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RESUMO 

 

Este estudo se propõe a analisar o processo tradutório não apenas como 
uma simples transcrição da narrativa de uma língua de origem para uma língua alvo, 
mas também como observação dessa prática enquanto meio de guiar o leitor à 
compreensão do texto final. 

Muito se discute com relação ao papel do tradutor, à eficácia e fidelidade da 
tradução. Porém, em se tratando de uma obra que dispõe não apenas de texto, mas 
também de imagens e signos visuais para passar uma mensagem associada tão 
indissociavelmente a um contexto sociocultural - como é o caso do quadrinho 
japonês - a tradução exerce um papel muito maior do que o de mera transportadora 
de significados. 

No que se refere à tradução foram analisadas, primeiramente, questões 
acerca do processo tradutório, como a utilização de recursos diversos em casos 
julgados como “intraduzíveis” e as adaptações necessárias. Em seguida a versão 
traduzida da segunda edição do mangá Clover, cuja primeira parte do volume 2 foi 
anexada a este trabalho, foi utilizada como base para a análise interpretativa da obra, 
tomando por referência teórica obras relacionadas a quadrinhos e mangá, à análise 
literária e, principalmente, ao contexto sociocultural japonês. 

 

Palavras-Chave: Mangá. Quadrinhos. Tradução. Cultura Japonesa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 

 

This paper intends not only to analyse the process of translation as a tool to 
transcript a narrative from its original language to a target language, but also to 
observe this practice as a mean to guide the reader to the comprehension of the final 
text. 

There are several discussions on the role of the translator and the efficacy 
and fidelity of translation. However, when it comes to works that possesses not only 
text, but also images and visual signs to convey a message intrinsically associated to 
a given sociocultural context – as in the case of Japanese manga -, translation plays 
a much bigger role than being simply a resource to convey meaning. 

At first, questions about the process of translation, as the utilization of 
different resources in cases considered untranslatable and the necessary 
adaptations were analysed. Following, the translated version of the second edition of 
the manga Clover, which first part of the volume 2 is annexed to this paper, was used 
as base for the interpretive analysis of the work, by reference to theoretical texts on 
comics and manga, literary analysis and, above all, the Japanese sociocultural 
context. 
 

Keywords: Manga. Comics. Translation. Japanese Culture. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Considerado um produto de massa e tradicionalmente desvalorizado pelos 

intelectuais nos meios acadêmicos, os quadrinhos vêm ganhando espaço 

gradualmente e despertando o interesse de estudiosos de diversas áreas, de uns 

anos para cá, sendo o Brasil um dos pioneiros no mundo a trazer o assunto para as 

universidades. (VERGUEIRO, 2006 apud LUYTEN, 2005) 

Essa nova abertura das universidades aos quadrinhos talvez se deva ao 

enorme grau de identificação e atração que essas obras promovem. Associando 

imagem e signos visuais à narrativa, os quadrinhos já são considerados por diversos 

autores como uma forma única e autônoma de linguagem, chamada de “linguagem 

visual”, que não deve ser confundida com literatura, porém apresenta diversos 

pontos em comum com a mesma, e com outras linguagens. (JOHNSON-WOODS, 

2010 e RAMOS, 2010) 

O mangá, considerado neste estudo como história em quadrinhos japonesa, 

é um elemento cultural marcante na cultura do Japão há muito tempo. Seu 

surgimento está relacionado, principalmente, às ilustrações ukiyo-e1, e às trocas de 

ilustrações entre oriente e ocidente, em meados de 1700. O surgimento do termo 

mangá é atribuído ao artista Hokusai, um dos mais conhecidos na arte da 

xilogravura japonesa, que também influenciou grandes nomes estrangeiros como 

Lautrec, Monet e Van Gogh (LUYTEN, 2014, p. 2). A caracterização do gênero, 

como é conhecido hoje, teve início nos anos 60 e também se deve muito à 

contribuição do artista Osamu Tezuka, considerado “o pai do mangá moderno”, que 

dedicou 40 anos de sua vida a essa atividade e sofreu grande influência dos 

desenhos animados de Walt Disney e do cinema, principalmente alemão e francês. 

(LUYTEN, 1991, p. 142) 

Na sociedade japonesa o mangá é um produto muito consumido. Luyten 

define bem essa questão: 

 
Todos lêem quadrinhos no Japão: crianças, adolescentes, executivos, 
operários, donas-de-casa e velhos. O poder de atração dos mangás é muito 

                                                
1 Ukiyo-e (浮世絵, “retratos do mundo flutuante”, em sentido literal) é um gênero de xilogravura e 
pintura que prosperou no Japão entre os séculos XVII e XIX, que retratava a vida mundana em geral. 
Destinava-se inicialmente ao consumo pela classe mercante do período Edo (1603 – 1867). 
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grande. Por meio da leitura, os leitores imediatamente se identificam com os 
personagens que retratam situações vividas no dia-a-dia ou revelam anseios 
e sonhos escapistas. Note-se que a editoração das revistas tem público, 
faixas etárias direcionadas. A temática das histórias percorre desde a 
aventura ou ficção científica a história de amor ou cômicas. (LUYTEN, 1991, 
p. 18) 
 

Considerando o grau de absorção do mangá nos mercados japoneses e 

ocidentais, podemos perceber uma grande diferença, que também justificaria, em 

partes, tamanha divergência entre o sucesso da indústria de quadrinhos no Japão e 

no mundo ocidental. Luyten evidencia a questão com base sociocultural: 

 
Em relação aos ocidentais, há uma predisposição maior dos japoneses ao 
visual. O próprio pensamento do povo é moldado dentro de uma estética 
sensível ao real, ao concreto, aos matizes e pormenores. Segundo Benedito 
Ferri de Barros, “ele é capaz de se dar conta da infinita complexidade e 
riqueza de um objeto, de uma flor, de um sentimento. E, em decorrência 
disso, de miniaturizar, de requintar, de levar à perfeição o verso, o relógio, a 
expressão emotiva, o vocabulário conceitual.” (LUYTEN, 1991, p. 38) 

 

No Brasil os mangás entraram com força no mercado a partir dos anos de 

1999 a 2001, com a repercussão dos animes, as animações para a televisão aberta, 

abrindo o mercado para a publicação das obras que deram origem às séries 

televisivas, traduzidas para o português. Atualmente a principal editora no mercado 

de mangás traduzidos no Brasil é a JBC, que preza por manter as características 

originais japonesas dos mangás e conta com diversos títulos, inclusive obras do 

grupo Clamp, autor da obra analisada neste estudo, Clover. (OKA apud LUYTEN, 

2005) 

Formado nos anos 80 e composto somente por mulheres, Clamp é um dos 

grupos mais bem-sucedidos da indústria de mangás no Japão e internacionalmente, 

contando com milhares de cópias vendidas e publicações traduzidas em diversos 

países. No Brasil suas obras publicadas em português pela Editora JBC foram: Card 

Captor Sakura, Guerreiras Mágicas de Rayearth, Chobits, X/1999, Tokyo Babylon, 

Angelic Layer, xxxHOLiC, Tsubasa: RESERVoir CHRoNiCLE, Kobato, RG Veda. 

Mas apesar do ambiente propício às publicações traduzidas e da grande 

notoriedade do grupo, Clover é uma de suas obras de menos destaque junto ao 

público. Sem nenhuma tradução oficial para o português, o mangá teve apenas duas 

publicações internacionais: a inglesa e a francesa. Porém, ainda assim é pouco 

conhecido mesmo entre os fãs das demais obras do grupo. 
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Dessa forma, objetivando compreender melhor os motivos da pouca 

repercussão da obra e com a pretensão de elaborar uma tradução do mangá direta 

do japonês para o português, ampliando a sua divulgação no Brasil, este estudo se 

propõe a uma análise do processo tradutório da segunda edição do mangá Clover, 

partindo do pressuposto de que a tradução é também um meio de orientar o leitor 

através da interculturalidade e guiá-lo à compreensão total da obra. 

 
[...] as histórias [japonesas] estão repletas de elementos simbólicos e de 
grande variedade de convenções, todas expressas não verbalmente; 
estabelecem uma comunicação muito íntima entre o artista e o leitor 
japonês. São códigos de imagens já convencionados ao longo dos anos 
dentro da cultura japonesa, os quais têm o mesmo peso das palavras. 
(LUYTEN, 2000, p. 172 apud NAKAGAWA 2016, p. 43) 

 

O início deste estudo situa, cultural e estruturalmente, quadrinhos e mangá, 

destacando a existência de pouco interesse acadêmico relacionado ao tema. Em 

seguida, são apresentadas as autoras do mangá estudado, o grupo Clamp, 

enfatizando um pouco de sua história, mas, principalmente, seu estilo e temas 

abordados, e é introduzido o mangá analisado, Clover, focando em seu enredo e em 

seus aspectos estruturais marcantes. 

O capítulo seguinte traz algumas discussões referentes ao ato de traduzir, 

baseadas em teorias acerca do tema. E, em seguida, o estudo é direcionado ao 

processo tradutório do mangá Clover, destacando as principais dificuldades e 

recursos utilizados na tradução. 

No último capítulo desta pesquisa é feita uma pequena análise estrutural e 

interpretativa da obra, baseada em textos teóricos referentes às análises de 

quadrinhos, literária e textos sobre cultura japonesa. 

O estudo encerra as discussões com a pretensão de destacar a importância 

do ato de traduzir como um fenômeno complexo, que envolve o entendimento não 

somente dos idiomas envolvidos, mas também de diversos outros aspectos, que 

podem colaborar ou interferir no entendimento da versão traduzida. 
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2 QUADRINHOS E MANGÁ 

 

O início da pesquisa se deu com um levantamento bibliográfico acerca do 

gênero quadrinhos e, especificamente, mangá. E, aos primeiros contatos com os 

materiais foi possível perceber o motivo para a existência de poucos trabalhos 

acadêmicos relacionados ao gênero, visto que esse tipo de literatura ainda é muito 

desvalorizado pelos intelectuais, conforme explicita Luyten: 

 
Tradicionalmente, as histórias em quadrinhos foram vistas pelo meio 
acadêmico em geral como objeto menor de pesquisa. [...] os intelectuais 
universitários sempre tiveram uma ressalva quanto aos produtos de massa. 
Levaram certo tempo para aceitar os meios de comunicação de impacto 
mundial incontestável, como o cinema ou o rádio, e para acreditar de que 
pudessem oferecer como resultado verdadeiras obras de arte. (LUYTEN, 
2005, p. 15) 

 

Apesar disso, Luyten reforça que as pesquisas na área têm ganhado mais 

prestígio e o Brasil tem se destacado nesse sentido, com trabalhos acadêmicos em 

diversas áreas do conhecimento: 

 
Atento ao mercado acadêmico, é importante destacar que o Brasil, de certa 
forma, foi o pioneiro no estudo das histórias em quadrinhos na universidade. 
Foi na Universidade de Brasília (UnB) que foi criada a primeira disciplina de 
histórias em quadrinhos em um curso de graduação, ministrada pelo 
professor Francisco Araújo [...]. O Brasil também foi o responsável por 
realizar um dos primeiros estudos sobre quadrinhos no campo universitário, 
coordenado pelo professor José Marques de Melo no Centro de Pesquisas 
de Comunicação Social da Faculdade de Jornalismo Casper Líbero, na 
cidade de São Paulo [...]. (LUYTEN, 2005, p. 20) 

 

A valorização do mangá também é destacada pelo autor Daniel HDR (apud 

LUYTEN, 2005), que reforça a opinião de que tanto o ensino quanto a produção e a 

publicação desse tipo de material são de suma importância para o conhecimento e a 

criação de manifestações culturais na passagem de um conceito/ideia ou simples 

entretenimento, citando o exemplo da cartilha sobre drogas na adolescência, feita no 

RS, que utilizou a linguagem do mangá e teve uma boa aceitação do público. 

