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Resumo 

 

O presente trabalho aborda sobre o mangá  Adolf  de Osamu Tezuka (1926-1989) 

e de sua narrativa. O artigo pretende desenvolver o contexto histórico do mangá e 

paralelamente, traçar uma análise de seus personagens baseando-se nos traços de 

Tezuka e a sua repercussão na sociedade japonesa contemporânea. A obra, em seu 

conteúdo, apresenta uma forma sutil e impactante, emitindo um alerta para a 

humanidade não regredir ao seu passado sanguinário. 

Palavras-Chave: Mangá; Japão; Fascimo; Adolf; Tezuka 

Abstract 

 

The present work approaches the manga Adolf   by Osamu Tezuka (1926-1989) 

and your narrative. The article intends to develop the historical context of the manga 

and parallel, draw an analysis of your characters to base in your traits and your 

repercussion in the Japanese contemporary society. The work in your content presents 

a subtle form and shocking, issuing an alert for humanity not taking steps backwards for 

their bloody past.   
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1. Introdução 

 

O mangá representa para o povo japonês o expoente máximo de sua cultura, tornando-

se o principal exportador cultural do Japão, marcando presença no cotidiano desta sociedade. 

O ato de ler o mangá constitui em uma imersão cultural de seus valores. A classificação de seu 

gênero está baseada na abordagem de temas, podendo ser considerado apropriado para aquela 

faixa etária. O Shonen1 e o Shoujo2 são eixos temáticos mais publicados no Japão e possuem 

editoras especificas para a publicação desses gêneros. “As atuais relações mercantis do sistema 

capitalista trazem exigências editoriais que acabam por definir, interferir e delimitar, a 

constituição de muitos quadrinhos modernos, ao objetivar uma lucratividade maior e mais 

imediata” (SANTO & PATSCIKI; 2013:6). Braga & Lucas (2012) discorrem sobre o caráter 

do mangá como elemento formador cultural da sociedade japonesa contemporânea: 

 “Assim, o mangá se mostra não como uma identidade, mas como um 

importante meio de construção de identidades a partir, também, de valores já presentes 

nessa cultura. Os valores são resgatados pelo retorno à tradição, observado em muitas 

histórias, provocando um sentimento de união, pertencimento, que é fundamental para 

a identidade nacional. Vê-se que é uma fonte poderosa de significados para as 

identidades culturais e modernas.”(BRAGA & LUCAS;2012:9) 

 

As décadas de 1980 e 1990 marcaram a presença do mangá no Ocidente, fato associado 

á fundação de distribuidoras, em suma maioria, estadunidenses (como o caso da Tokyopop, 

uma expoente no ramo editorial de mangás). Estas, por sua vez, adquiriram os direitos de 

distribuição com a matriz japonesa para comercialização, passando por um tratamento próprio 

de tradução para o inglês e de editoração, estabelecendo uma demanda de mercado para o 

público ocidental oferecendo a possibilidade compartilhar os mesmos heróis e tramas, porém 

com uma leitura e valores diferentes do público nipônico. “Neste sentido, quadrinhos e mangás 

partilham de uma mesma origem, o processo de consolidação da indústria cultural por um lado 

e por outro, a influência estadunidense na delimitação desta cultura” (SANTO; 2015;432). 

Desta maneira, podemos observar o estabelecimento de uma troca cultural entre o Ocidente e o 

Oriente por questões mercadológicas3 e estéticas4.  

                                                           
1 Gênero voltado para o público masculino adolescente, suas histórias conteúdos de artes marciais e de superação 

interior entre os seus protagonistas considerados marginalizados pela sociedade, por esta, reprovar suas normas 

comportamentais. 
2 Gênero voltado para o público feminino, entre 12 a 17 anos. Os protagonistas de suas histórias, em sua maioria, 

são meninas colegiais abordando temas cotidianos sobre a vida escolar e romance, apresentando uma ramificação 

conhecida como Mahou Shoujo (garota mágica), em que sua protagonista, assume ou adquire um poder mágico. 

Os principais expoentes desse gênero no Japão são Card Captor Sakura e Sailor Moon.   
3 SANTO, p.26 
4 Idem 
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A questão acadêmica do uso do mangá como fonte histórica está baseada na premissa, 

da riqueza cultural do passado japonês e de seus valores, onde estes, sedimentados nessa 

sociedade e perpetuando-se ao longo dos anos. Os mangás históricos que remetem a época do 

Japão Feudal como O Lobo Solitário, Vagabond, Basilisk e entre outros, demonstraram uma 

forte demanda do público ocidental, pois este, apresentava uma abordagem periférica sobre o 

Oriente e, ao mesmo tempo, despertando curiosidade acerca da estruturação dessa sociedade. 

Chartier (1991), conclui que, “De tais determinações, que regulam as práticas, dependem as 

maneiras pelas quais os textos podem ser lidos diferentemente pelos leitores que não dispõem 

dos mesmos utensílios intelectuais e que não entretém uma mesma relação como escrito” 

(1991:179). 

O mangá no âmbito acadêmico apresenta seus devidos questionamentos, pois, esse 

campo ainda apresenta uma gradativa evolução na ciência histórica, chamando a atenção da 

academia ocidental. Malafaia (2017) observa que: “Deve-se aqui igualmente atentar á 

existência do gekiga, estilo pautado por temáticas adultas, e neste, jidaidomo, o gekiga 

histórico, que aborda temas históricos não apresentados em sala de aula, e os paralelizando com 

a realidade do autor e o do leitor.” (2017:4).  

Os desafios do ensino de história a partir dos mangás e simultaneamente estabelecer um 

elo entre a ficção e o saber histórico estão ainda presentes no âmbito acadêmico, visto que é 

apresentado uma certa resistência em tratar obras de ficção como fonte do conhecimento 

histórico. Segundo Peeney (2012): 

“A 'correção' da representação do passado não está em questão aqui, prefiro 

a organização da história como um produto que os consumidores usam de forma 

diferente das relações com o passado. Estas obras estão no modo de entretenimento e 

são na sua maioria sem queimar com os contextos historiográficos: economia, política 

e ideologia. Muitos comentadores, no entanto, ainda as identificam como potenciais 

problemáticas representações do passado. O que não é mostrado ou referenciado, o 

que está em vigor expedido ao silêncio, ainda tem importância como um lado da auto-

representação.”5 

 

A ficção e a realidade nos mangás apresentam, “potencial de mediar modos de consumo 

significativos, como o posicionamento de um mangá considerado um tipo de produto histórico” 

(PEENEY;2012:147). O campo ficcional possui um caráter provocativo para a pesquisa 

histórica, em que ambos possuem divergências metodológicas.  

O presente artigo procura abordar o mangá Adolf (no original japonês, Adolf Ni Tsugu 

6), o objeto de estudo desta pesquisa, foi escrito e desenhado por Osamu Tesuka, contendo cinco 

                                                           
5 PENNEY, Op. Cit. p.151 
6 Trad. Lit. ”Mensagem para Adolf” 
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volumes, publicados entre 1982 e 1985, sendo uma representação da realidade do autor, que 

incorpora elementos reais e fatos históricos com personagens fictícios. A história em si, baseia-

se, em sua maioria, no Japão militarista, simultaneamente estabelecendo conexões com a 

Alemanha Nazista. Em outros termos, o impacto da obra de Tezuka nos permite como 

historiadores, apesar da presente pesquisa se concentrar no campo da ficção, elementos 

presentes da realidade do século XX.  

