

“abismo”, precisa também ser tão perigoso quanto o “plano de fundo ameaçador”, precisa, pois, 

ser ele mesmo um vetor de transmutação, de alheamento. Voltando ao exemplo de Mr. Arashi’s 

Amazing Freak Show (1992); temos que, em determinada passagem, Midori encontra um trio de 

cãezinhos abandonados e passa a cuidar deles, dividindo o pouco de comida que tem com os 

filhotes: “Eu serei sua mamãe. Mas não contem a ninguém. Se eles descobrirem, eles vão comer 

vocês.” 74  (1992, p. 12). O receio de Midori se confirma quando um dos atores encontra os 

animaizinhos e os abate a pontapés. A cena é gráfica. Mais tarde, enquanto todos jantam, Midori 

pergunta aos colegas de circo de onde veio a carne do ensopado – chora em desespero quando 

descobre que era a carne dos cãezinhos. Neste trecho de Mr. Arashi’s Amazing Freak Show não há 

horror, ao menos nos diz respeito à teoria de Carroll, mas há muito de grotesco. Junji Ito aponta, 

como suas principais referências, os mangakas de horror Hideshi Hino e Kazuo Umezu, além do 

escritor norte-americano H. P. Lovecraft (NOSTROBLOG, 2015); (IWANE, 1998). Em seu A 

Serpente Vermelha (2007), Hideshi Hino conta a história de uma família atormentada pela aparição 

                                                           
74 Tradução nossa de “I’ll be your mommy. But don’t tell anibody. If they found out, they would eat you.” 
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do estranho réptil que dá nome ao mangá. A serpente, que se esgueira escondida pelos cantos da 

casa isolada, traz consigo o enlouquecimento – fruto do entorpecimento pelo veneno de suas 

picadas. Diz o garoto, protagonista da trama: “Escondida no futon75 da minha irmã havia uma 

serpente vermelho vivo. Eu nunca tinha visto uma igual” (p. 52). Eis um monstro do tipo horrífico, 

do tipo que não faz parte do mobiliário de Mr. Arashi’s Amazing Freak e de muitas outras obras 

grotescas e não horríficas: O grotesco é o mundo alheado, o horror é o mundo alheado pelo monstro. 

Quando levamos em consideração as influências de outros artistas sobre a obra de Ito, uma das 

associações mais explicitas é a estabelecida com o escritor norte-americano H. P. Lovecraft e o seu 

horror cósmico. Na introdução de uma das mais recentes compilações do escritor norte-americano, o 

pesquisador Stefan Dziemianowicz, citando o próprio Lovecraft, resume do que se trata este 

subgênero do horror e das “perguntas sem resposta” que ele suscita:  

Em uma carta de 1927 a Farnsworth Wright, editor de Weird Tales, a revista que publicou a 
maioria de suas histórias, Lovecraft escreveu: “Todos os meus contos na verdade se 
baseiam em uma premissa fundamental de que leis e interesses humanos em geral e 
emoções não têm validade ou significância em meio à vastidão do cosmo como um todo... 
Para alcançar a essência da externalidade real, seja de espaço, tempo ou dimensão, deve-se 
aceitar o fato de que coisas como a vida orgânica, o bem e o mal, amor e ódio, e todos os 
atributos locais de uma raça negligente e temporária como a humana não possuem qualquer 
existência”. [...] Em última instância, isto é o que une toda a ficção de Lovecraft: o terror 
que os personagens (e o leitor, por extensão) sentem quando eles se dão conta dos horrores 
inconcebíveis à sua espera para além do pequeno e cultivado círculo de sua educação. Eles 
vão um pouco além de suas superstições primitivas e são tomados pelo medo aos sons das 
várias e incompreensíveis coisas que estorvam sobre o que não é visto na escuridão a fora.76 
(DZIEMIANOWICZ, 2012, p. i-ii). 

O horror cósmico de Lovecraft encontra, em Uzumaki, um reflexo do tipo de medo que sugere, 

permeado pelo desespero diante do mistério ameaçador e da inevitabilidade do fim, de proporções 

apocalípticas. Sobre a arte de Kazuo Umezu, outra influência para Ito, – que em muitas passagens 

faz recordar o mie do teatro japonês – já foi dito, pelos historiadores dos quadrinhos Dan Mazur e 

Alexander Danner, que “tem uma qualidade primitiva; as figuras são rígidas e parecem congeladas 

para sempre em atitudes de terror, raiva e um árduo esforço, olhos e bocas abertos, cenhos 

franzidos. Mas, em situações de alta emoção, a estranheza de seu estilo visual resulta em imagens 

brutais de beleza e força grotescas (grifo nosso)” (MAZUR; DANNER, 2014, p. 63). Não são incomuns 

                                                           
75 Tipo de colchão tradicional japonês. 
76 Tradução nossa de "In a 1927 letter to Farnsworth Wright, editor of Weird Tales, the magazine that published most 
of his stories, Lovecraft wrote: “Now all my tales are based on the fundamental premise that common human laws 
and interests and emotions have no validity or significance in the vast cosmos-at-large… To achieve the essence of 
real externality, whether of time or space or dimension, one must forget that such things as organic life, good and evil, 
love and hate, and all such local attributes of a negligent and temporary race called mankind, have any existence at all.” 
[…] Ultimately, this is what unites all of Lovecraft macabre fiction: the terror that characters (and by extension, the 
reader) feel when they come to realize the inconceivable horrors that lie in wait just beyond the small, well-lit circle of 
their education, they are little better than superstitious primitives, cowering in fear at the sounds of vast and 
incomprehensible things that lumber about unseen in the surrounding darkness.” 
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os comentários de fãs, de semelhante teor, com relação à obra de Ito, especialmente sobre a sua 

arte em Uzumaki: “sendo extremamente meticuloso, e perfeccionista, esteticamente sua arte é 

belíssima (grifo nosso)” (CAROLINE, 2011). A despeito de seu teor horrífico, logo monstruoso, ao 

qual normalmente se associam juízos de feiura, a arte de Ito (como a de sua influência Umezu) é 

capaz de extrair de seus leitores o adjetivo “bela”. No entanto, a feio e o abjeto continuam ali – são 

cruciais para que os monstros sejam impuros. O que ocorre em Uzumaki é algo tipicamente barroco: 

a turbulência, a transição abrupta através dos valores positivos e negativos do juízo estético. 
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II.5. IDADE NEOBARROCA 

 

Eu parti da convicção de que o gosto neobarroco deriva do fato de que 

a nossa cultura é uma cultura de massa e, sobretudo, que esta cultura 

de massa, por conta da televisão, é orientada através das formas de 

surpresa e originalidade a todo o custo, que por sua vez derivam da 

prevalência em todo o mundo de uma cultura do espetáculo em 

comparação aos setores informativos ou aqueles pedagógicos, que são os 

pontos fortes mais tradicionais das televisões públicas. Se afirmaram, 

ao contrário, as televisões privadas, que insistiram em uma cultura 

popular feita substancialmente do espetáculo.77 

Omar Calabrese78 

 

Em seu livro A Idade Neobarroca (1987) (L'Età Neobarroca, 1987), Omar Calabrese expõe o que ele 

chama de neobarroco: um gosto recorrente no mundo contemporâneo, não necessariamente 

dominante nem diretamente relacionado a um retorno ao barroco do século XVII, mas “um ‘ar do 

tempo’ que alastra a muitos fenômenos culturais de hoje, em todos os campos do saber, tornando-

os parentes uns dos outros, e que, ao mesmo tempo os faz diferir de todos os outros fenômenos 

de cultura de um passado mais ou menos recente” (CALABRESE, 1987, p. 10). Este “ar do tempo” 

caracteriza-se pela costumeira aparição de uma “’forma’ interna específica que pode trazer à mente 

o barroco” (CALABRESE, 1987, p. 27). Estes fenômenos culturais são associados, por Calabrese, 

mesmo quando dispares entre si e sem relação causal explicita, sendo vistos, sobretudo, como 

fenômenos da comunicação: “obras literárias, artísticas, musicais, arquitetônicas. Ou então filmes, 

canções, banda desenhada 79 , televisão. E ainda teorias científicas, tecnológicas, pensamento 

filosófico” (CALABRESE, 1987, p. 22). Seu diagnóstico segue seis critérios: 

Primo: analisar os fenômenos de cultura como textos, independentemente da pesquisa de 
explicações extratextuais. Secundo: identificar neles morfologias subjacentes, articuladas em 
diversos níveis de abstração. Tertio: separar as identificações das morfologias da dos juízos 
de valor de que as morfologias estão investidas pelas diversas culturas. Quarto: identificar o 
sistema axiológico das categorias de valor. Quinto: observar as durações e as dinâmicas tanto 
das morfologias como dos valores que as investem. Sexto: chegar à definição de um “gosto” 
ou de um “estilo” como tendência para valorizar certas morfologias e certas dinâmicas suas, 

                                                           
77 Tradução nossa de: “Io sono partito dalla convinzione che il gusto neobarocco derivi dal fatto che la nostra è una 
cultura di massa e sopratutto che questa cultura di massa, a causa della televisione, si è orientata verso le forme di 
sorpresa e originalità a tutti i costi che derivano dal prevalere in tutto il mondo di una cultura dello spettacolo, rispetto 
al settore di informazione o quello pedagogico che sono più tradizionali punti forti delle televisioni pubbliche. Si sono 
affermate invece le televisioni private che hanno insistito su una cultura popolare fatta sostanzialmente dallo 
spettacolo”. 
78 (CALABRESE, 2006). 
79 Termo português para “histórias em quadrinhos”. 
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talvez através de procedimentos valorizadores que tem, por sua vez, uma morfologia e uma 
dinâmica idênticas às dos fenômenos analisados. (CALABRESE, 1987, p. 34). 

 

Uma das formas de se delimitar o gosto neobarroco se dá pela observação das categorias positivas e 

negativas do juízo estético e de suas variações no âmbito da fruição das obras (ou textos). Na primeira 

coluna da tabela (Figura 9) temos as categorias de discursos valorativos, na segunda, as qualidades 

de juízo. Na terceira e na quarta estão os polos, positivos e negativos, da disjunção categorial 

“segundo um eixo de contraditoriedade dos dois termos” (CALABRESE, 1987, p. 38). Esta tabela 

cumpre função expositiva ao elencar um rol de valores constitutivos de um sistema de relações, 

diretas e obliquas, não sendo, pois, o único possível: 

[...] O tipo de juízo expresso pela tabela põe em ordem, homologa, classifica certas 
polaridades com certas outras. É por isso, também ele, no seu conjunto, um tipo de sistema 
axiológico, mas não o único. Outros tipos poderão homologar as polaridades categoriais 
de outro modo, por exemplo, invertendo de vez em quando o valor de cada um dos termos. 
Finalmente, a última observação. A tabela perspectiva uma lista de categorias. E dissemos 
que elas passam por vários tipos de homologações. Mas a homologação não acontece 
sempre ao mesmo tempo. É o discurso que a constrói. Discurso que também se lança, pois, 
a pôr em fila os termos categoriais, partindo habitualmente de um deles. Por exemplo, o 
verso “belo era, louro, e de gentil aspecto” parte da categoria estética para a homologar 
com a morfológica e a tímica, às quais depois outros versos acrescentarão a ética. O 
discurso, por outras palavras, canaliza os valores, partindo de uma perspectiva valorativa. 
Assim, são as diferentes homologações e as diferentes perspectivas que permitem construir 
diversas tipologias de sistemas axiológicos. (CALABRESE, 1987, p. 38).  

Um objeto de arte, como uma história em quadrinhos, pode suscitar, diante de um super-herói 

protagonista, um juízo sobre sua forma – logo morfológico – que exalte sua conformidade. Esta 

mesma conformidade pode ainda, mantendo-se na coluna valorativa positiva, ser associada ao bom 

(categoria ética), ao belo (estética) e ao eufórico (tímica). Temos, com efeito, do ponto de vista 

valorativo, um protagonista conforme, bom, belo e eufórico. E não seria surpreendente que seu 

maior rival, o vilão da história, fosse, ao contrário, disforme, mau, feio e disfórico. Eis um modelo 

estável, de oposições claras, ou clássico. Diferenciando-se dele, expressando turbulentas variações, 

temos o barroco: 

Figura 9: Tabela de Juízos (CALABRESE, 1987, p. 37) 
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Por “clássico” entenderemos substancialmente categorizações dos juízos fortemente 
orientadas para as homologações estavelmente orientadas. Por “barroco” entenderemos, 
pelo contrário, categorizações que “excitam” fortemente a ordenação do sistema e que o 
desestabilizam em algumas partes, que o submetem a turbulências e flutuações e que o 
suspendem quanto à resolubilidade dos valores. (CALABRESE, 1987, p. 39). 

Como coloca Affonso de Sant’Anna (2000), a passagem do clássico ao barroco é a passagem do 

quadrado à elipse, das colunas clássicas às salomônicas (de fuste80 helicoidal), do liso ao rugoso, do 

continuo ao descontínuo. Vale ressaltar, porém, que não há uma oposição direta entre as duas 

tendências: o barroco não é um anticlássico (CALABRESE, 1987, p. 115), mas um rebaixamento ou elevação 

bruscas da racionalidade da linha reta, do quadrado e do círculo, transmutando-os em passionais 

curva, retângulo e elipse. A poesia de Gregório de Matos pode variar da elevação lírico-religiosa ao 

rebaixamento satírico que lhe rendeu a alcunha de “Boca do Inferno”. As “turbulências” que 

demarcam o barroco do século XVII, muitas vezes, são também grotescas. Seu alheamento típico 

se dá, por exemplo, na aparente contradição entre elementos conformes e disformes:  

A transgressão é um traço propriamente barroco, na medida em que este estilo, 
historicamente figurado como dominante no século dezessete, acolhe a contradição entre 
aspectos matemáticos e abstratos (na arquitetura e no urbanismo, o rigor no planejamento 
das ruas e no traçado das paisagens) e aspectos rebeldes, antimecânicos, sensuais – tanto 
na escultura e na pintura quanto nas roupas e nos costumes sexuais. No que alguns 
entendem como variante grotesca do barroco, a transgressão assume a forma de uma 
heterogeneidade forte, em geral chocante. (SODRÉ; PAIVA, 2002, p. 24). 

Já não há uma Contrarreforma, mas estas características típicas do barroco daqueles tempos 

permanecem na idade neobarroca, principalmente pelo caráter espetacular da cultura contemporânea, 

responsável pelo pontapé inicial do trabalho de Calabrese – expresso em abundância na cultura 

pop – na qual até mesmo os monstros adquirem novas configurações: 

[...] segundo a homologação “mais ordenada”, se tratará [os monstros] de seres em principio 
disformes e, por isso, maus, feios, disfóricos. Mas podem dar-se mutações na homologação: 
qualquer um pode começar a dizer que o monstro é perfeitamente conforme e, então, 
perfeitamente belo, mas também disfórico e, então, substancialmente mau. [...] os novos 
monstros, longe de se adaptarem a quaisquer homologações das categorias de valor, 
suspendem-nas, anulam-nas, neutralizam-nas. Apresentam-se como formas que não se 
consolidam em qualquer ponto do esquema, que não se estabilizam. São, portanto, formas 
que não tem propriamente uma forma, andam antes a procura de uma. (CALABRESE, 
1987, p. 108). 

Disto se compreende a convivência, em obras contemporâneas, entre o monstro horrífico feio e 

um tipo de beleza, entre o fóbico e o esteticamente atrativo, não homologadas pelos padrões 

clássicos, tampouco opostos aos mesmos, mas turbulentos e espetaculares. Em entrevista 

concedida em 1998, Junji Ito fala sobre a relação entre beleza, grotesco e horror em sua obra: 

                                                           
80 Segmento da coluna posicionado entre o capitel (topo) e a base. 
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AKIKO IWANE: Você tem ideias brilhantes para as suas histórias, mas quando se trata de 
mangá, o papel da sua arte não deve ser subestimado. Em obras como Tomie e Shibito no 
Koi Wazurai (O Estranho Amor pela Morte), você faz com que tanto o grotesco quanto o belo 
exerçam uma fascinação similar (grifo nosso). É essa sua intenção? 

JUNJI ITO: Eu gosto de pintar ambos esses extremos, ou extremamente feio ou 
extremamente belo. Neutralidade não tem a menor graça (grifo nosso). Eu considero um desafio 
tentar ver o quão estranho eu consigo desenhar uma coisa ou o quão belo eu consigo 
desenhar outra. Se tratando de monstros, há o prazer de imaginar como eles devem 
aparentar. Seria legal desenhar algo tão bizarro quanto o que H.R. Giger, o designer de 
Alien, faz. Eu não faço a menor ideia de onde vem toda aquela imaginação dele. [risos]81  

(IWANE, 1998). 

A aversão à neutralidade e a oscilação extrema e abrupta que marcam a obra de Ito e que também 

a tornam digna de fascinação e espetacularidade (também presentes, como vemos, na obra artística 

de H. R. Giger), ressaltam a turbulência neobarroca – gosto recorrente no mundo cultural 

contemporâneo e cujas características são úteis para nós, tendo-se em vista uma investigação da 

concretização do efeito de horror na recepção. Muitas das estratégias presentes no mangá são do 

tipo gráfico-formal e são análogas a muitos dos recursos tipicamente barrocos: 

À medida em que a Renascença evolui para o barroco, a preferência se volta das formas 
circulares para as ovais, do quadrado para o retângulo, criando “tensão nas proporções”. 
Pode-se observar isto especialmente nas plantas das salas, pátios e igrejas. Numa área 
circular as forças visuais irradiam-se simetricamente em todas as direções, enquanto na oval 
ou na retangular há tensão dirigida ao longo do eixo maior. [...] O barroco prefere as 
proporções mais delgadas ou mais achatadas. Elas contém mais tensão; parecem versões 
comprimidas ou alongadas de oblongos de proporções mais simples. (ARNHEIM, 2015, 
p. 420-421). 

O neobarroco, a despeito de pertencer a um contexto diverso do barroco, recebe seu nome graças 

às características que herdou daquele. Nos interessaremos aqui sobretudo pelas características de 

caráter formal, responsáveis pelo dinamismo barroco, cujas tensões gráficas aparecem em 

abundância em nosso corpus – lembremos que Uzumaki é a espiral do horror. 

 

 

 

 

 

                                                           
81 Tradução nossa de “AI: You have great ideas for stories, but when it comes to your manga, your artwork shouldn’t 
be neglected. In manga such as Tomie and Shibito no Koi Wazurai (The Tangled Love of the Dead), you render both 
the grotesque and the beautiful with equal fascination. Is this your intention? 
JI: I enjoy drawing both extremes, extremely ugly or extremely beautiful. Plain faces are no fun. I consider it a challenge 
to see how strange I can draw something, or how beautifully I can draw something. When it comes to monsters, there’s 
the pleasure of imagining how it should look. It’d be great to draw something as ugly as the artwork of the designer of 
Alien, H.R. Giger. I have no idea how he goes about thinking up his ideas, though. [laughs].” 
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II.6. ESPIRAIS E FRACTAIS 

 

Formas espiraladas são encontradas tão frequentemente que é 

impossível até mesmo nomear a variedade de suas manifestações... nosso 

mundo é espiral. De qualquer forma, temos um longo caminho a seguir 

explicando o mistério de como as espirais emergem e persistem.82 

Nicolas Bourbaki83 

 

Uma espiral, para a Matemática, é uma curva plana traçada a partir e ao redor de um polo (ou ponto) central 

fixo do qual se afasta continuamente (LOCKWOOD, 1961, p. 173). O raio de afastamento da curva 

com relação ao polo central pode ou não seguir algum padrão matemático, conferindo à espiral, 

em caso positivo, um nome específico. Caso o raio seja constante, por exemplo, teremos uma espiral 

arquimediana que, como o nome sugere, foi descrita pela primeira vez pelo matemático e filósofo 

grego Arquimedes (287 a.C.-212 a.C.). Uma espiral também pode possuir um raio que se expande 

seguindo uma proporção logarítmica – eis a espiral logarítmica – descrita sobretudo pelo matemático 

suíço Jacques Bernoulli (1654-1705), que também a chamava de Spira Mirabilis, ou “Espiral 

Maravilhosa”. O nome foi dado diante do deslumbramento do matemático com sua beleza (LIVIO, 

2015, p. 137). Para a Spira Mirabilis, o matemático dedicou sua máxima mais famosa: Eadem mutata 

resurgo, “Ainda que mudada, ressurjo” – frase que ostenta em seu túmulo: 

O lema descreve uma propriedade fundamental exclusiva da espiral logarítmica – ela não 
altera seu formato à medida que seu tamanho aumenta. Esta característica é conhecida 
como autossimilaridade (grifo nosso). Fascinado com essa propriedade, Jacques escreveu que 
a espiral logarítmica “pode ser usada como um símbolo tanto de vigor e constância na 
adversidade quanto do corpo humano, o qual, após todas as mudanças, até mesmo após a 
morte, será restaurado ao seu exato e perfeito ser”. [...] A natureza ama espirais logarítmicas. 
De girassóis, conchas do mar [Figura 11] e redemoinhos a furacões e galáxias espirais 
gigantes, parece que a natureza escolheu essa forma magnífica como seu “ornamento” 
favorito. O formato constante da espiral logarítmica em todas as escalas de tamanho se 
revela com beleza na natureza na forma de minúsculos fósseis ou de organismos 
unicelulares conhecidos como foraminíferas. Embora as conchas espirais neste caso sejam 
compostas (e não um tubo contínuo), imagens de raios X da estrutura interna desses fósseis 
mostram que o formato da espiral logarítmica permaneceu inalterado por milhões de anos. 
(LIVIO, 2015, p. 137-138). 

                                                           
82 Tradução nossa de: “Spiral forms are encountered so frequently that it’s impossible even to name the variety of their 
manifestations… our world is spiral. However, we have a long way to go in explaining the mystery of how spirals 
emerge and persist”. 
83 (BOURBAKI apud BOYADZHIEV, 1999, p. 23). 
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A presença constante das espirais logarítmicas na natureza inspira, neste caso, um sentimento de 

ordem que é ressaltado pela capacidade humana de detectar, no universo, a presença de 

determinados padrões repetitivos que alicerçariam, em nossa interpretação cósmica, um caráter 

racional, organizado e transcendente.  Se retomarmos à tabela da Figura 9, podemos deduzir da 

forma um juízo estético que homologa o ideal clássico de beleza: a espiral logarítmica, neste caso, 

é conforme, boa, bela e eufórica. Ademais, a beleza clássica também está relacionada, 

tradicionalmente, com um ideal matemático convergente à espiral logarítmica: a seção áurea. O 

“número de ouro” é uma constante irracional representada pela letra grega Φ (Phi ou Fi) de valor 

normalmente arredondado para 1,618. Desta proporção podem ser deduzidos quadrados e 

retângulos que, juntos, formam uma variedade de espiral logarítmica: a espiral áurea (Figura 10). A 

seção áurea tem sido utilizada na pintura, 

arquitetura, música e outras artes há 

séculos como cânone estético. 

Contudo, a “estética da matemática” 

também abarca, para além de um ideal de 

ordenação, as dimensões caóticas, 

aleatórias e fractas da natureza 

(CALABRESE, 1987, p. 134-135). Ora, a 

possibilidade de se calcular e até mesmo de 

se aplicar espirais – especialmente a áurea 

– em obras de arte, não significa, necessariamente, a possibilidade de compreender e calcular a 

natureza em sua concretude, na qual muitos dos sistemas expressam uma aleatoriedade caótica 

como, por exemplo, a encontrada no contorno dos continentes – como calcular o comprimento 

exato da costa brasileira, haja vista que a geometria regular euclidiana não fornece o suporte 

necessário para que se mensure sua irregularidade natural? Para dar conta desta e de muitas outras 

questões, eis que surge a geometria fractal: 

O nome “fractal” (do latim fractus, que significa “quebrado, fragmentado”) foi inventado 
pelo famoso matemático polonês-franco-americano Benoit B. Mandelbrot e é um conceito 
fundamental na geometria da natureza e na teoria dos sistemas extremamente irregulares 
conhecidos como caos. [...] O gigantesco salto mental de Mandelbrot na formulação da 
geometria fractal estava principalmente no fato de que ele reconheceu que todos esses 
complexos zigue-zagues não são simplesmente um incomodo, mas, frequentemente, a 
característica matemática principal da morfologia. A primeira percepção de Mandelbrot foi 
sobre a importância da autossimilaridade (grifo nosso) – o fato de muitas formas naturais 
mostrarem sequencias infinitas de motivos que se repetiam dentro de motivos em muitas 
escalas. (LIVIO, 2015, p. 241-242). 

Figura 10: Espiral Áurea 
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Ou seja, os fractais compartilham com as espirais clássicas o atributo da autossimilaridade. Ademais, 

são três as propriedades dos objetos fractais – naturais ou artificiais – enumeradas por Omar 

Calabrese, sintetizadoras de sua recorrente valorização estética:  

A primeira é o seu caráter casual, não no sentido vagamente inquietante e metafisico que se 
dá a esta versão quando é invocada para justificar a impossibilidade de previsão de um 
fenômeno, mas no significado cientifico de pseudo-aleatoriedade, ou de casualidade primária. Ou 
seja: o acaso como é definido no cálculo das probabilidades, e que é artificialmente 
introduzido em qualquer sistema simulado. Em informática, este tipo de operação de 
dominante casual chama-se randomização. Randomizar uma coleção de objetos significa, por 
exemplo, substituir sua ordem original por uma outra qualquer ordem escolhida ao acaso, 
mas sempre ordenada e prevista estatisticamente. A segunda é, pelo contrário, o seu caráter 
escalante. Entende-se por esta palavra o facto de que os objetos fractais têm uma forma ou 
uma estrutura irregular, mas esta repete-se sempre quase igual, tanto no conjunto como nas 
suas partes, e em qualquer escala que se observe o objeto analisado. A terceira, por fim, é 
o seu caráter teragónico. Isto significa que que os objetos fractais tem sempre uma forma 
poligonal “monstruosa”, ou seja, com elevadíssimo número de lados. Um “terágono” é, de 
facto, um polígono desse gênero, e o nome indica, com a sua etimologia grega, tanto um 
monstro (teras) como um prefixo numérico (tera), que actualmente designa no sistema 
decimal o número 1012 e é o último prefixo verbal existente para “dizer” uma potência de 
dez. (CALABRESE, 1987, p. 138).  