Ainda na opinião do autor, 

 
[...] essas iniciativas relacionadas à força que o mangá vem mostrando 
poderiam mudar uma realidade que está visível na base do ensino 
fundamental: o chamado “analfabetismo visual”, no qual a criatividade das 
crianças não é estimulada como deveria, mesmo utilizando-se dos veículos 
corretos. E o mangá, bem como todas as histórias em quadrinhos, tem se 
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mostrado um caminho correto, no momento em que se forma o público leitor 
para as editoras. [...] os quadrinhos (tendo aqui seu expoente no mangá) 
são subestimados em seu real valor como um meio de comunicação 
universal, de poder didático e eficaz, de aprimoramento artístico e de 
registro histórico, e como veículo de novas culturas, passadas adiante, 
criando novas culturas. (LUYTEN, 2008, p. 104) 

 

Ramos (2010) defende que os quadrinhos representam uma linguagem 

autônoma, que não deve ser confundida com literatura, pois possuem diversos 

pontos em comum com a literatura e outras linguagens, mas usam “[...] mecanismos 

próprios para representar os elementos narrativos”. O autor ainda cita Barbieri (1998 

apud RAMOS, 2010, p. 17), que “defende a premissa de que as várias formas de 

linguagem não estão separadas, mas, sim, interconectadas.” Ainda citando o autor, 

Ramos argumenta que “[...] os quadrinhos dialogam com recursos da ilustração, da 

caricatura, da pintura, da fotografia, da parte gráfica, da música e da poesia 

(trabalhadas por ele de forma integrada), da narrativa, do teatro e do cinema.” 

(RAMOS, 2010, p. 18) 

Com relação aos mangás, os quadrinhos japoneses, segundo Nakagawa 

(2016) as “narrativas literárias (texto) e visuais (linhas, traços, texturas, profundidade 

e cores) trabalham não somente com a percepção dos sentidos, mas também com a 

percepção cultural para a compreensão do objeto ou das imagens criadas por 

artistas [...]” (NAKAGAWA, 2016, p. 18). A autora ainda cita como uma das origens 

das narrativas ilustradas os rolos de pintura emakimono, no Japão do século XII. 

“Muito citado na história do mangá pelos pesquisadores, os emakimono 

apresentavam narrativas que apareciam conforme ia sendo desenrolado.” 

(NAKAGAWA, 2016, p. 23) 

Neil Cohn (2003 apud JOHNSON-WOODS, 2010, p. 188) afirma, citando 

outros autores, que tanto os quadrinhos quanto o mangá podem ser considerados 

uma forma única de linguagem, e não apenas desenhos. E seu sistema de 

sequências dá a essa linguagem uma característica única, como uma gramática 

própria, e recebe o nome de “linguagem visual”. 

Como dependem dos quadros e das falas das personagens para contar a 

história, os quadrinhos possuem estratégias específicas para a representação da 

oralidade. Uma dessas estratégias é a onomatopeia, muito presente nos mangás 

japoneses, na maioria dos casos sendo até componente da arte da obra. Nos 

quadrinhos japoneses as onomatopeias estão diretamente relacionadas com o 
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enredo e, como na obra estudada, impulsionam o ritmo da história. Conforme Ramos 

(2010, p. 81), “podem ocorrer casos em que a onomatopeia tenha dupla função: 

representa o som ao mesmo tempo em que sugere movimento, atuando como linha 

cinética [...].” 

Nakagawa (2016) as define como “[...] expressões gráficas para 

proporcionar mais emoção no leitor e sentir mais de perto a ação do personagem.” A 

autora ainda complementa: 

 
No universo dos quadrinhos, a onomatopeia é um elemento constante e 
necessário para a representação de sons, ela é o instrumento que provoca, 
no leitor, emoções e sensações produzidas pelos personagens, tempo, 
clima e ambiente. Esse fenômeno linguístico cultural causa um impacto 
maior às ações que acontecem dentro de um quadro ou uma página. 
(NAKAGAWA, 2016, p. 31) 

 

Nakagawa ressalta também a dificuldade no processo tradutório com relação 

às onomatopeias, visto que “é difícil imaginar a onomatopeia em outra língua que 

não seja a que foi criada e usada, pois ela é sensorial e o som percebido e transcrito 

muda de cultura para cultura.” (NATSUME, 1997, p. 154 apud NAKAGAWA, 2016, p. 

31) 

No caso dos mangás, isso fica ainda mais evidente, visto que muitas das 

onomatopeias fazem parte da própria arte dos quadrinhos, ou seja, compõem 

elementos indissociáveis da narrativa. Para Gurben (1994), “para aumentar sua 

expressividade, as onomatopeias dos quadrinhos receberam com frequência um 

tratamento gráfico privilegiado, de grande visibilidade, tamanho e relevo plástico [...]” 

(GURBEN, 1994, p. 578 apud NAKAGAWA, 2016, p. 32) 

Ramos (2010, p. 87) defende também a importância da cor nos quadrinhos 

que, “embora seja um recurso ainda pouco estudado nessa linguagem. São signos 

plásticos que contêm informação ora mais relevante para a compreensão do texto 

narrativo, ora menos. Mas sempre com conteúdo informacional e inserida no espaço 

do quadrinho, onde se passa a cena narrativa.”  

No caso de Clover esse conteúdo informacional aparece no grande 

contraste entre o preto e o branco, ora evidenciando grandes espaços vazios e 

centralizando a personagem, ora preenchendo toda a página, criando uma 

ambientação diferenciada, que parece imergir o leitor nesse mundo fantástico. 
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Segundo Luyten (1991, p. 50) “o preto conota o mistério, a profundeza do 

desconhecido, encorajando a imaginação para um mundo diferente da realidade [...]. 

Para o leitor japonês, a presença das cores como pano de fundo da história já é um 

indício para o significado do discurso e ajuda a criar a atmosfera.” 

Quanto ao contorno dos quadrinhos, Ramos cita Vergueiro (2006), que 

“reforça que as linhas demarcatórias não devem ser vistas como ‘gaiolas’. ‘Autores 

que dominam a linguagem costumam, em determinados momentos-chave, 

extrapolar os limites dos quadrinhos, fazendo com que a parte da ação se desenrole 

fora deles’”. (VERGUEIRO, 2006 apud RAMOS, 2010, p. 105). Esse aspecto está 

bastante presente no mangá estudado, e compõe um dos recursos visuais do 

enredo. 

O autor ainda destaca a importância da expressividade da arte nas 

personagens, traço marcante em Clover: 

 
A ação narrativa, não só a dos quadrinhos, é conduzida por intermédio dos 
personagens. Eles funcionam como bússolas na trama: são a referência 
para orientar o leitor sobre o rumo da história. Nos quadrinhos, parte dos 
elementos da ação é transmitida pelo rosto e pelo movimento dos seres 
desenhados. [...] O rosto [...] é um dos principais recursos para dar 
expressividade à imagem representada. (RAMOS, 2010, p. 107) 

 

Brenner (2007, p. 28) ressalta a importância da arte para reforçar o aspecto 

dramático do mangá, quando afirma que “No drama, o ritmo mais freqüentemente 

define o tom, permitindo longos silêncios dentro da história para estender a tensão e 

acentuar a luta interior dos personagens.”2  

E, também, destaca o papel cultural no entendimento dos símbolos visuais 

presentes no mangá: 

 
Esse tipo de sinais que muitas vezes passam por um painel ou dois sem 
qualquer explicação ou comentário do autor, estão presentes por todo o 
mangá e destinam-se a acrescentar detalhes e profundidade para uma 
história que é contada rapidamente e sem descrições textuais detalhadas.3 
(BRENNER, 2007, p. 50) 

 

                                                
2 In drama, the pacing most often sets the tone, allowing for long silences within the story to extend 
the tension and accentuate the inner struggle of the characters. (BRENNER, 2007, p.28). Tradução da 
autora (2016). 
3 These kind of signals which will often pass by in a panel or two without any explanation or comment 
from the author, are all over manga and are intended to add detail and depth to a story that is told 
swiftly and without cumbersome textual description (BRENNER, 2007, p. 50). Tradução da autora 
(2016). 
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 O autor enfatiza ainda a importância dos símbolos presentes nas histórias, 

podendo assumir diversos significados dentro da obra. Como a flor de cerejeira, 

sakura, representando beleza, delicadeza, e até mesmo a morte. Brenner cita 

também os indicadores de cor como fatores importantes, mesmo nos mangás em 

preto e branco. 

De acordo com Luyten (1991), 

 
[...] a própria história da escrita japonesa tem essa tradição da abstração de 
traços de figuras reais, isto é, signos que representam visualmente a ideia 
das palavras, diferente da escrita alfabética, que não transmite 
sensorialmente nenhum sentido. [...] A aproximação entre abstrações de 
figuras e figuras propriamente ditas é muito sensível, fluindo de um antigo 
costume de se fazer a junção de ambas. (LUYTEN, 1991, p. 38-39) 

 

Nas narrativas japonesas as pausas e ritmos mais lentos são também 

determinantes no enredo, e a demarcação de ritmo presente na história pode ser 

vista também na obra estudada, tanto na passagem dos quadros quanto no recurso 

lírico, que aparece em forma de música e vai dando o ritmo da narrativa. 

 
Na maioria das histórias contadas em mangás ou anime, tudo leva mais 
tempo. A concentração japonesa na emoção, que influencia tudo, desde o 
seu estilo artístico aos seus gêneros, também significa que eles gastam uma 
parte substancial da sua construção de história com as personagens e 
estabelecimento do cenário.4 (BRENNER, 2007, p. 59) 

 

Associando as narrativas do mangá ao contexto sociocultural japonês, 

Natsume (1997) complementa: 

 
Nos mangás, o grafismo da onomatopeia dá mais dinamismo à leitura 
porque ela faz parte da narrativa. Isso talvez se explique pelo valor que é 
dado a esse fenômeno linguístico na fala do povo nipônico. A onomatopeia 
está presente no cotidiano nipônico como uma forma interativa e isso ecoa 
nos mangás como expressões de sentimentos, emoções, fenômenos 
naturais etc. As onomatopeias possuem significado tanto enquanto palavras 
como em figuras. (NATSUME, 1997, p. 114 apud NAKAGAWA, 2016, p. 32) 

 

 

                                                
4  In most stories told in manga or anime, everything simply takes more time. The Japanese 
concentration on emotion, which influences everything from their art style to their genres, also means 
that they spend a substantial part of their story building character and establishing the setting. 
(BRENNER, 2007, p. 59). Tradução da autora (2016). 
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2.1 CLAMP 

 

Clamp é um grupo japonês de artistas de mangá que teve início nos anos 80. 