O artigo consiste, em um primeiro momento, contextualizar a situação do mundo 

ocidental após 1918 e sobre a formação do nacionalismo japonês, como consequência do 

desenvolvimento do arquipélago após a Revolução Meiji de 1868. Posteriormente será 

abordado a vida do autor Osamu Tezuka e sua contribuição para o mundo dos mangás e 

culminando na análise da obra, em si, focando nos personagens principais e no contexto 

histórico, no qual, a obra se apresenta. E para finalizar, trago as conclusões gerais como 

desfecho do objeto de estudo e da pesquisa.      

 

2. O Mundo Ocidental Após 1918 

 

 A condição da Europa após quatro anos de conflito e de matanças de larga escala, 

encontrava-se em estado deplorável e os anos subsequentes da I Guerra Mundial apresentavam 

péssimas expectativas para o continente, partindo de uma perspectiva econômica e também no 

consciente do homem europeu. Robert O. Paxton, em sua obra A Anatomia do Facismo7, 

discorre acerca do panorama europeu: 

“Antes de 1914, nenhum europeu vivo poderia ter imaginado tanta 

brutalidade naquela que era vista como a região mais civilizada do globo. As guerras 

haviam-se tornado raras, localizadas e curtas na Europa do século XIX, e lutadas por 

exércitos profissionais que cobravam da população civil.” (PAXTON; 2007:58)   

 

A Primeira Guerra Mundial (1914-1918), para a historiografia contemporânea, 

demonstrou um caráter de uma Guerra libertadora de caráter nacionalista, em suma, como 

pontua Marc Ferro, em que as nações presentes envolvidas estavam lutando pelo poder e pela 

sua soberania. Ferro (2004), observa que, “Após 1918, transformados em antigos combatentes, 

nem uns nem outros puseram em dúvida a legitimidade do seu sacrifício: haviam combatido 

pela defesa da pátria e a guerra que tinham feito era uma guerra justa. (2004;10)”. 

  O fim do conflito representou um divisor de águas na Era Contemporânea, o mundo 

experimentava o colapso do liberalismo8. Com o caos instaurado na Europa, antigas instituições 

                                                           
7PAXTON, O. Robert. A Anatomia do Fascismo, São Paulo, Ed. Paz e Terra, 2007   
8Hobsbawm, E.; Era dos Extremos. O breve século XX, 1914-1991, São Paulo, Cia. das Letras, 1995 
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e formas de poder foram derrubadas9. Neste momento, podemos analisar o crescente avanço da 

direita e a exaltação dos valores nacionais,. Eric Hobsbawm, comenta sobre o “Período das 

Incertezas”:  

         
”Esses valores eram a desconfiança da ditadura e do governo absoluto: o 

compromisso com um governo constitucional com ou sob governos e assembleias 

representativas livremente eleitos que garantissem o domínio da lei; e um conjunto 

aceito de direitos e liberdades dos cidadãos, incluindo a liberdade de expressão, 

publicação e reunião. O Estado e a sociedade deviam ser informados pelos valores da 

razão do debate público, da educação, da ciência e da capacidade humana. Esses 

valores parecia claro tinham feito progresso durante todo o século.” 10 

  

Após 1918, o continente europeu estava em frangalhos, apresentando o contraste de uma 

Europa velha e fragmentada com suas instituições arcaicas juntamente com as ameaças de 

erupções de um novo conflito movido pelo nacionalismo abominando os valores liberais e 

democráticos, fenômenos particularmente observados nos países do Leste Europeu, onde o 

impacto dessas ideias foi maior permitiu o avanço do nacionalismo de cunho totalitário 

juntamente com o sentimento de unidade e do mito da nação. 

Para compreendermos o fenômeno do fascismo e seus impactos no continente europeu 

e posteriormente no mundo, precisamos ressaltar a sua origem etimológica, oriunda do italiano 

fascio11, utilizada por revolucionários italianos no fim do século XIX ”para evocar a 

solidariedade e compromisso dos militantes” (PAXTON;2007:16). A essência do debate 

historiográfico sobre o fascismo encontra-se presente em seu modus operandi e na maneira da 

condução das massas. Nádia Saito, em sua tese de mestrado de História Social pela 

Universidade de São Paulo, “A Formação do Fascismo no Japão de 1929 a 1940”12, aborda 

brevemente a contextualização histórica, na qual, o fascismo está inserido:  

 
 “ O fascismo tem se apresentado como movimento político novo da primeira 

metade do século XX e ligado a algum tipo de modernização “peversa”.  De forma 

geral, é entendido como um movimento radical de massas, de oposição e elementos da 

modernização e violentamente hostil (num sentido negacionista) ao comunismo e a 

outros movimentos que incitavam a construção da ordem vingente. (SAITO;2012:12)    

 

A historiografia contemporânea demonstra uma preocupação em definir o termo 

fascismo, movimento de cunho nacionalistas presentes na Europa durante o período entre 

                                                           
9O sistema monárquico entrou em decadência com a dissolução dos Impérios Otomano, Austro-Hungáro e Alemão 

como sanções do Tratado de Versalhes, em 1918 e ao mesmo tempo a criação da Liga das Nações 
10HOBSBAWM, Op cit. p.113 
11 PAXTON, p.15.  
12 SAITO, Nádia. A Formação do Fascismo no Japão de 1929 a 1940. Universidade de São Paulo. São Paulo, 

2012. 166 p. Dissertação (Mestrado) 



8 
 

 

guerras, apropriando-se dos valores nacionais. Noberto Bobbio, em sua obra, Dicionário de 

Ciência Política13, a partir de uma análise conceitual, discorre sobre o termo fascismo: 

 

“Em geral, se entende por Fascismo um sistema autoritário de dominação 

que é caracterizado pela monopolização da representação política por parte de um 

único partido de massa, hierarquicamente organizado; por uma ideologia fundada no 

culto ao chefe, na exaltação da coletividade nacional, no desprezo dos valores do 

individualismo liberal e no ideal da colaboração de classes[...]”14     

 

Ressalta-se que, no mundo ocidental, os avanços dos ideais nacionalistas culminaram 

para uma nova ordem mundial (seja na Europa, onde foi a região mais afetada por estas ondas 

nacionalistas, seja nas Américas), para um novo período da História Contemporânea, como 

aponta, Francisco Carlos Teixeira da Silva, demonstra em seu texto, Os Fascismos15: 

 

“Considerar o fascismo enquanto fala que muda o mundo implica aceitar a 

proposição que o fascismo é um movimento de caráter metapolítico, que supera o 

fazer político do liberalismo e avança, sem pudor, onde o marxismo estanca. O 

fascismo surge como uma forma de ação total equivalente, envolvente e explicativa 

de toda a vida, incorporando a morte e a irrazão- que tanto assustam as massas 

anônimas das sociedades modernas (ver o revival dos fundamentalismos), propondo 

uma identidade não-idêntica ao moderno, resistindo a transcendência, sendo assim 

uma forma de proteção perante o desconhecido, a transcendência teórica ou liberal 

mítica, ou transcendência prática, proposta pelo marxismo. (SILVA; 2000:127)”          

 

Podemos afirmar, aparentemente, o fato dos regimes fascistas se perpetuarem no poder 

após a Primeira Guerra Mundial até o fim da Segunda Guerra está associado ao poderio de sua 

máquina estatal, uma vez que esta fora responsável pelas suas manutenções, renegar os 

princípios liberais16 para normatizar17 e dirigir a sociedade18. Ponto este congruente nos regimes 

europeus, podendo ser verificado uma espécie de Estado orgânico19. “Um dado histórico, 

especifico na vivencia do mal-estar, destaca-se como catalisador da aniquilação do eu: a 

experiência das trincheiras” (SILVA; 2000:155). 