Graças ao rápido avanço a partir das investigações de Benoit Mandelbrot (1982), principalmente 

devido ao aprimoramento da informática (e, por consequência, da possibilidade de se fazer cálculos 

cada vez mais extensos e complexos), a geometria fractal hoje é um ferramenta chave na medição 

aproximadas da absorção de carbono pelas florestas, na análise das ondas dos eletrocardiogramas, 

nas oscilações do mercado financeiro e até 

mesmo nos efeitos especiais em computação 

gráfica, cada vez mais utilizados no cinema 

(FRACTALS, 2011). Mesmo assim, os fractais 

ainda são recorrentemente associados ao seu 

histórico como “monstros matemáticos”, 

responsável pelas alusões ao mistério e à 

incomensurabilidade cósmica, ao mesmo tempo 

em que sua geometria aponta para uma suposta 

ordem universal abstrusa, cujo acesso humano é 

limitado, mas crescente. Como observa 

Calabrese, os avanços na geometria fractal, iniciados por Mandelbrot, bem como os outros estudos 

ligados à Teoria do Caos e à Segunda Lei da Termodinâmica, resultaram em um grande impacto, não só 

no mundo científico, como na cultura geral e na arte do século XX (BRISSAC, 2010). Alguns destes 

desdobramentos foram investigados por Rudolf Arnheim em seu trabalho intitulado Entropy And 

Art: An Essay On Disorder And Order (1971) (Arte e Entropia: Um Ensaio sobre a Ordem e a Desordem). 

Figura 11: Concha de náutilo 
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Neste ensaio, Arnheim identifica duas tendências na arte do século XX, uma identificada com a 

ordem, cujos desdobramentos visuais tendem à simplicidade e à harmonia das formas e outra 

identificada com a desordem, cujos desdobramentos tendem à complexidade e à tensão visual 

(ARNHEIM, 1971, p. 9). Ambas as tendências, apesar de diferentes e aparentemente opostas, tem 

uma fonte comum, relacionada à noção de entropia – conceito oriundo da termodinâmica, 

responsável por medir o grau de desordem das partículas em um sistema físico. Fora dos circuitos 

da Física, na cultura geral, o termo passou a ser associado às mais variadas transições entre ordem 

e desordem, não apenas as físico-químicas: 

Nas artes contemporâneas, nota-se o uso não tão bem controlado de pinceladas e 
borrifadas de tinta, enquanto que nas esculturas tende-se à espontaneidade das texturas ou 
superfícies de vários materiais e objetos encontrados ao acaso. Sintomas similares em 
outros campos das artes são o uso de sequências aleatórias de palavras ou páginas na 
literatura, ou uma performance musical interpretando nada mais do que apenas o silêncio 
para que então a plateia possa ouvir barulhos exteriores, como, por exemplo, o que se passa 
na rua. [...] Se durante o século passado isto serviu para diagnosticar, explicar e lamentar a 
degradação da cultura, há agora uma razão positiva que justifique a arte “minimalista” e os 
prazeres do caos.84 (ARNHEIM, 1971, p. 10). 

Talvez, os “prazeres do caos” estejam relacionados à dinâmica que a passagem de um sistema 

organizado para um menos organizado (entropia) sugere. E esta passagem, cabe frisar, é uma 

passagem fisicamente turbulenta (MANDELBROT, 1982, p. 97) e a turbulência, quando 

representada na arte, faz recordar o barroco. Vale ressaltar que tal processo dinâmico, de dimensão 

fracta, é abundante no mundo natural e tem grande apelo aos sentidos, inclusive à visão: 

Os objetos naturais frequentemente possuem forte dinâmica visual, pois suas formas são 
os indícios das forças físicas que os criaram. O movimento, a expansão, a contração, o 
processo de crescimento – todos eles se manifestam como formas dinâmicas. A curva 
altamente dinâmica de uma onda oceânica [Figura 12] é o resultado do impulso para o alto 
da água que se curva, devido a atração oposta da gravidade. As marcas das ondas na areia 
molhada da praia devem seus contornos ondulados ao movimento da água; e nas 
convexidades expansivas das nuvens e nas elevações e contornos interrompidos das 
montanhas percebe-se imediatamente a natureza das forças mecânicas que os geraram. 
(ARNHEIM, 2015, p. 400). 

Ao menos no que diz respeito à visualidade, a ostensiva presença de volutas, curvas, elevações e 

demais formas dinâmicas não só faz referência ao barroco, como também se faz notável na arte 

japonesa (ARNHEIM, 2015, p. 411). Como vimos em Hiroshige (Figura 5), é uma das 

características das gravuras ukiyo-e. E foi em um dos mais icônicos artistas de ukiyo-e e de toda a 

                                                           
84 Tradução nossa de “In modern painting we note the more or less controlled splashes and sprays of paint, in sculpture 
a reliance on chance textures, tears or twists of various materials, and found objects. Related symptoms in other 
branches of art are the use of random sequences of words or pages in literature, or a musical performance presenting 
nothing but silence so that the audience may listen to the noises of the street outside. […] If during the last century it 
served to diagnose, explain, and deplore the degradation of culture, it now provides a positive rationale for “minimal” 
art and the pleasures of chaos.” 
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arte japonesa que Mandelbrot encontrou um dos mais notáveis usos da geometria fractal nas artes: 

em uma das gravuras (Figura 12) da coleção Fugaku Hyakkei (1834) (Cem Visões do Monte Fuji), de 

Katsushika Hokusai – o primeiro a consagrar a palavra mangá (ver tópico II.1). Para Mandelbrot, 

Hokusai tinha um “olhar para os fractais”: 

É claro que ele era um artista japonês bastante cultuado, mas ele, ao meu ver, merece uma 
fama muito maior pelo seu refinadíssimo “olhar para os fractais”. O pintor Turner “tinha 
um olhar” para a luz sob a neblina. Pode-se dizer que pintores “cubistas” de meados de 
1900 também tinham “um olhar” para formas simples que haviam adquirido dimensão 
muito antes deles próprios. A princípio, aqueles pintores davam ênfase a perspectivas de 
cenários cujos olhos melhor se beneficiavam. Hokusai foi de certa forma mais ousado por 
ter se deixado atrair por formas que permaneceram abstratas por muito tempo após a sua 
morte.85 (MANDELBROT, 2004, p. 147). 

 

 

Mandelbrot verificou que, nas gravuras de Hokusai, haviam representações de elementos naturais 

a partir do princípio da autossimilaridade dos fractais. O princípio da autossimilaridade foi 

especialmente útil no desenho de ondas, montanhas, vegetação, nuvens e mesmo o posicionamento 

de pássaros. O matemático interessou-se sobretudo pelas ondas e fez, com a ajuda de 

computadores, uma análise (Figura 13) de sua representação na obra aqui reproduzida. Mandelbrot 

                                                           
85 Tradução nossa de “Of course, he was a celebrated Japanese artist but to my mind deserves even higher fame for 
his extraordinarily refined "eye for fractals." The painter Turner "had an eye" for light through the fog. The "cubist" 
painters around 1900 can be said to have had "an eye" for simple shapes that have been fully formalized long before 
their time. Presumably, those painters favored scenes that their eye favored. Hokusai was in a way more adventurous 
because he let his eye be attracted by shapes that were not formalized until long after his death.” 

Figura 12: Fugaku Hyakkei (Cem Visões do Monte Fuji), Katsushika Hokusai, 1834 
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verificou que os desenhos de Hokusai já utilizavam o princípio de autossimilaridade escalante para 

representar as ondas marítimas – lembremos que “a curva altamente dinâmica de uma onda 

oceânica é o resultado do impulso para o alto da água que se curva, devido a atração oposta da 

gravidade” (ARNHEIM, 2015, p. 400) – ou seja, como vemos nas ilustrações da Figura 13, as 

oscilações na espuma das ondas nada mais são do que pequenas ondas cujas derivações resultam 

em ondas ainda menores. O mesmo princípio pode ser observado nas configurações da vegetação, 

no Monte Fuji, nas nuvens e nos pássaros – todos obedecem um princípio formal derivativo, tal 

como aparecem na realidade concreta – daí a sua verossimilhança, sua naturalidade como arte. A 

propósito, um retorno à Figura 5 demonstra que tais configurações não eram privilégio de Hokusai, 

mas também são abundantes na obra de Hiroshige. 

 

 

Em seu livro Introduction to Japanese Horror Film (2008) (Introdução ao Filme Japonês de Horror), Jay 

McRoy dedica um capítulo à adaptação cinematográfica de Uzumaki (Andrey Higuchinsky, 2000) 

e nele aponta para algumas referências externas à obra cinematográfica. Chama a atenção que boa 

parte destes apontamentos também possuem correspondência no original em quadrinhos, nosso 

corpus. Estas referências também dizem respeito à geometria fractal: 

[...] o sistema caótico que constitui o Uzumaki de Higuchinsky entrelaça-se efetivamente 

com obras como A Geometria Fractal da Natureza (1982), de Benoit Mandelbrot, e Fractais 

– Os Padrões do Caos: Descobrindo Uma Nova Estética da Arte, Ciência e Natureza 

(1992), de John Briggs. Formações caóticas e não euclidianas que os matemáticos 

inicialmente patologizaram como capazes de desencadear uma “galeria de monstros” 

(Mandelbrot 1982: 3), vórtices que se “redimensionam” e configurações “auto-similares” 

Figura 13: “Do mar plano à grande onda. A partir do centro, em sentido 

anti-horário. (MANDELBROT, 2004, p. 152) 
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aparentemente “invariáveis sob certas transformações de escala”. [...]. Tal como John 

Briggs observou, antropólogos há muito tempo têm sondado as potencialidades 

metafóricas dessas imagens fractais, compreendendo-as como um simbolismo de 

“atividade nas barreiras correntes entre a ordem e o caos” e como “um símbolo antigo 

referente ao labirinto, um tortuoso caminho da jornada rumo ao núcleo do ser” (1992: 

113).86 (McROY, 2008, p. 157-158). 

Ademais, retomando, junto com a forma da espiral e os fractais, à idade neobarroca, levando-se 

em consideração as diferentes homologações do juízo estético (Figura 9), temos que, juízos 

positivos e negativos com relação aos vórtices são encontrados, tanto em obras de arte, como na 

observação da natureza: 

Como, então, Higuchinsky mobiliza a imagem do vórtice em Uzumaki? Em Vendo a 

Natureza: Encontros Deliberados com o Mundo Visível, Paul Krafel defende que um 

diálogo expansivo entre “espirais ascendentes” (ou fractais auto-semelhantes em processo 

de escalonamento que encorajam a criatividade, multiplicidade e regeneração) e “espirais 

descendentes” (vórtices girando inevitavelmente em direção à entropia, dissolução e morte) 

se constitui como parte do mundo natural (1999: 63). Tal conceptualização se entrelaça 

positivamente com o filme de Higuchinsky, especialmente se levar em conta a abundância 

de vórtices naturais, sobrenaturais e narratológicos em Uzumaki. A maioria dos vórtices de 

Uzumaki aparentemente entram em conformidade com a noção de “espirais descendentes” 

de Krafel, na mesma proporção que as instituições e personagens são em sua maioria 

espetacularmente destruídos pela praga apocalíptica dos padrões giratórios87. (McROY, 

2008, p. 158). 

Porém, para se saber se estas referências, constituintes de um repertório cujas estratégias dele 

deduzidas podem fazer valer tais alusões às espirais e ao fractais, encontram correspondência em 

Uzumaki, somente efetuando a análise do corpus a fim de compreender como suas estruturas reativo-

convidativas são capazes de sugerir, no leitor, a concretização de uma reação especifica: o efeito de 

horror. 

 

                                                           
86 Tradução nossa de “[…] the chaotic system that is Higuchinsky’s Uzumaki intersects effectively with works like 
Benoit Mandelbrot’s The Fractal Geometry of Nature (1982) and John Briggs’ Fractals – The Patterns of Chaos: 
Discovering A New Aesthetic of Art, Science, and Nature (1992). Chaotic, non-Euclidean formations that 
mathematicians initially pathologized as capable of unleashing a ‘gallery of monsters’ (Mandelbrot 1982: 3), vortexes 
are ‘scaling’, ‘self-similar’ configurations seemingly ‘invarient under certain transformations of scale’. […] As John 
Briggs notes, anthropologists have long probed the metaphorical potentialities of these fractal images, understanding 
them as symbolic of ‘activity in the life-giving boundary between order and chaos’ and as ‘the ancient symbol for the 
labyrinth, the twisted pathway to a journey to the core of being’ (1992: 113).” 
87 Tradução nossa de “How, then, does Higuchinsky mobilse the image of the vortex in Uzumaki? In Seeing Nature: 
Deliberate Encounters with the Visible World, Paul Krafel argues that an expansive dialogue between ‘upward spirals’ 
(or self-similar, scaling fractals that encourage creativity, multiplicity and regeneration) and ‘downward spirals’ (vortexes 
whirling inevitably towards entropy, dissolution, death) constitute much of the natural world (1999: 63). Such a 
conceptualisation intersects productively with Higuchinsky’s film, especially given Uzumaki’s abundance of natural, 
supernatural, and narratological vortexes. Most of Uzumaki’s vortexes seemingly conform to Krafel’s notion of 
‘downward spirals’, as do the institutions and characters most spectacularly destroyed by the apocalyptic plague of 
whirling patterns.” 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

O HORROR E O GROTESCO EM UZUMAKI 

 

 

 

 

 

(UZUMAKI, 1998, Vol. 3, p. 199) 
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III. O HORROR E O GROTESCO EM UZUMAKI 

 

Desde aquela minha primeira aula na Universidade até aqui, consegui 

salvar – como é comum nos incêndios e em outras catástrofes súbitas – 

só dois pontos. Um, o enunciado do tema titular deste curso; outro – 

que vez ou outra quis recordar –, meu propósito de não fazer um 

caminho retilíneo, mas desenvolver meu pensamento em círculos 

sucessivos de raio minguante, numa rota, portanto, espiral. Isso nos 

permite e nos obriga a apresentar cada questão primeiro em sua forma 

mais vulgar e menos rigorosa, mas mais compreensível, seguros de que 

sempre a veremos de novo, sendo tratada de maneira mais enérgica e 

formal nalgum círculo interior. Assim, dizia eu, muitas coisas que em 

sua primeira aparição dão a impressão de ser só uma frase ou uma 

trivialidade, reaparecem outra vez, como que melhoradas pela fortuna, 

com aspecto mais grave e original.  

José Ortega y Gasset88 

 

Ainda fazendo referência à estratégia do filósofo espanhol, nos deparamos com o cumprimento de 

nosso objetivo maior: analisar o mangá Uzumaki a fim de compreender como a estética grotesca, expressa pela 

obra em questão, colabora para a concretização do efeito de horror na recepção. Ora, de forma semelhante 

àquela descrita por Ortega y Gasset (2016), percorremos neste projeto um caminho não retilíneo, 

mas em vórtice, apresentando os pontos sensíveis de nosso problema com a expectativa de retoma-

los mais adiante, de forma mais próxima do centro de uma espiral, não a do pensamento filosófico, 

mas a do horror. Eis o momento de analisar o horror e o grotesco em Uzumaki. Muito do que foi 

exposto nos capítulos anteriores reaparecerá neste em sua forma mais especifica e natural, impressa 

no corpus mesmo; e as estratégias (no sentido iseriano), que sugerem o efeito de horror na recepção, 

abstrusas no mangá, serão por nós desveladas e expostas ao necessário escrutínio graças, devemos 

ressaltar, às ferramentas metodológicas convocadas (ver Capítulo I). 

Da relação de causalidade entre uma estratégia proposta pelo mangá e um efeito sugerido pela 

mesma na recepção, historicamente discernível, temos, pois, seu caráter intencional. Ademais, 

temos, entre ambos, um leitor implícito, ou seja, uma construção teorética capaz de realizar as 

operações necessárias para a concretização do efeito de horror intencionado pela obra. Assim 

compreende-se quais são os papeis do horror e do grotesco no ato de leitura de Uzumaki: A Espiral 

do Horror. Revisemos, pois, nossos objetivos específicos: (1) compreender como se concretiza o sentimento 

                                                           
88 (ORTEGA Y GASSET, 2016, p. 71). 
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de horror e como isto se dá em Uzumaki; (2) compreender quais são as configurações típicas da estética grotesca e 

como ela se apresenta em Uzumaki; (3) investigar o contexto familiar à Uzumaki, a cultura da qual o mangá 

emergiu, constituinte do repertório, o registro dos padrões historicamente estabelecidos e, em grande parte, responsáveis 

pelas estruturas reativo-convidativas do corpus. Tratamos nos capítulos anteriores de “como se concretiza 

o sentimento de horror”, de “quais são as configurações típicas da estética grotesca” e do “contexto 

familiar à Uzumaki”, resta-nos, no presente capítulo, expor como as respostas para estas perguntas 

nos ajudam a responder as perguntas que emanam de nosso corpus. 

Analisamos neste capítulo os três volumes de Uzumaki: A Espiral do Horror, em três partes: III.1. 

Volume Primeiro: Cicatriz, III.2. Volume Segundo: Farol Negro e III.3. Volume Terceiro: Caos.  Buscamos 

desvelar as estruturas reativo-convidativas que retomam as tradições da estética grotesca e do gênero 

horror a fim de extrair de seu interior as operações responsáveis pelo efeito de horror na recepção. 

A análise é acumulativa, leva em consideração a serialidade do mangá seguindo a ordem de leitura 

e baseia-se nos movimentos de antecipação e retrospecção do círculo hermenêutico. Nos dedicamos, 

principalmente, às páginas e vinhetas-chave – aquelas nas quais nossos pontos de interesse aparecem 

com maior ênfase. Evitamos com isso a repetição excessiva e pouco produtiva para a análise. Em 

determinado capítulo, por exemplo, o animalesco grotesco, como estratégia reativo-convidativa 

para o horror, é tratado com maior ênfase, enquanto em outro capítulo, as turbulências no juízo 

estético, típicas do neobarroco, são um aspecto de maior interesse. Por fim, devemos recordar que 

os mangás seguem uma ordem de leitura da direita para a esquerda. 
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III.1. VOLUME PRIMEIRO: CICATRIZ 

 

 

 

Capítulo 1 – Maníacos por Espiral Parte 1 

 

Por ser o primeiro capítulo, este nos oferece, de início, a oportunidade de uma abordagem 

panorâmica do problema. Uzumaki: A Espiral do Horror começa, como muitas vezes ocorre nas 

histórias em quadrinhos, com uma vinheta de enquadramento aberto, capturando aquele que 

parece, logo à primeira vista, o cenário geral da história: a cidade de Kurouzu. Sabemos disto (de sua 

importância para a história) não só por causa desta e das outras grandes vinhetas paisagísticas, mas 

também graças as primeiras narrações da menina Kirie, que se dirige ao leitor: “O que eu vou contar 

para vocês (grifo nosso) agora... É a história sobre os fatos muito estranhos (grifo nosso) que 

aconteceram nesta minha terra natal” (UZUMAKI, 2006, Vol. 1, p. 3). O leitor implícito nestas 

primeiras vinhetas saberá que estes “fatos muito estranhos”, anunciados pela narradora-

personagem, têm algo a ver com a forma da espiral e, mais ainda, estão lá com o objetivo de lhe causar 

horror; afinal de contas, os vocábulos “espiral” e “horror” fazem parte do título da série e são 

Figura 14: Uzumaki, 2006, Volume I, Cicatriz 
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reforçados, não só pelas formas espiraladas abundantes na ilustração da capa do primeiro volume 

(Figura 14), como também pela fonte utilizada no título, que possui ao menos duas características 

pregnantes. Em primeiro lugar, imita qualquer coisa fluída a escorrer – talvez sangue, uma gosma, 

um elemento viscoso ou talvez algum fluido corpóreo monstruoso (como o que escorre da 

ameaçadora mandíbula do monstro extraterrestre de Alien, O Oitavo Passageiro (1979)). Em segundo 

lugar, suas formas agudas, que apontadas para baixo lembram algo pontiagudo (as presas de um 

vampiro, uma faca, as estalactites de uma caverna escura etc.). Em suma, as associações são 

virtualmente infinitas – como 

quase sempre – mas elas partem 

de uma base gráfica sólida 

responsável por delimitar tais 

derivações. De qualquer forma, 

uma breve pesquisa no 

repositório de fontes Google Fonts 

pela palavra-chave “horror” 

elencará para o pesquisador 

algumas fontes muito 

semelhantes àquela que Uzumaki 

ostenta em seu título – o que nos 

leva a acreditar que existe certa 

associação entre este estilo de 

fonte e o gênero em questão – faz 

parte de um repertório gráfico 

horrífico. Mas estes e os demais 

elementos que aparecem na 

ilustração da capa do volume 

precisam ser reforçados durante a 

leitura do mangá, pois é através 

de sua qualidade como história que 

a espiral do horror pode girar, 

pode ganhar vida, cuja cadencia é demarcada, não por uma tipografia ou ilustração de capa, mas 

por uma narrativa capaz de engendrar e convergir todas estas expressões, verbais e não-verbais, 

convocadas e expressas pela história em quadrinhos. A ficção, como expõe Wolfgang Iser, depende 

da desfamiliarização – seu caráter inovador e tensivo, constante atualização do familiar pelo não 

Figura 15: Uzumaki, 2006, Vol. 1, p. 22 
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familiar – condição necessária para que ela seja atrativa ao leitor. Mais ainda, sabemos que o horror 

ficcional, definido por Nöel Carroll (1999), depende da aguda perturbação de uma ordem natural 

por um monstro, de modo que a desfamiliarização que ocorre em toda leitura de ficção assume, no 

gênero horror, algo de abrupto, de agressivo (e de um jeito tão específico que é capaz de determinar 

a assinatura de um gênero). Ademais, é preciso que haja, antes do horror impingido por um 

monstro horrífico, alguma ordem natural a ser transgredida, desfamiliarizada. Em Uzumaki, 

começamos com o estranho, com os “fatos muito estranhos” da primeira fala de Kirie e com o 

comportamento “estranho” do Sr. Saito – tema maior deste primeiro capítulo. O Sr. Saito preocupa 

todos a sua volta com sua crescente obsessão pela forma da espiral: é visto observando caracóis, 

colecionando objetos espiralados (Figura 15), usando estampas de vórtices, sempre com um 

interesse que, mesmo que 

não seja visto como 

estranho por algum leitor 

explícito, é sempre visto 

como tal pelos personagens 

(UZUMAKI, 2006, Vol. 

1, p. 10, 13, 21 etc.). O Sr. 

Saito é pai de Shuichi Saito, 

namorado de Kirie. 

Shuichi estuda em uma 

cidade vizinha chamada 

Midoriyama e volta todos 

os dias de trem para 

Kurouzu, ocasiões nas 

quais é recebido por Kirie. 

Durante esses encontros, o jovem expõe, baseando-se no comportamento do pai e no contraste 

entre a atmosfera de Kurouzu e a da outra cidade, a tese de que a terra natal de Kirie vive uma 

“maldição de espirais”. Shuichi ainda complementa: “o mar que eu vejo na cidade vizinha de 

Midoriyama não é depressivo assim” (UZUMAKI, 2006, Vol. 1, p. 17). Ou seja, o “estranho” não 

diz respeito apenas ao comportamento do Sr. Saito, mas também à própria percepção que o 

personagem Shuichi tem da paisagem natural da cidade. Enquanto Shuichi descreve as 

anormalidades do Sr. Saito, percebe-se uma mudança na configuração das páginas do mangá. As 

vinhetas, que na maior parte do tempo aparecem sobre o fundo branco, o que faz com que as 

sarjetas também sejam brancas (Figura 16), quando mostram, por exemplo, a estranha coleção de 

Figura 16: Uzumaki, 2006, Vol. 1, p. 21 
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objetos que reproduzem a forma da espiral do Sr. Saito, tem como plano de fundo e, por 

consequência, as sarjetas, o preto (Figura 15). Eis um recurso gráfico típico das histórias em 

quadrinhos e atrelado, cabe ressaltar, à comunicação visual como um todo: o contraste. Tratamos 

dele rapidamente na seção I.2., mas aqui ele ganha um sentido um pouco mais específico – requisito 

de sua função narrativa. O contraste entre as páginas de fundo negro e aquelas de fundo branco é, 

primeiramente, o contraste entre aquilo que é recorrente (o fundo branco) e aquilo que é pontual 

(fundo negro). Mais ainda, o contraste também acompanha a oposição entre os acontecimentos no 

tempo presente e aqueles no tempo passado – tudo reforçado pela história e pelos seus elementos verbais. 

Vejamos: 

KIRIE: Mas, pensando bem, a mania dele não é tão estranha assim. Tem gente que 
coleciona coisas muito mais bizarras que isso. Tipo pitoco de cigarro... 

SHUICHI: Você diz isso porque não convive com ele. Para se ter uma ideia do quão anormal 
(grifo nosso) é esse interesse do meu pai... Ele nunca mais foi trabalhar e vive o dia inteiro 
trancado no escritório de casa.  

(UZUMAKI, 2006, Vol. 1, p. 21) (Figura 16). 