Formado atualmente por quatro mulheres, o grupo é um dos mais bem-sucedidos na 

indústria do mangá japonês e internacional, contando com cerca de 100 milhões de 

cópias de suas publicações vendidas mundialmente até 2007 e tendo várias de suas 

obras sido transformadas em animes, as animações televisivas. Seus membros são 

a líder Nanase Ôkawa, Mokona, Tsubasa Nekoi e Satsuki Igarashi. 

O grupo teve início com 11 membros, que publicavam os dôjinshi, ou 

fanzines, obras originais independentes e sua estreia oficial foi em 1989, com o 

mangá RG Veda. 

Os temas abordados pelo grupo são dos mais diversos, com o assunto 

central variando a cada obra. Um exemplo é a visão de destino de Ôkawa, que 

acredita no mesmo como algo que a pessoa pode mudar e não uma força mística 

que determina tudo, frequentemente abordada nos enredos. É comum também a 

ideia de almas gêmeas, ou pessoas unidas pelo destino, a questão da castidade e a 

ideia do amor puro. A visão de gênero, sexualidade ou idade nas relações amorosas 

é tratada de maneira aberta, mas sem focar nos relacionamentos como o tema 

central das histórias. 

Em geral, a arte e os enredos dos mangás de Clamp se encaixam, em sua 

grande maioria, na categoria shôjo, revistas voltadas para o público feminino de “[...] 

faixa etária dos 12 aos 17 anos (ou até mais) e seu êxito se deve, de um lado, à 

identificação entre as leitoras e as histórias, que são feitas por mulheres, e de outro 

lado, ao traço delicado e suave do desenho.” (LUYTEN, 1991, p. 56). 

Segundo JOHNSON-WOODS, “O mangá shôjo evoluiu como um gênero que 

examina o amor e a amizade apesar de ser um estilo artístico, o uso de imagens e 

quadros icônicos, e histórias dramáticas sobre a vida cotidiana (real ou imaginada).”5 

(JOHNSON-WOODS, 2010, p. 98) 

As obras do grupo, de maneira geral, apresentam vários aspectos que nos 

permitem pensar em seus trabalhos como categorizados no gênero shôjo, por 

exemplo, a característica presente nesses mangás, em que “o estilo cinematográfico 

                                                
5 Shôjo manga has evolved as a genre that examines love and friendship though artistic style, the use 
of iconic images and frames, and dramatic stories about everyday life (real or imagined). (JOHNSON-
WOODS, 2010, p. 98). Tradução da autora (2016). 
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é bastante utilizado para dar ênfase aos detalhes de uma ação, de um gesto e até 

de um olhar. O desenho flui pela ação ininterrupta de imagens sobrepostas e muitos 

closes que segmentam o momento exato do sentimento e da emoção.” (LUYTEN, 

1991, p. 60) 

Outra particularidade do gênero é referente ao enredo das obras, que 

normalmente conta com características bem definidas, principalmente focadas nos 

sentimentos e relações humanas e em “[...] como expressar emoção, pensamentos e 

sentimentos internos, memórias e reflexões.”6 (JOHNSON-WOODS, 2010, p. 95): 

 
Mangás femininos tendem a girar em torno de questões de amor e amizade, 
e estão cheios de amor não correspondido, triângulos de amor, amizades 
forjadas através das provações e tribulações da vida escolar, e coisas do 
gênero. O conteúdo e a forma do mangá shôjo refletem esse foco geral nas 
relações humanas.7 (JOHNSON-WOODS, 2010, p. 94) 

 

As personagens desenhadas pelo grupo também seguem os padrões shôjo: 
 

[...] o protagonista do mangá shôjo é quase sempre uma menina. 
Normalmente, as histórias giram em torno da heroína e seu grupo de 
amigos. [...] Geralmente, cada um dos principais amigos representa um tipo 
de personagem diferente - o inteligente, o bonito estereotipado, o cômico, 
etc. - com boas e más qualidades.8 (JOHNSON-WOODS, 2010, p. 95) 

 

Normalmente protagonizadas por personagens femininas, os mangás de 
Clamp contam com personagens masculinas geralmente também caracterizadas 
dentro do estilo shôjo, ou seja, com traços feminilizados. 
 

Um tipo de personagem extraordinário que floresceu em mangás shôjo é o 
bishônen (menino bonito). O bishônen pode ser melhor descrito como 
lindamente andrógino. Com certeza, muitas vezes é difícil para os não-
iniciados identificar esses garotos bonitos como personagens masculinos - 
seus cabelos são tipicamente longos e fluidos, suas cintura estreitas, suas 
pernas longas e seus olhos grandes em estilo mangá shôjo.9 (JOHNSON-
WOODS, 2010, p. 95) 

                                                
6 [...] how to express emotion, inner thoughts and feelings, memories and musings. (JOHNSON-
WOODS, 2010, p. 95). Tradução da autora (2016). 
7 Girls’ manga tends to revolve around issues of love and friendship, and is filled with unrequited love, 
love triangles, friendships forged through the trials and tribulations of high school life, and the like. The 
content and form of shôjo manga reflects this general focus on human relations. (JOHNSON-WOODS, 
2010, p. 94). Tradução da autora (2016). 
8 [...] the protagonist in shôjo manga is almost always a young girl. Typically the stories revolve around 
the heroine and her group of friends. [...] Generally speaking, each of the main friends represents a 
different character type - the smart one, the stereotypically beautiful one, the comic one, and so on - 
with good and bad qualities. (JOHNSON-WOODS, 2010, p. 95). Tradução da autora (2016). 
9 One extraordinary character type that has flourished in shôjo manga is the bishônen (beautiful boy). 
The bishônen can best be described as beautifully androgynous. To be sure, it is often hard for the 
uninitiated to identify these beautiful boy as male characters - their hair is typically long and flowing, 
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Apesar disso, as obras do grupo são direcionadas para um público-alvo 

variado e não apenas jovens mulheres, contando com histórias diversas de fantasia 

e magia, que alcançam desde o público feminino e juvenil, até enredos voltados para 

o público adulto e masculino. 

 
Apesar de o Japão ser conhecido como um país machista, onde as 
mulheres têm poucas oportunidades profissionais, no campo dos quadrinhos 
ocorre exatamente o contrário: “enquanto em outros países as histórias 
femininas são desenhadas por homens, no Japão é da mulher-desenhista 
para a mulher-consumidora, geralmente adolescente”. (LUYTEN, 1991, p. 
58) 

 

O estilo das narrativas de Clamp pode ser considerado inovador, visto que 

mistura elementos diversos de gêneros distintos, além de incorporar em suas 

narrativas temas complexos, como a homossexualidade, a questão de gênero, a 

quebra com os estereótipos e críticas ao sistema hierárquico japonês. 

 
[...] encontramos uma série de produções destacando esse rompimento do 
padrão masculino-ocidental-heterossexual. Vemos, em primeiro lugar, um 
trabalho oriental, com tramas enredadas em personagens femininos, 
recusando-se a discutir sexualidade com uma imagem fixa – deparamo-nos 
com potências amorosas transitando entre personagens múltiplos. 
(ROSEIRO, 2015, p. 44) 
 
Nas histórias da CLAMP, homens e mulheres são apresentados de formas 
diferentes, sem essa exorbitância musculosa como marca de homens ou de 
protagonistas. Homens de ombros finos, mulheres musculosas, homens 
gordos, mulheres sem seios... tudo é possível na paleta de criação da 
CLAMP. E é curioso que eles não precisam ser super-heróis para serem 
admirados [...]. (ROSEIRO, 2015, p. 50) 
 
Ao trazer o gênero de luta e ação para um mangá shoujo, a CLAMP provoca 
esse ponto de tensão do encontro entre feminino e o masculino, criando 
uma imagem que deixa de ser masculina/do homem e/ou feminina/da 
mulher e passa a ser imagemmulherhomem, imagemfemininamasculina, 
reunindo as potências de ambos os gêneros e fazendo emergir outras 
leituras e produções. (ROSEIRO, 2015, p. 54) 

 

As mensagens críticas presentes em suas obras são sutis e normalmente 

atreladas ao contexto sociocultural japonês, tendo como base conceitos fortemente 

enraizados na cultura japonesa há muito tempo. 

 

                                                                                                                                                   
their waists narrow, their legs long, and their eyes big in shôjo manga style. (JOHNSON-WOODS, 
2010, p. 95). Tradução da autora (2016). 
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Reside, na força dos mangás da CLAMP, um pouco Deleuze e Guattari 
(2014): uma força política que não é nunca finalizada, sempre um fim que 
poderia muito bem ser um começo – ou seja, um possível agenciamento 
coletivo, onde tudo se engendra a outra coisa. A escrita a qual a arte delas 
se inscreve é sempre maior do que podemos ler em algumas poucas 
páginas, em alguns poucos volumes. (ROSEIRO, 2015, p. 56) 

 

2.2 CLOVER 

 

A primeira edição de Clover foi publicada no Japão dos anos de 1997 a 1999 

na revista Amie, da editora Kodansha, e contou com quatro volumes, onde os dois 

primeiros contavam a história se passando no presente e os dois últimos traziam 

explicações de alguns fatos em flashbacks. Com a descontinuidade da revista, a 

obra permaneceu não finalizada, porém, as autoras nunca confirmaram uma 

possível continuação. Em 2008 foi publicada a segunda edição de Clover, 

compilando os quatro volumes da primeira em dois. 

Clover conta com vários elementos característicos das obras de Clamp, 

porém, de maneira geral este mangá se diferencia muito dos demais principalmente 

na sua apresentação gráfica. 

A arte de Clover segue um padrão mais minimalista, com contrastes bem 

demarcados entre páginas pretas e grandes espaços brancos vazios, pouca 

delimitação de quadros e muitos closes e sequências detalhadas das cenas, dando 

à obra um aspecto cinematográfico. 

O enredo é ambientado em um mundo distópico futurista, que mistura magia 

com alta tecnologia, onde o país é governado por um grupo de sacerdotes anciãos. 

O governo tem controle sobre os chamados Trevos, crianças com poderes 

sobrenaturais especiais, que foram assim denominadas após identificados os seus 

poderes e separados por grau de força e periculosidade, indo de grau 1 até grau 4. 