Logo, a partir dessa definição, podemos concluir que os regimes fascistas europeus são 

oriundas das massas, em outros termos, das esferas populares da sociedade tendo a imagem do 

líder (Duce, no caso italiano, e Führer, na Alemanha Nazista) como catalisador, o guia do seu 

povo evocando o seu ethos guerreiro, apropriando-se desse elemento para unir o seu povo, 

                                                           
13 Bobbio, N.; Fascismo. In BOBBIO, Norberto (org.). Dicionário de Política. Brasília: EdUnB, 1986 
14Op. Cit. pág.466. 
15 SILVA, Francisco Carlos Teixeira da. In: História do Século XX. Ed. Record. Rio de Janeiro,2000  
16 SILVA, Op. Cit. Pág. 135.  
17 Idem, p. 140. 
18 Ibidem. 
19 Ibidem. 
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negando a existência do “outro”, pois, este não lhe convinha e não se mostrava inserido nos 

planos dos regimes totalitários, remetendo ao discurso do ódio.  

Podemos observar e ao mesmo tempo fazer uma análise historiográfica que o fascismo 

obteve um poder de sedução20, dentro deste contexto, pois, as massas podiam se sentir parte de 

algo maior, de um organismo dentro do estado fascista agregando a conotação de 

camaradagem21, em que nesse caso, tudo está voltado para os interesses do Estado. Concluímos, 

assim, que o fascismo emerge no Ocidente, primeiramente, como um produto dos meios 

socioeconômicos, nos quais, a Europa encontrava-se após a Primeira Guerra. Saito (2012), 

menciona que: “O movimento fascista é geralmente mais forte durante antes de sua chegada ao 

poder. Ele nasce das condições em que uma revolução está iminente, nasce como coalisão á 

mudança ( 2012:15).” 

Para compreendermos o fenômeno do fascismo na Era Contemporânea é necessário 

excluir a afirmação generalista da incorporação dessa ideologia no homem europeu. O fascismo 

venceu, em muitos países, mas a resistência perante a esses regimes surgiu não somente das 

formas tradicionais, mas, pelo viés cultural e pelo esporte22.  

 

3. Fascismo Japonês: Um Debate Historiográfico  

A Era Meiji (1868-1912) marca para o Japão o começo de seu processo de 

ocidentalização e de modernização em seu território, sendo consequência de intervenções das 

potências ocidentais. Este período representa para o Japão o rompimento dos valores feudais 

impostos pelo Xogunato Tokugawa. O projeto de um novo Japão mostrou-se atraente para a 

alta cúpula do novo governo Meiji, composto, em sua grande parcela, por nobres dos feudos23 

de Satsuma e Chosu. Jean Chesneaux24, discorre acerca do crescimento japonês nesse período: 

“ O mecanismo do crescimento econômico do Japão durante a Era Meiji 

interessou os ocidentais desde muito tempo. Eles têm buscado a explicação da 

ascensão do imperialismo japonês e da fortuna repentina deste perigoso rival. Na 

época, em que todo o Terceiro Mundo, emancipado do regime colonial, enfrenta, ao 

menos aparentemente, com os problemas de decolagem, o processo original, cuja, a 

economia japonesa se modernizou subitamente encontra um ar de intelectualidade e 

desperta mais do que nunca a atenção dos historiadores.” (CHESNEAUX;1976:46)              

                                                           
20 Idem, p.152. 
21 Idem, p.155. 
22 Em alguns países, os clubes de futebol apresentavam um caráter ideológico apoiando ou não os governos 

totalitários. No caso da Espanha, durante o regime franquista, o Rayo Vallecano e o Barcelona eram os focos da 

resitência contra o regime de Franco, enquanto o Real Madrid era financiado pelo governo. Na Itália, o Lazio 

representava o governo fascista de Mussolini (até hoje, a maioria de seus torcedores enaltecem os hinos fascistas), 

enquanto o Livorno representava o operariado italiano de cunho anarquista. 
23 Os feudos de Satsuma e Chosu lideraram a Revolução Meiji contra as forças do Xogunato. Os nobres desses 

feudos ganharam cargos importantes no Governo.    
24 CHESNEAUX, Jean. Asia Oriental en Los Siglos XIX e XX, Barcelona, Ed. Labor S.A., 1976. 
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O novo panorama político da sociedade japonesa estava ganhando forma gradualmente, 

pois as tendências comerciais e políticas impostas pelo Ocidente na época promoviam o 

surgimento de uma nova classe: as zaibatsus, marcando o rompimento com a antiga classe de 

nobres feudais presentes no Período Tokugawa25.  

As zaibatsus eram famílias de daimyos26 leais ao Xogunato, estabelecendo uma relação 

de vassalagem com o Xogum. No novo contexto, esses conglomerados familiares adquirem um 

novo caráter e a ao mesmo tempo, promovendo o elo econômico e político do arquipélago com 

o Ocidente e estabelecendo a competitividade de seu mercado em escala global. O fenômeno 

japonês é abordado pela historiografia ocidental como um imperialismo tardio, baseando-se no 

fato, em que, o Japão possuía estruturas políticas e econômicas semelhantes as potencias 

europeias, porém, com suas particularidades. “A aliança entre os militares e as zaibatsus se 

compassou nesse período. É importante destacar que houve grupos militares mais radicais que 

rechaçavam a parceria o grande capital” (SAITO, 2012:100).  

O expansionismo27 japonês estabeleceu o foco de seus esforços militares na Península 

Coreana e na Manchúria28, com fins de extração de matérias primas, sendo considerado o fato 

da pobreza de recursos naturais no território japonês e intensificação de sua indústria mantendo-

se próximo ao nível dos países ocidentais. “A transformação do Japão em um grande país 

industrial se intensificou durante o período da Guerra Russo-Japonesa e a Segunda Guerra 

Mundial” (CHESNEAUX;1976:48).  