Na página seguinte (Figura 15), de fundo negro, lemos, em seu único balão, a continuidade do 

relato de Shuichi (a descrever o “anormal” comportamento de seu pai): “E passa horas e horas só 

admirando as espirais espalhadas por todos os cantos” (UZUMAKI, 2006, Vol. 1, p. 22) (Figura 

15). Ora, temos que o fundo negro em Uzumaki é uma espécie de assinatura visual que indica uma 

linha temporal alternativa (como um flashback, em termo mais corrente), expressa nas falas dos 

personagens e através do contraste entre os planos de fundo, que por sua vez alternam do branco 

ao preto a depender das ações presentes e passadas – o que ocorre, de maneira semelhante, em 

outros mangás (SILVA, 2010). Em conjunto, estas características dão mostra de como o mangá 

articula seus diferentes elementos constitutivos a fim de expressar esta ou aquela ação, sugerindo 

esta ou aquela reação do leitor. Eis uma amostra de como a artrologia funciona e de como ela 

estabelece um sistema de códigos com o leitor, que por sua vez deverá ser capaz de realizar as 

articulações necessárias para compreende-los, concretizando o efeito sugerido. Vale ressaltar, ainda 

fazendo referência à conversa do casal, que a performance de Kirie ali (Figura 16) remete à relação 

próxima, diante de um estranhamento, entre o horrível e o risível. Com um leve sorriso nos lábios 

(primeira vinheta), Kirie faz pouco do comportamento bizarro do homem, aludindo-o a qualquer 

colecionismo exótico (pitocos de cigarro) – sua disposição tende ao risível. Mas Shuichi está lá para 

frisar que aquilo, para ele, é uma maldição e que aquela anormalidade ultrapassa os limites do 

plausível, ou seja, que esta é uma história de horror. Obcecado pelas espirais, o Sr. Saito resolve 

encontrar o pai de Kirie, o Sr. Goshima, artesão da cidade, a fim de encomendar com ele uma peça 
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de cerâmica. Durante a visita, Kirie escuta o Sr. Saito explicar, ele mesmo, o seu interesse pelas 

formas espiraladas: 

SR. SAITO: [...] Esse seu trabalho de modelagem no “torno”... Eu acho que é a ferramenta 
perfeita para produzir a arte da espiral (grifo nosso)! 

SR. GOSHIMA: Hã? Arte da espiral? .... Falou bonito... Arte da espiral.... De fato, às vezes 
fico tonto olhando para isso. Ha, ha, ha, ha!  

SR. SAITO: O que me diz de fazer uma peça assim para mim? Um prato que me faça ficar 
completamente tonto só de olhar... Quero que tenha o desenho de uma espiral bem grande 
na superfície. Esse detalhe é bem importante – o desenho da espiral! [...]. Como pode notar, 
eu ando com uma mania de espirais (grifo nosso). Tenho colecionado diversos objetos nesse 
formato. Comecei com quimonos novos e usados com essa estampa, aí passei para conchas 
e cascos de caracóis, fósseis de moluscos amonites... [semelhantes aos náutilos, ver Figura 
11, seção II.6] Molas de máquinas, rolos de fita adesiva, espirais de inseticidas e até caules 
enroladinhos de trepadeira... Depois que eu comecei, percebi que é um mundo de infinidades 
(grifo nosso)! [...]. Sabe, Sr. Goshima, eu sinto algo místico (grifo nosso) na forma da espiral. 
Não só sinto...Eu sei que há... Tenho certeza de que ela esconde um poder transcendental (grifo 
nosso)! Sei que o senhor é capaz de me entender! As espirais são maravilhosas!! Elas sim são 
a forma suprema da arte!! E o senhor é um artista privilegiado, que produz essas obras 
supremas!! (UZUMAKI, 2006, Vol. 1, p. 18-20). 

As associações que o Sr. Saito faz entre as espirais e o maravilhoso, o artístico, o transcendental, o 

místico e a sua aparentemente infinita recorrência não são novidade no contexto que circunda o 

tema da espiral e da geometria fractal em geral (ver tópico II.6.). Mas, o que em um contexto como 

aquele no qual se insere o escritor Theodore Cook, soaria como afinidade pela descoberta e pelas 

coincidências do universo, por decifrar os mistérios do mundo natural: “explicando sua motivação 

para escrever o livro, Cook escreve: ‘para a existência desses capítulos sobre formações espirais 

nenhuma desculpa é necessária além do interesse e da beleza de uma investigação’. (LIVIO, 2015, 

p. 139). Em Uzumaki soa, desde o início, como mania, como loucura, como obsessão, como 

anormalidade, enfim, como estranho (e no meio disso tudo, também como belo). A constatação 

da recorrência daquela forma, aqui é, antes de tudo, a descoberta de uma monstruosidade 

inescapável que nos remete ao horror cósmico de H. P. Lovecraft (ver tópico II.4.). Mesmo assustado 

com a obsessão do amigo, o Sr. Goshima decide fazer a peça de cerâmica e pede que sua filha, 

Kirie, a entregue pessoalmente para o Sr. Saito. Chegando lá, o homem diz que já não precisa 

daquela cerâmica e comenta com a garota: “Eu não preciso mais desses objetos, a espiral é algo 

que você cria em você mesmo. Veja! Eu aprendi a fazer isso” (UZUMAKI, 2006, Vol. 1, p. 34) 

(Figura 17). O Sr. Saito começa a exibir sua língua. Gradativamente, ela vai se tornando maior, 

adquirindo uma forma espiralada. Temos nesta cena algumas das características do grotesco, 

enumeradas por Wolfgang Kayser (2013), com a expressão do monstruoso (o corpo humano 

acrescido deste tipo de língua – características inconciliáveis, mas reconhecíveis) e da loucura (a 

dimensão espiritual estranha, o desvio de uma conduta psicológica natural). Ambos são 
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acompanhados e reforçados pela saliva que escorre – eis a presença do corpóreo rebaixador, daquele 

fluido que normalmente fica na boca, mas que agora é projetado para fora dela, tal como foi 

descrito por Mikhail Bakhtin (2013). Satânico ou subversivo, aqui o grotesco é mais um fator 

desfamiliarizante. Ademais, é importante notar a retomada ao recurso do contraste, desta vez com 

outra configuração e, por consequência, com outro desdobramento ou efeito. Aqui, o fundo negro 

não se dá sob as vinhetas, mas nas próprias vinhetas – na cena que acontece. Sua função é destacar, 

através da relação figura-fundo, 

o monstro da história. O cenário 

do mangá, que em outras 

páginas aparecia com razoável 

grau de detalhamento 

(observemos as duas primeiras 

vinhetas na Figura 17), aqui dão 

espaço para o negro, ou melhor, 

para a penumbra. A penumbra e 

a escuridão têm longo histórico 

na tradição do gênero horror. 

“Escondendo-se na escuridão89”, 

diz o verso da música Night 

Crawler (Rastejador Noturno) do 

grupo britânico de heavy metal 

Judas Priest (1990). A canção 

conta, em versos marcados por 

guitarras distorcidas, a história 

de um monstro e de suas vítimas, 

que encerram, em si mesmos, as 

características típicas do gênero 

horror. O Rastejador Noturno é, 

portanto, externo à normalidade, 

ameaçador e impuro: “Seguindo sua vítima”; “Cuidado com a besta vestida de preto”; “Diretamente 

do inferno”; “Não existe nada como ele”90. O monstro se esconde no escuro para surpreender suas 

vítimas, mas, quando finalmente resolve aparecer, sua aparência terrível imediatamente se destaca 

                                                           
89 Tradução nossa de “Hiding in the darkness.” 
90 Tradução nossa, respectivamente, de: “Stalking his victim; Beware the beast in black; Straight out of hell; One of a 
kind”.  

Figura 17: Uzumaki, 2006, Vol. 1, p. 34 
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sobre o fundo negro, como ocorre nesta passagem de Uzumaki. Mas, ao invés do Rastejador, temos 

o Sr. Saito, que condensa em si as mesmas características típicas. Anormal e monstruoso per si, da 

reação de Kirie (Figura 18) surgem outros dois atributos – é ameaçador e impuro. O monstro do 

horror – ao menos quando o entendemos à luz da teoria de Carroll – sempre apresenta tais 

características na interação com as vítimas, mas estes atributos podem ser expressos das mais 

diversas formas a depender do meio no qual estão sendo encenados. Se na música se dará em verso, 

melodia, harmonia e ritmo, 

nos quadrinhos se dará 

sobretudo em nível visual e 

seu sucesso dependerá da 

capacidade do quadrinista 

de sugerir a Gestalt 

(lembremos, o “todo”, a 

“configuração”) mais 

condizente com o efeito 

que ele busca propor ao 

leitor. Dias depois, Shuichi 

e sua mãe encontram o 

corpo do Sr. Saito 

completamente 

transmutado em uma 

espiral – uma espiral humana. 

Enrolado em uma bacia de 

madeira, estava morto. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Uzumaki, 2006, Vol. 1, p. 35 
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Capítulo 2 – Maníacos por Espiral Parte 2 

 

O segundo capítulo estabelece continuidade com o primeiro, como se supõe, só que de maneira 

direta (e não só pelo título semelhante) – sua cena inicial é uma continuação imediata da cena final 

de Maníacos por Espiral Parte 1:  a assustadora cremação do Sr. Saito. A cerimônia dá início à loucura 

de sua esposa, Sra. Saito, que vê o rosto do próprio marido na fumaça espiralada que sai da chaminé 

do crematório. Ela ainda escuta a voz do Sr. Saito que pede para que a esposa também se 

transforme em uma espiral. A fumaça é estranhamente sugada para o Lago Tomboike, no centro 

geográfico da cidade. A mãe de Shuichi reage de maneira histérica, grita e chora. É levada ao 

hospital e a partir daquele 

momento, desenvolve 

uma fobia aguda com 

relação às espirais (que seu 

marido adorava). Ela as vê 

em todos os lugares. Vê 

nos cabelos de uma 

enfermeira, cuja 

sinuosidade forma 

redemoinhos, vê nos seus 

próprios – o que a leva a 

raspar a cabeça – e até 

mesmo nas suas digitais – 

que arranca a tesouradas 

(Figura 19): “Ela percebeu que suas digitais formavam espirais e acabou arrancando toda a pele da 

ponta dos dedos, tanto das mãos como dos pés!”, conta Shuichi para Kirie (UZUMAKI, 2006, Vol. 

1, p. 52). Esta vinheta retoma o uso do contraste iniciado nos quadros horríficos do primeiro 

capítulo (ver Figuras 17 e 18) como recurso de destacamento gráfico e como arranjo de associação 

ao escuro amedrontador. Mas aqui, em um contexto de loucura – no sentido de uma perda da 

normalidade psicológica da Sra. Saito – o contraste claro-escuro também enfatiza as possibilidades 

autodestrutivas sob o domínio da maldição – que nesta vinheta não é horrífica, apenas grotesca, 

haja vista que a Sra. Saito, ao menos a esta altura, não é um monstro, mas sobretudo uma pessoa 

desequilibrada diante da estranha morte do marido. No filme O Exorcista (1973), a possessão da 

garotinha Reagan não é precisamente ameaçadora e impura (nem mesmo sobrenatural) de início. 

Começa como desequilíbrio psicológico (inclusive com atividades de autoflagelação) para, mais 

Figura 19: Uzumaki, 2006, Vol. 1, p. 52 



 

94 

 

tarde, transformar-se de fato em um monstro horrífico reconhecido pelos demais personagens. Ademais, 

levando-se em consideração a solidariedade icônica estabelecida pela série até agora, e inerente à 

linguagem quadrinística, temos uma progressiva afirmação deste padrão na configuração visual das 

páginas na medida em que as cenas mais explicitas – horríficas e/ou grotescas – tem destaque 

garantido na enorme mancha gráfica que constitui a materialidade da história: em um mar de 

páginas semelhantes à Figura 16, vinhetas como a da Figura 19 são rastreadas imediatamente pela 

sensibilidade visual do leitor e, com isso, constituem uma corrente de padrões solidários capaz de 

associar todas estas vinhetas horrífico-grotescas como se associam as voltas de uma espiral do 

horror riscada de preto. Conversando com o médico sobre a possibilidade de transferir sua mãe do 

hospital de Kurouzu para uma unidade psiquiátrica em Midoriyama, Shuichi percebe, na parede do 

consultório, um pôster com a anatomia humana. Tratava-se do sistema auditivo, e eis que surge 

mais uma espiral no corpo humano, desta vez no interior da cabeça, – a cóclea: 

SHUICHI: Há um órgão no fundo do ouvido que se chama cóclea, que serve para sentir 
os sons. Só fui lembrar dele quando vi as figuras de anatomia humana na sala do diretor do 
hospital. Provavelmente deve ser a espiral mais evidente dentro do corpo humano... E se a 
minha mãe descobrir a existência desse órgão? Não sabemos qual vai ser a reação dela... 
mas se ela foi capaz de arrancar a pele do dedo por causa das digitais...  

(UZUMAKI, 2006, Vol. 1, p. 59) (Figura 20). 

O receio de Shuichi se torna realidade quando sua mãe é visitada à noite pelo fantasma de seu 

marido. Desta vez, a voz do Sr. Saito vem do corpo de uma grande centopeia. O animal caminha 

sobre as cobertas e tenta adentrar 

o ouvido da Sra. Saito, que por 

sua vez usa as mãos para atirá-lo 

ao chão. No piso do quarto 

hospitalar, a centopeia se enrola 

como uma espiral e, no lugar de 

sua cabeça, aparece a cabeça do 

Sr. Saito, exatamente como estava 

em seus últimos momentos: sua 

grande língua espiralada para 

fora. Ele sussurra: “Porque tem 

tanto medo da espiraaal? Se você 

ainda tem espirais dentro do seu 

cooorpo? Ahhh, que vontade de 

mergulhar dentro do seu ouviiido. 

Ahhhh me enrolar nos seus Figura 20: Uzumaki, 2006, Vol. 1, p. 59 
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tímpanos e dormir dentro de vocêêê. Dentro do seu ouviiido” (UZUMAKI, 2006, Vol. 1, p. 63). 

O círculo dialógico que alterna antecipação e retrospecção – que gira durante todo e qualquer ato 

interpretativo – a partir daqui já pode opor e projetar, não só os mínimos fragmentos de narrativa, 

como também os blocos de história dotados de coerência interna, os quais também apontam para 

um bloco narrativo ainda maior: a série. (Nos referimos aqui aos capítulos de uma série de mangá 

capazes de encerrar arcos narrativos mais ou menos independentes ao mesmo tempo em que 

contribuem para a constituição do grande arco da série – fio condutor que transpassa e une todos os 

capítulos de Uzumaki.). Conquistada a atenção do leitor no primeiro capítulo, é necessário mantê-

la no segundo para que a intriga continue interessante. Daí a desfamiliarização sobre a desfamiliarização 

já conduzida no capítulo anterior. Da retrospecção da atração do Sr. Saito pelas espirais poderá fazer 

surgir, no ato da leitura, a antecipação da continuidade desta tendência na Sra. Saito. Mas esta 

antecipação será frustrada por uma surpresa: aqui a loucura se inverte – da atração para a aversão às 

espirais. A Sra. Saito sabe que poderá ter um destino semelhante ao do marido (a transformação 

em monstro), sente-se ameaçada por esta possibilidade e busca, a todo custo, fugir da maldição 

enquanto tem de lidar com as aparições do Sr. Saito – mais impuro do que nunca: além de ter se 

tornado um monstro animalesco (meio homem, meio centopeia), tornou-se um vetor de contaminação, 

uma criatura que atrai suas vítimas para a maldição. Ademais, temos neste segundo capítulo uma 

ênfase no caráter natural da forma espiralada (Figura 20). As espirais naturais (fractais) fazem parte 

dos corpos de todos os seres humanos. Estão nos cabelos, nos dedos e até mesmo no aparelho 

auditivo: a história certifica-se de elencar uma variedade de exemplos. Se a forma da espiral é a 

forma da maldição, logo a maldição está em todos os lugares, haja vista que sempre a carregamos 

conosco, inclusive em nossos corpos. Angustiada por descobrir a espiral da cóclea, a Sra. Saito 

desfere um golpe de tesoura no próprio ouvido. Após o ferimento grave, passa a delirar e acaba 

morrendo nos dias seguintes. Depois de cremada, suas cinzas também formam uma nuvem em 

espiral que é estranhamente atraída para as águas do Tomboike.   
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Capítulo 3 – Cicatriz 

 

O capítulo é iniciado com Kirie a lamentar ter conhecido 

Azami Kurotani na escola. A menina (Figura 21) é reconhecida 

entre os alunos por sua beleza e bondade, ambos valores 

positivos (Figura 22): “A primeira impressão que ela dava era 

de uma ‘menina linda e comportada (grifo nosso)”, comenta Kirie 

nas legendas de narração (UZUMAKI, 2006, Vol. 1, p. 76). 

Por este motivo, ela é sempre assediada pelos rapazes, dos 

quais sempre “se esquivava com muita segurança” 

(UZUMAKI, 2006, Vol. 1, p. 77). Mas algumas meninas 

atribuem o magnetismo de Azami, não só à sua beleza e bom 

comportamento, mas também à uma cicatriz em sua testa, que 

supostamente teria poderes mágicos. O grande conflito do 

capítulo se dá quando Azami encontra Shuichi, o namorado 

de Kirie. Shuichi sente algo estranho na garota, que logo 

identifica ser a maldição das espirais. Shuichi usa o termo 

“contaminada” quando se refere à Azami e ainda a avisa de que 

sua cicatriz é, na verdade, uma espiral amaldiçoada 

(UZUMAKI, 2006, Vol. 1, p. 88). Após o encontro, Azami se 

torna obcecada pelo garoto, diz estar apaixonada por ele e passa a persegui-lo, a despeito das 

reclamações de Kirie. Enquanto isso, a espiral na testa de Azami cresce cada vez mais. Neste 

capítulo, que dá nome ao primeiro volume, temos uma das páginas mais conhecidas da série (Figura 

23). Após passar dias desaparecida, Azami reaparece para Kirie. Vemos a protagonista diante da 

grande espiral que devora a cabeça de Azami a partir do local em que antes ficava sua cicatriz. Nas 

vinhetas, 

acompanhamos seu 

olho a deslizar 

lentamente, em vórtice, 

em direção ao centro do 

redemoinho até 

desaparecer – como um 

buraco negro a tragar os 

astros. Uma das formas 

Figura 21: Uzumaki, 2006, Vol. 1, 

p. 76 

Figura 22: Tabela de juízos (CALABRESE, 1987, p. 37) 
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mais tradicionais das histórias em quadrinhos cadenciarem o ritmo narrativo, tornando-o mais lento, 

é o prolongamento de uma ação através de um maior número de vinhetas (o que também sucede, 

em menor medida, na Figura 17). Trata-se de um uso ostensivo da espaçotopia da página por uma 

determinada passagem narrativa que passa a ocupar um grande território do limitado espaço em 

branco do suporte. Com efeito, a deformidade de Azami é concretizada pelo leitor com grande 

destaque. Vemos o olho de Azami ser sugado lentamente pela espiral através de cinco vinhetas, 

acompanhando, quase que passo a passo, o percurso do órgão em direção ao polo do vórtice, 

estendendo, ao máximo, a cena horrífica. Ademais, temos aqui uma forte expressão quadrinística 

do chamado neobarroco. As categorias do gosto estético elencadas por Omar Calabrese (1987) 

encontram notável correspondência em Uzumaki. No que diz respeito à categoria morfológica 

(juízo sobre a forma), observamos, no monstro em transformação por contaminação – Azami 

Kurotani –, a gradativa passagem de uma morfologia conforme para uma disforme. No plano ético, do 

bom para o mau. Azami também passa, em nível estético, do belo (Figura 21) ao feio (Figura 23). Por 

fim, no que diz respeito às paixões (categoria tímica), passa do eufórico (de uma menina popular) ao 

disfórico (para uma menina que vive nas sombras enquanto persegue Shuichi). Poderíamos até 

mesmo ampliar a tabela fornecida por Calabrese (como ele mesmo sugeriu que fosse feito, ver 

tópico II.5.) e acrescentar mais uma transição: da sanidade para a loucura – que, mais uma vez, se faz 

presente na história, caraterística grotesca que é. Todas estas transições se deram com um mesmo 

personagem, em uma mesma narrativa e de forma abrupta, ainda que com algum desenvolvimento 

gradual. Eis as turbulências típicas do neobarroco tal como foram descritas por Calabrese. Mais ainda, 

aqui o neobarroco aparece acompanhado do grotesco e a serviço do horror. O grotesco está 

impresso no rebaixamento de um elemento de grande valorização positiva: a própria Azami, transformando-

a em um monstro louco, denotador de uma crise profunda. O horror está em sua monstruosidade impura 

(impureza que contrasta à pureza recente, cabe ressaltar) e na reação horrífica da protagonista diante 

da mesma (segunda vinheta da Figura 23), com direito a um tradicional recurso icônico dos mangás: 

a solitária gota de suor que escorre da testa de Kirie, cuja função é denotar tensão no personagem 

(ver também a Figura 20) (SHINEN, 2013, p. 46). Conforme a espiral cresce na cabeça de Azami, 

acaba por sugar tudo a sua volta, inclusive um dos garotos apaixonados por ela. Por fim, ela mesma 

é tragada pelo vórtice e termina por desaparecer sem deixar rastros. 
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Figura 23: Uzumaki, Vol. 1, p. 100 
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Capítulo 4 – Reação 

 

 

 

O quarto capítulo diz respeito às estranhas deformações das cerâmicas produzidas pelo pai de Kirie. 

O Sr. Goshima, encantado com sua nova arte (“a arte da espiral”, como foi intitulada pelo Sr. Saito, 

no Capítulo 1), dedica-se dia e noite ao trabalho e sente-se orgulhoso como artesão. Dá os créditos, 

no entanto, sobretudo à “natureza” e às suas “reações químicas”, algo de misterioso – “é um mundo 

além da compreensão humana”, diz em uma convenção de ceramistas locais (Figura 24) e 

complementa enquanto conversa com outro artesão: 

SR. GOSHIMA: Ah... É até meio constrangedor... Mas, antes de entrarem no forno, eram 
só vasos e pratos comuns... Mas, durante o processo de queima, derreteram e deformaram... 
Como eu usei um barro diferente, acho que a temperatura do forno é que não combinou. 
Mas olhando como obras de arte, eu acredito que alcancei um outro patamar com as minhas 
peças. 

Figura 24: Uzumaki, 2006, Vol. 1, p. 113 
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COLEGA CERAMISTA: Entendo... Essas peças parecem vivas... Têm uma coloração 
incrível... E esses relevos espiralados então? ... O que dizer deles? 

SR. GOSHIMA: Bem... Na verdade, isso não fui eu que fiz. Eles surgiram naturalmente, 
durante o processo de queima no forno. Acredito que tenha sido alguma substância contida 
do barro que, exposta à alta temperatura, tenha causado isso. 

COLEGA CERAMISTA: Humm... É o que chamam de “reação” química. Mas nunca ouvi 
falar de uma reação que resultasse em espirais... A propósito... O senhor disse que mudou 
o barro que usa para confeccionar as peças. Que tipo usou? 

SR. GOSHIMA: Hu, hu, hu. Isso é segredo só meu.  

(UZUMAKI, 2006, Vol. 1, p. 113-114) (Figura 24). 

É recorrente, como vimos anteriormente, a associação entre as espirais naturais (e sua dimensão 

fracta) e diferentes, e muitas vezes contraditórios, juízos estéticos, que podem variar do belo ao 

estranho (como na conversa acima), passando até mesmo pelo feio ou pelo monstruoso, pelo 

positivo crescente e pelo negativo decrescente (ver tópico II.6). O leitor pode, nesta altura da 

história, concluir que quando o juízo de valor emitido pelo personagem em relação às espirais está 

atrelado ao belo, ocorre uma grande atração pelas espirais – é o caso do Sr. Saito e do Sr. Goshima. 

Quando atrelado ao mal, tem-se a aversão – caso de Shuichi e da Sra. Saito. Há ainda a dimensão 

monstruosa do fractal – de longa tradição, inclusive matemática, recordemos e ampliemos:   

Os fractais são aqui monstros particulares: monstros de elevadíssima fragmentação 
figurativa, monstros dotados de ritmo e repetitividade escalar não obstante a irregularidade, 
e monstros cuja forma se deve ao acaso, mas só como variável equiprovável de um sistema 
ordenado. Poderia então dizer-se que também as formas descontinuas casuais e de dimensão fracta 
que se realizam em certos objetos sofrem o mesmo processo de investimento de valor (grifo nosso) [...]. 
Em certos períodos, eles sofrem um tratamento de desfavor, e noutros veem atribuir-se-
lhes o epíteto de “belas”. Não foi em vão que os matemáticos, desde o fim do século XIX 
até hoje, as consideraram entidades quiméricas e “monstros”, em sentido negativo, 
enquanto justamente hoje dois matemáticos alemães, Heinz-Otto Peitsen e Peter H. Rchter, 
conseguiram preparar uma exposição de objetos fractais obtidos por meio do computador 
e oportunamente coloridos com sistemas cromáticos sobre uma superfície, que se intitulou 
de Beauty of Fractals [Beleza dos Fractais] e que deu a volta à Europa. (CALABRESE, 1987, 
p. 138-139). 

Aqui, as cerâmicas do Sr. Goshima são um exemplo de como “certos objetos sofrem o mesmo 

processo de investimento de valor” e de como esta tendência sedimentada em um dado repertório 

pode ser apropriada e aplicada como estratégia de sugestão estética. Porém, devemos apontar para 

as diferenças entre a deformação monstruosa grotesca e a fractal. O fractal pode até ser visto como 

monstruoso, mas a sua monstruosidade se dá sobretudo por seu caráter inapreensível e caótico, 

enquanto que a monstruosidade grotesca funciona principalmente através da transição catastrófico-

abrupta:  

O grotesco funciona por catástrofe. Não a mesma dos fenômenos matematicamente ditos 
“caóticos” ou a da geometria fractal, que implica irregularidade de formas, mas dentro dos 
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padrões de uma repetição previsível. Trata-se da mutação brusca, da quebra insólita de uma 
forma canônica, de uma deformação inesperada. (SODRÉ; PAIVA, 2002, p. 25). 