Suu, a única criança classificada como Trevo de 4 Folhas, por possuir o 

poder de grau fortíssimo, impossível de ser controlado mesmo pelos cinco 

sacerdotes juntos, foi mantida isolada em uma instituição governamental, sem 

contato humano desde os quatro anos de idade, quando sua mãe a deixou em troca 

de dinheiro. 
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Nos volumes 1 e 210 acompanhamos a jornada de Suu em busca do Parque 

das Fadas, local onde supostamente encontraria a sua felicidade e, por isso, decidiu 

que queria sair da instituição em que estava presa para ir buscá-la. A viagem de Suu 

é acompanhada por Kazuhiko, ex-soldado militar que foi convocado pelo governo 

para esta última missão: acompanhar Suu. Ao longo da jornada os dois são 

perseguidos por um grupo contrário ao governo e, ao chegar no destino final são 

atacados por forças do próprio governo que concedeu o desejo da menina de sair da 

instituição, porém, não poderia permiti-la continuar viva após alcançar seu objetivo. 

Suu aceita conformada a sua morte e podemos perceber que toda a busca pela 

felicidade que a estaria aguardando no Parque das Fadas, na verdade, se tratava de 

uma luta interna dela mesma com seus sentimentos. Ao compreender seus 

sentimentos por Kazuhiko, Suu se torna muito perigosa para o governo e para o país, 

pois todo o seu poder poderia ser usado unicamente para realizar os objetivos da 

pessoa que ela ama e, por isso, Suu aceita a morte como seu único final possível, 

visto que estaria destinada a ser só para sempre, mesmo que encontrasse a 

felicidade no amor. 

O volume 311 é um flashback da história entre Suu e Oruha, o Trevo de 1 

Folha, detalhando como se conheceram e o forte vínculo que desenvolveram. 

O quarto12 volume, também em flashback, narra a história de Ran e seu 

irmão gêmeo, Trevos de 3 Folhas, em que Suu praticamente não tem participação 

apesar de estar envolvida também emocionalmente no desenrolar da história dos 

dois. 

  

                                                
10 Da primeira edição, equivalentes ao volume 1 da segunda edição de 2008, utilizada neste trabalho. 
11 Da primeira edição, equivalente à primeira parte do volume 2 da segunda edição de 2008, utilizada 
neste trabalho. 
12 Da primeira edição, equivalente à segunda parte do volume 2 da segunda edição de 2008, utilizada 
neste trabalho. 
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3 TRADUÇÃO 

 

Segundo Mounin, “[...] a tradução deveria ser impossível. Entretanto, os 

tradutores existem, eles produzem, recorremos com proveito às suas produções. 

Seria quase possível dizer que a existência da tradução constitui o escândalo da 

linguística contemporânea.” (MOUNIN, 1963 apud OTTONI, 2005, p. 20). 

As questões da fidelidade e da impossibilidade da tradução vêm sendo 

discutidas por diversos autores desde o início dos estudos do processo tradutório. A 

impossibilidade se refere ao fato de que uma tradução, principalmente literária, 

nunca será absolutamente fiel, mas sim uma adaptação, uma aproximação, um 

conteúdo novo criado pelo tradutor através da sua interpretação, compreensão dos 

múltiplos significados do texto e reescrita. 

A esse respeito Seligmann-Silva cita Gadamer (1993), que 

 
[...] consegue algumas vezes superar [...] a concepção restrita da tradução 
como mero transporte de sentido de uma língua para outra, e compreender 
a tradução como a passagem para um novo sentido [...] e mudança no 
sentido da sua própria língua; Aqui ele consegue ver a tradução, assim 
como Goethe, como uma Tarefa [...] impossível e necessária [...]. 
(SELIGMANN-SILVA, 2005, p. 174). 

 

Para Jacques Derrida (1972), “[...] temos de substituir a noção de tradução 

por uma noção de transformação: transformação regulada de uma língua por outra, 

de um texto por outro.” (DERRIDA, 1972, p. 30 apud OTTONI, 2005, p. 19). 

Ao falar de tradução de mangá, que é o foco deste estudo, é impossível 

haver um conceito absoluto de fidelidade. Sempre serão necessárias adaptações, 

tanto ao conteúdo, quanto à forma para que a mensagem chegue ao leitor o mais 

próximo possível de como chegaria na língua de origem, e sem comprometer a arte 

do original. A mensagem do texto, além de traduzir a informação, deve continuar 

compatível com a mensagem das imagens e signos visuais do mangá. 

Dessa forma, conforme afirma Ottoni, podemos dizer que é necessário ao 

tradutor ao mesmo tempo compreender, interpretar e transformar os significados 

dentro do texto. “A tradução e a leitura são fenômenos complexos de construção e 

transformação de significados - de sentidos - que ocorrem através da fusão do 

tradutor ou leitor com o texto.” (OTTONI, 2005, p. 35). Ainda segundo o autor, “[...] 

podemos afirmar que ‘compreender é interpretar’, que não há compreensão de um 
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texto sem interpretação, sem a intervenção de um sujeito, do humano.” (OTTONI, 

2005, p. 43). 

Em se tratando de significados, porém, deve-se atentar para a existência de 

inúmeras interpretações possíveis. “Transformar e produzir significados não pode ter 

como pressuposto a existência de um significado estável e único. Para transformar e 

produzir outros significados numa outra língua é fundamental partir da multiplicidade 

do significado.” (OTTONI, 2005, p. 27). 

Dessa forma, a tradução se faz necessária, não apenas para que um mangá 

traduzido seja acessível a um leitor que não tenha conhecimento da língua em que 

foi escrito originalmente, mas também para que o mesmo consiga ter meios de 

compreender as mensagens implícitas na relação entre signo visual e linguagem. 

Muito se discute com relação à fidelidade e a necessidade de adaptações 

em uma tradução. Sobre isso, Seligmann-Silva destaca um ponto importante ao 

afirmar que: 

 
[...] se, por um lado, é verdade que ao transpor-se um texto de uma língua 
para outra sacrificam-se os elementos ‘próprios’ da língua de partida, para 
os quais não se encontra um correspondente na língua de chegada, por 
outro lado deve-se antes de tudo, para poder traduzir, abandonar a sua 
própria língua. (SELIGMANN-SILVA, 2005, p. 190) 

 

Ou seja, muito além da forma, o principal objetivo de uma tradução é que a 

mesma se faça clara e compreensível ao leitor para que a mensagem do original 

possa ser transmitida com eficácia. 

Através dessa dualidade entre impossibilidade e necessidade da tradução é 

possível observar o conceito do double bind, expresso por Ottoni (2005), que “[...] 

mostra através da língua que a tradução é necessária e impossível.” (OTTONI, 2005, 

p. 52). Conforme observou Ottoni, o double bind revela na tradução “[...]a 

possibilidade e a impossibilidade - a necessidade e a impossibilidade - da sua 

realização.” (OTTONI, 2005, p. 72). 

O double bind nos revela então, uma necessidade de adaptação nas 

traduções. O tradutor precisa reescrever o texto de maneira a passar a mesma 

mensagem, mas sem contar com os mesmos recursos da língua de origem. 

 
Essa acentuação do elemento recriador do ato de tradução foi denominada 
por Haroldo de Campos algumas vezes como uma necessidade constante 
da parte do tradutor de “compensar”. Esta compensação liga-se não apenas 
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ao que ele chamou de “jogo de perde-ganha” com relação à transferência 
para a língua de chegada das diversas funções da linguagem ativas num 
texto, mas também se liga a uma atualização do texto, à sua passagem 
transformadora para um novo “con-texto”. (SELIGMANN-SILVA, 2005, p. 
200) 

 

Tais recursos compensatórios, no caso específico da tradução de mangá, 

podem ser baseados tanto nas próprias características da língua japonesa, quanto 

nos aspectos culturais relacionados de maneira tão enraizada às histórias e ao 

contexto sociocultural japonês, que se fazem conhecimentos necessários à 

interpretação de diversos significados. Georges Mounin (1963) explicita esse 

pensamento ao afirmar que: 

 
[...] para traduzir o sentido, não basta somente conhecer as palavras, é 
necessário conhecer as coisas a que o texto se refere, isto é, não é 
suficiente exigir do tradutor somente o conhecimento da língua estrangeira, 
mas também é necessário exigir o conhecimento do “sentido e da matéria” 
da obra a ser traduzida [...]. (MOUNIN, 1963 apud OTTONI, 2005, p. 120) 

 

3.1 PROCESSO TRADUTÓRIO DO MANGÁ CLOVER 

 

Clover foi traduzido frase a frase, buscando adaptar a linguagem de maneira 

a não perder a mensagem original e não prejudicar a arte da obra, muitas vezes 

indissociável do texto. Porém, considerando as grandes diferenças entre o japonês e 

o português, bem como todas as referências idiomáticas e culturais presentes neste 

mangá, fizeram-se necessárias diversas adaptações e utilização de recursos 

diversos, como o glossário, a fim de conseguir transmitir ao leitor a mesma 

mensagem - ou a mais próxima possível - do original. 

 
Na abordagem pós-estruturalista [...] a fidelidade ou infidelidade será 
discutida dentro de uma perspectiva filosófica e ideológica que permite que 
essa correlação se dê levando em contra que a fidelidade pode ser atingida 
a partir das concepções, por exemplo, de texto, de leitura e de interpretação. 
(OTTONI, 2005, p. 52) 

 

A primeira dificuldade que se apresentou no processo tradutório pôde ser 

sentida já nas páginas iniciais, com relação aos pronomes de tratamento e maneiras 

de se referir ao outro, em japonês. Na imagem Kazuhiko se refere à general Kou 

primeiro como Velha - no original bâsan - e depois como General Kou. (Figura 1)  

 



 

 

23 

FIGURA 1 - KAZUHIKO SE REFERE À GENERAL KOU PRIMEIRO COMO VELHA - NO ORIGINAL 
BÂSAN - E DEPOIS COMO GENERAL KOU 

 
FONTE: CLAMP. CLOVER. VOL 1. KODANSHA, 2008, p. 7 

 

Essa mudança no modo de se referir a ela é fundamental para nos dar o 

contexto da relação entre os dois, visto que apesar de ser seu subordinado - o que 

contrasta com a grande rigidez do sistema hierárquico japonês -, Kazuhiko parece 

ter grande intimidade com a general que, depois ficamos sabendo que o ajudou, 

aparentemente extraoficialmente, em diversas situações complicadas. 

Ainda com relação aos pronomes, outro aspecto que precisou de adaptação 

foi com relação à utilização do pronome você, que em português se faz necessário 

para o entendimento do sujeito nas frases; porém, em japonês, o mesmo não é 

utilizado por gerar uma situação de intimidade, por vezes até constrangedora, e em 

seu lugar utiliza-se o sobrenome ou o nome da pessoa a quem se refere. Mas, ao 

manter a utilização do nome cada vez que a personagem se refere à outra, em 

português as frases nos causam um estranhamento, pois, dessa forma, a impressão 

que se tem é de que, apesar de ser um diálogo direto, está se falando em terceira 

pessoa. Na imagem Suu chama Kazuhiko por anata, literalmente, você. Porém, 

podemos perceber o constrangimento do personagem ao ser chamado assim, o que 

o faz pedir para que ela mude o modo de chamá-lo. (Figura 2) 
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FIGURA 2 - O PERSONAGEM DEMONSTRA CONSTRANGIMENTO AO SER CHAMADO PELO 
PRONOME ANATA. 