A Guerra Russo-Japonesa (1904-1905) desencadeou o processo do nacionalismo 

japonês e mostrou para o Ocidente, a capacidade bélica japonesa resultante de uma enorme 

reestruturação do exército imperial, para João Bernardo, em sua obra Labirintos do Fascismo29 

discorre acerca do ponto inicial da formação de uma nova ordem política, alastrando-se no 

século XX: 

         

“Embora em 1905 o Japão tivesse ganho a guerra, o conflito deixara o país 

exausto tanto financeira como militarmente, sem que a opinião pública o soubesse, 

porque o governo não estava interessado em divulgar a situação real. Assim, quando 

foram conhecidos os termos do tratado de paz, uma boa parte da população achou que 

os resultados diplomáticos estavam longe de corresponder às vitórias conseguidas em 

                                                           
25 Período correspondente aos anos de 1600-1868), tendo início com o primeiro xogum da Dinastia Tokugawa, 

Ieyasu após vencer a batalha de Sekigahara marcando o fim do Período Sengoku, porém, na historiografia japonesa 

existem divergências entre o começo do período e muitos historiadores japoneses consideram o ano de 1603 como 

o início do período.      
26 CHESNEAUX, p.47. 
27 CHESNEAUX, p.50. 
28 Região situada no Nordeste da China, tradução literal de Manchukuo (Estado Fantoche). 
29 BERNARDO, João. Labirintos do Fascismo. Portugal: Ed. Afrontamento, 2003. 
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terra e no mar, e grupos de nacionalistas extremistas agitaram os habitantes de Tóquio 

contra o governo.”30  

 

O período posterior ao Meiji, denominado de Taisho (1912-1926), demostrou uma 

grande fragilidade em manter os esforços da Era Meiji, considerando o fato da redução de apoio 

financeiro para o projeto expansionista, permitindo a princípio divergências entre os militares 

com o governo e sociedades secretas31 de cunho nacionalista compostas por militares de baixa 

patente promovendo tentativas consecutivas de golpes. Em termos comparativos com o 

Ocidente, simultaneamente, o Japão passava por um período de transição entre a Era Meiji e a 

ascensão do nacionalismo, configurando-se em um país forte, porém, apresentando 

instabilidade social e política, não muito diferente do cenário europeu após a I Guerra Mundial.  

Os porta-vozes do fascismo radical propunham uma política externa que 

conjugasse o expansionismo territorial com o ataque ao colonialismo europeu e norte-

americano na Ásia, e defendiam uma política interna que eliminasse a grande 

propriedade privada, garantisse o direito ao trabalho e ao cultivo da terra, abolisse o 

parlamento, onde tinham assento os partidos ligados aos maiores grupos empresariais, 

e instaurasse um capitalismo de Estado administrado por uma ditadura militar. 

(BERNARDO; 2003: 155)  

 

Os estudos acadêmicos ocidentais apropriam de suas próprias categorias para 

caracterizar o contexto do arquipélago, no caso nipônico, diferente do contexto alemão e 

italiano, no qual, o ponto inicial da ascensão do fascismo no Ocidente está associado com as 

massas e sua manipulação, promovendo uma verticalização do poder. Em outros termos, o 

processo inicia-se com as massas para atingir as altas camadas guiadas por uma figura central, 

diferentemente do processo japonês, em que, a configuração inicia-se de maneira contrária, nas 

elites para poder atingir os níveis mais baixos da sociedade.         

O caso japonês difere-se no modo de execução de seu “fascismo”, uma que vez é 

iniciado pelo conflito de interesses das altas camadas da sociedade nipônica e da formação de 

um estado militarista com o apoio financeiro das zaibatsus, tendo como figura central o 

Imperador considerado uma divindade no imaginário nipônico desde os primórdios da 

civilização japonesa e sua intensificação32 do seu status no começo da Era Meiji. “O Japão com 

seus dirigentes de direita e afinidades com os modelos alemães e italianos, poderia ser 

classificado como fascista por sua lógica contrarrevolucionária, conquanto não precisasse 

acender uma chama alemã ou italiana para fazê-lo” (SAITO; 2012:98).   

                                                           
30 BERNARDO, Op. Cit. p. 157 
31 Idem p.157 
32 O imperador do Japão representava uma figura simbólica religiosa, este, segundo a religião xintoísta era um 

representante na Terra, considerado um representante da deusa Amaterasu (deusa do sol) e o povo seus filhos. A 

perda do status de divindade ocorre após a II Guerra Mundial, quando o Imperador Hirohito assina o termo de 

rendição do Japão perante aos Estados Unidos, abdicando de sua divindade. 
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O determinado processo de militarização do estado japonês justifica as constantes 

invasões na Manchúria, apoiado pelos ultranacionalistas33 japoneses e pelo governo fantoche 

presente na região. A pretensão japonesa sobre a China estava sendo gradativamente intensa, 

em outros termos, os planos nipônicos consistiam em estabelecer zonas de influencias nos 

principais centros urbanos chineses34. “Fosse a nação japonesa libertadora, pela guerra a partir 

da China, todas as nações asiáticas seriam alforriadas da dependência ocidental” (SAITO; 

2012:117).  

A figura do samurai estava imersa no consciente nacional, o ethos guerreiro do povo 

japonês, em que, seus valores como honra e a ética eram pregados como ideologia pelo governo, 

remetendo ao seu passado, apesar destes, em seus primórdios serem considerados, um grupo de 

origem marginalizada no período Heian35 e atingiram o seu apogeu durante os períodos Sengoku 

e Tokugawa, onde estes constituíam clãs guerreiros próprios leais ao Xogunato, Hane Mikiso36, 

aborda sobre a ideologia dos samurais nas tropas imperiais: 

“Explicar as razões porque as tropas japonesas se comportaram de uma 

maneira tão impiedosa exigiria uma análise detalhada dos costumes tradicionais 

japoneses. Parte do treinamento militar integral consistia em incutir o espirito samurai 

e idealizar um tipo de comportamento brutal. Tem que mencionar a absoluta 

submissão á autoridade e o tratamento humilhante a aquele de menor patente que 

governava a vida militar” (MIKISO, 2003: 221)   

 

   A união entre o capital privado e o exército imperial provocou uma reação em cadeia 

permitiu ao arquipélago japonês maiores ambições no continente asiático nas esferas políticas 

e econômicas, no começo do século XX. A historiografia ocidental denomina a política externa 

japonesa, neste período, como a “Doutrina Monroe Para os Asiáticos”37, comparando-a com a 

doutrina norte-americana, proposta pelo presidente James Monroe, em 1824.  

O sentimento de pertencimento e de identidade estava presente na missão japonesa de 

guiar os povos asiáticos contra o Ocidente, em uma linguagem metafórica, o sol no horizonte e 

seus feixes de luz38 espalhados por todo o continente, tornando-se uma missão nacional. A 

atuação do governo imperial japonês, de certo modo, utilizava-se de seu mito religioso como 

mecanismo de suas ações na Ásia para impor sua cultura, uma breve semelhança com a 

                                                           
33 Idem, p.100  
34  Refiro-me, nesse caso especifico sobre Xangai e Nanquim, principais cidades da China, em termos econômicos 

e por esta ser um dos principais centros comerciais com o Ocidente, no século XIX. 
35 Período sucessor ao Nara, datado entre 794 a 1185. 
36  MIKISO, Hane. Breve História de Japón. Alianza Editorial, Madrid, 2003   
37 SAITO, p.108 
38 O desenho da bandeira japonesa, neste período remete a questões religiosas do xintoísmo, adotada no começo 

da Era Meiji e abolida no final da II Guerra Mundial, sendo considerada a “suástica oriental”. Em países como 

Coréia, China e demais países do continente asiático, a exibição dessa bandeira é considerado crime e vista de 

maneira repugnante. 
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Alemanha Nazista, em suas devidas proporções. Considerando o fato, de que ambos possuíam 

um desejo de imposição e de superioridade perante os seus respectivos continentes, o tratamento 

fornecido pelos japoneses a chineses e coreanos, subjugando-os e os inferiorizando representa 

comparações de igualdade com as ações alemãs, apresentando suas particularidades. 