Em Uzumaki, temos uma amostragem dos dois tipos de catástrofes (ou caos). O mangá se utiliza 

do longo repertório que associa as reações da natureza ao catastrofismo fractal (monstruosidade 

misteriosa), atrelando-o à maldição das espirais, que por sua vez a converge com a mutação brusca 

horrífico-grotesca. Trata-se de uma adequação de estratégias sedimentadas no amplo repertório às 

exigências da obra específica. Em Uzumaki, a espiral pode começar como bela, atrativa, artística e 

até mesmo positiva (como aquelas que frequentam galerias de arte europeias), mas sempre termina 

como um elemento negativo e, mais ainda, ameaçador. (Assim como o caráter renovador do 

realismo grotesco adequa-se ao grotesco modernista, satânico-horrífico). A matéria prima secreta 

a qual se refere o Sr. Goshima é o barro do lago Tomboike, para onde as cinzas dos mortos – desde o 

primeiro capítulo – são tragadas por um tornado de fumaça. Tal fenômeno articula-se à arte do Sr. 

Goshima na medida em que nos seus vasos e demais utensílios surgem, não só estranhas espirais, 

como também o que parecem ser os rostos das vítimas da maldição (Figura 25), o que assusta toda 

a família: 

KIRIE: ... Como isso foi acontecer? Como o rosto dessas pessoas foi parar nas suas 
cerâmicas, papai? 

SR. GOSHIMA: Hein?... De que jeito!? De que jeito, eu não sei... Mas a cerâmica é uma 
arte oriunda da terra e do fogo... Pode-se dizer que é um artefato feito pela própria 
natureza... É um mundo além da compreensão humana... (grifo nosso) Não há nada de estranho 
que fatos inexplicáveis como esses aconteçam de vez em quando. 

KIRIE: ...  

(UZUMAKI, 2006, Vol. 1, p. 117). 

Vale aqui recordarmos da síntese que Dziemianowicz faz do horror cósmico lovecraftiano 

(apresentada no tópico II.4): é “o terror que os personagens (e o leitor, por extensão) sentem 

quando eles se dão conta dos horrores inconcebíveis à sua espera para além do pequeno e cultivado 

círculo de sua educação” (DZIEMIANOWICZ, 2012, p. i-ii). Tratam-se de “perguntas sem 

resposta”, capazes, tanto de mover a humanidade para a busca pelo conhecimento, quanto de 

aterrorizá-la, como expõe o primeiro parágrafo do mais conhecido conto de Lovecraft, The Call of 

Cthulhu (O Chamado de Cthulhu), publicado pela primeira vez em 1928: 

A coisa mais misericordiosa do mundo, creio eu, é a inabilidade da mente humana em 
correlacionar todo o seu conteúdo. Vivemos numa plácida ilha de ignorância circundada 
por negros mares de infinito, o que não significa que deveríamos viajar para longe. As 
ciências, cada uma progredindo em sua própria direção, têm até agora nos causado pouco 
dano; mas um dia a junção do conhecimento dissociado abrirá visões tão terríveis da 
realidade e de nossa apavorante situação, que provavelmente ficaremos loucos por causa 
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desta revelação ou fugiremos dessa luz mortal rumo à paz e à segurança de uma nova Idade 

das Trevas.91 (THE CALL OF CTHULHU, 2012, p. 1). 

Uzumaki retoma esta longa tradição do medo perante o desconhecido apresentando-o a partir dos 

estranhos fenômenos que encena, em um processo de gradativo alheamento ascendente. Já dizia 

Lovecraft, que “a mais antiga e forte emoção humana é o medo, e o mais antigo e forte tipo de 

medo é o medo do desconhecido”92 (LOVECRAFT, 1927, p. 4). Com efeito, o leitor implícito de 

Uzumaki é capaz de articular as estruturas reativo-convidativas aqui dispostas para concretizar a 

reação intencionada, sugerida: o horror, e sobretudo o horror do tipo cósmico. O Sr. Goshima 

continua a trabalhar em suas estranhas peças toda as noites. Em uma dessas ocasiões, Kirie acorda 

ouvindo gritos de desespero: “Aaaagh!”; “Tô queimando!! Tô queimando!!”; “Shuichiii, Shuichiii, 

socooooorrooo!” (UZUMAKI, 2006, Vol. 1, p. 128-129). Logo ela reconhece as vozes dos pais de 

Shuichi, vindas do forno no qual as cerâmicas são confeccionadas. Ao saber disto, Shuichi resolve 

invadir o atelier do Sr. Goshima e arrombar a porta do forno. Com a abertura, todo o forno explode 

liberando as almas daqueles que foram vítimas da espiral do horror. 

 

 

                                                           
91 Tradução nossa de “The most merciful thing in the world, I think, is the inability of the human mind to correlate all 
its contents. We live on a placid island of ignorance in the midst of black seas of infinity, and it was not meant that we 
should voyage far. The sciences, each straining in its own direction, have hitherto harmed us little; but some day the 
piecing together of dissociated knowledge will open up such terrifying vistas of reality, and of our frightful position 
therein, that we shall either go mad from the revelation or flee from the deadly light into the peace and safety of a new 
dark age.” 
92 Tradução nossa de "The oldest and strongest emotion of mankind is fear, and the oldest and strongest kind of fear 
is fear of the unknown.” 

Figura 25: Uzumaki, 2006, Vol. 1, p. 117. Tradução dos balões: 

“Esse parece o de uma mulher! / Ah.../...Gente... / Isso aqui tá 

parecendo... /...A cara do pai e da mãe do Shuichi...não parece!?...  
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Capítulo 5 – Corações Contorcidos 

 

 

Kazutori e Yoriko, filhos de famílias rivais, formam um jovem casal cuja relação é atrapalhada pelos 

respectivos parentes, que sempre brigam entre si – uma referência, em alguma medida, à tragédia 

Romeu e Julieta de William Shakespeare, menos pelo fato das famílias em questão serem pobres e 

morarem em casebres muito antigos, além de fazerem parte de uma história em quadrinhos de horror. 

Kirie, que é amiga do garoto, busca consolá-lo, quando Kazunori diz:  

KAZUNORI: ... Estão contorcidos. 

KIRIE: Hã? Como assim? 

KAZUNORI: Estou falando das famílias minha e da Yoriko. Tirando ela, todos têm o 
coração contorcido. Nenhum de nós... Consegue aceitar bem a situação de pobreza em que 
vivemos. Então, por dentro, nos contorcemos de raiva. Quando seres com corações contorcidos 

Figura 26: Uzumaki, 2006, Vol. 1, p. 155 



 

104 

 

batem de frente, eles se enroscam... (grifo nosso) Se enrolam... E formam nós que são 
praticamente impossíveis de desatar... 

(UZUMAKI, 2006, Vol. 1, p. 144-145).  

Para Shuichi, a simples colocação de Kazunori, relatada por Kirie, de que os corações daqueles que 

moram em um mesmo conjunto de casebres estavam “contorcidos” é sinal de que a terrível 

maldição das espirais já se manifestou ali. Kirie acha um exagero. Enquanto isso, o casal proibido 

se esconde em um dos casebres abandonados. De repente, aparecem duas serpentes enroscadas 

enquanto se contorcem (Figura 26):  

YORIKO: Credo... Que nojo. Elas devem estar brigando... Ambas se contorcendo...  
Parecem até os nossos pais... 

KAZUNORI: Não... Não é isso. Elas não estão brigando. Esse é o coito delas. 

(UZUMAKI, 2006, Vol. 1, p. 155) (Figura 26). 

A forma da espiral, que aqui aparece como o entrelaçamento entre duas serpentes (formando uma 

hélice), expressa dois tipos de relação no contexto do capítulo e da série até aqui: a de conflito, entre 

duas famílias, encenada pela briga; e a de convergência ou encontro, entre duas serpentes, encenada 

pelo coito. (Acrescentemos a estas a 

oposição entre atração e repulsa dos 

capítulos anteriores). Ademais, a 

própria contemplação do ato sexual 

consumado pelos animais possui em 

seu âmago algo de baixo – que é 

sugerido pela própria reação da 

personagem (“Que nojo”). Constitui, 

com efeito, uma atmosfera tipicamente 

grotesca. Mais uma vez, Uzumaki 

demonstra sua capacidade de fazer uso, 

estratégico e diverso, das interações 

possíveis entre as formas espiraladas, 

associando-as aos requisitos do gênero 

horror. Após a fuga do casal ser 

impedida pelos parentes, Kazunori 

começa a se contorcer e grita: “Yoriko, 

torça o seu corpo!”. A menina começa 

a se contorcer também. Eles dão as 

mãos e transformam-se, rapidamente, Figura 27: Uzumaki, 2006, Vol. 1, p. 168 
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em um casal enroscado, contorcido – uma 

nova dupla de espirais em hélice (Figura 27), tal 

como com as serpentes em acasalamento. 

Cabe a comparação entre as figuras 26 e 27 

e a observação da solidariedade icônica que 

une ambas em ao menos dois aspectos que 

se cruzam: a configuração dos 

personagens e a configuração em hélice do 

coito ofídico – separados na Figura 26, 

reaparecem fundidos na Figura 27. A cena 

provoca tensão nas famílias rivais – assim 

como as serpentes haviam provocado 

tensão no casal. A diferença é que, o que 

antes apareceu como baixo, corpóreo e 

animalesco, e, com efeito, incentivador de 

uma reação de simples nojo e repulsa; aqui 

aparece como baixo, corpóreo, animalesco 

e destruidor de cosmovisões: “o grotesco é o 

mundo alheado”, como diria Kayser. O capítulo apresenta o animalesco, primeiro como natural, 

para depois apresenta-lo como sobrenatural (ainda que o leitor implícito saiba – e já foi avisado por 

Shuichi algumas vezes – que em Uzumaki, o natural sempre tem algo de sobrenatural, de 

amaldiçoado, abstruso em si mesmo). Uma outra associação possível, externa à obra e capaz de 

demonstrar a amplitude do repertório relativo às espirais em hélice, é a Ribbon Chapel (Capela Fita) 

do arquiteto japonês Hiroshi Nakamura (Figura 28). Construída na cidade de Hiroshima, no ano 

de 2013, a capela “foi configurada como uma espiral dupla, formada por duas escadarias 

separadas”93 e, fazendo “referência à união do casamento, as duas escadarias do edifício começam 

em diferentes localizações antes de espiralarem juntas para formarem uma estrutura singular”94 

(DESIGNBOOM, 2015). Podemos retomar, mais uma vez, à tabela de juízos de Calabrese (Figura 

22) e notar que estas duas estratégias estéticas, em alguma medida semelhantes (no que diz respeito 

ao uso de duas espirais que se entrelaçam simbolizando um par romântico, cujos componentes 

estavam separados, mas que agora estão finalmente unidos em uma relação de estruturação mútua), 

podem sugerir efeitos e juízos bastante diversos. Uma homologação positiva da capela (conforme, 

                                                           
93 Tradução nossa de "has been configured as a double spiral, formed of two separate stairways.” 
94 Tradução nossa de “in a reference to the union of marriage, the building’s dual stairways start at different locations 
before spiraling together to form one singular structure.” 

Figura 28: Ribbon Chapel, Hiroshi Nakamura, 

Hiroshima, 2013 



 

106 

 

boa, bela e eufórica) se opõe diretamente a uma homologação negativa do fim do casal em Uzumaki 

(disforme, mau, feio e disfórico). Se tomarmos como exemplo apenas a categoria tímica, temos 

que, a euforia, alegre e otimista, sugerida pela arquitetura da capela que abriga e serve de cenário 

para casamentos, diferencia-se substancialmente da disforia, inquieta e depressiva, de um casal 

(Yoriko e Kazunori) que se une através de uma maldição deformadora, geradora de monstros. 

Diante do desespero dos parentes e para a surpresa de Kirie e Shuichi, o casal entrelaçado se arrasta 

até o mar de Kurouzu, onde desaparece. 
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Capítulo 6 – Cachos 

 

 

Este capítulo começa com a morte de um colega de Kirie. O menino faleceu enquanto tentava 

chamar a atenção de todos, ao fazer perigosas acrobacias e cair. Comenta-se na escola que a expressão 

facial do garoto já morto era de satisfação. Dias depois, uma amiga de Kirie chamada Sekino – e 

aparentemente outros alunos – também expressa seu desejo de fama, de ser o centro das atenções. 

Shuichi logo associa este tipo de aspiração à centralidade às espirais, que para ele têm a estranha 

propriedade de nos capturar a atenção de quem as observa: 

SHUICHI: Só pode ser uma coisa... porque esta cidade está contaminada pelas espirais. 

Figura 29: Uzumaki, 2006, Vol. 1, p. 184 
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KIRIE: ... Esse assunto de novo? ... Mas o que as espirais tem a ver com as pessoas 
querendo aparecer? 

SHUICHI: Tem tudo a ver!! Há um ponto em comum entre as duas coisas... O fato de 
ambas quererem atrair os olhares para elas!! Um redemoinho suga as coisas a sua volta para o 
centro... as espirais, que são o desenho inspirado nele, também tem o poder de atrair o olhar do ser humano 
para o seu centro... (grifo nosso). Por consequência, as pessoas possuídas pela maldição das espirais 
também passam a querer olhares de atenção sobre elas... (grifo nosso). 

(UZUMAKI, 2006, Vol. 1, p. 174-175).  

Shuichi funciona, mais uma vez, como uma espécie de guia para o leitor, um facilitador para a 

compreensão do caráter horrífico da trama, personagem cuja função é recorrentemente conduzir 

o leitor para os efeitos intencionados – ou corrigir possíveis interpretações indesejadas para uma 

obra de horror (ver Capítulo 1). Aqui, ele acrescenta ao inventário de associações à maldição, o 

caráter dinâmico da forma da espiral, e o faz citando um exemplo didático: o redemoinho. O 

movimento que a água faz quando escorre por um ralo, por exemplo, se demarcado por um ponto, 

este ponto assinalará, em seu percurso, uma espiral em direção ao polo do redemoinho (ralo), o 

que fará com que o observador do ponto também tenha seu olhar guiado para o centro – como 

aconteceria caso se observasse um ponto imaginário em uma roda em movimento, o que resultaria 

em uma condução do olhar em um percurso circular (ARNHEIM, 2015, p. 375). Assim como o 

olho de Azami, na Figura 23, desliza em direção ao centro do vórtice no rosto, o olhar de um 

observador é guiado pelo movimento da espiral em direção ao centro. Mais adiante, os cabelos de 

Kirie começam a crescer rapidamente enquanto formam cachos. Conforme os cachos de Kirie 

crescem, eles algo adquirem “vontade própria” – como quando atacam uma cabelereira que tenta 

apará-los (UZUMAKI, 2006, Vol. 1, p. 180) – enquanto isso, a vitalidade de Kirie se esvai. A 

associação da maldição com os cabelos não é nova na série (ver Capítulo 2), mas aqui assume uma 

nova significação. É como se os cabelos tivessem se tornado parasitas que sugam a saúde de Kirie, 

sua hospedeira. A situação se torna ainda mais anormal quando Kirie vai à escola e todos passam a 

observar seus cabelos de maneira hipnótica (Figura 29). Em 1920, quando da estreia do clássico do 

cinema alemão O Gabinete do Dr. Caligari, dirigido Robert Wiene, foi circulado um anúncio 

publicitário do filme (Figura 30) em que aparecia a frase “Precisas transformar-te em Caligari” (do 

alemão Du musst Caligari werden). Stefan Andriopoulos (2014), em sua investigação sobre os estudos 

e controvérsias da hipnose no início do século XX, bem como os seus desdobramentos na arte 

cinematográfica, explica que: 

[...] nos cartazes e nos anúncios de jornal, não se fazia qualquer menção ao título do filme, 
à sua trama ou sequer ao fato de que a campanha pretendia anunciar um filme. Em vez 
disso, apenas uma espiral hipnótica (grifo nosso), lembrando um redemoinho, e uma anotação 
com a data e o local da noite de estreia acompanhavam a misteriosa ordem, que convocava 
cada passante a se transformar em Caligari. A interpelação quase coercitiva, “precisas”, 
destacava e, ao mesmo tempo, exercia o poder “sugestivo” ou “hipnótico” da propaganda, 
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que à época ainda era um modo bastante novo de moldar o comportamento social. Poucos 
anos antes, o psicólogo norte-americano Walter D. Scott havia descrito o “exercício da 
influência sobre as mentes humanas” como “a única função da propaganda”. Segundo 
Scott, uma campanha promocional de sucesso dependia menos de transmitir informações 
que da “sugestão” – processo que, em vez de apelar para as faculdades racionais, baseava-
se na implantação sub-reptícia de ideias nas mentes susceptíveis, sem levantar pensamentos 
contrários ou inibidores. Como afirmou Scott: “O mais perfeito funcionamento da 
sugestão é o que se vê na hipnose. (...) Não há crítica nem deliberação possíveis, e assim, 
temos o caso extremo de susceptibilidade à sugestão”. (ANDRIOPOULOS, 2014, p. 113-
114). 

O que vemos na Figura 29 retoma a estratégia proposta pelo cartaz nos anos de 1920. Junto com 

ela, retoma também o caráter atrativo e sugestivo da forma espiralada, que seduz e concretiza, no 

observador, ficcional ou não, um efeito hipnótico tal como aparece nos personagens que circundam 

Kirie, que por sua vez, narra, nesta mesma página: “para se mostrarem em seu melhor ângulo / os 

cachos mudavam de pose a toda hora.” O professor então a interpela: “V... você aí, aluna!! Que 

cabelos são esses!?/Trate de penteá-los direito!!”, 

para, logo na vinheta seguinte (a terceira), ser 

encarado por uma das espirais formadas pelos 

cachos e ser tomado por um transe hipnótico. A 

subjugação dos personagens pelos cachos 

amaldiçoados de Kirie sugere a ameaça da 

manipulação, o medo diante da possibilidade de se 

perder o controle sobre o seu próprio corpo e sobre 

sua própria consciência, bem como, no início do 

século XX, se temia a possibilidade de que crimes 

poderiam estar sendo cometidos por pessoas sob o 

efeito hipnótico (ANDRIOPOULOS, 2014, p. 33-

41). Kirie ainda encontra uma rival para seus 

cabelos amaldiçoados: Sekino, que desde o início 

do capítulo está ávida por chamar a atenção de 

todos. A garota então passa a disputar a 

“popularidade” com a protagonista. Kirie, por sua 

vez, está cada vez mais enfraquecida. De repente, 

Shuichi aparece e, armado com uma tesoura, consegue, com dificuldade, cortar os cabelos de Kirie 

e libertá-la. Sekino, ainda sob efeito da maldição, continua sua exibição pela cidade, atraindo os 

olhares de todos até que seus cabelos se enrolam em um poste, local no qual acaba morrendo, fraca 

e esquelética. 

 

Figura 30: Cartaz de divulgação do filme O 

Gabinete do Dr. Caligari, 1920 
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III.2. VOLUME SEGUNDO: FAROL NEGRO 

 

 

 

Capítulo 7 – Caixinha de Surpresa 

 

Um garoto chamado Yamaguchi, também conhecido por “caixinha de surpresa”, se diz apaixonado 

por Kirie e passa a persegui-la com suas brincadeiras de assustar. Kirie fica sabendo que os 

moradores da cidade, mesmo quando cremados fora de Kurouzu, emitem a mesma fumaça 

espiralada. Para evitar o estranho fenômeno, os moradores resolvem substituir as cremações por 

enterros. Em mais uma tentativa de impressionar Kirie (devemos fazer a retrospecção do anseio 

dos jovens de Kurouzu por atenção, ver Capítulo 6), o “caixinha de surpresa” se coloca diante de 

um carro. É atropelado e morto. Antes de falecer, o garoto havia enviado uma caixa para a menina. 

Logo após o enterro, Kirie abre a caixinha de Yamaguchi. De dentro dela, assustando Kirie, salta 

um pierrô com mola (Figura 32). Momentos depois, o boneco transforma-se em uma figura sinistra 

(Figura 33), que começa a falar, culpando Kirie pela morte do rapaz e a ameaça, avisando que em 

breve Yamaguchi voltará do túmulo para se vingar. Temos aqui a presença do mecânico tal como ele 

aparece na tradição grotesca. O boneco, objeto inanimado, ganha vida ao falar e ao expressar, em 

Figura 31: Uzumaki, 2006, Volume II, 

Farol Negro 
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seu semblante, outrora 

alegre (Figura 32), a face de 

um “humorista satânico” 

(Figura 33). Este semblante 

ainda é de madeira e o 

pierrô ainda é um boneco 

de mola: eis a artificialidade 

surpreendente da criatura 

monstruosa e seu caráter 

mecânico-grotesco. Após, 

assustada, relatar o 

acontecido para Shuichi, o 

casal resolve ir ao cemitério 

para verificar a sepultura de 

Yamaguchi. Lá, após desenterrarem o caixão do garoto, são atacados pelo cadáver remendado e 

pútrido do “caixinha de surpresa”. Saltitante, graças à mola da suspensão do carro que o atropelara 

e que ainda jaz em seu corpo, o garoto morto-vivo persegue o casal enquanto grita “Buuu!” (Figura 

34). Ora, Yamaguchi, monstro maior do capítulo, estabelece uma espécie de rima horrífico-grotesca 

com o monstrinho pierrô (comparemos as Figuras 33 e 34). Ambos se posicionam de maneira 

obliqua, com os braços abertos (um dos braços do 

garoto, vale ressaltar, “salta” para fora do 

requadro), expressam em seus semblantes o riso 

do “humorista satânico” descrito por Kayser (ver 

tópico II.4.) e, sobretudo através das molas, 

encenam o caráter mecânico do grotesco. 

Ademais, o garoto era, antes de ser um monstro, 

um pregador de peças, um humorista, bem como 

o pierrô era, antes de ser monstro, um brinquedo 

engraçado e surpreendente. Agora, ambos ameaçam 

profundamente a cosmovisão dos demais 

personagens – suas vítimas. Sobre o morto-vivo, 

cabe ressaltar seu caráter profundamente impuro e 

abjeto, especialmente em sua qualidade corpórea: 

Figura 32: Uzumaki, 2006, Vol. 2, p. 16 

Figura 33: Uzumaki, 2006, Vol. 2, p. 18 
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seu corpo já esteve morto e agora retorna à vida, está em estágio de decomposição, remendado e 

movimenta-se graças a mola automotiva. Eis um caso de turbulenta transformação de “humoristas 

mecânico-bergsonianos” em “humoristas mecânico-satânicos” ou horríficos (ver tópico II.3.). 

Ainda sobre esta página (Figura 34), cabe chamar a atenção para o uso abundante de linhas cinéticas 

nos desenhos, cuja finalidade é sugerir o movimento dos personagens através da tensão visual (como 

exige a história), bem como o uso de linhas obliquas na formatação dos requadros e na diagramação 

da página – tão obliquas quanto aquelas dispostas no interior das vinhetas. Ora, seguindo a 

orientação das linhas cinéticas aplicadas à mobilidade do morto-vivo (setas em vermelho), temos 

um “sobe e desce” típico da mola que, nas duas primeiras vinhetas, tende para uma trajetória à 

esquerda, seguindo as vítimas (Kirie e Shuichi), bem como a ordem de leitura dos mangás (da direita 

para a esquerda). Estas duas primeiras vinhetas formam um bloco, constituído, não só por sua 

interrelação narratológica direta (a perseguição em curso), mas por seu posicionamento no sistema 

espaço-tópico: graficamente próximos e afastados da margem direita da página, tendendo, por 

consequência, à esquerda (seta em azul), deixando à direita um pequeno espaço em branco. Dando 

continuidade à sequência, o leitor se depara com uma situação abruptamente diversa. A leitura 

continua, logo abaixo, em sua ordem tradicional (ao menos nos mangás) retomando o fluxo 

narrativo na terceira vinheta, a maior da página, com o monstro de braços abertos, pronto para 

atacar as vítimas – e, de certa forma, também o leitor, haja vista que o enquadramento escolhido 

põe o observador no lugar de Kirie e Shuichi. Esta vinheta possui uma infinidade de linhas cinéticas 

cuja orientação aponta fortemente para cima, projetando a figura do monstro. Por seu tamanho e 

por seu posicionamento, a figura horrífica domina a diagramação da página, mas domina sobretudo 

as três vinhetas seguintes, concentradas em seu entorno. Eis um segundo bloco que, em relação ao 

primeiro, desloca-se para a direita (segunda seta em azul), deixando também um espaço em branco, 

desta vez à esquerda. Com efeito, leitor implícito em Uzumaki está diante de uma página cuja 

configuração visual é extremamente tensa devido, não só às horríficas ações da narrativa, mas 

também à sua multidirecionalidade visual. Em suma, as vinhetas, os requadros e a diagramação 

geral do suporte quadrinístico expressam, em articulação mutua (artrológica), a tensão e o dinamismo 

da perseguição iniciada pelo monstro e correspondida pelas vítimas. A desfamiliarização também ocorre 

na configuração da sintaxe visual do mangá. Mais adiante, desfazendo-se em pedaços antes de alcançar o 

casal, Yamaguchi volta a repousar. 
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Figura 34: Uzumaki, 2006, Vol. 2, p. 32. Tradução dos balões: “Shuichi!” / “Olhe aquilo!!” / 

“O que é isso!?” / “É uma mola saindo do corpo dele!!?” 
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Capítulo 8 – Caracol Humano 

 

É sabido que somente nos dias de chuva Katayama, um dos colegas de classe de Kirie, vai à escola. 

Desta vez o menino, além de só ir durante a chuva, chega atrasado e encharcado – supostamente 

por não ter usado um guarda-chuva. Com a repetição dos atrasos, Katayama passa a ser perseguido 

por seus colegas, que o tacham de “lerdo” – o adjetivo é reforçado pela péssima performance do 

garoto nos esportes. No vestiário masculino, os demais garotos decidem retirar as roupas de 

Katayama e despejá-lo no corredor da escola, a fim de humilhá-lo. E eis que se faz visível uma 

enorme mancha em forma de espiral em suas costas. Dias depois, no local daquela espiral, surge uma 

enorme protuberância em vórtice: uma concha de caracol. Mais adiante, Katayama finalmente se 

transforma em um caracol humano (termo criado por um professor), assustando a todos (Figura 35). 