 
FONTE: CLAMP. CLOVER. VOL 1. KODANSHA, 2008, p. 68 

 

Em português a sentença perderia o sentido, visto que culturalmente não se 

tem a sensação de estranheza ao chamar alguém de você. Nesse caso a opção foi 

adaptar o pronome para outro mais formal e menos usado do português também, o 

senhor. 

O pronome para se referir a si próprio, eu, também tem pouco destaque no 

idioma japonês, inclusive, dificultando muitas vezes o entendimento acerca de quem 

está falando nos balões de fala do mangá. Nakagawa (2008), destaca a questão 

como sendo referente ao lococentrismo presente na cultura e língua japonesa, ou 

seja, a descentralização do eu e da vontade individual: 

 
Essa organização unicelular japonesa, na qual cada parte reage aos 
estímulos exteriores e em nome da organização total, mostra o zelo ferrenho 
de manter a igualdade entre todas as partes. É uma das expressões do 
igualitarismo e da democracia japonesa, em que reina a uniformidade. 
Todos os japoneses são muito sensíveis a essa atmosfera uniformizadora e 
à sua maravilhosa capacidade de identificação; estão sempre prontos a 
adaptar-se imediatamente. Em tal atmosfera, entretanto, não será bem-visto 
o indivíduo que demonstra ser independente do todo, e os outros chegam a 
dar mostras de animosidade contra quem se destaca. (NAKAGAWA, 2008, 
p. 16) 

 

Essa diferença, tão marcante entre os idiomas, reflete também o contraste 

entre as culturas ocidental e a japonesa, que valoriza o pensamento em prol do 

coletivo, condenando o individualismo. Lévi-Strauss, destaca com maestria a 

questão do “eu”, vista sob esses dois aspectos: 
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[...] o pensamento oriental se caracteriza por [...] recusa do sujeito [...] pois, 
sob modalidades diversas, o hinduísmo, o taoísmo, o budismo, negam o que 
para o Ocidente constitui uma evidência primeira: o eu, cujo caráter ilusório 
dessas doutrinas tentam demonstrar. Para elas, cada ser não passa de um 
arranjo provisório de fenômenos biológicos e psíquicos sem elemento 
durável tal como um “si”: aparência vã, fadada inelutavelmente a se 
dissolver. (LÉVI-STRAUSS, 2012, p. 34) 

 

A questão da formalidade, que destaca a divisão bem definida do sistema 

hierárquico japonês, também pode ser vista nas diferentes maneiras de falar das 

personagens. Muitas vezes essa variação é sutil, podendo até mesmo passar 

despercebida em uma tradução, porém, mesmo essa sutileza compõe a história e 

imerge o leitor no universo da obra, tornando-se, portanto, necessária também para 

a compreensão geral do enredo. Isso pode ser observado nas falas de Oruha para 

com Kazuhiko, ou a diferenciação entre antes de conhecer Suu, quando a tratava de 

maneira levemente mais formal e distanciada, e depois que se aproximaram. Como 

por exemplo, na maneira de dizer “obrigada”. No início a personagem utilizava o 

arigatô (com a pronúncia prolongada completa da palavra) e depois passou a dizer 

apenas arigato, refletindo uma mudança para um tipo de fala informal que se usa 

com amigos, a mesma que a personagem utiliza com o namorado, Kazuhiko. Na 

tradução optou-se por manter a oralidade da palavra, utilizando o “‘brigada” nas falas 

informais. 

O idioma japonês também conta com recursos gráficos carregados de 

significados, inexistentes no português: os kanji, ideogramas de origem chinesa. Em 

Clover um recurso muito utilizado é a escrita de algumas palavras em kanji - 

principalmente nomes de equipamentos, locais, títulos ou cargos militares - porém, 

com a leitura que vem escrita ao lado da palavra para facilitar a compreensão, o 

furigana, vinda de palavras em inglês. Como por exemplo, no caso do local de 

destino desejado por Suu, o Parque das Fadas, que é escrito com os ideogramas de 

yôseiyûenchi (妖精遊園地). Nesse caso, o mais usual na maioria dos mangás é que 

a leitura original dos ideogramas apareça escrita em cima, ou ao lado, em caracteres 

menores. Porém, o que percebemos nesta passagem de Clover é a leitura dos kanji, 

o furigana, escrita como feariipâku (フェアリーパーク), do inglês Fairy Park. Neste 

estudo não consegui chegar a uma conclusão decisiva a respeito dos possíveis 

motivos para a utilização desse recurso, porém, por se tratar de um enredo futurista 
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ambientado em um mundo altamente tecnológico, acredito que a leitura em inglês 

ajude na ambientação do enredo, enfatizando a modernidade desse universo 

distópico. 

Haroldo de Campos habilmente exemplifica a diferença entre uma palavra 

simplesmente fonética, como é o caso da maioria das palavras do português e uma 

palavra carregada de significado, como no caso das palavras japonesas que se 

utilizam dos ideogramas chineses: 

 
Numa palavra fonética, há muito pouco, ou mesmo nada, que exiba os 
estágios embrionários de seu desenvolvimento. Ela não ostenta a metáfora 
em sua própria aparência. Esquecemos que personalidade outrora significou, 
não a alma, e sim a máscara da alma. É esta espécie de coisas que não 
pode ser esquecida quando se utilizam os símbolos chineses. (CAMPOS, 
2000, p. 129) 

 

Esse recurso pode ser visto também na escrita dos nomes das personagens, 

com a utilização dos kanji para denotar o seu significado. Na imagem, o nome de 

Shaomao é escrito com os ideogramas de “pequeno” e “gato”. A leitura do nome foi 

mantida como a do original, porém, utilizou-se o recurso do glossário para não deixar 

de trazer ao leitor o significado do kanji expresso na escrita japonesa. (Figuras 3 e 4) 

 
FIGURA 3 - O NOME DE SHAOMAO É 
ESCRITO COM OS IDEOGRAMAS DE 

“PEQUENO” E “GATO”. 

 
FONTE: CLAMP. CLOVER. VOL 1. 

KODANSHA, 2008, p. 41 

FIGURA 4 - FOI MANTIDO O NOME, COM A 
UTILIZAÇÃO DE GLOSAS PARA EXPLICAR 

O SIGNIFICADO. 

 
FONTE: CLAMP. CLOVER. VOL 1. 

KODANSHA, 2008, p. 41. Tradução da autora 
(2016) 

 
Para Torres Filho o “[...] recurso de traduzir via não-tradução, para revelar a 
importância do conceito original, é totalmente legítimo; desde que, 
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evidentemente, venha [...] sustentado por comentários e glosas.” 
(SELIGMANN-SILVA, 2005, p. 186) 

 

O grande contraste entre a estrutura básica dos idiomas japonês e 

português consiste no principal motivo para a necessidade das adaptações. O 

enorme poder de concisão nas mensagens no japonês, que podem ser entendidas 

apesar de não expressas em palavras, é a característica que mais destoa do 

português, que requer que a mensagem seja dita, expressa e explicada para que 

não haja ambiguidades no entendimento. Dessa forma, várias falas curtas e até 

mesmo monossilábicas principalmente da protagonista Suu, que destacam a sua 

personalidade quieta, inocente e conformista, precisam ser melhor desenvolvidas e 

explicadas em mais palavras no português, dificultando, por vezes, até mesmo a 

edição do texto dentro dos espaços limitados disponíveis nos balões de fala. 

A ordem na composição das frases também causa uma quebra visível na 

estrutura do mangá, quando estas são apresentadas em balões de fala separados. 

O português tem na sua formação básica a estrutura SVO (sujeito-verbo-objeto), 

enquanto o japonês apresenta a estrutura contrária, ou seja, SOV (sujeito-objeto-

verbo), muitas vezes, inclusive, com a omissão do sujeito na frase. Essa formação 

faz com que a maioria das traduções do japonês para o português precise ser feita 

de maneira inversa, começando do final da frase e conectando com o início. Numa 

frase escrita inteira em um só espaço, como o mesmo balão de fala, isso pouco é 

sentido no processo tradutório, visto que é possível preservar toda a mensagem do 

original, mesmo que em ordem diversa. Porém, quando há uma quebra da frase no 

texto original, ou seja, o começo da sentença é escrito em um balão e o final em 

outro - principalmente em casos onde há uma grande distância gráfica nesses 

balões -, a tradução precisa ser totalmente adaptada para que a mesma mensagem 

seja passada e o texto continue adequado à imagem. (Figuras 5 e 6)
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FIGURA 5 - HÁ UMA QUEBRA DA FRASE 
NO TEXTO ORIGINAL, OU SEJA, O 

COMEÇO DA SENTENÇA É ESCRITO EM 
UM BALÃO E O FINAL EM OUTRO. 

 
FONTE: Adaptado de CLAMP. CLOVER. VOL 

2. KODANSHA, 2008, p. 18-19 

FIGURA 6 - A MENSAGEM FOI DESLOCADA 
POR COMPLETO PARA O PRIMEIRO 

BALÃO, UTILIZANDO O SEGUNDO APENAS 
PARA REFORÇAR A IDEIA. 

 
FONTE: Adaptado de CLAMP. CLOVER. VOL 
2. KODANSHA, 2008, p. 18-19. Tradução da 

autora (2016) 
 

Na imagem do original a personagem fala toda a frase no primeiro balão e 

apenas o verbo, ou seja, a finalização dessa frase, no balão seguinte da próxima 

página. A opção utilizada na tradução deste caso foi deslocar toda a mensagem 

principal completa para o primeiro balão e apenas reforçar o que já tinha sido dito, 

de maneira mais sucinta, no balão seguinte. 

Os ideogramas também possibilitam formar, de maneira concisa, novas 

palavras carregadas de significados, apenas agregando kanjis. Na imagem foram 

usados diferentes ideogramas nas palavras chôjônôryokusha, mahôtsukai e madôshi, 

todas para nomear, de maneira levemente diferenciada, pessoas que usam magia.  

O japonês permite facilmente a formação de novas palavras através do uso 

dos ideogramas. Alguns desses termos já estão estabelecidos culturalmente devido 

à frequência com que aparecem na literatura, porém, outros podem ser formados 

especificamente para um novo enredo. Por exemplo no caso da palavra 

chôjônôryokusha (超常能⼒者), há o agregado do sufixo chôjô (超常), que carrega o 

significado de “extremo”, com a raiz nôryoku (能⼒), palavra utilizada para designar 



 

 

29 

“capacidade”, ou “habilidade”, mais o sufixo sha (者), que se refere à “pessoa”. 