 

4. Osamu Tezuka e o Retrato do Japão Pós-Guerra  

A sociedade japonesa encontrava-se esfacelada após o término da Segunda Guerra 

Mundial. Os primeiros anos pós-guerra apresentavam um Japão tradicionalista com as suas 

estruturas políticas decadentes e devastado pelos efeitos do conflito, consequentemente, lidando 

com a derrota, em agosto de 1945. O arquipélago nipônico apresentava sua primeira derrota em 

seu próprio território devastado pelas bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. A dominação 

do território39 apresentou uma mudança drástica em vários setores, na economia, nas suas 

instituições e no modo de vida do cidadão.  

Valores antigos como a ética, o compromisso e a honra foram incorporados durante a 

reconstrução econômica e social do país. O pacote de mudanças promovido pela Constituição 

de 194740 reivindicava o status de divindade do imperador, tornando esse título simbólico, a 

renomeação das forças armadas com o nome de Forças de Auto-Defesa41 e a formação de um 

sistema de governo parlamentarista42 nos moldes britânicos. A economia japonesa era 

impulsionada pelo capital estadunidense injetado em diversos segmentos, no qual, este – sendo 

que o governo dos EUA possuía o poder de ditar as regras do consumo e da produção nipônica. 

Nesse período conturbado da história japonesa contemporânea, os mangás apresentaram uma 

mudança drástica em seu conteúdo e forma. “É algo que se vê no Japão frente a este contato 

com culturas estrangeiras, apropriam-se de elementos de fora elementos de fora e dá-se um 

novo significado contextualizado” (BRAGA & LUCAS; 2012:3). 

Os anos 1950 e 1960 demonstraram a concepção de um novo gênero de histórias em 

quadrinhos japonesas estava consolidando as suas bases, uma vez que, essas representam as 

memórias doloridas dos hibakushas43. As obras Hadashi no Gen44, de Keiji Nakazawa, e Akira45, 

de Katsuhiro Otomo, cujas tramas são representações das memórias das vítimas. A primeira 

                                                           
39 BRAGA; LUCAS. p.3  
40 ESPÍNDOLA; VERGARA. p.2 
41 Idem. p.2 
42 Idem 
43 Termo em japonês, utilizado para designar as vítimas das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki e seus 

descendentes  
44 Trad. Lit. Gen: Pés Descalços  
45 Mangá dividido em seis volumes e publicado entre 1982 e 1990, pela editora Kodansha e pela revista Young 

Magazine, em 1988, foi lançado um filme de animação de mesmo nome pelo estúdio Tokyo Movie Shinsha  
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obra trata-se de uma autobiografia do autor, um sobrevivente dos bombardeios de Hiroshima, 

em contrapartida, Akira é apresentada em uma distopia cyberpunk46 e fascista, conhecida como 

NeoTokyo, sendo o seu sistema político, baseado nos moldes do Japão militarista. Leal (2007), 

descreve o impacto do bombardeio atômico na memória coletiva da sociedade japonesa: 

“A memória individual não deixa de existir, mas está enraizada em diferentes 

contextos, com a presença de diferentes participantes, e isso permite que haja uma 

transposição da memória de sua natureza pessoal para se converter num conjunto de 

acontecimentos partilhados por um grupo, passando de uma memória individual para 

uma memória coletiva."47 

 

As obras de Osamu Tezuka (1928-1989) representaram um revisionismo crítico acerca 

da sociedade japonesa no período pós-guerra. A sua alcunha de manga no kami48 foi sendo 

consolidada gradativamente ao longo de sua carreira pelas suas obras, mesmo com o teor 

infantil inserido em suas histórias e em seus traços, Tezuka demonstrava simultaneamente 

personagens baseados em seres fictícios com sentimentos humanos profundos, atingindo o 

leitor psicologicamente e fazendo-o refletir sobre as ações de seus personagens. “Tezuka 

escreveu dentro de um paradigma específico da história representacional, que era apropriado 

para um determinado ambiente sociocultural, e para criticar este espaço do lado de fora é 

simplesmente revelar ignorância desse período histórico” (ROSENBAUM; 2012:42).   

Os seus personagens, tornaram-se ao longo do tempo, reflexo da natureza humana e do 

período que os cercava, sendo que foram capazes de transmitir ao leitor japonês, o sentimento 

pós-guerra, por meio de alegorias49, seja em personagens ou simbologias50. Os mangás 

históricos de Tezuka representavam uma construção51, acerca da formação histórica do 

arquipélago japonês propondo dessa forma seja em personagens ou em simbolismos, 

“constantemente desafiando o leitor a relatar os acontecimentos do texto com o que ele sabe 

sobre a história japonesa” (HUTCHINSON; 2012:25). Sobre tais experiências, Costa e 

Malafaia (2014), relatam que: 

“Tetsuwan Atom (no Brasil, Astro Boy), de 1951; Jungle Taitei (Kimba, o 

leão branco), de 1950; e Ribbon no Kishi (A Princesa e o Cavaleiro), de 1953, são 

alguns de seus trabalhos mais memoráveis, sendo que Shin Takarajima (A nova ilha 

do tesouro), sua primeira obra em mangá, data de 1947. Porém, somente depois de 

consagrado como mangaka52, Tezuka teve sua chance na animação, sendo contratado 

                                                           
46 Gênero literário que consiste em sua temática, geralmente apresentando um distúrbio social, em um ambiente 

futurístico, influenciado por autores como Philip K. Dick (1929-1982), autor do livro “Andróides sonham com 

Ovelhas Elétricas? ”serviu como base para o filme Blade Runner: O Caçador de Andróides, de 1982. 
47 LEAL, Luana Aparecida Matos. Memória, Rememoração e Lembrança Em Maurice Halbwachs. Disponível 

em: < http://www.letras.ufscar.br/linguasagem/edicao18/artigos/045.pdf> Último Acesso em: 9.06.2016 
48 Trad. Lit. “O Deus do Mangá” 
49 ROSENBAUM, p.45.    
50 HUTCHINSON, p.25. 
51 Idem. 
52 Em português, “desenhista de mangá”. 
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pela Toei Douga para co-dirigir e fazer o roteiro de Saiyuki (Alakazam, O Grande), 

longa-metragem baseado em um conto chinês. Tal experiência o levou a fundar seu 

próprio estúdio em 1961, chamado Mushi Production” (COSTA, MALAFAIA; 

2014:6).  

 

 

 O estudo das obras de Tezuka, remete-se á capacidade do autor de dialogar com a 

geração pós-guerra, desconstruindo conceitos impostos pelo Japão militarista, estabelecendo 

uma conexão entre a fantasia e a realidade. Em sua obra, Phoenix53, o autor propõe uma releitura 

dos símbolos nacionais, mencionando a imagem do sol nascente54 e fazendo uma análise desde 

os primórdios da história japonesa até os dias atuais, com ênfase em aspectos sociais e religiosos 

do arquipélago. “Entretanto, o modo que o passado e o futuro são manipulados em pontos da 

história para uma consciência crítica afiada da história, bem como a importância da iconografia 

religiosa e política na construção de uma consciência nacional” (Idem, p.18). 