Rejeitado pelos pais, Katayama passa a subsistir no viveiro da escola, como um animal. Mais tarde, 

um dos antigos agressores de Katayama começa a expressar os mesmos sintomas, primeiro com uma 

sede incontrolável, para em seguida, ele mesmo se transformar em um segundo caracol humano. 

Posto no viveiro com Katayama, a turma se assombra ao presenciar ambos copulando. No dia 

seguinte, os dois fogem do viveiro, o que motiva o professor, Kirie e sua amiga a fazerem uma 

busca pela floresta próxima. Lá, encontram um buraco repleto de ovos dos dois. Preocupado com 

proliferação dos monstros, o professor pisoteia os ovos. Posteriormente, o professor torna-se o 

terceiro caracol humano. Este capítulo faz uso, de maneira mais notável, da estética grotesca em 

seu caráter animalesco. Temos a transformação progressiva dos personagens em animais híbridos, 

humanos que são, ao mesmo tempo, semelhantes a um tipo especial de animal, recorrente na 

tradição grotesca – o rastejante: 

Mesmo o homem moderno ainda pode sentir, e até no tocante a animais que lhe são 
familiares, a estranheza do que é inteiramente outro e de um fundo sinistro. Há animais 
preferidos pelo grotesco, como serpentes, corujas, sapos, aranhas – os animais noturnos e 
os rastejantes, que vivem em ordens diferentes, inacessíveis ao homem. (KAYSER, 2013, 
p. 157). 

Katayama revela o imperscrutável animalesco, a transição do ser humano, não apenas para uma outra 

ordem da taxonomia biológica, mas, mais ainda, para uma ordem externa à própria taxonomia, 

antinatural que é. O caracol humano é aparentemente inofensivo, ainda que impuro. A aversão 

encenada pelos estudantes estrategicamente posicionados ao redor e fitando diretamente o 

monstro é, ao menos em um primeiro momento, no nível do asco diante de sua forma antinatural, 

de seus fluidos corpóreos a deixar rastros pelo chão e de sua locomoção lenta e rastejante, 

impressos, não apenas no desenho do personagem, como também nas onomatopeias em letras 

viscosas que o acompanham (Figura 35). Elas retomam, em alguma medida, à fonte utilizada no 



 

115 

 

título do mangá, impresso nas capas dos volumes (Figuras 14 e 31), mas aqui sugerem, 

acompanhadas de linhas sinuosas, a sonoridade do lento e pegajoso rastejar de Katayama: ぬめっ, 

ぬめっ... (nume, nume...). Mas, o que começa como estranho e impuro, se transforma rapidamente 

em estranho ameaçador a partir do momento em que se percebe Katayama como sendo um vetor de 

propagação da maldição, elemento contaminante capaz de transformar aqueles a sua volta em caracóis 

humanos – os quais são capazes de acasalar e gerar descendência: a descendência de uma biologia 

horrífica. 

 

 Figura 35: Uzumaki, 2006, Vol. 2, p. 46 
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Capítulo 9 – Farol Negro 

 

O farol da cidade, apesar de desativado há anos, começa a emitir uma luz intensa, capaz de 

hipnotizar os moradores tal como faziam os cachos amaldiçoados de Kirie e Sekino (Capítulo 6). 

Desta vez, além de observar a fonte hipnótica, alguns começam a andar em círculos de maneira 

involuntária. Preocupados com o estranho fenômeno, um grupo de homens decide verificar o farol 

por dentro. Todos desaparecem. Uma embarcação encalha nas rochas próximas farol. Correm 

boatos de que seus tripulantes andavam em círculos no convés, sem parar. A maldição das espirais, 

além de pessoas, animais e objetos, também pode possuir edificações. Curiosos, um grupo de meninos, 

entre eles o irmãozinho de Kirie, Mitsuo, resolvem explorar as escadarias que levam ao topo do 

farol. Kirie, preocupada, os segue. A subida da torre parece interminável. De repente, ela percebe que 

as paredes da escadaria helicoidal estão cobertas de espirais florescentes. Também sente um forte 

cheiro de algo queimado. Vê um grupo de corpos carbonizados, se assusta e grita: “Agh!” (Figura 

36). Ela também ouve os gritos dos meninos, vindos do topo da torre e corre ao seu encontro. Lá, 

assombra-se novamente, desta vez com a imensa espiral que tomou conta da lanterna do farol. 

Segundo Mitsuo, ela “parece olhar para ele”. Kirie nota que tudo ao redor da lâmpada está derretido 

e lembra que, ao anoitecer, a intensa e hipnótica luminosidade começa. Percebendo que é fim de 

tarde, Kirie e os meninos começam, imediatamente, a descer pelas escadarias. Um dos meninos é 

incinerado pela luz: a causa mortis das vítimas encontradas anteriormente é finalmente revelada ao leitor. 

Na Figura 36, reprodução integral da página, demarcamos o provável percurso do olhar do leitor 

– após a primeira visualização, sempre totalizante – demarcado pela disposição dos cadáveres e 

pela forma da escadaria, responsáveis por delinear (para sugerir) uma curva (seta em vermelho). A 

curva registra a varredura visual a partir da figura de Kirie, e mais especificamente, a partir da sua 

cabeça, haja vista que o seu vestido de bolinhas em tom acinzentado o “camufla” em um cenário 

de configurações semelhantes. O olhar do leitor é, com efeito, atraído diretamente para a expressão 

facial da garota (círculo superior, em vermelho). A varredura segue em curva e termina no olhar de 

espanto de Kirie, no canto esquerdo inferior do suporte, ponto de saída e transição para a próxima 

página (círculo inferior). Em suma, a varredura sugerida pelo mangá e concretizada pelo leitor 

implícito é iniciada pela constatação, em Kirie, de uma expressão facial tensa – com duas gotas de 

suor e olhar sobressaltado, fixo em direção aos cadáveres – o que conduz o olhar para cada um dos 

corpos que, como uma corrente da morte, contribuem, junto com a escadaria, para a concretização 

deste percurso. Percurso este que é concluído pela expressão horrífica da protagonista em uma 

pequena, mas graficamente bem isolada vinheta (isolada pelas sarjetas e por sua tonalidade, 

sobretudo clara e em contraste com a penumbra geral da grande vinheta que toma o resto da 
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página). O enquadramento da pequena vinheta é detalhista no desenho: um olho bem aberto, vasos 

sanguíneos dilatados. Esta página expressa de maneira notável a desfamiliarização ascendente no uso 

do sistema espaço-tópico em Uzumaki. Sua diagramação segue uma estratégia bastante diversa daquela, 

por exemplo, expressa pelas Figuras 35 e 34. Mesmo assim, mantém com estas e com outras algo 

em comum: as orientações curvilíneas e espiraladas – fontes de grande tensão, caras ao barroco e, 

sobretudo neste caso, ao neobarroco. Calabrese enxerga, na idade neobarroca, o gosto pelas 

turbulências, abundantes em uma cultura de massa espetacularizada (ver tópico II.5). Em um 

mercado de quadrinhos extremamente competitivo como o japonês, é necessário que o mangaka 

tenha a habilidade necessária para contar histórias cada vez mais interessantes para o público e seus 

muitas vezes imperscrutáveis desejos, sob a pena de perder espaço no mercado (ver tópico II.2). 

Devemos afirmar nesta altura da análise que, em boa medida, Uzumaki foi alçado ao lugar de grande 

título do gênero horror porque seu autor, Junji Ito, investiu em desfamiliarizações agressivas, não 

só na sucessão dos acontecimentos encenados pela história, como também nos recursos visuais 

que a arte dos quadrinhos pode oferecer – fez o sistema dos quadrinhos girar de modo especial a espiral 

do horror, expressando, com o seu desenho, cenas horríficas que se renovam a cada capítulo, ainda 

que dentro de uma base comum (a própria maldição e suas características peculiares) mas que só o 

fazem porque atraem a atenção do leitor com seus múltiplos desdobramentos. Talvez estas 

características impressas na obra expliquem, em alguma medida, seu sucesso comercial, de público 

e crítica, não só no Japão, como no Ocidente espetacularizado descrito por Calabrese e marcado 

por “formas de surpresa e originalidade a todo o custo” (CALABRESE, 2006). Kirie e Matsuo, 

após sobreviverem à saída do farol, são resgatados. O Farol Negro continua a emitir seu estranho 

brilho, mas é interditado novamente. 
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Figura 36: Uzumaki, 2006, Vol. 2, p. 84 
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Capítulo 10 – Coluna de Pernilongos 

 

 

 

Ferida no incidente de Farol Negro, Kirie fica internada no hospital. Enquanto isso, uma imensa 

população de pernilongos alastra-se pela cidade ao ponto de fazer com que as mulheres grávidas 

passem mal com as picadas – o que as leva à internação. No hospital, os pernilongos também se 

fazem presentes, formando grandes colunas no ar, ou, como Kirie as chama: redemoinhos de pernilongos. 

Enquanto caminha pelo pátio do hospital, Kirie encontra um cadáver repleto de furos. Pouco se 

esclarece sobre o caso. Quando da chegada de sua prima grávida, Keiko, enquanto a ajuda, Kirie 

Figura 37: Uzumaki, 2006, Vol. 2, p. 119. “O...” / “O quê?”. 
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encontra um estranho e pesado objeto envolto em faixas. Keiko apenas pede que o guarde na 

cômoda ao lado de sua cama. Shuichi aparece para visitar Kirie e diz ter um mal pressentimento 

com relação ao hospital. Quando vê um mosquito, o rapaz trata de sacar um inseticida spray e dar 

borrifadas em direção ao inseto. Neste momento, Keiko começa a passar mal e a se sentir sufocada. 

Shuichi comenta que apenas as fêmeas de pernilongo sugam sangue e que só o fazem quando estão portando ovos. 

Dadas as vezes em que o leitor implícito teve contato, à esta altura da série, com o animalesco e com a 

qualidade epidêmica da maldição das espirais, pode-se afirmar que, retomando a relação dialógica entre 

a antecipação e a retrospeção inclusa no círculo hermenêutico, o leitor projeta aqui uma trama cujo 

desdobramento deverá ser algo semelhante ao Capítulo 8. Só que, ao invés de uma transmutação 

epidêmica de caracóis, teremos uma propagação de mosquitos sugadores de sangue. E este mesmo leitor 

implícito, que é, por definição, um entusiasta capaz de realizar a concretização intencionada pela obra, 

também pode antecipar que a espiral do horror precisa ampliar cada vez mais a desfamiliarização já 

estabelecida a fim de manter a história interessante para quem a lê. À noite, Kirie não consegue dormir 

com o zunir dos mosquitos e resolve sair do quarto. Ao fazê-lo, encontra o corredor do hospital 

repleto de grávidas, todas munidas de brocas manuais. Sem ser vista, Kirie presencia uma das grávidas 

a adentrar um quarto. Ela a segue e a vê perfurar o pescoço de um paciente e beber seu sangue 

através da ferida aberta (Figura 37). O espiralado e vertical perfurar da furadeira é enfatizado, em 

uma primeira vinheta de requadros tão verticalizados quanto a ferramenta, através da forma 

helicoidal da broca em contraste com o fundo escuro – recurso muitas vezes convocado pelo 

mangá. Sua extração abrupta é demarcada pelas linhas cinéticas verticais e pelo sangue que jorra, 

encharcando um lugar que será ocupado, na terceira vinheta, pela grávida sedenta, cuja violenta 

mordida traz consigo outras linhas de movimento. O som do sangue sendo sugado é sugerido por 

onomatopeias em um katakana de traços trêmulos e agudos, que atraem, junto com todo o mistério, 

Kirie para dentro do quarto, onde estabelece contato visual com a monstruosa grávida em uma 

vinheta convenientemente enquadrada com a finalidade sugerir o efeito de horror na recepção. 

Recordemos que: “aprendemos o que é artisticamente horrorizado, em ampla medida, com a 

própria ficção” (CARROLL, 1999, p. 49) e para isto fazemos uso das “instruções” dadas por ela – 

suas estruturas reativo-convidativas. Como expomos anteriormente (ver tópico II.4), as reações 

dos personagens diante do monstro horrífico são cruciais para a sugestão do efeito intencionado. 

Para além disto, temos nesta página (Figura 37) o próprio paradoxo do horror sendo encenado e, por 

consequência, ensinando o leitor, não só a se horrorizar, como também a buscar o horror.  

Recordemos: 

[...] os monstros, objetos do horror artístico, são eles próprios fontes de respostas 
ambivalentes, pois, como violações das categorias culturais vigentes, são perturbadores e 
repugnantes, mas, ao mesmo tempo, são também objetos de fascínio – mais uma vez, 
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exatamente por transgredir as categorias de pensamento em vigor. Ou seja, a ambivalência 
que o paradoxo do horror anuncia já pode ser encontrada nos próprios objetos de horror 
artístico, que são nojentos e fascinantes, repelentes e atraentes, em razão de sua natureza 
anômala. (CARROLL, 1999, p. 267). 

O paradoxo do horror conduz Kirie em direção ao monstro que, por ser “irresistivelmente 

interessante” em seu caráter anômalo, atrai ao mesmo tempo que repele, enoja ao mesmo tempo 

em que fascina. E o enquadramento da última vinheta reforça esta reação na medida em que oferece 

ao leitor uma perspectiva do acontecimento análoga àquela que Kirie tem: a perspectiva de quem 

sabe que a cidade está amaldiçoada, que encontrou um cadáver no dia anterior, viu uma multidão 

de grávidas munidas de brocas e furadeiras andando pelos corredores do hospital, ouviu um 

barulho estranho (ou melhor, um barulho “tremulo” e “agudo”) e, ainda assim, abriu aquela porta. 

Quando a grávida percebe a presença de Kirie, grita: “Ela viu!” (UZUMAKI, 2006, p. 120) e 

começa a perseguir a protagonista pelos corredores. De repente, um paciente e uma enfermeira 

aparecem e são atacados pelas grávidas, que imediatamente começam a beber seu sangue. Existe, 

na tradição horrífica, uma preferência pelos morcegos-humanos, os vampiros. Aqui, temos um outro 

perfil animalesco, igualmente noturno e igualmente hematófago: o mosquito, com o complemento 

dos monstros serem fêmeas (mulheres) e de carregarem ovos (grávidas). Quando as “pernilongo-

fêmeas-portadoras de ovos” finalmente alcançam Kirie, ela saca o inseticida deixado por Shuichi e 

dispara o spray sobre as mulheres, que por sua vez fogem. No dia seguinte, Kirie percebe que todas 

as evidências dos crimes haviam desaparecido. Ao que parece, com o auxílio dos maridos. 
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Capítulo 11 – Cordão Umbilical 

 

 

 

Ainda amedrontada com os acontecimentos no hospital, Kirie teme o nascimento dos bebês alimentados 

com sangue humano. Quando visita as crianças recém-nascidas, se surpreende com a aparente 

normalidade dos bebês – exceto por uma protuberância em seus abdomens. Ao perguntar sobre 

aquela estranha forma, as crianças começam a chorar, irritando-a ao ponto de faze-la ter dores de 

cabeça. Atordoada, Kirie sai correndo e acaba caindo da escada, o que a garante mais uma semana 

de estadia no hospital. Continua preocupada e recorda que, dias antes, encontrou sua prima Keiko 

bebendo bolsas de sangue no depósito do hospital. Nos dias seguintes, estranhos cogumelos 

começam a fazer sucesso no cardápio. Apenas Kirie os acha estranhos. Segundo ela, eles têm gosto 

de sangue. Enquanto caminha pelos corredores, Kirie ouve o som de uma conversa vinda do berçário. 

Ao se aproximar, fica horrorizada ao ver os bebês recém-nascidos a conversar (Figura 38): 

BEBÊ 1: Ai que frio... Como aqui fora faz frio. / Quero voltar logo para lá. 

Figura 38: Uzumaki, 2006, Vol. 2, p. 147 
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BEBÊ 2: É verdade... Eu também quero voltar para aquele lugar quentinho. 

BEBÊ 3: Sim... Não há coisa melhor que boiar naquela piscina de líquido amniótico. 

BEBÊ 1: Quero voltar logo para dentro da barriga dela. 

BEBÊ 2: Não há lugar como o útero da própria mãe, não? 

BEBÊ 3: Mas será que a gente consegue voltar? 

BEBÊ 1: Consegue sim... O Doutor Kawamoto vai dar um jeito nisso. / Foi ele que nos 
trouxe para fora... Deve ser capaz de nos colocar de volta também. 

(UZUMAKI, 2006, Vol. 2, p. 147). 

Kirie também acaba sabendo pelos bebês que o primeiro a passar pelo procedimento será seu 

sobrinho Makio, filho de Keiko. Neste momento, os botões sobre a protuberância na barriga do 

bebê se soltam e dali surge um grande cogumelo, repleto de espirais. Eis uma cena profundamente 

grotesca na qual elementos estranhos fundem-se nos bebês: a propriedade de falar, estranha à idade, 

e o fato de carregarem, em suas barriguinhas, um enorme fungo espiralado, elemento estranho à 

espécie. Outro dado de estranheza reside no discurso das crianças. Decerto que o leitor implícito aqui tem 

consigo a retrospecção dos capítulos anteriores – especialmente do que se passou no capítulo 

imediatamente anterior, do qual o presente é uma continuação direta – e sabe que, as grávidas, 

tendo sido atingidas pela maldição das espirais e tendo se alimentado de sangue humano, se pode 

deduzir – antecipar – que haverá algo de errado com os bebês. Este jogo retrospectivo-antecipativo 

é compartilhado, como vimos, com a própria protagonista, que, não só demonstra ao leitor como 

se horrorizar e se deixar atrair pelos monstros, como também o ensina sobre como se deve temer 

pelo possíveis acontecimentos futuros. Kirie ouve gritos e dispara em busca de Keiko e Makio. 

Quando chega na sala de cirurgia encontra o médico posicionado em um canto – o cômodo está 

infestado de cogumelos, como aqueles que saiam da barriga das crianças. O Dr. Kawamoto explica 

que todos eles, e aqueles que fizeram sucesso no cardápio, haviam brotado das placentas dos recém-

nascidos. Também fala sobre como aqueles bebês são diferentes dos normais:  

DR. KAWAMOTO: Bebês são uma gracinha. / ... Essa graça é uma arma para eles. / Eles 
usam a sua graciosidade para controlar os adultos. Porque eles não conseguiriam viver sem 
a nossa ajuda. / Com o passar do tempo, os bebês deviam crescer e se tornar independentes. 
/ No entanto, esses bebês...  Não estão querendo independência. Eles querem continuar 
eternamente como bebês... ou melhor, como fetos. / Como prova disso... / O cordão 
umbilical deles .../ Eu corto, corto mas ele sempre cresce de novo. Chegando ao cumulo 
de formar uma nova placenta. / O cordão umbilical e a placenta... são símbolos da regressão 
para o útero. / Eles desejam voltar para o útero da mãe deles!! 

(UZUMAKI, 2006, Vol. 2, p. 153). 

O médico também fala sobre como aqueles cogumelos são “saborosos”, além de fazerem bem para 

a saúde. Kirie parte para a próxima sala em busca de Keiko e a encontra com a barriga novamente 
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protuberante, mas, desta vez, costurada: Makio já havia retornado ao útero. Ao tratar da corporeidade 

grotesca, Mikhail Bakhtin (2013) sublinha que:  

Em oposição aos cânones modernos, o corpo grotesco não está separado do resto do 
mundo, não está isolado, acabado nem perfeito, mas ultrapassa-se a si mesmo, franqueia 
seus próprios limites. Coloca-se ênfase nas partes do corpo em que ele se abre ao mundo 
exterior, isto é, onde o mundo penetra nele ou dele sai ou ele mesmo sai para o mundo, 
através de orifícios, protuberâncias, ramificações e excrescências, tais como a boca aberta, 
os órgãos genitais, seios, falo, barriga e nariz. É em atos tais como o coito, a gravidez, o parto, a 
agonia, o comer, o beber, e a satisfação de necessidades naturais, que o corpo revela sua essência como 
princípio em crescimento que ultrapassa seus próprios limites (grifo nosso). É um corpo eternamente 
incompleto, eternamente criado e criador, um elo na cadeia da evolução da espécie ou, mais 
exatamente, dois elos observados no ponto onde se unem, onde entram um no outro. 
(BAKHTIN, 2013, p. 23). 

O que, no realismo grotesco, funciona como recuperação do orgânico universal por meio das conexões 

naturais do corpo com o mundo externo (exterioridade), no grotesco modernista, encenado em 

Uzumaki, funciona como conexão com uma exterioridade antinatural. As partes do corpo que se 

abrem ao mundo abrem-se, no hospital de Kurouzu, aos mistérios da espiral do horror que, 

justamente por ser horrífica, é sobrenatural. Estes mistérios nutrem os corpos com uma dieta 

vampiresca, capaz de gerar e parir filhos amaldiçoados e igualmente capazes de gerar alimento para 

outros corpos, que por sua vez se deliciam com sanguinolentas iguarias, classificadas pelo soturno 

médico como “saudáveis”. Ademais, estas bestas paridas pela espiral são capazes até mesmo de 

subverter os mais estáveis pilares da natureza – a mesma que era exaltada pelo grotesco 

renascentista, como padrão de universalidade, é pervertida pelo grotesco modernista, em um 

mundo alheado e tomado pelo medo. “Não estão querendo independência. Eles querem continuar 

eternamente como bebês... ou melhor, como fetos”. Keiko começa a gritar, berra que tem fome e 

que precisa de sangue. De sua boca escancarada surge uma estranha língua espiralada, semelhante 

àquela que os pernilongos usam para sugar sangue a fim de se alimentarem. O médico tenta segurar 

Kirie por trás, mas, quando a língua dispara, Kirie se move rapidamente e o médico é quem tem 

seu sangue sugado. Seu corpo resseca até ficar esquelético, semelhante a uma múmia – tal como 

ocorrera com Sekino no Capítulo 6. Enquanto Kirie corre, um casal invade a sala e começa a comer 

os cogumelos. Eles também são mortos. Kirie foge do hospital. 
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Capítulo 12 – Furacão Nº 1 

 

Kirie e Shuichi estão sentados na praia. A garota encosta a cabeça no ombro dele e fala sobre como 

ele já havia salvado sua vida. O vento começa a ficar forte. Shuichi diz que virá um furacão amaldiçoado. 

Sai correndo pela cidade alardeando, aos gritos, a vinda do fenômeno – é taxado por alguns de louco. 

O furacão, que ganha o nome de Número 1, é anunciado no noticiário. Um detalhe chama a atenção 

dos jornalistas: o olho deste furacão é menor que o normal, sendo possível sua visualização do solo, 

a olho nu. Mitsuo pergunta a Kirie qual seria a cor do olho do furacão. Ela responde: “não diga 

bobagem, não é um olho de verdade” (UZUMAKI, 2006, Vol. 2, p. 168). O furacão chega com 

força e acaba impedindo todos de saírem de casa. Kirie ainda tenta visitar Shuichi. Durante a 

tentativa, observa o olho do furacão. Durante a noite, a tempestade faz muito barulho e Kirie tem 

a sensação de que o fenômeno a chama pelo seu nome (Figura 39). Esta é uma página de linhas 

retas, de diagramação tendente à horizontalidade e ao uso de ângulos retos. (Bastante diversa, cabe 

ressaltar, da diagramação da Figura 36, tendente à curva). A legenda, logo na primeira vinheta, diz: 

“Nessa mesma noite”. Mas o que nos chama a atenção aqui são principalmente as onomatopeias – 

que, na edição brasileira, foram mantidas em japonês, ainda que com pequenas traduções em 

alfabeto romano, posicionadas ao lado de cada uma das inscrições em katakana. Esta é uma 

observação crucial à análise, haja vista que, na escrita japonesa (e por consequência, nos mangás), 

o uso de travessões com a finalidade de prolongar sons é recorrente. Ademais, “os efeitos sonoros 

são um elemento à parte nos mangás e têm um papel muito importante nas narrativas. Eles entram 

como componentes visuais que dão dinamismo à página” (CHINEN, 2013, p. 43). Aqui, a 

horizontalidade geral da diagramação e as linhas retas da chuva estabelecem uma rima visual com as 

onomatopeias que indicam o som da tempestade: ゴ-------- (Goooooooh) eビュ-------- (Byuuuuuuu95). 

Mas não o faz com as onomatopeias de uma estranha voz que chama, através de linhas sinuosas: キ

                                                           
95 Na edição brasileira, a legenda para esta onomatopeia é Woooosh, diferente do que seria em uma tradução direta do 
alfabeto japonês para o latino, Byuuuuuuu. Porque esta foi a escolha feita pela tradutora Drik Sada? Lembremos do 
recorrente uso de onomatopeias na linguagem coloquial japonesa, e que no caso das onomatopeias utilizadas nos 
quadrinhos, “a leitura das ‘letras’ nem sempre corresponde aos sons que melhor representariam a cena” mas um 

“estado de espírito” (CHINEN, 2013, p. 43), já sedimentado na tradição onomatopeica japonesa. ビュ- (Byu-), que em 

japonês diz respeito ao “soprar do vento” (JISHO, 2017), em português, apartado do contexto cultural nipônico, talvez 
não fosse compreendido desta forma. Daí a adaptação da tradutora para Woooosh, mais próximo do que poderíamos, 

no Brasil, indicar como uma onomatopeia para o vento, diferente do que ocorre com ゴ--------, que permaneceu em 

sua tradução direta entre os alfabetos. 
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リエ --------- (Kirieeeeeeee). Para Rudolf Arnheim, as retas, as paralelas e os ângulos retos, 

configurações abundantes nesta página, tendem à simplicidade: 

Uma linha reta é simples porque possui uma direção constante. As linhas paralelas são mais 
simples do que as que se encontram num ângulo porque a relação entre elas é definida por 
uma distância constante. Um ângulo reto é mais simples do que outros ângulos porque 
produz uma subdivisão de espaço baseada na repetição de um e mesmo ângulo. 
(ARNHEIM, 2015, p. 49). 