Somando todos esses significados é possível compreender o sentido da palavra em 

japonês, mesmo quando se trata de um neologismo. No português foi necessária a 

explicação detalhada do termo como “pessoas com poderes sobrenaturais”, ainda 

assim, resultando na perda do significado total da palavra. (Figura 7) 

 
FIGURA 7 - USO DE DIFERENTES IDEOGRAMAS PARA NOMEAR, DE MANEIRA LEVEMENTE 

DIFERENCIADA, PESSOAS QUE USAM MAGIA. 

 
FONTE: CLAMP. CLOVER. VOL 1. KODANSHA, 2008, p. 150 

 

Dessa forma, os japoneses conseguem absorver e compreender com 

facilidade esses novos termos e nomenclaturas, muitas vezes criados para o próprio 

enredo do mangá, enquanto que em uma tradução apenas literal um leitor não 

familiarizado com essa cultura teria dificuldades no entendimento. Conforme cita 

Nakagawa, “É difícil alguém tomar consciência de uma característica profundamente 

enraizada em sua própria mentalidade: os estrangeiros têm mais facilidade para 

observar as particularidades dos japoneses.” (NAKAGAWA, 2008, p. 65) 

As adaptações também são um modo de aproximar o leitor de elementos 

culturais diversos ao seus, de maneira sutil. Clover é carregado desses elementos 
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típicos da cultura japonesa que, no original, são expressos de forma simples, porém, 

certamente causariam estranhamento se traduzidos literalmente. Na imagem as 

personagens se cumprimentam com o tradicional okaeri, saudação japonesa 

utilizada para se dizer a quem chega em casa, ou em um local que frequente sempre 

e se sinta à vontade - como neste caso -, e o tadaima, a resposta à primeira 

saudação. Como não temos equivalente direto para essas saudações, utilizados 

nesse contexto no português, optou-se pela tradução “bem vindo de volta” e 

“obrigado”, que preservaria a compreensão dos termos sem causar uma quebra 

muito brusca, como por exemplo com o uso de notas, em uma passagem 

relativamente simples. (Figuras 8 e 9) 

 
FIGURA 8 

 
FONTE: CLAMP. CLOVER. VOL 2. 

KODANSHA, 2008, p. 16 

FIGURA 9 

 
FONTE: CLAMP. CLOVER. VOL 2. 

KODANSHA, 2008, p. 16. Tradução da autora 
(2016) 

 

Outro elemento característico da língua japonesa aparece nas diferentes 

maneiras de se contar animais e pessoas, com um sufixo após o número 

designando o tipo de animal. Na imagem Suu aparece contando os animais cada 

qual com um sufixo diferente e termina por contar a si mesma com o sufixo para 
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contagem de pessoas. Porém, nas páginas seguintes, a personagem relaciona a 

contagem para uma pessoa, hitori, com a palavra utilizada para “solitário” em 

japonês, que também se pronuncia hitori, porém é escrita com outro ideograma. Em 

seguida, a sequência ainda é conectada ao próximo capítulo, que utiliza a contagem 

de pessoas, futari, ou “dois”, para se referir ao casal Kazuhiko e Oruha, ressaltando 

o contraste entre a solidão de Suu e a companhia que o casal tem um do outro. 

Nessa passagem optou-se por utilizar o nome dos animais na contagem (um 

pássaro, um gato, um cachorro) e a palavra “pessoa” para a contagem de Suu (uma 

pessoa), em seguida diferenciar a sua fala seguinte traduzindo como “sozinha”. No 

contraste da questão da solidão, optou-se por utilizar o termo “a dois” para se referir 

ao casal. (Figuras 10 e 11) 

 
FIGURA 10 

 
FONTE: CLAMP. CLOVER. VOL 2. KODANSHA, 2008, p. 30-31. Tradução da autora (2016)  
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FIGURA 11 

 

FONTE: CLAMP. CLOVER. VOL 2. KODANSHA, 2008, p. 32. Tradução da autora (2016) 

 

A presença marcante das onomatopeias dando ritmo às histórias não é 

novidade no quadrinho japonês. Em Clover, como pode ser visto também em 

diversas outras obras de mangá, esses sons são tão notáveis que não apenas são 

escritos junto ao enredo, mas fazem parte da arte em si. O idioma japonês conta 

com as onomatopeias no dia-a-dia como um recurso a mais para expressar não 

somente sons, mas também sensações e sentimentos, e o mangá abusa dessa 

característica para imergir o leitor na obra, dando ritmo ora mais acelerado, ora mais 

lento à narrativa. 
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[...] o Japão [...] desenvolveu mais que nenhum outro povo um gosto 
analítico e um espírito crítico que se exercem em todos os registros do 
sentimento e da sensibilidade. Ele distingue, justapõe, harmoniza os sons, 
as cores, os odores, os sabores, as consistências, as texturas; a tal ponto 
que todo um arsenal de palavras expressivas (“gitaigo”) existe na língua 
para representá-los. Que seja em sua cozinha, em sua literatura ou em sua 
arte, uma suprema economia de meios implica que cada elemento receba a 
função de veicular vários significados. (LÉVI-STRAUSS, 2012, p. 31-32) 

 

A narrativa de Clover é estruturada de maneira a fazer com que o leitor se 

sinta vendo uma obra cinematográfica impressa. Sua arte limpa, minimalista e com 

grandes espaços vazios aumenta a sensação de silêncio conforme o enredo se 

desenrola. Em diversas passagens percebemos a ausência das onomatopeias por 

várias páginas, quando predominam os closes e o enredo se foca mais nos 

sentimentos da personagem. Ora são apenas imagens, silenciosas, sem nenhuma 

fala da personagem, ora apenas a letra das músicas, como se narrassem os 

sentimentos não ditos. Em outros momentos, principalmente os de luta e de fuga, no 

entanto, a presença das onomatopeias é massiva, acelerando notadamente o ritmo 

do enredo. Algumas aparecem discretas em meio às falas, e outras ocupam toda a 

página, entrecortando uma imagem de fundo. 

Ainda sobre o ritmo da narrativa, outro elemento gráfico que afeta 

diretamente o progresso do enredo é o título dos capítulos. Clover traz, em cada 

volume, uma quantidade irregular de capítulos cuja extensão também varia. Alguns 

são bem longos e fecham ciclos completos dentro da história, enquanto outros 

contam com apenas uma página e parecem mais subtemas dentro do enredo, que 

ajudam a nomear passagens dentro de um mesmo ciclo. Além disso, os títulos ainda 

contam com gráficos diferenciados, que compõem a arte do mangá e, por vezes, 

somam-se com as imagens da página causando sensações diversas no leitor, 

auxiliando na composição do tema do capítulo. (Figuras 12 a 16) 

 



 

 

34 

FIGURA 12 

 
FONTE: CLAMP. CLOVER. VOL 2. 

KODANSHA, 2008, p. 56 

 
FIGURA 13 

 
FONTE: CLAMP. CLOVER. VOL 2. 

KODANSHA, 2008, p. 44 

FIGURA 14 

 
FONTE: CLAMP. CLOVER. VOL 2. 

KODANSHA, 2008, p. 29 

 
FIGURA 15 

 
FONTE: CLAMP. CLOVER. VOL 2. 

KODANSHA, 2008, p. 79 
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FIGURA 16 - A VISÃO DO HOMEM REPRESENTADA POR UMA MIRA DE ARMA DE FOGO. 

 
FONTE: CLAMP. CLOVER. VOL 2. KODANSHA, 2008, p. 116 

 

As imagens mostram os capítulos denominados “Olho de...”, onde temos a 

soma do recurso gráfico, simbólico e artístico, passando uma ideia central. No 

japonês os capítulos são formados por três caracteres: um para o animal 

representado, “gato” (neko 猫), “inseto” (mushi ⾍), “peixe” (sakana ⿂), “gente” (hito 

⼈), outro para o conectivo “de”, em japonês no (の), e outro para “olho”, me (⽬). A 

grafia desses três caracteres como são apresentados se soma à arte que representa 

a visão de cada animal, de forma que o conectivo no (の), bem ao centro da imagem, 

aparece como uma metáfora para a própria pupila dos olhos. No português, 

infelizmente, não é possível manter o recurso visual, visto que o conectivo “de” não 

causaria o mesmo efeito gráfico. 

Outro recurso que aparece constantemente ao longo do mangá, é a lírica, 

presente nas letras de três músicas, que enfatizam o sentimento das personagens 

dentro do enredo. Os versos se mesclam estrategicamente com a narrativa, dando 

ritmo e significação às passagens, quebrando o silêncio das personagens e 
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sugerindo expressões para que o leitor compreenda seus sentimentos, muitas vezes 

não expresso nas falas. (Figura 17) 

 
Em poesia, necessitamos de milhares de palavras ativas, cada qual fazendo 
o máximo para revelar as forças nutrizes e vitais. Não podemos exibir a 
opulência da Natureza por simples adição, amontoando sentenças. O 
pensamento poético trabalha por sugestão, acumulando o máximo de 
significado numa única frase replena, carregada, luminosa de brilho interior. 
Nos caracteres chineses, cada palavra acumula em si mesma essa espécie 
de energia. (CAMPOS, 2000, p. 132) 

 
FIGURA 17 - A MÚSICA ENFATIZA O SENTIMENTO DAS PERSONAGENS DENTRO DO ENREDO, 

SUGERINDO EXPRESSÕES PARA QUE O LEITOR COMPREENDA SEUS SENTIMENTOS, 
MUITAS VEZES NÃO EXPRESSO NAS FALAS. 

 
FONTE: CLAMP. CLOVER. VOL 1. KODANSHA, 2008, p. 43. Tradução da autora (2016) 
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As três músicas aparecem divididas por tema nos volumes do mangá: o 

primeiro volume, que trata da busca de Suu pela felicidade é perpassado pela 

música “Clover”, composição que, no volume seguinte, vamos descobrir que foi feita 

por Suu e Oruha em dueto, e expressa justamente a tristeza, o vazio e a solidão, 

sentimentos que guiam a protagonista ao longo de sua jornada; e o segundo volume 

traz, na primeira parte, a música “Love”, composta e cantada por Oruha, 

expressando a grandiosidade do seu sentimento por Kazuhiko contrastando com a 

impossibilidade de viver esse amor devido à iminência de sua morte; e, na segunda 

parte, a música “To be born again”, simbolizando o renascimento de Ran que, ao 

conseguir se libertar do irmão gêmeo e da instituição do governo que os prendia, 

teve a chance de viver uma nova vida. 