O mangaká55 procurou apresentar ao leitor, o recorte cronológico que o cercava, um 

Japão pagando pelas consequências de seus atos, porém mesclando seus protagonistas fictícios 

a contextos que remetem a realidade do autor. Segundo Rosenbaum (2012:45), “apesar de sua 

experiência de guerra limitava-se à frente de casa, a devastação e a privação de guerra assombra 

todos os seus mangás”. Em outros termos, podemos considerar, que Tezuka, possuía um 

objetivo principal em suas obras: A retransmissão social do Japão pós-guerra para as futuras 

gerações de japoneses, tomando como exemplo Astro Boy, que, segundo Rosenbaum:  

  

“Principalmente por causa da popularidade do Astro Boy, Tezuka retrata o 

avatar da juventude do Japão como incapaz de crescer e amadurecer, em essência, 

tornando-o incapaz de tornar-se arquétipo mitológico do herói japonês, 

amadurecendo-se através de uma perigosa jornada e ganhando habilidades e sabedoria 

a fim de tornar-se um futuro líder. Astro Boy desenha em vários arquétipos porque 

ele é nem criança nem adulto, nem humano nem extraterrestre; Ele é uma 

manifestação do desejo da eterna juventude, marcado para sempre pela tecnologia e 

ciência entre categorias sociais pré-estabelecidas.”56  

 

A abordagem de Tezuka sobre a II Guerra Mundial apresentava caráter dúbio, por ser 

um homem que presenciou os efeitos colaterais da ambição japonesa na Ásia e, posteriormente, 

a invasão norte-americana no arquipélago. Feuilassier (2007;37) afirma “Para Tezuka, tanto o 

agressor como a vítima, ele recusa apoiar qualquer confronto militar.”. Em outros termos, um 

                                                           
53 No original, Hi No Tori 
54 Idem, p.18. 
55 Ver nota 53. 
56 ROSENBAUM, Op. Cit. 52. 
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mangá era um instrumento, uma arma57 para a conscientização da coletividade japonesa pós-

guerra.  Nas palavras de Feuilassier (2007):        

“A maioria dos mangás de guerra de Tezuka foram publicados pelas grandes 

editoras de mangás, por isso, trataram o mangá como produto meramente comercial. 

Essas editoras publicaram os mangás de guerra de Tezuka porque acreditavam que 

essas histórias tinham um público significante, não porque eles queriam mudar a 

percepção da guerra de crianças e adolescentes japoneses. Apesar da representação de 

Tezuka do Japão como agressor da II Guerra, a sua mensagem pacifista estava de 

acordo com a maioria das crianças das décadas de 1970 e 1980.”58 

A ruptura provocada pelo autor59, apresentada na caracterização de seus personagens é 

provocada pela sua intenção de mostrar a humanização de seus personagens, partindo da 

premissa básica da desconstrução das virtudes antigas dos samurais, sendo estes, apresentando 

suas falhas humanas e seus dilemas morais. A geração pós-guerra que acompanhou os mangás 

de Tezuka, abordava em suas leituras, um questionamento critico acerca do passado sombrio 

do arquipélago para não repetir os mesmos erros de seus antepassados, estes, por sua vez, 

deixaram uma cicatriz dentro do consciente coletivo. 

5. Os Três Adolf 

Os três personagens principais do mangá são homônimos – Adolf – e possuem ligações 

entre si. O primeiro deles é Adolf Kaufmann, japonês filho do diplomata alemão, Wolfgang 

Kaufmann, com a japonesa, Yoshio. Desta forma, em torno do personagem, podemos 

estabelecer um debate sobre “a questão ariana”, proposta por Tezuka. Furuya (1995) descreve 

que: “a partir dos olhos de Hitler, os japoneses como raça, eram ligeiramente inferiores aos 

arianos” (1995:22).  

O segundo Adolf, Adolf Kamil, é judeu de origem asquenaze, cuja família imigrou para 

o Japão, e se fixou em Kobe, cidade ao sul do arquipélago japonês e posteriormente tornando-

se amigo de Kaufmann, contrariando seus pais por ser amigo do filho de um oficial nazista. 

Segundo Penney (2005): 

 

“O movimento da ideologia fascista no Japão e os atos violentos das décadas de 1930 

e 1940 não termina com a experiência de Adolf Kamil e Adolf Kaufmann, no entanto, 

as associações frequentes do racismo japonês e as atitudes predominantes na 

Alemanha Nazista são desenhadas.” (PENNEY; 2005:175)  

 

E por fim, a imagem do próprio Führer, Adolf Hitler, uma figura histórica em uma obra 

de ficção, tornando-se um elo de ligação entre suas contrapartes da presente narrativa, Porém, 

deve-se considerar um quarto protagonista periférico, o jornalista Sohei Toge, correspondente 

                                                           
57 FEUILASSIER, p.38. 
58 Idem, Op.Cit, p.40.  
59 Idem, p.41. 
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de um jornal japonês, encarregado de fazer a cobertura das Olimpíadas de Berlim, de 1936. E 

posteriormente, descobre o assassinato de seu irmão Isao, que fazia parte do movimento 

comunista alemão, este com ligações com o Japão e que tinha, além de possuir documentos que 

comprovavam a linhagem semita do Führer.  

A princípio, Adolf imerge para duas distintas realidades, com suas próprias estruturações 

sociais, carregando não somente a mentalidade de sua época, mas inclusive os questionamentos 

de sua própria identidade, a partir de uma representação imaginada pelo autor. Todavia, com 

verossimilhança com a realidade apresentada, Tezuka visou abordar aspectos culturais de um 

Japão nacionalista e de uma Alemanha tomada pelo Nazismo, procurando estabelecer um elo 

de conexão entre os dois países. A obra demonstra que, a partir de uma análise ficcional, pode-

se abordar determinados aspectos da formação, ao mesmo tempo, questionando a formação do 

mito racial ariano proposto por Hitler e a formação do estado fascista japonês. Segundo Penney 

(2005): 

“A discursão e a representação das atrocidades dos nazistas na cultura 

popular japonesa se tornou parte importante do discurso anti-guerra. O que tornou-se 

único no caso japonês, entretanto, é a maneira que muitos autores como Tezuka, usam 

os crimes de guerra alemães como oportunidade de comunicar com partes similares 

do passado japonês. No mangá de Tezuka, a Alemanha não é um “outro” criminoso, 

mas sim, um importante catalisador em um teste de maior reflexão.”60    

Adolf apresenta com cautela a sangrenta missão japonesa na Ásia, apesar de ter sido 

concebida na década de 1980, propõe uma mensagem anti-guerra61 para os leitores a partir de 

uma recordação do passado nipônico, portanto, de difícil assimilação. “Como um contraponto 

para exibições de governo que, no início de 1980, procurou minimizar o tempo de guerra do 

passado japonês, as fontes populares como Adorufu ni tsugu, tem lidado com as atrocidades 

japonesas e natureza sangrenta dos ‘Quinze Anos de Guerra’ japonês” (Idem; 2005:176). 

                                                           
60 PENNEY, Matthew. Rising Sun, Iron Cross, Military Germany in Japanese Popular Culture, 2005. Op Cit. 

p.176-177   
61 Idem 
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Figura 01- Capa do Vol.1 da versão original do mangá Adolf  

 

Os personagens deste mangá são vítimas das consequências do período que os cerca. 