Devemos, com efeito, recordar do “quadrado renascentista” e da tendência do gosto clássico ao 

mediano e à sobriedade, em oposição à “elipse barroca”, tendente ao desmedido e ao emotivo. 

Levando-se em consideração as reações de Kirie na mesma página, o leitor implícito saberá que é 

normal temer um furacão, uma tempestade; porém, temer um furacão que chama o seu nome, não 

é só assustador, mas também horrífico. Temos, pois, uma troca entre ações humanas (falar, 

observar) e características de fenômenos naturais (chover, ventar). Este princípio monstruoso está 

por trás da estratégia geral, que por sua vez se faz valer em toda a configuração visual da página. 

No dia seguinte, Mitsuo comenta ter também ouvido o furacão chamar pela irmã. No noticiário, 

avisam que, estranhamente, o furacão parece ter se fixado sobre a cidade. Ao encontrar Shuichi, 

ele reclama com ela, dizendo que o furacão tinha se apaixonado pela garota e que seria perigoso 

andar sob seu olho. Nesse momento o vento se intensifica e uma árvore é arremessada na direção 

deles, que começam a correr. Kirie fica com o pé preso na arvore e uma garota vestida de maneira 

semelhante aparece para ajuda-los. Uma coluna de vento a arrasta para o olho do furacão. Ao 

chegar no topo, o olho se fecha como uma boca, para então cuspir a garota que morre ao atingir o 

solo. Kirie e Shuichi tentam o esgoto, entrando em um bueiro. No esgoto, a água encontra-se 

repleta de redemoinhos. Um turbilhão os impulsiona para fora. Mas, antes que pudessem ser 

sugados, acabam caindo e são socorridos por pessoas que ali passavam. O furacão é sugado pelo 

Lago Tomboike e desaparece. 
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Figura 39: Uzumaki, 2006, Vol. 2, p. 171 
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Posfácio 

 

 

 

Em uma historinha de apenas duas páginas, acompanhamos o mangaka Junji Ito recebendo uma 

ligação de alguém que diz saber sobre o que há por de trás do mistério das espirais. E a pessoa diz 

que deseja encontra-lo. Empolgado, o autor de Uzumaki dispara para o local combinado, próximo 

de uma cadeia de montanhas, sobre as quais se pode ver uma série de espirais no céu noturno. Ito 

acorda de repente. Tudo não passava de um sonho. Esta pequena história, apesar de cômico-

caricatural, faz uso de um pequeno rol de estratégias solidárias àquelas utilizadas pelo próprio Ito 

em seu Uzumaki, o que conecta este apêndice ao corpo da obra. Como ocorre na série, temos aqui 

o mistério das espirais e sua capacidade atrativa: diante da possibilidade de perscrutá-lo, Ito se 

empolga e põe-se a busca-lo. O posfácio destaca-se da série por seu teor humorístico, não só em 

termos narratológicos – a disjunção humorística nos quadrinhos, descrita por Violette Morin (2011), 

se faz aqui presente na sequencia em direção à descoberta do mistério das espirais, interrompida 

pelo despertar de um sonho (Figura 40) – como também em nível icônico. Apresenta-se uma 

anamorfose da figura do mangaka, uma mudança nas proporções (e até mesmo no apuro do desenho) 

que lhe confere um aspecto caricato. Aqui, a disjunção humorística se dá pela oposição entre a 

versão “convencional” (Figura 41) e aquela “caricata” (Figura 40) do mangaka (SILVA, 2010, p. 

120-121). O que, à luz dos capítulos horríficos que lhe precedem, termina por estabelecer um 

contraponto humorístico, um alívio cômico para a espiral do horror. 

 

Figura 40: Uzumaki, 2006, Vol. 2, p. 197 Figura 41: Uzumaki, 2006, Vol. 2, p. 196 
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III.3. VOLUME TERCEIRO: CAOS 

 

 

 

Capítulo 13 – O Casebre do Demônio 

 

Após a absorção do Furacão Nº 1, as casas que ficavam nas redondezas do Lago Tomboike foram 

destruídas, inclusive a de Kirie. Ela e sua família se veem obrigados a mudar para um dos antigos 

casebres (aqueles nos quais moravam Kazunori e Yoriko, no Capítulo 5). Além de lidarem com as 

más condições do novo lar, passam a conviver com as lendas que cercam o local, que supostamente 

abrigaria demônios – e o desaparecimento de cães nos arredores reforça os boatos. Intrigada com as 

construções, Kirie pergunta ao pai, Sr. Goshima, sobre quando os casebres foram construídos, já 

que não havia sequer instalações elétricas. Ele responde que provavelmente na Era Meiji (1867-

1912). Apesar da idade avançada, eles estranhamente permaneciam de pé. A família se apresenta a 

um dos vizinhos ao lado, um homem chamado Wakabayashi, batem na outra porta e ninguém 

responde. Ficam sabendo, pelo próprio Wakabayashi, que lá vivem uma velhinha e seu filho doente. O 

pai de Kirie reclama de um estranho “olho de peixe” em forma de espiral que aparecera em seu pé. 

Figura 42: Uzumaki, 2006, Volume III, Caos 



 

130 

 

Em uma das páginas, vemos um dos vizinhos observando Kirie através de um buraco na parede. 

Durante a noite, todos escutam gemidos de dor vindos da casa da velhinha. Wakabayashi supõe que 

os barulhos eram de seu filho doente. A velhinha aparece, com o corpo quase todo coberto por 

farrapos e estende uma roupa repleta de furos no varal. Durante a ação, acaba caindo. Ao tentar ajuda-

la, Kirie percebe que suas mãos idosas estão cheias de protuberâncias em forma de espiral (Figura 43). A 

velhinha então corre para dentro de sua casa. Nem todos os monstros em Uzumaki apresentam 

conduta necessariamente má ou agressiva – caso, não só da velhinha, como também dos caracóis 

humanos do Capítulo 8. A despeito disto, todos carregarem em si a maldição das espirais, da qual são 

vetores de transmissão, constituindo-se, com efeito, como seres ameaçadores. Nestes casos, 

verificamos uma tensão nas categorias de valor estético (Figura 22), causadora, mais uma vez, de 

turbulências nas homologações de tipo clássico, configurando-se, pois em gosto neobarroco: 

Disse-se desde o início que a teratologia contemporânea não só se apresenta como nova 
em relação ao passado, como induz a pensar num novo capítulo final respeitante à relação 
dos monstros com o ambiente cultural. O modo de pensar os monstros, de fato, oculta os 
modos de pensar as categorias de valor. No caso que temos estado a examinar, parece-me 
evidente que já não nos encontramos mais perante a clássica homologação disforme-feio-
mau-disfórico. Mas tampouco perante a homologação que poderemos definir como 
“anticlássica”: disforme-bom-belo-eufórico. Nem perante as homologações características, 
por exemplo, a alguns “gêneros” de discurso (o cómico: disforme-mau-bom-eufórico; e 
assim todos os outros). Deve ainda, pelo contrário, vincar-se o surgimento de novas 
poéticas ligadas à incerteza e à não-definição de formas e de valores, ao jogo levado aos 
seus vértices categoriais. (CALABRESE, 1987, p. 115). 

No mesmo dia, todos 

escutam gritos vindos da 

casa velhinha. Kirie a 

invade e encontra a senhora 

de joelhos, apontando para 

um quarto escuro e 

gritando: “Meu filho! Meu 

filho! Ele morreu! ” 

(UZUMAKI, 2006, Vol. 3, 

p. 23). A velhinha 

monstruosa, que mantém 

em si, a despeito da 

maldição, alguma 

normalidade, tanto nas 

ações cotidianas (como no 

ato de lavar e estender Figura 43: Uzumaki, 2006, Vol. 3, p. 21 
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roupas) como nas de qualidade moral (no cuidado com o filho “doente” e no sofrimento com a 

sua morte), expressa a indefinição de formas e valores exposta por Calabrese. Como vimos 

anteriormente (Capítulo II.5.), o barroco não é o anticlássico, mas uma turbulência nos seus 

padrões. Ademais, verificamos aqui que, em Uzumaki – que, como mangá horrífico, necessita da 

homologação disforme-feio-mau-disfórico, ao menos em seus monstros impuros, de presença 

obrigatória no gênero – as estratégias de turbulência neobarrocas são bastante recorrentes (como, 

por exemplo, no Capítulo 3) atuando como suporte estético para o próprio horror: a incerteza e a 

indefinição neobarrocas reforçam a destruição da normalidade, cujos principais responsáveis são os monstros, 

estes de homologação clássica. Ao adentrar o quarto, Kirie demonstra pavor diante do corpo (que 

não é mostrado ao leitor). 

Após a difícil remoção do 

cadáver, a velhinha é levada 

ao hospital, onde é 

diagnosticada com uma 

doença de pele cuja origem é 

desconhecida. À noite, o rádio 

noticia a vinda do Furacão Nº 

2. Toda a família de Kirie 

reclama do aparecimento 

das protuberâncias pelo 

corpo. Revela-se que era 

Wakabayashi que espiava a 

garota pelo buraco na 

parede desde o início do 

capítulo: “Mal sabe que eu a 

observo assim desde que se 

mudou para cá... / Kirie... 

garota linda... e metida... não 

consigo tirar meus olhos de você! / Mas esse buraco na parede é muito pequeno... Vou abrir outros 

para enxergar melhor. / O que me incomoda... são esses olhos de peixe que doem...” (UZUMAKI, 

2006, Vol. 3, p. 27-28). Vemos as mãos de Wakabayashi cheias de protuberâncias semelhantes às 

da família e da velhinha. Enquanto o segundo furacão gera uma forte tempestade, a família percebe 

o excitamento das espirais, que crescem e doem cada vez mais. Entram e desespero e gritam de dor. 

Os dias se passam e o furacão impede que a família saia para buscar ajuda. “Será que a causa da 

Figura 44: Uzumaki, 2006, Vol. 3, p. 35 
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doença não é esse casebre? É como se o assoalho e as paredes fossem o vírus que nos infecta.... Se 

ficarmos aqui, só vamos piorar cada vez mais...!!” (UZUMAKI, 2006, Vol. 3, p. 31), diz Kirie. De 

repente, aparecem grandes chifres espiralados na parede, que logo desaba. Dela surge Wakabayashi 

transformado em um monstro coberto de chifres. Enquanto a família, em pânico, o observa, ele agarra 

um rato que ali passava e o come vivo (Figura 44). Aqui podemos estabelecer uma comparação entre 

monstruosidade moralizada da velhinha e a monstruosidade estritamente maligna de Wakabayashi, 

contrastando, respectivamente, um monstro neobarroco com um monstro horrífico. O vizinho demonstra, 

no decorrer do capítulo, um comportamento intrometido, quando, em conversas, especula sobre a 

vida dos vizinhos, indiscreto, na medida em que insiste que Kirie descreva o estado do corpo do 

filho da velhinha (o que a irrita, fazendo com que ele a chamasse de “metida”) e, mais ainda, 

bisbilhoteiro, quando espia a garota através de buracos na parede. A maldição aparece aqui como 

um catalisador sobrenatural para os seus defeitos, transformando-o, de enxerido a invasor; de voyeur 

a agressor. O ato de devorar o ratinho ratifica sua transmutação em monstro. Lembremos de uma 

das principais características do monstro, sua “espetacularidade, proveniente do facto de que o 

monstro se mostra para além de uma norma (“monstrum”)” (CALABRESE, 1987, p. 106). Ao 

chegar nos casebres, haviam boatos acerca do sumiço de animais na região. Por dedução, o leitor 

sabe que o responsável pelos desaparecimentos dos animais àquela altura era o filho da velhinha, 

que vivia enclausurado. Wakabayashi, ao contrário, faz questão de demonstrar sua monstruosidade 

para todos. Wakabayashi começa a chamar pelo nome de Kirie e a andar na direção da garota, que 

corre para a porta. Lá fora, a tempestade arremessa uma estaca de madeira em direção ao monstro, 

matando-o. Fugidos do casebre, Kirie e a família se curam da doença de pele. O Furacão Nº 2, 

assim como o primeiro e a fumaça dos mortos, é tragado pelo Lago Tomboike. 
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Capítulo 14 – Borboleta 

 

 

 

A jornalista Maruyama dirige-se, com dois colegas, para Kurouzu, a fim de entender o que se passa 

na cidade, incomunicável desde a passagem dos furacões Nº 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ao atravessarem um 

túnel, o carro no qual viajavam é capotado por um tornado. Os dois colegas de Maruyama estão 

desacordados. Ela se esgueira para fora do veículo e sai em busca de ajuda. A jornalista sente o “ar 

mais pesado”, sua expiração forma pequenas colunas de vapor espiralado. Maruyama finalmente chega ao 

centro de Kurouzu – completamente destruído, em escombros (Figura 45). Vê um helicóptero 

sobrevoando a cidade. Rapidamente, forma-se um tornado em volta da aeronave e a mesma 

despenca no chão. O Lago Tomboike que exibe um enorme redemoinho em seu centro. Entre o 

entulho e os corpos em decomposição, encontra um trio de garotos amarrados em troncos de 

madeira. Após libertá-los, Maruyama é perseguida pelos meninos que possuem uma estranha 

habilidade: criar correntes de ar e tornados com o simples soprar ou ao fazer movimentos bruscos. Ao gritar para 

que parassem, a própria jornalista cria um redemoinho que arremessa os garotos para longe. Ela 

encontra Kirie e Mitsuo, que buscam comida entre os escombros. Kirie explica o fenômeno dos 

tornados:  

No momento, qualquer movimento mais brusco das pessoas tem provocado tufões 
enormes na cidade. Provavelmente é a energia dos furacões engolidos pelo lago que está 
provocando os fenômenos nesse lugar ...pelo menos é o que dizem. Afinal, as águas 

Figura 45: Uzumaki, 2006, Vol. 3, p. 45 
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tragaram seis furacões... o lago de que estou falando é o Tomboike, aquele que tem um 
redemoinho gigante bem no meio. Por isso, a população teve que começar a se mover bem 
devagar, para não provocar a ventania. Não sabemos até quando teremos que ficar assim. 
(UZUMAKI, 2006, Vol. 3, p. 57-58). 

Maruyama retruca: “É como o ‘efeito borboleta’... ‘O bater de asas de uma pequena borboleta pode 

causar uma tempestade do outro lado do mundo’” (UZUMAKI, 2006, Vol. 3, p. 59). Ora, temos 

que: 

“O bater de asas de uma borboleta no Brasil pode causar um tufão no Japão.” Essa frase, 
muito usada em algumas palestras e citações, abre a discussão para uma variação da Teoria 
do Caos, chamada de Efeito Borboleta. O efeito borboleta é um termo usado na teoria do 
caos para descrever como pequenas variações para uma coisa aparentemente independente 
ou condição (também conhecida como uma condição inicial) podem afetar sistemas 
grandes e complexos. O termo vem da sugestão de que o bater das asas de uma borboleta 
na América do Sul poderia afetar o clima no Texas, significando que a menor influência 
sobre uma parte de um sistema pode ter um enorme efeito sobre outra parte. Tomado de 
forma mais ampla, o efeito borboleta é uma maneira de descrever como grandes sistemas 
contabilizados, como o clima, ficam impossíveis de prever com precisão total, porque há 
muitas variáveis desconhecidas para rastrear. (SÉRVULO, 2015). 

Tal como aponta Calabrese em seu trabalho sobre a idade neobarroca, são recorrentes, na cultura 

popular contemporânea, as referências às teorias científicas do caos (CALABRESE, 1987, p. 131-

134), nas quais as noções de ordem e desordem se encontram em uma linha tênue: na medida em que 

se assume uma causalidade, se assume algum determinismo; porém, diante de acontecimentos de 

grande complexidade, dotados de variáveis muitas vezes imensuráveis, se assume uma aleatoriedade 

virtual dada a incapacidade de apreensão dos fatos – disto o caos. A recorrência dos temas indica 

uma tendência neobarroca, uma inclinação de gosto que busca inspiração para a experiências 

estéticas no âmago de tais temas científicos, com maior ou menor rigor, expressando sobretudo 

alguma similaridade com eles (CALABRESE, 1987, p. 125). O conceito de Efeito Borboleta foi 

criado pelo meteorologista e matemático Edward Lorenz (1917-2008) que o deduziu justamente 

de suas pesquisas meteorológicas – daí a substancial aderência da teoria à esta passagem de 

Uzumaki: na qual simples movimentos são capazes de gerar violentos tornados. Kirie leva a moça 

para os casebres, onde boa parte dos habitantes passaram a viver e cita o estranho fato de que, 

apesar de todos os furacões, aqueles casebres continuaram de pé, ao contrário das edificações recentes. 

Ao pedir ajuda daquelas pessoas, a maioria se recusa a verificar os repórteres acidentados. É visível 

seu desânimo. Falam que muitos jornalistas e curiosos até conseguiram chegar na cidade, mas 

ninguém conseguiu voltar. Estão conformados com a morte: “Tem alguma força sobrenatural 

atuando neste lugar... e todos nós fomos engolidos por ela” (UZUMAKI, 2006, Vol. 3, p. 62). Ao 

saírem do casebre em busca dos colegas, Maruyama e a família de Kirie reencontram os meninos. 

Sobraram dois, pois um deles havia morrido com o tufão lançado pela moça. Os ocupantes do 

casebre admitem que foram eles que aprisionaram os meninos devido a destruição que eles vinham 
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causando. Em busca de vingança, os meninos começam a soprar para formar tufões. 

Estranhamente, os casebres não são destruídos pela ventania e os moradores decidem revidar, 

também soprando. Com o arremesso dos meninos, os moradores começam a rir. Enquanto isso, 

Shuichi sussurra: “Estão loucos... Estão loucos... Essa cidade... É uma espiral enlouquecida.... 

Agora é tarde, a cidade já era... Ela está se tornando uma espiral... Sim, tudo vai se tornar uma 

espiral...” (UZUMAKI, 2006, Vol. 3, p. 68). A loucura é uma das principais características do 

alheamento grotesco, bem como da abrupta passagem de um estado disfórico para um estado 

eufórico dos personagens, constituinte de atributo neobarroco. Os moradores, desiludidos com os 

últimos acontecimentos, demonstram pessimismo com relação a um retorno à normalidade, 

encontram-se depressivos, mas, ao iniciarem a agressão aos meninos, começam a rir. Shuichi trata 

de chamá-los de loucos, mais ainda, associa sua loucura à transmutação da cidade em espiral. Trata-

se de uma configuração capaz de sugerir no leitor a turbulência dos afetos e a expectativa pela 

convergência entre a loucura e a forma da maldição. No final do capítulo todos se surpreendem 

com o que veem: os meninos, ao invés de morrerem com os tufões lançados, parecem se divertir 

neles, “voando como borboletas”. 
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Capítulo 15 – Caos 

 

 

 

Os Butterflies (Borboletas), uma gangue de “surfistas de tufão”, destroem a escola fundamental de 

Kurouzu. Kirie se pergunta de onde vem a energia deles. Maruyama supõe que roubam a comida 

dos viajantes que chegam à cidade. Enquanto caminham pelos escombros em busca de comida, o 

grupo encontra um trio de grandes cascas de caracóis – Kirie explica que são caracóis humanos (do 

mesmo tipo dos do Capítulo 8). Eles retornam ao casebre. Um dos moradores encontra, escondido 

na parede, um pergaminho antigo (Figura 46). É um mapa que mostra uma grande espiral a ocupar todo 

o espaço da atual Kurouzu. Ao tratar dos desdobramentos da Segunda Lei da Termodinâmica e de 

suas consequências caóticas, Rudolf Arnheim alerta que o processo que leva uma determinada 

composição de um estado mais ordenado para outro, desordenado, muitas vezes diz respeito, não 

ao caos completo, mas à saída de uma ordem para outra ordem, através do desordenamento da 

atual configuração: “uma revolução deve buscar a destruição da ordem vigente e só obterá êxito ao 

afirmar uma ordem própria”96 (ARNHEIM, 1971, p. 4). Ademais, é preciso levar em consideração 

que aquelas situações nas quais a aleatoriedade parece evocar uma noção de desordem e caos muitas 

vezes escondem em si uma ordem ainda não reconhecida pelo observador. É o que podemos 

chamar de embaralhamento (shuffling) (ARNHEIM, 1971, p. 12): como em um jogo de cartas, a 

distribuição das peças pode ser aleatória, mas esta aleatoriedade se dará a partir de um rol de 

possibilidades finitas, determinadas por uma ordem constituída pelo próprio baralho (rever a 

                                                           
96 Tradução nossa de “A revolution must aim at the destruction of the given order and will succeed only by asserting 
an order of its own.” 

Figura 46: Uzumaki, 2006, Vol. 3, p. 84. “O que será isso?” 
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análise do Capítulo 4 do mangá, tópico III.1., citações de Calabrese e de Sodré e Paiva). Ou seja, a 

aleatoriedade não significa necessariamente desordem. Ao fazer a retrospecção da fala de Shuichi 

no capítulo imediatamente anterior, recordamos: “Essa cidade... É uma espiral enlouquecida.... 

Agora é tarde, a cidade já era... Ela está se tornando uma espiral... Sim, tudo vai se tornar uma 

espiral...” (UZUMAKI, 2006, Vol. 3, p. 68). Sua credibilidade, antecipada pelos acertos proféticos 

ao longo da história até aqui, e a vinheta do documento encontrado (Figura 46) conduzem o leitor 

implícito à constatação, ainda que sutil, de uma ordem abstrusa na aparente caoticidade dos 

acontecimentos da história. A degradação da cidade levará à instauração de uma nova ordem. E a 

assinatura desta nova ordem estava impressa desde o início: é a marca da espiral. O sujeito que 

havia encontrado o mapa pede-o de volta, se irrita e começa uma grande confusão no casebre, o 

que leva a família Goshima, Shuichi e Maruyama à expulsão do local. Desanimado, o pai de Kirie 

ainda fala em usar o barro do lago para fazer cerâmicas. Mais adiante, Mitsuo sente um cheiro de 

churrasco. Lá estão os Butterflies, assando caracóis humanos em uma grande fogueira. Um dos 

membros da gangue usa uma enxada para quebrar a casca de uma das criaturas. Extraída a carne, 

todos começam a comê-la, enquanto Kirie e os outros assistem a cena com pavor (Figura 47). A 

cena é extremamente grotesca: um grupo de homens com poderes sobrenaturais (de “surfar” nos 

tornados) se deliciam ao comer caracóis, outrora humanos. Aqui, o alheamento passa pelo 

rebaixamento pelo ato de comer – função corpórea básica – a carne de um monstro-humano. As 

muitas gotículas de suor nos semblantes de Kirie e Matsuo – assinatura visual para a alteração do 

estado emocional – indicam seu horror diante de algo muito estranho: “[...] ela [a arte grotesca] 

tende a exprimir precisamente a desorientação em face de uma realidade tornada estranha e 

imperscrutável” (ROSENFELD, 1996, p. 60). A expressão da parte da obra imanente está ali, na 

encenação do churrasco macabro e da reação dos personagens, a partir das quais é sugerido o efeito 

horrífico no leitor cuja reação está ali implícita. Ademais, cabe ressaltar que, a despeito do teor da 

cena, a configuração da página é relativamente sóbria: não há o investimento – antes recorrente – 

no contraste claro-escuro a fim de ressaltar a monstruosidade. Os acontecimentos até aqui 

acumulados no horizonte do leitor tornaram plausível a possibilidade de apresentar páginas dotadas 

de certa regularidade sem prejuízo na carga de alheamento das cenas, haja vista que temos, como 

vimos acima, a instauração gradativa de uma nova ordem na qual o canibalismo é uma possibilidade 

recorrente, a despeito da normalidade ainda presente nos heróis e sobretudo no leitor, responsável 

para que eles possam, nesta altura, ainda se horrorizar com o mal tornado norma. Os rapazes começam 

a assediar as moças para que se juntem à gangue. Tentando protege-las, o pai de Kirie acaba sendo 

arremessado para longe por um tufão. A gangue cria uma série de tornados que, combinados, 

sugam todos. Conforme o grande tufão humano se aproxima do Lago Tomboike, é atraído pelo 
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redemoinho gigante que ali gira. Mas Shuichi consegue agarrar a mão de Kirie que, por sua vez, 

agarra a de Maruyama e assim por diante. Agarrado a um poste, Shiuchi diz: “Estão todos loucos...” 

(UZUMAKI, 2006, Vol. 3, p. 102,) enquanto a gangue inteira é tragada pelas águas. 

 

 

 

 

Figura 47: Uzumaki, 2006, Vol. 3, p. 92. “Que cheiro bom.” / “Vamos comer.” – 

“Maninha.” / “Eles estão comendo os caracóis humanos...” – “Ei, garoto, quer um 

pouquinho também?” / “Tá uma delicia.” 
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Capítulo 16 – Caos – Continuação 

 

Não param de chegar viajantes de todos os lugares em busca de saber o que está acontecendo em 

Kurouzu. Um grupo de forasteiros encontra Kirie, Shuichi, Maruyama e os outros. Comentam a 

impossibilidade de sair da cidade, um deles diz que “é como se as estradas tivessem sido contorcidas (grifo 

nosso) por inteiro” (UZUMAKI, 2006, Vol. 3, p. 106). Maruyama comenta que tentou retornar 

pelo túnel de onde veio, mas tudo o que encontrou foi um abismo em vórtice. Os forasteiros 

contam que também tentaram escapar pelo mar, através de uma jangada. Mas, ao ver um outro 

grupo fazer o mesmo e ser tragado por um redemoinho, desistiram da empreitada. Kirie voltou a viver 

em sua casa, agora em ruínas, sua mãe está machucada e seu pai continua desaparecido desde o 

incidente com os Butterflies. O líder do grupo de novatos se apresenta como Tanizaki e motiva 

Kirie, Maruyama e Shuichi a buscarem outros casebres juntos. Quando decidem partir todos juntos, 

um dos novos personagens acusa uma dor nas costas. Ao examiná-lo, Tanizaki constata uma 

nascente concha de caracol. Kirie se pergunta o porquê da intensificação no aparecimento dos caracóis. 