Os versos das músicas trazem, além da significação acerca dos sentimentos 

das personagens, também um simbolismo referente às palavras e aos ideogramas 

chineses estrategicamente utilizados. Como, por exemplo, nos versos de “Love” em 

que há uma contraposição entre sentimentos e cores: para mencionar o amor 

verdadeiro é citada a cor vermelha e são utilizados dois ideogramas que descrevem 

um vermelho vivo e vibrante13; já para o azul, que remete no verso ao sentimento de 

solidão, são utilizados os ideogramas que descrevem a fruta imatura.14 Como os 

ideogramas já agregam em si, além desses significados, também a variação na 

intensidade dessas cores, na tradução foi adicionado o adjetivo “intenso” ao lado das 

palavras “vermelho” e “azul” cujo ideograma traz uma ênfase maior. 

Entende-se que há aqui, uma perda inevitável na sutileza dos sentidos do 

original, porém, os recursos tradutórios visam minimizar essa perda e, de alguma 

forma, passar ao leitor o máximo possível das nuances que, muitas vezes, fazem 

parte do próprio processo interpretativo da leitura. 

 

 

 

 

 

                                                
13 朱より紅い本当の愛 (aka yori akai hontô no ai). Mais vermelho do que o vermelho intenso, o amor 
verdadeiro. Tradução da autora (2016)  
14 青より蒼い本当の心 (ao yori aoi hontô no kokoro). Azul mais intenso do que o azul, o coração 
verdadeiro. Tradução da autora (2016) 
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4 ANÁLISE ESTRUTURAL E INTERPRETATIVA DA OBRA 

 

Segundo McCloud (2005, p. 27-51), quadrinhos são representações icônicas 

classificadas como figuras, que variam no nível de abstração, dependendo da 

mensagem que desejam passar. O autor ainda afirma que, quanto maior o realismo, 

ou seja, mais detalhes a figura contiver, menor será a identificação do leitor com a 

mesma. 

Nesse sentido, o gênero mangá, de forma geral, pode ser considerado como 

um meio de alta identificação com o leitor, visto que apresenta personagens com 

traços marcantes e que destoam da realidade. Em Clover isso é reforçado através 

dos poucos detalhes das roupas e cabelos sem coloração de Suu, a protagonista, 

apenas com grande destaque em seus olhos, como uma maneira de criar intimidade 

com o leitor, principalmente no que se refere ao aspecto psicológico da personagem. 

Esta obra também traz poucos cenários, com grandes espaços vazios entre os 

quadros, e as personagens dentro desses quadros pequenos, em contraste com o 

grande espaço em branco, ou preto, reforçando a identificação com os sentimentos 

da personagem. (Figuras 18 e 19) 

 
FIGURA 18 

 
FONTE: CLAMP. CLOVER. VOL 1. 

KODANSHA, 2008, p. 220-221 

FIGURA 19 

 
FONTE: CLAMP. CLOVER. VOL 1. 

KODANSHA, 2008, p. 160-161 
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Aqui pode se perceber a questão do contraste de cores como um elemento 

que possui conteúdo informacional influenciando diretamente o enredo. O preto, 

como representação de um outro mundo, misterioso e desconhecido (LUYTEN, 1991, 

p. 50) e o branco representando o vazio, tão presente de diversas formas na cultura 

japonesa. Esse vazio representaria não apenas a solidão, mas também uma pausa, 

ou um intervalo, considerado necessário e essencial (NAKAGAWA, 2016). 

Na visão de Barthes o vazio seria como “[...]uma perda de sentido; ‘um 

tremor que faz vacilar o conhecimento do sujeito’, operando um vazio de palavras; 

‘uma suspensão assustadora da linguagem, o branco que em nós apaga o reinado 

dos Códigos, a quebra da recitação interior que constitui a nossa pessoa’ (ISI, 11, 

99)” (MALLAC, 1977, p. 94) Ainda segundo o autor, o vazio japonês também 

simbolizaria “[...] a atitude Zen, que leva a uma descentração da pessoa.” (MALLAC, 

1977, p. 96) 

Barthes ainda reforça o “exercício do vazio” como uma representação da 

polidez japonesa: “[...] a expressão do mesmo exercício do vazio demonstrado pela 

impassível fisionomia japonesa. [...] A descentração japonesa da pessoa [...], 

corresponde a descentração material e bem concreta do prato japonês (sendo a 

noção de descentração próxima da densidade reduzida ou minimal e até mesmo da 

noção de vazio).” (MALLAC, 1977, p. 96) 

Os espaços entre os quadros, como também salienta McCloud (2005, p. 66), 

denominados “sarjeta”, são o local onde “a imaginação humana capta duas imagens 

distintas e as transforma em uma única ideia”. Os principais tipos de transição entre 

quadros presentes neste mangá são aqueles que apresentam um único tema, 

denominadas “ação-para-ação”, as transições “tema-para-tema” e as mais comuns 

no estilo de quadrinhos japonês, a “aspecto-para-aspecto”, que faz o leitor “compor 

um único momento, utilizando fragmentos dispersos” (MCCLOUD, 2005, p. 79). 

Em Clover, percebe-se diferentes ritmos no enredo ao longo da obra. Os 

quadros e as sarjetas, bem como grandes áreas vazias ou pretas nas páginas, são 

determinantes para definir esse ritmo da narrativa, ora mais lento e centrado no 

aspecto interior da personagem, ora mais acelerado, focando nos esforços de fuga 

da personagem no mundo real. 

Os espaços preenchidos em preto, ainda, exercem também um papel 

fundamental na ambientação da própria história, enfatizando os sentimentos de 

solidão e tristeza da personagem. (Figura 20). Ainda segundo McCloud (2005, p. 82), 
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“a ideia de que os elementos omitidos de uma obra são tão partes dela quanto os 

incluídos é típica do oriente há vários séculos”. E, o autor ressalta também que 

“Quando o artista decide mostrar só uma pequena parte da cena, a conclusão se 

torna uma força poderosa tanto dentro dos quadros quanto entre eles.” (MCCLOUD, 

2005, p. 86) 

 
FIGURA 20 - OS ESPAÇOS EM PRETO ENFATIZAM OS SENTIMENTOS DE SOLIDÃO E 

TRISTEZA DA PERSONAGEM. 

 
FONTE: CLAMP. CLOVER. VOL 1. KODANSHA, 2008, p. 152-153 

 

Clover apresenta, na maioria das sequências de quadros, “combinações 

específicas de imagem, onde as palavras só acrescentam uma trilha sonora a uma 

sequência visualmente falada” (MCCLOUD, 2005, p. 153). Toda a obra é muito mais 

visual do que narrativa, e perpassada por esses efeitos de linguagem visual que 

despertam no leitor emoções que causam uma identificação com os sentimentos da 

protagonista, visto que “o quadrinho é um meio monossensorial que depende de um 

só sentido para transmitir um mundo de experiências.” (MCCLOUD, 2005, p. 89) 

Apesar de não se tratar de uma obra de romance, a visão de Lukács em sua 

obra Teoria do Romance, publicada em 1920, a respeito desse tipo de narrativa, 

também define bem o estilo de narrativa apresentada no mangá Clover, como sendo 

“lugar de confronto entre o herói problemático e o mundo do conformismo e das 

convenções”. (BRAIT, 2002, p. 39). 
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Através de simbolismo e metáforas, é possível perceber também diversas 

críticas sociais presentes na obra, principalmente na figura da protagonista Suu, 

apresentada ao leitor como uma personagem triste e solitária, que devido à sua 

condição especial vive apartada da sociedade. Apesar disso, Suu demonstra 

bastante conformismo com a sua situação, tendo sua vida sempre controlada e 

decidida por outros. Esse aspecto reforça também a forte questão da hierarquia, 

arraigada na cultura japonesa: “A desigualdade tem sido durante séculos a regra de 

sua vida organizada, justamente naqueles pontos onde é mais previsível e aceita.” 

(BENEDICT, 1997, p. 46) 

Todo o enredo traz o tema da solidão e da busca pela felicidade individual 

como uma transgressão às regras. A protagonista apresenta uma constante 

dualidade entre força e fragilidade: abandonada quando pequena pela própria mãe 

na instituição governamental em que vive isolada, em troca de dinheiro, Suu nunca 

fora capaz de reagir para mudar sua condição de vida, apesar de estar nessa 

situação devido a um grande poder que possui. 

Mesmo quando demonstra quebrar esse conformismo e fragilidade, impondo 

o seu “único desejo”, de sair da instituição em busca da sua felicidade, a 

personagem ainda demonstra acreditar que está quebrando regras sociais que não 

deveriam ser quebradas, e que não haveria nenhuma outra maneira de viver, a não 

ser aceitar a realidade que lhe foi imposta. Isso também evidencia uma crítica à 

sociedade japonesa, demarcada por essa disciplina social rígida, onde as regras 

devem ser cumpridas à risca, desvalorizado a individualidade em prol do coletivo. 

 
O individualismo não é bem visto. É considerado como uma forma de 
egoísmo e, portanto, o pagamento pelo bem-estar social é a perda da 
individualidade. [...] As suas ações se voltam mais para outra dimensão - a 
interior - expressa através de uma virtude que é muito prezada e levada em 
consideração pelo povo nipônico: a sinceridade emocional. (LUYTEN, 1991, 
p. 71) 
 
A herança desse espírito e caráter evoca um sentimento especial à média 
dos homens japoneses que, frequentemente, são requisitados a sublimar 
seus próprios desejos em benefício daqueles da maioria, principalmente nas 
grandes organizações a que pertencem atualmente. (LUYTEN, 1991, p. 75) 

 

Devido à “transgressão” de seguir um desejo individualista, após alcançar o 

seu objetivo o preço a pagar é a própria morte, e Suu demonstra aceitar esse como 
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o seu único “final feliz” possível. Com a morte, a personagem também se redimiria 

do egoísmo e provaria a autenticidade do seu desejo. 