Ao partimos de uma análise individual, cada personagem possui suas motivações e seus 

conflitos internos, que culminam em decisões gerando consequências para o desenrolar da 

trama. Tezuka não estava interessado em mostrar violência explicita, e sim, mostrar, a 

capacidade da guerra e das ideologias fascistas de promover mudanças nos sentimentos 

humanos. 

Os elementos históricos presentes em Adolf, propõem uma imersão ao mundo de 

Tezuka, a ascensão do nazismo e do militarismo japonês são dois mundos que intercalam, entre 

si. O autor nos mostra, um mundo fictício tomado pelos regimes totalitários do Ocidente e do 

Oriente, respectivamente. Esse foi o alerta de Tezuka para as próximas gerações, que não 

vivenciaram suas experiências, um Japão tomado por uma junta militar e adquirindo caracteres 

“fascistas”, e posteriormente, o arquipélago destruído e ocupado pelas forças norte-americanas. 
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       Figura 02- Volume 3 do mangá: Encontro de Adolf Kaufmann com Adolf Hitler (Ver. 

Original) 

 

A obra de Tezuka, apresenta com cautela a sangrenta missão japonesa na Ásia, apesar 

de ter sido escrito na década de 1980, o autor, preocupa-se com a mensagem anti-guerra62  á ser 

transmitida para os leitores, e consequentemente, contando com a capacidade de compreensão 

dos mesmos, sendo esta, uma recordação trágica do passado nipônico, cuja temática possui uma 

abordagem traumática, portanto, de difícil assimilação. “Como um contraponto para exibições 

de governo que, no início de 1980, procurou minimizar o tempo de guerra do passado japonês, 

as fontes populares como Adorufu ni tsugu, tem lidado com as atrocidades japonesas e natureza 

sangrenta dos “Quinze Anos de Guerra” japonês (Idem; 2005:176).”   

O autor não está preocupado qualificar seus personagens como vítimas ou agressores, o 

podemos mencionar o exemplo do relacionamento de Kamil e Kaufmann, em que ambos, são 

vítimas do conflito que o mundo está imerso e do sistema de governo que eles pertencem, 

consequentemente, escolhendo um lado, que melhor lhes convêm. Kaufmann é enviado para a 

Alemanha para torna-se um membro da Hitlerjugend63 e, posteriormente, um oficial da SS, 

divergindo de Kamil, que torna-se um soldado japonês e um agente do Mossad que possui uma 

aversão aos nazistas, os caçando, em Israel. “O movimento da ideologia fascista no Japão e os 

atos violentos das décadas de 1930 e 1940 não termina com a experiência de Adolf Kamil e 

Adolf Kaufmann, no entanto, as associações frequentes do racismo japonês e as atitudes 

                                                           
62 Idem. 
63 Tradução Literal: Juventude Hitlerista, formada em 1;922 durando até o término da II Guerra, em 1945. 
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predominantes na Alemanha Nazista são desenhadas (PEENEY;2005:175)”. Moraes (2016) 

menciona: 

“Entendemos que o discurso contido em Mein Kampf  é algo que se mostra 

plausível para Kaufmann, mas não se aplica ao seu melhor amigo, Camil. Aqui, 

Tezuka explora dois elementos que sempre valorizou dentro de suas narrativas 

voltadas para o público infantil: A permanência da aura da pureza do universo das 

crianças, que não se corrompe pelo ideário dos adultos e o valor da amizade, 

características regularmente presentes nos mangás shonen.”64   
 

Ao analisarmos da perspectiva de Kaufmann e Kamil, podemos perceber que a narrativa 

de Tezuka, no decorrer do mangá, apresenta gradativamente proporções mais obscuras, pois, 

este é um efeito utilizado pelo autor para transmitir a mensagem para os seus leitores. Apesar 

da resistência de Kaufmann, em abraçar para si, a ideologia nazista65, o próprio sistema empurra 

e o força a cometer atrocidades com os judeus, afastando as crenças resultante da amizade com 

Kamil.    

A metamorfose de Kaufmann (Figura 04), inicia-se questionando-se sobre a sua 

linhagem, pois ele apresentava traços nipônicos e educado nos moldes japoneses. O personagem 

em si, no seu tempo de estadia no internato era inferiorizado pelos demais colegas, por 

apresentar uma descendência inferior aos demais. Considerando, o que estava escrito no Mein 

Kampf sobre a classificação das raças, em três categorias baseando-se nos critérios de: 

Fundação de cultura, referindo-se ao povo alemão, denominando-o de o povo ariano, os 

reprodutores de cultura66 (no caso os japoneses e asiáticos, de modo geral) e os destruidores de 

cultura (no caso, os judeus). Orbach (2008) aponta: “Ambos, Alemanha e Japão tinham 

percepções de sua própria superioridade, de sua raça e cultura, nenhum deles tinha o poder de 

coagir o outro” (2008: 118). 

O que podemos constatar na Figura 05 está associado á perseguição de Kaufmann e 

Kamil por meninos japoneses, em que ambos, não possuem traços característicos japoneses. 

Todavia, Kaufmann, muda sua percepção ao se transformar em um agressor quando seu 

processo ideológico de um oficial da SS é completado Figura 06 , este é encarregado de realizar 

missões para o Fuhrer de captura e execução de judeus, mostrando sua total aversão. E 

consequentemente, afastando-se dos valores de sua mãe japonesa.  

 

                                                           
64MORAES, Karen Pinho de. Narração e Memória no Mangá ADOLF, de Osamu Tesuka(1983-1985). 2016. Tese 

(Doutorado em História Social) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.196 p. Op. Cit. p.122  
65Idem, p.122 
66 FURUYA, Harumi Shiderara. Nazi Racism Toward the Japanese:Ideology vs. Realpolitik,1995.Disponível em: 

<https://www2.uni-hamburg.de/oag/noag/noag1995_2.pdf>.  Último Acesso em:9.06.2016 
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Figura 03- Adolf Kaufmann discutindo com seu pai, Wolfgang, sobre o seu amigo, Kamil e o 

fato de sua linhagem semita. (Vol.1, Ver. Norte-Americana)  

 

 
Figura 04- O primeiro contato de Adolf Kaufmann com o Mein Kampf  (Vol.3, Ver. Original) 
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Figura 05- O diálogo entre Kaufmann e Kamil, enquanto discutem sobre a possibilidade 

Kamil, estudar em uma escola japonesa. (Vol.1 Versão Norte-Americana)  
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Figura 06- Kaufmann, como oficial da SS discutindo com um judeu, próximo a um campo de 

concentração (Ver. Norte-Americana, Vol. 3)   

 

O quarto “protagonista” e narrador da história, Sohei Toge, é apresentado para o leitor, 

como uma vítima das circunstancias e do contexto, no qual, está inserido. Embora apresentarem 

suas próprias motivações, porém, acaba imergindo na história indiretamente sendo forçado a 

envolver-se na luta contra o nacionalismo japonês e unindo-se com intelectuais de esquerda 

para proteger os documentos que ameaçam a linhagem pura67 do Fuhrer, e entregues por uma 

professora de infância de Kamil e Kaufmann, conhecida de seu irmão, Isao. Segundo Moraes 

(2016), o papel de Toge no mangá está definido da seguinte forma: 

 

“Tezuka, através do personagem Toge, procura dar um status de memória, como uma 

forma de conservar o que aconteceu e o que foi dito no decurso da trama, dando a 

impressão que os fato ocorridos deveriam ser um aprendizado para as gerações atuais 

refletirem sobre o seu próprio presente e realizarem projeções futuras 

(MORAES;2016:55).”   
 