Shuichi responde: “Talvez porque nós estejamos nos movendo mais lentamente... quanto mais 

devagar andamos, mais fácil fica pegar a maldição da espiral” (UZUMAKI, 2006, Vol. 3, p. 112). Mais 

adiante, eles encontram um casebre. Um outro grupo de pessoas já está tentando entrar, mas é 

repelido pelos atuais ocupantes. Enquanto forçam a entrada, os moradores sopram para criar tufões 

e expelir os intrusos. Não adianta. O grupo é persistente e consegue derrubar a porta, que 

transborda as pessoas, todas emaranhadas (Figura 48). Com a clareza típica deste terceiro volume, 

temos uma das páginas mais agressivas até aqui. Sua agressividade deriva, como em outras ocasiões, 

do grotesco e do horror que ela sugere, porém, aqui se verifica um grau de tensão ainda não vista 

e que carrega em si muito da tensão gráfica barroca. Lembremos que, “durante a transição da 

Renascença à pintura barroca, as vistas obliquas (grifo nosso) dominaram cada vez mais” 

(ARNHEIM, 2015, p. 418) e que “a arquitetura barroca usou a dinâmica das formas curvas (grifo 

nosso) para aumentar a tensão” (ARNHEIM, 2015, p. 419). Esta vinheta de página inteira (e sua 

inteireza, seu uso ostensivo do sistema espaço-tópico, por si só, já a põe em lugar de destaque na 

artrologia geral) expressa, em nível gráfico, sobretudo aquilo que Rudolf Arnheim chama de tensão 

dirigida, ou seja, a propriedade que uma composição visual possui de sugerir tensão a partir de uma 

direção estabelecida – principio responsável também, cabe dizer, pela sugestão de movimento97 nas 

                                                           
97 Como defende Wassily Kandinsky, em situações nas quais uma imagem estática sugere movimento – como, por 
exemplo, em uma pintura cujo tema é uma corrida de cavalos, ou em uma vinheta de quadrinhos que represente uma 
ação, como um soco do herói – o termo “tensão” é mais preciso que “movimento” e também deve ser acrescido com 
a noção de direção: “Substituo o conceito universalmente aceito de ‘movimento’ por ‘tensão’. O conceito corrente é 
impreciso e por isso leva a abordagens incorretas, que por sua vez causam outros mal-entendidos terminológicos. 
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imagens estáticas de forma geral (ARNHEIM, 2015, 409). Neste tipo de composição, a orientação 

obliqua, abundante no barroco, é fundamental: 

A orientação obliqua é provavelmente o recurso mais elementar e efetivo para se obter 
tensão dirigida. Percebe-se a obliquidade espontaneamente como uma dinâmica que se 
afasta, ou em direção da estrutura espacial básica da vertical e horizontal, ou para longe da 
mesma. Com o domínio da orientação obliqua, a criança, bem como o artista primitivo 
adquirem o recurso principal para estabelecer uma distinção entre ação e repouso – por 
exemplo, entre uma figura que caminha e uma que está parada. Auguste Rodin afirma que, 
a fim de indicar movimento em seus bustos, com frequência dava-lhes “uma certa 
inclinação, uma certa obliquidade, uma certa direção expressiva que enfatizava o significado 
de fisionomia. (ARNHEIM, 2015, p. 417). 

A orientação obliqua é abundante nesta página. Ela é expressa pela direção (de baixo para cima) 

proporcionada pelos ângulos de visão da dupla de invasores, bem como a do leitor, pela perspectiva 

em diagonal do casebre cujas estruturas de madeira (intacta e já destruída, em direções diversas), 

além das múltiplas direções obliquas sugeridas pelas muitas cabeças e membros que se projetam 

para fora da edificação. (A obliquidade também é utilizada como recurso sugestivo em outras 

passagens do mangá, como nos capítulos 7 e 8, mas não com a intensidade desta Figura 48). A 

orientação obliqua, por fugir da estrutura espacial básica, vertical e horizontal, expressa por si só 

um tipo de desvio, o que nos conduz à outra característica pregnante do barroco, a deformação e as 

formas curvas que dela derivam: 

Por hora é evidente que toda a tensão provém da deformação. Quer estejamos tratando de 
uma lâmina de aço curvado, uma superfície de borracha, um espelho de casa de diversão, 
uma bolha em expansão, ou a emoção que nasce de um argumento acalorado, há sempre 
um forte desvio de um estado de tensão menor na direção do aumento de tensão. O efeito 
ocorre somente quando a base de partida continua implicitamente presente (grifo nosso), 
exatamente como se percebe a dinâmica inerente às alturas variantes de uma melodia 
diatônica somente quando se ouvem as notas como se se elevassem acima da base zero 
(tônica) ou afastando-se dela para baixo. (ARNHEIM, 2015, p. 420). 

Aqui, a tensão do edifício advém do desvio dos eixos horizontal e vertical, retos na constituição de 

um casebre em condições normais (implícito), agora violado e escancarado, tendo suas vigas 

deslocadas para os lados, acrescentada, vale lembrar, à deformação de antes, impressa pelo tempo 

através das rachaduras (também elementos de tensão gráfica). Mas o destaque maior – não por 

acaso disposto no centro da vinheta – fica para a deformação humana (rotineira nos capítulos 

anteriores, mas que aqui alcançam um outro patamar). Como sabemos, o monstro se caracteriza 

pela convivência, em um só corpo, de características inconciliáveis a priori. Nas criaturas que saltam 

do casebre, ainda há algo de humano em sua forma e em suas ações (inclusive na capacidade de 

fala), porém, suas formas disformes e curvilíneas e a indefinição entre o que parece ser uma grande 

                                                           
Tensão é a força inerente ao elemento; como tal, é apenas um componente do movimento ativo. A isto deve-se 
acrescentar direção” (KANDINSKY apud ARNHEIM, 2015, p. 409). 
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criatura, um ser de muitas cabeças, ou um emaranhado delas, os olhares e as expressões faciais, 

constituem uma ilustração na qual a tensão é extremamente abundante, bem como as direções 

sugeridas por ela, não sendo difícil a associação da ilustração com cenas do Holocausto ou do 

mítico Rio Aqueronte, em cujas águas almas suplicam abaixo do “barqueiro sombrio”. Uma das 

pessoas emaranhadas diz: “Enquanto nos amontoávamos, todos socados aqui dentro, nossos 

corpos começaram a se contorcer e entrelaçar (grifo nosso)...” (UZUMAKI, 2006, Vol. 3, p. 120). Estas 

palavras, juntas, tem, para o leitor implícito de Uzumaki, um sentido já bem sedimentado, até pelas 

vezes em que foram acionadas (ver a análise do Capítulo 5, por exemplo). Aqui, o que temos é, não 

só uma reafirmação de sua qualidade horrífica, mas também uma ampliação da mesma. Saltando 

para o exterior da casa, os corpos entrelaçados começam a utilizar os escombros de outras 

construções para restaurar e edificar ampliações para o casebre. Após saírem do local, Kirie e os 

outros avistam navios de guerra que se aproximam pela baía de Kurouzu. Entusiasmados pela 

esperança de serem salvos, todos ficam desesperados diante do que veem: os navios são tragados 

por enormes redemoinhos. À noite, quando a fome os atinge, só os resta comer a carne de um caracol 

humano deixado pela gangue. Até mesmo Shuichi, Kirie e Maruyama comem o monstro. Pouco a 

pouco eles fazem parte da nova ordem em implementação. Enquanto isso, os membros do grupo 

de Tanizaki já comentam sobre a possibilidade de comer o companheiro que irá se tornar um caracol. 

Após se separarem do grupo de Tanizaki, Kirie, Shuichi e Maruyama retornam para as ruínas da 

casa dos Goshima. Lá, descobrem que a Sra. Goshima fora arrastada por um tornado e verifica que 

seu irmãozinho, Mitsuo, também está para se tornar um caracol humano. Resolvem fugir da cidade 

de qualquer maneira. 
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Figura 48: Uzumaki, 2006, Vol. 3, p. 121 
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Capítulo 17 – A Fuga 

 

 

 

A fim de salvar Mitsuo, que começa a se transformar em caracol humano, Kirie, Shuichi, Maruyama 

e o menino tentam fugir da cidade através das montanhas. Já no alto, o grupo observa que apenas 

os casebres são visíveis em meio aos escombros da cidade. Mitsuo percebe que todos estão voltados 

para o Lago Tomboike (Figura 49). Dali avistam Tanizaki ampliando um dos casebres e notam que 

outros fazem o mesmo. A sirene da cidade começa a tocar de forma irritante, como “um turbilhão 

dentro do ouvido” – “mesmo com a cidade toda destruída, a sirene continuava a tocar de repente, 

sem aviso prévio. Era como a sirene de um presidio alertando sobre a fuga de prisioneiros” 

(UZUMAKI, 2006, Vol. 3, p. 142), comenta Kirie, enquanto narra. Com a destruição das demais 

edificações da cidade e graças aos muitos furacões que por ela passaram, pode-se observar que a 

própria retidão dos casebres (conforme observamos no capítulo anterior) é constituinte de outra 

forma, maior e curvilínea: a forma de uma grande espiral cujo polo encontra-se no centro do 

redemoinho do Lago Tomboike – concretização do que indica o mapa da Figura 46. Ademais, 

devemos frisar que a sirene, além de ser um atributo típico das penitenciárias, é também muito 

utilizada no Japão como recurso preventivo no caso de terremotos, maremotos, entre outros 

desastres naturais. Ainda observamos a floresta da montanha, repleta de um tipo de vegetação 

Figura 49: Uzumaki, 2006, Vol. 3, p. 138 
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espiralada (Figura 50). Lá os jovens reencontram, caminhando na direção oposta da trilha, parte do 

grupo que acompanhava Tonizaki. Todos se lamentam, pois, assim como Kirie, eles tentavam sair 

da cidade. Maruyama nota que um dos rapazes está sendo conduzido com uma espécie de coleira. 

Ao perguntar o motivo, um dos homens responde: “Ele é nossa preciosa ração. Estamos nos 

garantindo para que ele não fuja” (UZUMAKI, 2006, Vol. 3, p. 146) enquanto mostra a grande 

concha que cresce nas costas do homem. Instantes mais tarde, já transformado em caracol, o 

homem é devorado cru pelos companheiros. Com receio de que o irmãozinho seja comido, Kirie e os 

outros se separam do grupo. O relógio de Maruyama tem seus ponteiros distorcidos em espiral 

(Figura 50). Como observa Arnheim, “quando um artista representa formas familiares, pode 

confiar na imagem normal que o observador abriga dentro de si. Desviando desta imagem normal 

pode-se criar tensão” (ARNHEIM, 2015, p. 421). Tal recurso gráfico – que se configura como 

estratégia (no sentido descrito por Iser) – é usado, como vimos, em abundância em Uzumaki (na 

deformação da imagem humana, da imagem dos objetos, entre outras), mas aqui atinge não só o 

objeto “relógio”, mas também a dimensão temporal que ele representa haja vista que, os ponteiros do 

relógio de Maruyama, cuja configuração normal que o leitor “abriga dentro de si”, é retilínea, e aqui 

aparecem com um desvio (ou deformação) “de um estado de tensão menor na direção do aumento 

de tensão” (ARNHEIM, 2015, p. 420), o que implica em uma ascensão no caráter dinâmico da 

sequência – cabe acrescentar que este incremento na tensão (que também, lembremos, possui a 

propriedade de sugerir movimento) é reforçado pela vegetação espiralada das vinhetas anteriores. 

O reforço também é verbal, e bastante direto, com a constatação dos personagens de “que o tempo 

está correndo mais rápido...” (Uzumaki, 2006, Vol. 3, p. 155) (Figura 50). Ademais, a experiência 

estética concretizada pelo leitor implícito, mais uma vez, já não é totalmente inédita. Ele traz 

consigo a retrospecção do Capítulo 9: de quando a subida da escadaria do Farol Negro parecia 

“interminável”. O que temos aqui não é uma estratégia de sugestão nova, mas sim um 

aprofundamento da mesma estratégia – ou seja, uma desfamiliarização crescente da dimensão 

temporal. Mais adiante, reencontram aquele grupo. Os homens descobrem a contaminação de 

Mitsuo e estão dispostos a come-lo. Um deles comenta: “lembrem-se da sensação de quando 

comemos o Okamoto! Quando eu me enfiei dentro daquela concha e me esbaldei naquela carne 

fresquinha... O meu corpo ia entrando naquele espaço misterioso, estreito e contorcido... Era como 

se eu mesmo me tornasse uma espiral”! (UZUMAKI, 2006, Vol. 3, p. 165). Kirie e os outros logo 

escondem o menino caracol numa ribanceira, fugindo logo em seguida. Enquanto isso, os homens, 

eles mesmos, transformam-se em espirais monstruosas. Os jovens avistam Kurouzu novamente – 

eles não conseguiram sair da cidade. Agora tudo se resume a uma gigantesca espiral de casebres ao 

redor do Lago Tomboike (Figura 51). 
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Figura 50: Uzumaki, 2006, Vol. 3, p. 155. “Parece...” – “Que o tempo está correndo mais rápido...” / 

“puf” / “puf” / “E nos deixa para trás com a nossa lentidão...” – “Ainda por cima, esse relógio...” 
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Capítulo 18 – Labirinto 

 

 

 

Maruyama pergunta se aquela grande espiral de construções (Figura 51) não é outra cidade, outro 

local. Shuichi identifica algumas construções e comprova que aquela é mesmo Kurouzu. As 

ampliações dos casebres concluíram uma gigantesca espiral que une todos os casebres, “monstruosamente”, 

como coloca Shuichi (UZUMAKI, 2006, Vol. 3, p. 171). Mas projeta que, para que tudo aquilo 

fosse construído, seriam necessários meses ou até mesmo anos. Unidos com uma assombrosa 

perfeição arquitetônica, Shuichi levanta a hipótese de que os casebres: 

[...] eram ruinas de alguma construção que já era uma grande espiral... / Antigamente... Essa 
cidade pode ter sido uma espiral... / Que foi se degradando ao longo do tempo e deixou 
apenas resquícios do que era, espalhados por todos os cantos... / Ou seja, a aparência da 
cidade agora... / Pode ser apenas a reprodução de uma época remota... (UZUMAKI, 2006, 
Vol. 3, p. 174). 

Maruyama se abaixa, exibe uma expressão confusa e diz que já não entende nada. Segundo Rudolf 

Arnheim, “toda percepção envolve um desejo de entender e que a mais simples, a mais antiga 

Figura 51: Uzumaki, 2006, Vol. 3, p. 168-169 
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estrutura, facilita a compreensão”98 (ARNHEIM, 1971, p. 4). Diante de uma transformação tão 

brusca, é esperado que haja alguma desarrumação perceptiva. Mas, a despeito desta primeira 

impressão, o que temos adiante não é o caos completo para o qual a cidade parecia caminhar após 

a passagem dos furacões (cabe uma comparação desta Figura 51 com a Figura 45). Aqui temos, ao 

contrário, uma nova ordem, lembremos: “uma revolução deve buscar a destruição da ordem vigente 

e só obterá êxito ao afirmar uma ordem própria”99 (ARNHEIM, 1971, p. 4) – “Que eu me 

organizando posso desorganizar / Que eu desorganizando posso me organizar”, cantava Chico 

Science em Da Lama ao Caos, do grupo Nação Zumbi (1994). Um sistema ordenado é degradado 

pela desorganização, mas, após a degradação total, inaugura-se um novo sistema – e este sistema é 

uma cidade, ou melhor, um labirinto espiralado (como aponta o título do capítulo). Mesmo com a 

confusão, o trio decide adentrar a espiral de casebres em busca dos pais de Kirie e do mistério das 

espirais, que continuam, com efeito, atraindo os personagens (e o leitor) para o seu polo. No 

interior do grande corredor em vórtice, os jovens percebem que já não surgem tufões com os 

movimentos bruscos. Kirie pergunta: “então significa que aqui dentro é mais seguro”?. Shuichi 

responde: “Seguro? V... Você tá brincando...? Não está sentindo essa coisa nefasta...”? (UZUMAKI, 

2006, Vol. 3, p. 177). Tal como ocorre desde o primeiro capítulo, Shuichi sempre se manifesta para 

lembrar, aos demais personagens, bem como ao leitor, que Uzumaki é um mangá de horror e o faz 

com muito de pessimismo – isto porque não se trata apenas de um mangá de horror, mas de um 

mangá de horror cósmico. Shuichi sugere extrema cautela diante da nova ordem estabelecida, capaz 

de engoli-los através de sua dimensão inapreensível, capaz de evitar a fuga de qualquer um que se 

arrisque a tenta-la. De repente, ouvem-se sussurros vindos das construções. Kirie se aproxima de 

uma das janelas e vê uma série de cabeças amontoadas, como na Figura 48. Pergunta por seus pais. 

Mas as cabeças dizem não saber de nada e pedem apenas um favor: “você pode se livrar disso aí 

que vamos jogar fora?” A porta se abre e dela surge um cadáver completamente espiralado, que cai 

no chão. O monstro completa: “Foi um custo desenrolar o cadáver da gente, sabe...? / Levem isso 

para algum lugar... Se apodrecer aqui vai ser um problema... Queimem isso...” (UZUMAKI, 2006, 

Vol. 3, p. 180). O trio ignora e acelera o passo. Mais adiante, começam a sentir um forte odor vindo 

dos corpos espiralados em decomposição, espalhados pelo corredor em vórtice. A cena é similar 

àquela do conto Dagon, de Lovecraft, na qual o protagonista narra, em primeira pessoa, seu 

encontro com uma paisagem desolada: 

A região era pútrida, com as carcaças de peixes em decomposição, e de outras menos 
descritíveis coisas, as quais eu vi saindo do lodo nojento na planície interminável. Talvez 

                                                           
98 Tradução nossa de “All perception involves a desire to understand and that the simplest, most orderly structure 
facilitates understanding.” 
99 Tradução nossa de “A revolution must aim at the destruction of the given order and will succeed only by asserting 
an order of its own.” 
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eu não devesse expressar em meras palavras a inexpressível maldade que pode viver em tal 
silencio absoluto e imensidão estéril. Não havia nada audível e nada à vista, salvo o vasto 
alcance da lama negra; ainda havia a muita completude da continuidade e a homogeneidade 
da paisagem que me oprimiam com um medo nauseante.100 (DAGON, 2012, p. 74). 

Logo o protagonista encontraria Dagon, o monstro horrífico deste clássico de Lovecraft 

originalmente publicado em 1917. Lovecraft usa o encontro do personagem com a paisagem 

estranha como prelúdio para o clímax horrífico que virá logo em seguida – com o monstro 

ameaçador e impuro e o aprofundamento da reação desesperada do protagonista. Eis uma 

estratégia de abordagem do leitor, um modelo de como prepara-lo para o efeito desejado, 

historicamente bem-sucedido. Quase cem anos depois, temos aqui uma configuração semelhante. 

Os jovens reencontram Tanizaki que agora encontra-se barbudo e maltrapilho. Arrasta vários 

cadáveres. Ele pergunta quantos anos fazem desde o último encontro, o que gera surpresa no trio. 

Kirie pergunta: “...passaram-se anos desde que nos vimos”? Tanizaki responde:  

Sim...A reforma está quase pronta, mas ainda há trechos que não estão ligados. / Ainda por 
cima, existem obstáculos nas passagens, como concreto e pedaços de construções, que 
tornam o lugar um labirinto... Agora, eu tenho me matado para manter limpa a passagem. 
/ Mas o trabalho vai terminar em breve... No momento, o casebre está sendo finalizado 
pelo pessoal que está lá dentro. (UZUMAKI, 2006, Vol. 3, p. 184). 

Eis o estranho tornado normal, o que pode ser extremamente horrífico. Ao ser perguntado sobre os 

pais de Kirie, Tanizaki conta que soube de um casal que fazia cerâmicas e que supostamente estaria 

próximo ao lago, no centro da grande espiral. A jornada pelo labirinto espiralado continua. Os 

jovens atravessam obstáculos de escombros. À noite, a luz macabra do Farol Negro pode ser vista. 

Enquanto descansam em um canto, Shuichi comenta com as garotas: 

SHUICHI: Talvez... / Isso seja algo que se repete desde a antiguidade. / Essa cidade pode 
estar destinada a sofrer a maldição das espirais a cada 100 anos... Ou a cada dezena de 
séculos... / Para que o povo reconstrua a cidade da espiral de tempos em tempos... 

MARUYAMA: Mas então teríamos registro disso, em forma de lenda ou coisa parecida. / 
E se for algo pré-histórico? 

SHUICHI: Não... / Não pode ser tão antigo assim. Senão os prédios de madeira não teriam 
resistido... / Por que então não sobrou nenhuma informação sobre o fato...? / Talvez tenha 
ocorrido alguma ruptura no meio do caminho... 

KIRIE: Ruptura? 

SHUICHI: Sim... Algo como todas as pessoas que poderiam transmitir os fatos para a 
posteridade sumirem do mapa de repente...  

(UZUMAKI, 2006, Vol. 3, p. 189). 

                                                           
100 Tradução nossa de “The region was putrid with the carcasses of decaying fish, and of other less describable things 
which I saw protruding from the nasty mud of the unending plain. Perhaps I should not hope to convey in mere words 
the unutterable hideousness that can dwell in absolute silence and barren immensity. There was nothing within hearing, 
and nothing in sight save a vast reach of black slime; yet the very completeness of the stillness and the homogeneity 
of the landscape oppressed me with a nauseating fear.” 



 

149 

 

Durante o dia a caminhada continua. Eles avistam uma fumaça em espiral que desce lentamente em 

direção ao solo – provavelmente para o lago, como nas outras vezes, eles pensam. Assim, 

conseguem verificar onde fica, de fato, o centro do labirinto – polo da espiral do horror. As tendências 

labirínticas são uma característica neobarroca – a “imagem da complexidade” (CALABRESE, 1987, 

p. 145). Todo labirinto possui, supostamente, um fim, uma saída, um objetivo, porém, a graça dos 

labirintos, sua função maior, está justamente na confusão, na possibilidade de se perder em seus 

domínios, “um tortuoso caminho da jornada rumo ao núcleo do ser’ (1992: 113).101 (BRIGGS apud 

McROY, 2008, p. 157-158). Começam a correr em direção à fumaça. Enquanto passam por um 

trecho inacabado, as pessoas que o estavam construindo acabam fechando o espaço com 

Maruyama dentro dele. Ela grita, mas acaba sendo selada dentro da construção. Logo depois 

ouvem-se gritos de “juntamos”!; “Aqui também juntou”!; “Aqui está tudo ligado”! etc (UZUMAKI, 

2006, Vol. 3, p. 193). Enfim, a grande espiral de casebres está completa. De repente, ouve-se um som 

fortíssimo de algo se arrastando por toda a construção, seguido de grande silêncio. O casal abre uma 

das portas e se espanta ao perceber que todas as pessoas emaranhadas haviam desaparecido. Eles 

caminham para o centro, onde deveria estar o lago, mas lá já não existe água, apenas uma enorme 

escada em espiral que desce em um enorme fosso. Shuichi comenta: 

Olha só... Quem imaginaria que fosse existir um buraco desses no fundo do lago... E essa 
escadaria foi sem sombra de dúvidas, feita por mãos humanas... Parece mais as ruínas de 
alguma civilização antiga...O pessoal do casebre... Deve ter sido todo engolido por esse 
buraco... Quem construiu isso...? E com que objetivo...? Talvez, lá embaixo... esteja a 
resposta para a maldição das espirais que assolou essa cidade. (UZUMAKI, 2006, Vol. 3, 
p. 197). 

O encerramento do labirinto também é bastante semelhante ao que ocorre em Dagon: o 

protagonista encontra, atrás de uma grande montanha em meio a paisagem degradada, uma escadaria 

que o conduz à uma ruína – que ele pensa ser de “alguma civilização antiga”. Lá em baixo, ele 

encontra o asqueroso monstro Dagon. O que encontrão Kirie e Shuichi? O casal dá as mãos e 

começa a descer a escadaria. 

 

 

                                                           
101  Tradução nossa de “[…] the chaotic system that is Higuchinsky’s Uzumaki intersects effectively with works like 
Benoit Mandelbrot’s The Fractal Geometry of Nature (1982) and John Briggs’ Fractals – The Patterns of Chaos: 
Discovering A New Aesthetic of Art, Science, and Nature (1992). Chaotic, non-Euclidean formations that 
mathematicians initially pathologized as capable of unleashing a ‘gallery of monsters’ (Mandelbrot 1982: 3), vortexes 
are ‘scaling’, ‘self-similar’ configurations seemingly ‘invarient under certain transformations of scale’. […] As John 
Briggs notes, anthropologists have long probed the metaphorical potentialities of these fractal images, understanding 
them as symbolic of ‘activity in the life-giving boundary between order and chaos’ and as ‘the ancient symbol for the 
labyrinth, the twisted pathway to a journey to the core of being’ (1992: 113).” 
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Capítulo Final – Ruínas 

 

 

 

A descida, como a subida pelas escadarias do Farol Negro (Capítulo 9), parece não ter fim. A dupla 

encontra um corpo espiralado que ficou pelo caminho. A criatura desperta e começa a pedir, 

desesperadamente, que Kirie e Shuichi a levem para baixo: “eu tenho certeza de que há uma 

presença extraordinária logo abaixo...” (UZUMAKI, 2006, Vol. 3, p. 203). Ao perceber que o casal 

não o ajudaria, o monstro agarra o pé de Kirie e começa a morde-lo. Shuichi tenta protegê-la da 

criatura. Desequilibrados, ambos, Shuichi e o monstro, caem no fosso da escadaria. Kirie grita por 

Shuichi. A menina começa a descer o mais rápido possível. Visualiza uma luz no final do fosso. 