A partir da perspectiva de Tezuka, Toge é apenas um homem comum que possuía seu 

trabalho como jornalista em um grande jornal, em Tóquio, presente em um determinado período 

da história nipônica, porém, teve sua vida mudada pelo desenrolar da trama. Tezuka queria 

personificar na imagem de Toge, os anseios de um cidadão japonês, durante o período e do 

próprio autor, comprovando como a guerra pode mudar a vida de um homem. E por ser esse 

homem comum, uma vítima das circunstâncias desse período. A definição de Moraes (2016), 

sobre a narrativa em Adolf: 

  
“É quando se afloram as particularidades e se criam possibilidades de 

emergir sensibilidades esquecidas, emudecidas, manipuladas. Entendemos que essa 

premissa benjaminiana indica que o narrador passa a ter uma espécie de salvo conduto 

para trafegar pelos acontecimentos passados, envolvendo não apenas as suas 

memórias, mas também as de outrem, sem que ele incorra em eventuais deslizes e 

deformações, ao tecer a narrativa através de suas memórias e suas sensibilidades.” 68   

 

Em Adolf, Tezuka demonstrou como a guerra e os regimes totalitários foram capazes de 

mexer com os corações e mentes das pessoas, chegando ao ponto de desumanizá-las, em um 

sentido figurativo, em “instrumentos do mal”. Em outros termos, os vilões presentes no mangá, 

mencionando Acelytine Lamp69, um oficial da GESTAPO, atuante na Alemanha e perseguidor 

de Toge, por este ter sido o responsável pela morte de sua filha, Rosa e o inspetor Akebane, da 

polícia secreta japonesa, Akebane e Lamp são instrumentos de seus respectivos governos e suas 

                                                           
67 Der Fuhrer ist Jude. Tradução: O Fuhrer é judeu. Adolf. Vol.1 
68 Idem, p.55 
69 O personagem, anteriormente, fez uma aparição no mangá, Astro Boy, do mesmo autor. Nele, Lamp era um 

político que tinha total aversão aos robôs e queria bani-los da sociedade. 
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participações na história demonstram a personificação dos mecanismos de controle do governo. 

Para Andrade (2010): “Podemos esclarecer, ainda que de maneira breve e preliminar, que o mal 

se torna banal porque os seus agentes são superficiais e suas vítimas são consideradas supérfluas 

(2010:114).”  

Partindo da definição de Andrade (2010), os personagens coadjuvantes do mangá, sejam 

os perseguidores de Toge ou pessoas que tiveram suas vidas afetadas pela ideologia vigente, 

Tezuka as classifica como vítimas, e consequentemente, promovendo discursos de ódio, porque 

o próprio sistema as obriga a realizarem tais atos.      

 
Figura 07- Sohei Toge visitando o túmulo de Adolf Kamil em Israel e pretendendo deixar um 

legado para os próximos Adolfs (Ver. Norte-Americana, Vol.5) 

 

6. Considerações Finais 

A publicação de Tezuka representa para o Japão e, simultaneamente, para o mundo 

ocidental, um apelo contra a intolerância70, a discriminação71, a repressão72 e a violência73. É 

possível considerar, tendo como referência as definições abaixo, que sua obra nos representa a 

capacidade de uma obra de ficção, incorporando para si, elementos reais, de promover uma 

resistência contra a guerra e seus malefícios. Tezuka não estava interessado em afetar ou 

                                                           
70 Idem, p.63 
71 Ibidem 
72 Ibidem 
73 Ibidem 
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provocar reflexões no leitor nipônico ou no ocidental, e sim no ser humano e no seu potencial 

autodestrutivo, independentemente de sua nacionalidade.    

O autor não foi o único que denunciou as atrocidades cometidas pelo governo japonês, 

a sua geração que presenciou o poderio arquipélago japonês em decadência, queria deixar um 

legado para as próximas gerações, criando representações do mundo e de suas estruturas sociais. 

Porém, devemos mencionar, que, a geração atual de mangakás, influenciada por Tezuka e sua 

geração apresenta preocupações acerca dos valores distorcidos da sociedade japonesa, que 

culminaram na ideologia nacionalista.  

O mangá Battle Royale74, de Koshun Takami, aborda as consequências de um governo 

totalitário perante a sua população, nesta obra, o Japão é renomeado “A Grande República da 

Ásia Oriental” e o seu governo promove jogos de matança entre adolescentes, no formato de 

“todos contra todos” e vence quem sobreviver por último. Apesar, do autor não ser um 

contemporâneo de Tezuka, ele carrega consigo, o legado e os anseios da geração anterior e suas 

respectivas influências. 

Partindo da premissa, de constituição de obra ficcional, ela pode agregar os valores de 

uma sociedade e transmitir para as futuras gerações, como Tezuka e seus contemporâneos 

fizeram para constituir nossa memória coletiva. Sendo este, enquadrado nos termos da história 

cultural , um mundo à parte do nosso, sendo provido de qualidades e deficiências igual a nossa 

realidade, sendo estes aspectos julgados a critério do leitor. Ginzburg (2007) observa que 

“Nesse sentido, um procedimento como o discurso direto livre, nascido para responder, no 

terreno da ficção a uma série de perguntas postas pela história, pode ser considerado um desafio 

indireto lançado aos historiadores. (2007:188)”. 

 Podemos considerar, que a história dos três Adolf representa uma ruptura na abordagem 

sobre o militarismo japonês, cujo tema apresenta, uma certa dificuldade em ser abordado nas 

escolas japonesas e na própria historiografia japonesa. Os comentários de Penney (2012), 

discorrem sobre a difusão dos mangás históricos na academia, abordando temas da história 

japonesa: 

“Apesar da diversidade do meio, no entanto, há um incentivo acadêmico para 

circunscrever esta variedade de potenciais representações por trás das definições 

aproximadas  para falar do manga e seus consumidores. O mangá não começa e 

termina na narrativa da arte gráfica como segmentos da enciclopédia Moe Moe Eiyuu 

Jiten, muitos mangás estabeleceram autoridade para representar o passado em formas 

muito conservadores, resenhas e comentários autorais sobre o passado, bibliografias, 

e recomendações de orientadores acadêmicos, ou criando vozes acadêmicas dentro da 

narrativa.”75    

                                                           
74  Mangá publicado em 15 volumes pela Editora Akita Shoten entre 2000 e 2005. 
75 Idem, Op. Cit. p.147 
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O presente trabalho conclui que a obra de Tezuka, apresenta um objeto de estudo em 

potencial, apesar de possuir suas limitações por ser uma obra de ficção, descreve com cautela  

o quanto o ser humano pode regredir psicologicamente de acordo com as circunstâncias que 

lhes são apresentadas e ao mesmo tempo, tecendo um manifesto para a uma nova geração de 

japoneses acerca do passado cruel do arquipélago nipônico.    
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