Logo abaixo da abertura, encontra uma torre imensa, em forma de parafuso. A menina começa a 

descer por ela até o solo, repleto de cadáveres espiralados. Agora mais parecem feitos de pedra. Vê 

uma enorme construção, cheia de espirais a emitir forte brilho. Toda a multidão petrificada parece 

olhar diretamente para a grande espiral no centro (Figura 52). Kirie encontra seus pais abraçados e 

petrificados. Chorando, reencontra Shuichi caído em um canto. Ele já não consegue se levantar, 

apenas diz: 

Figura 52: Uzumaki, 2006, Vol. 3, p. 212-213 
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Kirie... Olha lá... Aquela ruína... Parece que ela está viva... Viva e consciente... Eu não 
consigo deixar de ter a impressão de que aquela espiral está se exibindo para nós. Como se 
amaldiçoasse o fato de ter sido construída no subterrâneo, longe dos olhos de todo mundo... 
A estampa da espiral atrai o olhar das pessoas ao seu centro... Seja lá qual tenha sido a 
intenção dos antigos ao construí-la... Essas ruinas estão atraindo as pessoas da superfície 
da terra por vontade própria!! De tempos em tempos!! (UZUMAKI, 2006, Vol. 3, p. 217-
218). 

Shuichi sugere que Kirie fuja, diz sentir que a maldição logo encerrará seu ciclo. Ela desiste e resolve 

ficar ali mesmo. Os dois dão as mãos, que se entrelaçam, tal como ocorrera com Yoriko e Kazunori 

no Capítulo 5. Um forte barulho começa enquanto as espirais vibram. A torre em parafuso gira e 

ascende à superfície. O capítulo termina com três vinhetas de enquadramentos abertos nas quais 

vemos a cidade finalmente transmutada em uma grande espiral (Figura 53). Kirie comenta: 

E esse... / Foi o fim da maldição da espiral que assolou a nossa cidade. / A estranha 
construção dos casebres vai apodrecer com o tempo. / Uma nova cidade vai renascer em 
seu lugar e as pessoas viverão felizes em suas casas... / Sim... Até o dia em que aquela 
estranha ruína despertar novamente... (UZUMAKI, 2006, Vol. 3, p. 222) (Figura 53). 

No que diz respeito ao caráter ameaçador da história, traço crucial para o gênero horror, temos 

aqui o resultado final desta ameaça que perpassa toda a obra: a população de uma cidade inteira 

(mais os infelizes curiosos que ali chegaram) transformada em monstros espiralados, hipnotizados 

por uma estrutura subterrânea de espirais esculpidas em pedras, traço de alguma civilização 

ancestral. Ademais, a própria cidade, em caráter arquitetônico-urbanístico, também se transmutou 

em uma gigantesca espiral. Esta ameaça foi finalmente concretizada na instauração de uma nova 

ordem, oriunda de um desordenamento, aparentemente caótico e confuso, mas que tinha seu fim 

devidamente estabelecido a priori. Os acontecimentos infelizes narrados pelo mangá já estavam de 

certa forma sinalizados nos muitos giros anteriores, da espiral do horror, bem como do círculo 

hermenêutico. Como descreve William Blake (1757-1827), “para ver um mundo em um grão de 

areia, e um céu em uma flor selvagem, pegue o infinito na palma de sua mão, e a eternidade em 

uma hora” (BLAKE apud LIVIO, 2015, p. 142). A transformação do Sr. Saito, logo no primeiro 

capítulo, os cabelos hipnotistas de Kirie, o mapa encontrado no casebre, a própria resistência dos 

casebres ao tempo etc. Desde as primeiras páginas de Uzumaki, “ainda que mudada, a espiral 

ressurgia”, cada vez mais ameaçadora, cada vez mais horrífica. E a deformação, o alheamento e o 

rebaixamento, traços distintivos da estética grotesca, desempenharam papel estratégico no alcance 

da finalidade de um mangá de horror: a de horrorizar seu leitor. E as operações que este leitor deve 

realizar para que esta reação seja alcançada estão na própria configuração da obra registradas – 

suporte para a dedução de um leitor implícito. Neste percurso, o corpus, como se espera de um 

espécime da linguagem quadrinística, fez largo uso dos recursos visuais, entre os quais figuram as 

mais variadas estratégias oriundas de um amplo repertório que, além do grotesco, inclui o 

neobarroco, suas volutas e turbulências. Chama a atenção aqui, na Figura 52, a presença de pilares 
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arquitetônicos semelhantes às chamadas colunas salomônicas, de fuste helicoidal. Nesta última 

página (Figura 53), temos uma configuração similar àquela encontrada na obra de Robert Smithson 

(1938-1973) chamada Spiral Jetty (1970) (Figura 54). A obra resulta, em parte, do interesse de 

Smithson pelas teorias do caos (SMITHSON, 1966) (BRISSAC, 2010). Um dos mais icônicos 

exemplares da chamada land art102, e principal obra do artista norte-americano, Spiral Jetty não é 

somente uma construção de espetaculares proporções – uma espiral com cerca de quatro 

quilômetros e meio de extensão e meio quilometro de raio, penetrando o Great Salt Lake, no estado 

de Utah, nos EUA – é também uma obra de arte efêmera: construída há mais de quarenta anos, já 

mudou de cor e foi completamente coberta pela água do lago, resultados da interação química e 

física do monumento com o cenário que o circunda – o que provocou debates acerca da restauração 

ou não da obra (RATO, 2004). Aqui nos chama a atenção menos o repertório em comum entre a 

página de Uzumaki e a Spiral Jetty e mais em como este arcabouço, quando impresso na obra 

quadrinística e, por consequência, incluído no âmbito da solidariedade icônica de um mangá de horror, 

adquire um caráter estratégico especifico, ou seja, uma qualidade horrífica que não tinha em um 

primeiro momento, mas que passa a ter como resultado da interação com os demais elementos 

constitutivos da obra. Em Uzumaki, o desvio da linha reta, turbulenta tendência à curva e, por 

consequência, à espiral, não diz respeito apenas aos processos naturais universais, mas sobretudo 

à subversão da natureza espiralada das coisas cujo resultado é a implacável submissão de Kurouzu 

à uma nova ordem que, afinal de contas, não é nova, mas parte de uma ancestralidade rompida, 

perdida no tempo, mas que insiste em ressurgir. Quando a Spiral Jetty foi construída, o lago estava 

em uma fase seca. Em pouco tempo, a capacidade do lago foi retomada e a água cobriu toda a 

escultura. Anos depois, a seca retorna e eis que a espiral ressurge, mas ressurge um pouco diferente: 

a interação com a alta salinidade do lago embranqueceu as pedras que a constituem. Mesmo assim, 

ali estava ela, mais uma vez. Eadem mutata resurgo. Ainda que mudada, a espiral do horror também 

ressurge – e ela é uma espiral perversa, mais uma expressão da tradição horrífica. As referências ao 

caos, às espirais, bem como ao grotesco, aqui são recursos convocados para amedrontar os leitores. 

Ora, levando-se em consideração as categorias do juízo estético enumeradas por Omar Calabrese 

(1987, p. 107), bem como as características típicas que circunscrevem o alheamento grotesco em 

Wolfgang Kayser (2003), podemos verificar que, a ascensão da desfamiliarização a partir de um ponto 

inicial familiar é análoga, por exemplo, à ascensão turbulenta do disforme grotesco a partir de um 

ponto início conforme. Ademais, lembremos que: “as criaturas horrendas têm um poder tão grande 

de ajudar a sustentar o interesse nos enredos (grifo nosso) de revelação justamente pelo fato de, sendo 

anômalas, poderem ser irresistivelmente interessantes” (CARROLL, 1999, p. 267). Disto, temos 

                                                           
102 Como ficaram conhecidas, a partir dos anos de 1960, as obras de arte integradas ao ambiente natural. 
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que a presença de monstros cada vez mais estranhos e cada vez mais disformes contribuem, não 

só para a concretização do efeito intencionado (horror artístico), como para a própria manutenção 

do interesse pela história – função da desfamiliarização no sistema iseriano. Retomando à Espiral 

da Interpretação (Figura 55) que dá título ao presente trabalho, retomemos do que foi exposto no 

tópico I.3.. Na medida em que a interpretação (i) avança como uma espiral ascendente cujo 

movimento em hélice é condicionado pelo círculo hermenêutico, a compreensão (c) da obra é ampliada, 

o que também ocorre com o raio da espiral interpretativa, alargando-a cada vez mais. A manutenção 

do ato da leitura, principio motivador da atenção do leitor, é a desfamiliarização (d.f) por meio da qual 

o leitor é sempre confrontado com o inesperado, com aquilo que o surpreende mediante algum 

afastamento de seu horizonte de expectativas, suas projeções antecipatórias. Além da transição do 

conforme para o disforme, outras podem ser aplicadas ao mesmo princípio, como, por exemplo, a 

transição da garota Azami, de bela para feia, de eufórica para disfórica (descrita na análise do 

Capítulo 3). Outra transição desfamiliarizadora, aderente à mesma espiral da interpretação 

reproduzida na Figura 55, é a de ser humano para caracol humano (tema iniciado no Capítulo 8 e 

retomado no final da série). Em suma, são muitas as espirais da intepretação concretizadas durante 

a leitura do corpus, responsáveis por sua qualidade horrífica, bem como pelo estabelecimento e 

manutenção de seu caráter atrativo – paradoxo do horror.  Em Uzumaki, bem como em outros 

exemplares do gênero horror, este afastamento natural da narrativa em direção ao não-familiar se 

dá principalmente pela externalidade monstruosa que, não por acaso, é convergente em grande 

medida com o alheamento tipicamente grotesco – daí a estética grotesca ser exaustivamente 

convocada como recurso reativo-convidativo. Ademais, as configurações do mangá, bem como 

sua recepção como produto da cultura pop japonesa, indicam a aderência ao gosto neobarroco 

residente em sua espetacularidade massiva, em seu ritmo turbulento e em sua tensão circular. 
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Figura 53: Uzumaki, 2006, Vol. 3, p. 222 
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Figura 54: Spiral Jetty, Robert Smithson, 1970 

Figura 55: Espiral da Interpretação 
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Capítulo Extra – Galáxia 

 

 

 

Este é um capítulo extra, publicado após a conclusão da série e que não corresponde a uma 

continuação. Os acontecimentos de Galáxia ocorrem, levando-se em consideração o estado geral 

de Kurouzu e de seus habitantes, em algum ponto entre a metade do primeiro volume e a primeira 

metade do segundo. Por ser um capítulo avulso, nele podemos apontar algumas das estratégias 

gerais utilizadas em Uzumaki e que em outros capítulos oscilam em maior medida por estarem 

conformados às variações exigidas pelo grande arco da série. Em suma, ele oferece a possibilidade 

de traçarmos um quadro resumido das principais características sugestivas do mangá. Durante uma 

Figura 56: Uzumaki, 2006, Vol. 3, p. 251 
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observação do céu estrelado, através do telescópio, Shuichi descobre uma galáxia em forma de espiral 

não registrada nos livros. Temos o aparecimento de uma espiral cujo papel é, desde já, sugerir, através 

da forma peculiar, um mistério inicial, afinal de contas, além de ser uma espiral (mais uma), ela não 

está nos registros, sendo, por consequência, algo que clama ao desvelamento. Ademais, é mais uma 

espiral que, à primeira vista, é natural, ainda que misteriosa. No dia seguinte, Kirie relata a descoberta 

do namorado a um professor. Ele fica curioso e leva o casal para conhecer um amigo aficionado 

por astronomia, chamado Torino. Torino também vê a grande formação cósmica e entra em contato 

com o Instituto Nacional de Astronomia a fim de saber se eles têm algum registro da tal galáxia. 

Ao perceber que aquilo, de fato, era uma descoberta científica, Kirie sugere que a galáxia poderá levar 

o nome de Shuichi que, preocupado, logo diz: “...Nem brinquem com isso. O meu nome naquela 

coisa...? Sinto muito, mas tô fora!!” (UZUMAKI, 2006, Vol. 3, p. 227). Nesta passagem, como em 

muitas outras durante a série, Shuichi desempenha o papel de guia para o horror. Se esta fosse uma história 

sobre descobertas científicas, talvez o rapaz não enxergasse problema em ver uma galáxia inteira 

ostentar seu nome. Mas Shuichi está lá para lembrar o leitor de que esta é uma história de horror e 

de que a forma da espiral também é a forma de uma maldição. No dia seguinte, o professor, 

entusiasmado, conta para todos na escola sobre a descoberta de Shuichi. Os jovens, por sua vez, 

começam a se interessar por astronomia e a também observar o céu. Eis o caráter epidêmico da maldição. 

Shuichi começa a tremer pelos cantos enquanto reclama de “ondas elétricas fortíssimas” que estaria 

sentindo de dentro de sua mente – aqui a maldição passa a configurar como uma ameaça concreta. 

Torino observa a galáxia e diz: “Como é bela (grifo nosso)... Quanto mais eu olho, mais bela se 

torna...” (UZUMAKI, 2006, Vol. 3, p. 232). Ele também começa a sentir as tais ondas – aqui temos 

uma segunda reação dos personagens à maldição: enquanto Shuichi é repelido, avesso às espirais, 

Torino é atraído por elas, inclusive do ponto de vista estético. Andando pela cidade, consegue se 

comunicar com Shuichi por telepatia. Torino conta que parece haver uma voz em seu interior que diz 

que ele deveria matar Shuichi para poder roubar a descoberta da galáxia. Nesta passagem, o leitor 

formula com o mangá a transformação de um dos personagens em um elemento ameaçador. E mais: 

nesse ponto também se tem, com mais clareza, a passagem do mistério natural para uma ameaça 

sobrenatural que, como em uma possessão demoníaca (EXORCISTA, 1973) ou em uma hipnose 

criminal (ANDRIOPOULOS, 2014), é capaz de subverter a personalidade de seu hospedeiro, 

tornando-o perigoso para terceiros. Shuichi, ainda em telepatia, concorda com um acordo, no qual 

ele abriria a mão da descoberta para Torino. Quando descobre o trato, Kirie fica indignada e vai 

ter satisfação com Torino. Ele insiste, mas ela diz que foi a segunda a ver a galáxia, logo o acordo 

também deveria inclui-la, que por sua vez insiste para que o descobridor oficial seja Shuichi. A 

partir deste ponto, Kirie também começa a ouvir as ondas e a acompanhar as conversas telepáticas 
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que agora incluem muitas outras pessoas. Todos na cidade descobrem novas galáxias em espiral todos os dias 

e brigam pelos créditos sobre elas. Nervosa por ouvir tantas brigas na mente, Kirie sai pelas ruas e acaba 

encontrando Torino, que começa a prossegui-la com uma faca em punho. Quando a garota 

finalmente cai e está para ser abatida, todas aquelas estranhas galáxias em espiral aparecem no céu. 

Torino olha para cima e abre os braços, com alegria. Seu corpo começa a inchar e a adquirir um 

aspecto monstruoso, até explodir (Figura 56)103. A deformidade de Torino, como a do Sr. Saito (ver 

análise do Capítulo 1), começa com as alterações psicológicas para, em seguida, desdobrar-se em 

alterações físicas, as quais tornam-no um monstro de estética grotesca – expressa por sua 

sobrenatural e alheante desmesura cefálica. Ademais, torna-se com isto, além de ameaçador, impuro 

– eis um monstro horrífico. Após a explosão do corpo, do que resta de Torino surge uma pequena 

galáxia em espiral que voa para o céu. Kirie explica que, depois disto, as galáxias desapareceram. 

Também de soube que nenhuma delas havia sido rastreada pelo Instituto Astronômico. 

 

 

 

 

                                                           
103 Esta imagem teve de ser reproduzida da edição norte-americana de Uzumaki (2013). Vale observar nela, além do 
escaneamento inferior, a tradução das onomatopeias – recurso pouquíssimo utilizado no mercado editorial brasileiro, 
mas corrente no estadunidense. O que se ganha na clareza dos sons verbalizados se perde no tratamento gráfico dado 
aos mesmos no original, normalmente em katakana. 
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(UZUMAKI, 1998, Vol. 2, p. 174) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A espiral é um círculo espiritualizado. Na forma espiral, o círculo 

desencurvado, desenrolado, deixa de ser vicioso; foi libertado. 

Vladimir Nabokov104 

A produção de sentido de textos literários que nós discutimos em ligação 

com a formação da “gestalt” do fazer do texto não acarreta 

simplesmente na descoberta do não formulado, que a partir daí pode ser 

dominado pela imaginação ativa do leitor; também implica na 

possibilidade de formularmos a nós mesmos e daí descobrirmos o que 

antes havia parecido elucidar a nossa consciência. Estas são as 

maneiras através das quais a leitura nos proporciona a chance de 

formular o não formulado.105  

Wolfgang Iser106 

 

Para alcançar seu objetivo explícito de horrorizar os leitores, Uzumaki: A Espiral do Horror faz uso 

de padrões tradicionalmente bem-sucedidos para este fim, constituintes de um certo repertório. Estes 

padrões inspiram as estratégias, que por sua vez são responsáveis pela configuração das estruturas 

reativo-convidativas cuja intencionalidade é sugerir, para quem sabe concretizar, este ou aquele efeito 

estético na recepção. Em Uzumaki, as estruturas reativo-convidativas refletem também as 

configurações típicas das histórias em quadrinhos, responsáveis por sua singularidade enquanto 

meio de comunicação e que podem ser sintetizadas através dos princípios da artrologia, da espaçotopia 

e da solidariedade icônica formulados por Thierry Groensteen. Estes princípios constituem a base 

sobre a qual uma série de recursos da comunicação visual apelam à uma psicologia da percepção, 

contribuição maior de Rudolf Arnheim. Contudo, sua finalidade no contexto quadrinístico não só 

diz respeito ao aguçamento da sensibilidade do observador diante das imagens, mas também em 

concatená-las em narrativa, contar histórias – finalidade maior dos quadrinhos. O sucesso de 

público, de crítica e de mercado – dos leitores que obtiveram uma experiência estética satisfatória, 

dos críticos que opinaram sobre e do setor editorial que apostou e obteve retorno – estão 

intimamente ligados à fruição, à crítica e à comercialização de uma obra amplamente conhecida como 

                                                           
104 (NABOKOV, 2014, p. 134). 
105 The production of the meaning of literary texts which we discussed in connection with forming the "gestalt" of the 
text-does not merely entail the discovery of the unformulated, which can then be taken over by the active imagination 
of the reader; it also entails the possibility that we may formulate ourselves and so discover what had previously seemed 
to elude our consciousness. These are the way sin which reading literature gives us the chance to formulate the 
unformulated. (ISER, 1978, p. 294). 
106 (ISER, 1978, p. 294). 
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de horror. A imanência da obra e as reações de seu público dão testemunho de sua qualidade horrífica. 

Restava-nos investigar os meios para tais fins – sobretudo aquele dos leitores.  

No sistema proposto por Wolfgang Iser, o conceito de desfamiliarização ocupa lugar central em nossa 

análise, como também nas conclusões que dela retiramos. A qualidade inovadora da obra, seu 

distanciamento gradual do familiar, em direção ao não familiar, desvela algo sobre as subversões 

do horror e, também, sobre as motivações abstrusas na atração que os leitores tem pelo gênero. O 

paradoxo do horror ainda guarda seus mistérios, mas já se pode afirmar, ao menos, que está 

relacionado à curiosidade, à experiência vicária, ao anseio pelo extremo e pelo estranho – para, 

quem sabe, “domina-los”, habilitar-nos a antevê-los. Em suma, a destruição da cosmovisão dos 

personagens – que relacionada, também, à tendência ao não familiar descrita por Iser, porém em 

um grau mais agressivo, brusco, tenso e ameaçador, haja vista que no horror, o monstro é um dos 

principais vetores de desfamiliarização. Daí a atração pelos monstros antinaturais, destruidores da ordem 

vigente. Esta necessidade dos leitores pela destruição (e que o artista quer tanto satisfazer) seleciona 

recursos, estratégias muitas vezes atribuídas à tradição grotesca, caso de nosso corpus. Em Uzumaki, 

o rebaixamento corpóreo grotesco, descrito por Mikhail Bakhtin, se faz presente, mas é a sua 

variação mais monstruosa, mais animalesca, vegetalesca, mecânica e louca, ou mesmo satânica, 

como descrita por Wolfgang Kayser, que mais se manifesta, e com profusão. O grotesco em Uzumaki 

não quer criticar o velho para fazer nascer o novo, quer destruir tudo, deixar a vida regenerar, para então poder 

destruí-la novamente – é horrífico. E auto-similar. 

A estética grotesca, em Uzumaki, funciona como um “catalisador” para o efeito horrífico 

intencionado. As estratégias tipicamente horríficas estão lá – a presença dos monstros e as 

correspondentes reações dos demais personagens – mas boa parte da força criativa da obra se dá 

pela articulação entre as estratégias tipicamente horríficas e aquelas grotescas, sobretudo no que diz 

respeito às imagens, ou seja, a tradição grotesca fornece a Uzumaki uma série de recursos imagéticos que 

potencializam, através da solidariedade icônica quadrinística, a insinuação horrífica da obra, sobretudo gráfica. A 

força criativa a qual nos referimos resulta da fusão de horizontes, do mangá e do leitor. E é através 

do conceito de leitor implícito que podemos reconstruir as operações necessárias para que o efeito de 

horror se concretize. Disto, uma questão se impõe a título de esclarecimento ao final de nossa 

investigação: o horror inclui o grotesco? De saída, podemos dizer que em parte sim, pois, se o horror 

depende da presença do monstro ameaçador, sobrenatural e impuro, depende também de certos 

elementos que o constituam, os quais, muitos estão incluídos no amplo espectro do que na História 

da Arte sagrou-se como grotesco. Porém, devemos ressaltar que, um efeito que define um gênero 

(horror artístico), não pode ser confundido com uma tradição estética: uma história em quadrinhos pode 

ser extremamente grotesca sem que haja horror. Pode ser satírica, por exemplo. Daí o uso de recursos capazes 
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de ajustar os elementos de apelo do mangá a fim de que o leitor seja conduzido ao horror, afastando-o de outros efeitos 

possíveis. Destaca-se aqui a atuação de Shuichi como um personagem-guia para a “correta” fruição 

horrífica – ou seja, para a concretização do efeito intencionado pela estrutura da obra. Tratam-se 

de indeterminações típicas, ao menos no que diz respeito aos gêneros ficcionais que, mesmo 

quando bem definidos, atravessam, em maior ou menor medida, uns aos outros.  

No que diz respeito ao ambiente cultural contemporâneo, a noção de idade neobarroca proposta por 

Omar Calabrese nos oferece um panorama acerca de um tipo de gosto que transpassa os mais 

variados produtos da comunicação de massa, marcado pela afinidade pelas tensões e turbulências, 

e que faz lembrar, em muitos aspectos, o barroco do século XVII. Neste cenário, são notáveis as 

referências feitas pelo corpus, não só à forma da espiral que lhe dá o nome, mas também ao seu 

reflexo no mundo natural em termos de ordem, de desordem, de degradação e de instabilidade. 

Pode-se afirmar, ainda que com boa dose de prudência, que a idade neobarroca tem algo a ver com 

o interesse pela cultura pop japonesa e sua mescla entre a espetacularidade da cultura de massa 

ocidental e o dinamismo de sua tradição visual, rica em curvas e tensões dirigidas, além do mistério 

que motivaria este “espirito de curiosidade” cultivado em uma época “cosmopolita como a atual”, 

cujos desdobramentos econômicos, sociais e geopolíticos são significativos o suficiente para que 

não sejam ignorados por completo. Com efeito, deste amplo panorama, surgem projeções para 

investigações futuras que tenham como tema o ato de leitura dos quadrinhos, sobretudo dos 

mangás, entendendo-os como objetos estéticos capazes de corresponder aos anseios de uma 

recepção global ávida por certos tipos de experiência estética, por respostas que imaginam poder 

encontrar em produtos mediáticos oriundos da distante, ainda que, em certo sentido, próxima, 

cultura pop japonesa e de sua tradição visual. 

Tal como Calabrese aponta em seu trabalho, muitos dos objetos de comunicação que ele associou 

a fim de estabelecer o que chamou de idade neobarroca não pareciam, ao menos em um primeiro 

momento, muito convergentes entre si, dado que eram oriundos das mais diversas modalidades de 

discurso (como quando se associam a cultura de massa e certas teorias cientificas, como as do caos). 

Sua similaridade se dá por sua qualidade de objetos comunicativos, pelas suas inclinações à 

turbulência, pelas tensões entre ordem e desordem e pelos labirintos – muito recorrentes entre 

todos. Decerto que, como o próprio Calabrese explica, estabelecer causa e efeito precisos em um 

amplo universo de produtos culturais torna-se, muitas vezes, aparentemente ininteligível. Desta 

constatação, a motivação para a nossa convocação à pedagógica proposta de José Ortega y Gasset: 

entender a investigação como um percurso de conexões recíprocas, em espiral. É como se erigisse 

diante do investigador aquele mesmo labirinto no qual se transformou a cidade de Kurouzu, onde 

muito do que vemos em um dado momento parece se repetir mais adiante. Mas esta repetição – 
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uma forma, uma linha, uma composição – já não é exatamente a mesma. Nossas reações também 

já não são exatamente as mesmas, haja vista que os nossos horizontes de expectativas foram atualizados 

pelo motor perpétuo do círculo hermenêutico. Não só elas já não são mais as mesmas como nós 

também já não somos mais os mesmos. Estamos a formular, enquanto formulamos uma história 

em quadrinhos, a nós mesmos. Estamos cada vez mais próximos do polo da espiral, do olho do 

furacão, do centro do Lago Tomboike (ou do Great Salt Lake, em Utah) e sabemos – aprendemos 

isto com Uzumaki: A Espiral do Horror – que aquela jornada certamente não nos levará a uma 

compreensão total, mas ao próprio começo: um recomeço de horizontes ampliados. Pois os traços 

daqueles que vieram e partiram antes de nós e que construíram verdadeiras catedrais de cultura, 

ainda que mudados, ressurgem. 
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