 
As palavras nem sempre revelam o real pensamento e uma das formas de 
se demonstrar a sinceridade é através de um ato claro, até mesmo de um 
ato de auto-sacrifício. [...] No Japão, a renúncia ao amor, sofrimento, a 
dedicação a alguma tarefa em detrimento da própria felicidade ou a morte 
podem ser finais não necessariamente felizes. Como forma de final de 
história, é também frequente o suicídio, cuja escolha se faz por vários 
motivos, sempre uma opção do herói. (LUYTEN, 1991, p. 71-72) 
 
Os japoneses [...] consideram o supremo empreendimento da vida o 
cumprimento das próprias obrigações. Aceitam inteiramente o fato de que o 
pagamento do on implica em sacrificar os desejos e os prazeres pessoais. A 
ideia de que a busca da felicidade seja uma finalidade séria na vida é para 
eles uma doutrina imoral, de causar estupefação. A felicidade é uma 
distração a que a pessoa se entrega quando pode [...]. Não precisa haver 
um final feliz. [...] cumpriram a todo custo o seu dever sem que nada - 
desamparo, doença ou morte - os desvie do verdadeiro caminho. 
(BENEDICT, 1997, p. 163-164) 

 

Os fortes vínculos sociais de respeito, obrigação e dever também podem ser 

vistos na personagem de Kazuhiko, que aceita uma missão misteriosa sem 

questionar a fundo, principalmente após ser lembrado de suas dívidas sociais para 

com o governo. Na cultura japonesa “a situação de devedor pode tornar um homem 

extremamente suscetível e os japoneses o comprovam. Igualmente lhes confere 

grandes responsabilidades. [...] on é carga, débito, ônus que se carrega o melhor 

que seja possível.” (BENEDICT, 1997, p. 88) 

O conceito de obrigação também implica no da gratidão e da 

responsabilidade, fazendo com que essa dívida social defina o posicionamento de 

Kazuhiko diante às imposições:  

 
O débito de um homem (on) não constitui virtude, o pagamento o é. A 
virtude começa quando ele se empenha ativamente no mister da gratidão. 
(BENEDICT, 1997, p. 99) 

 
A ênfase recai sobre as obrigações e o pagamento de débito, assumindo os 
mais velhos grandes responsabilidades, constituindo uma delas em cuidar 
que os menores cumpram os sacrifícios requeridos. Caso se mostrem estes 
ressentidos, pouca diferença faz. Tem que obedecer às decisões dos mais 
velhos ou então fracassam no gimu. (BENEDICT, 1997, p. 107-108) 

 

A aparência da protagonista Suu evoca fragilidade, impotência e fraqueza. A 

arte da obra foca sempre em seus olhos, com muitos closes em sua expressão e 

poucos detalhes nas roupas, cabelos e demais acessórios. (Figura 21). Suu é uma 
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personagem muito calada, apresenta pouquíssimas falas, na sua maioria, 

compostas de uma só palavra por balão, sendo normalmente apenas um “sim”. 

Mesmo em passagens onde a personagem explica alguma condição pessoal isso é 

feito sempre com frases curtas, remetendo a uma maneira infantil de falar. Tal 

caracterização, que distancia a personagem do estereótipo de heroína, remete ao 

fato de que “os japoneses sempre se mostraram sumamente categóricos em negar 

que a virtude consiste em combater o mal. [...] O espírito e o corpo não são forças 

opostas no universo, levando os japoneses tal princípio a uma conclusão lógica: o 

mundo não é um campo de batalha entre o bem e o mal.” (BENEDICT, 1997, p. 161-

162) 

 
FIGURA 21 

 
FONTE: CLAMP. CLOVER. VOL 1. KODANSHA, 2008, p. 194-195 

 

Os conflitos de Suu são essencialmente internos, uma luta para entender os 

próprios sentimentos e viver o paradoxo entre obrigações e desejos, parecendo não 

ter noção real da própria força. Esse aspecto reforça a ideia de que para a cultura 

japonesa “[...] os ‘sentimentos humanos’ não devem interferir nos assuntos sérios da 

vida. [...] Os japoneses mantêm as obrigações de família e os ‘sentimentos humanos’ 

apartados mesmo espacialmente.” (BENEDICT, 1997, p. 157-158) 

É evidenciada também a aparente dificuldade da personagem em expressar 

seus sentimentos e, em diversas passagens, é utilizado o recurso lírico, com a 
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transcrição de versos musicais que parecem expressar os sentimentos sem seu 

lugar. A lírica presente nas música é considerada nesta análise como poética, pois 

“[...] se identifica como a expressão do ‘eu’ por meio de linguagem conotativa ou de 

metáforas polivalentes. [...] Tais metáforas [...] constituem-se de três camadas (a 

emocional, a sentimental e a conceptual, não superpostas mas imbricadas ou inter-

relacionadas) [...].” (MOISÉS, 1972, p. 41) 

 
A poesia difere da prosa pelas cores concretas de sua dicção. Não lhe basta 
fornecer um significado para os filósofos. Deve fazer apelo às emoções com 
o encanto da impressão direta, lampejando em regiões por onde o intelecto 
pode apenas tatear. A poesia deve reproduzir o que é dito, não o que é 
simplesmente significado. A significação abstrata fornece uma vividez 
restrita, enquanto a plenitude da imaginação a fornece na íntegra. 
(CAMPOS, 2000, p. 126) 

 

As músicas, que perpassam todo o enredo de Clover e cujos temas 

principais são o desejo de felicidade, o amor impossível e o renascimento, são um 

dos fatores de demarcação de ritmo e expressão dos sentimentos das personagens. 

Em diversas passagens os versos musicais parecem falar pelas personagens e 

expressar os sentimentos que as mesmas não conseguem, não querem demonstrar, 

ou ainda, parecem não ter plena consciência dos mesmos. A musicalidade dos 

versos ora dá ritmo mais acelerado à narrativa, ora quebra o “silêncio” presente no 

vazio das páginas, ora dá voz aos sentimentos das personagens, ora auxilia no 

próprio progresso do enredo. (Figura 22) 

 
Pássaro engaiolado 
Pássaro que não pode voar 
Pássaro que não pode chorar 
Pássaro solitário 
(CLAMP, 2008, Volume 1, p. 139) 
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FIGURA 22 – VERSOS DA MÚSICA QUE PERPASSAM TODO O ENREDO 

 
FONTE: CLAMP. CLOVER. VOL 1. KODANSHA, 2008, p. 168-169. Tradução da autora (2016) 

 
Além do ritmo demarcado pela musicalidade, a presença das onomatopeias 

e os recursos visuais da obra como um todo também destacam a temporalidade do 

enredo. O primeiro volume é todo em tempo cronológico, porém, com saltos entre os 

capítulos que, ora mostram a jornada de Suu e Kazuhiko em fuga, buscando 

alcançar o local chamado de Parque das Fadas, onde Suu encontraria finalmente a 

sua felicidade, ora mostram as ações dos antagonistas e das personagens 

secundárias que auxiliam os dois a atingir seu objetivo e destino final. O próprio 

progresso temporal da narrativa, porém, parece estar diretamente atrelado ao 

desenvolvimento interior da protagonista que, conforme vai descobrindo seus 

próprios sentimentos e se abrindo ao mundo, se aproxima em um ritmo mais 

acelerado do encontro com a felicidade e, por consequência, do seu próprio fim. 

Porém, no decorrer da obra percebemos que muitas pontas ficam soltas e muito do 

enredo não é explicitado, como as profundas conexões entre as personagens e suas 

motivações. O primeiro volume termina com a morte de Suu e sem explicações para 
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essas questões que, iremos compreender no volume seguinte, com o recurso de 

saltos temporais e flashbacks para explicar o passado de Suu e as intrincadas 

relações entre as personagens. 

Outro elemento visual que também atua de forma significativa para o enredo 

é o ideograma chinês, o kanji. Em diversas passagens há uma mescla entre 

ideogramas de leitura e significado diferentes para causar efeitos determinados 

dentro do contexto apresentado. Além disso, eles estão presentes também na parte 

gráfica dos títulos dos capítulos, criando uma noção de divisão por temas que, na 

grande maioria das vezes, se referem diretamente aos sentimentos das 

personagens. 

 
[...] a língua chinesa, com seu material peculiar, passou do visível 
para o invisível através de um processo exatamente idêntico ao 
empregado por todas as raças antigas. Esse processo é o da 
metáfora, a utilização de imagens materiais para sugerir relações 
imateriais. [...] Numa palavra fonética, há muito pouco, ou mesmo 
nada, que exiba os estágios embrionários de seu desenvolvimento. 
Ela não ostenta a metáfora em sua própria aparência. Esquecemos 
que personalidade outrora significou, não a alma, e sim a máscara da 
alma. É esta espécie de coisas que não pode ser esquecida quando 
se utilizam os símbolos chineses. (CAMPOS, 2000, p. 127-129) 
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5 CONCLUSÕES / CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Clover é uma obra rica em elementos informacionais intrínsecos e sutis, que 

não podem ser compreendidos apenas através da linguagem escrita. Os poucos 

quadros e falas do mangá, e o ritmo que se acelera em diversas passagens, tornam 

a leitura rápida, porém, a presença marcante dos elementos de linguagem visual, 

simbolismos e metáforas, tão determinantes para a absorção total do enredo, fazem 

com que toda a obra, além da linguagem escrita, precise também ser lida em 

detalhes. 

Pequenos detalhes como o significado de um ideograma; o posicionamento 

estratégico de um quadro; o contraste entre o preto que preenche toda a página e o 

branco que fecha a personagem no vazio; as falas não ditas, mas cantadas na 

melodia do poema; tudo isso torna a obra muito mais psicológica, centrada nos 

sentimentos não expressos da protagonista, que só podem ser compreendidos com 

a soma de todos esses elementos. 

O fator cultural também tem papel essencial na análise psicológica das 

personagens, visto que muitos dos conceitos japoneses tão enraizados no 

pensamento nipônico permeiam a obra: como os de dever, obrigação, gratidão, e até 

mesmo da presença inevitável do vazio, desempenhando funções determinantes nas 

atitudes, na visão de mundo, na motivação e nas escolhas das personagens. 

Conforme destaca Nakagawa, “segundo Takeo Doi, omote15 e ura16 manifestam-se 

às vezes sob a forma de tatemae17 (a frente da fachada, o princípio de conveniência 

social) e honne18 (o verdadeiro som, a verdade individual, o que se sente no fundo 

de si mesmo).” (NAKAGAWA, 2008, p. 65). 

Toda a narrativa é permeada por uma musicalidade incomum em obras do 

gênero. Diferente dos quadrinhos ocidentais, é característica do mangá a presença 

constante das onomatopeias, dando ritmo a todo o enredo. Em Clover, isso também 

ocorre, porém de maneira diferenciada, visto que as onomatopeias estão muito 

presentes em cenas mais ritmadas, normalmente de fuga ou luta, enquanto que em 

cenas mais focadas no interior da personagem, e nos seus sentimentos, o leitor 

                                                
15 ⾯ – superfície  
16 裏 – lado de trás, avesso 
17 建前 – posição pública 
18 本⾳ – verdadeira intenção 
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pode sentir nitidamente que houve um silenciamento total. Nesses quadros é comum 

a substituição do efeito sonoro da onomatopeia pelo efeito musical da melodia que 

perpassa toda a narrativa através da poesia. A poesia é letra da música e é também 

a fala não expressa pela personagem, é ritmo e é também contraste com o vazio tão 

destacado pelas imagens e no próprio enredo, através da ênfase na enorme solidão 

da protagonista.     

O contraste é o maior destaque em Clover. A dualidade está presente a todo 

momento: nas cores, na disposição dos quadros e imagens, nos títulos dos capítulos 

e, principalmente, na figura da personagem de Suu. O contraste entre a fragilidade e 

a força, a solidão e a liberdade, o conformismo e o individualismo, o vazio e o desejo 

humano de felicidade, tudo evidenciado com muita sutileza de detalhes. Lévi-Strauss 

se refere a essa sutileza como sendo um elemento primeiro da cultura japonesa, 

destacando a efemeridade, evidenciada na expressão mono no aware 19 , como 

sendo enigmática para ele: 

 
[...] a civilização japonesa me pareceu como uma civilização de tons, em 
que cada coisa se refere simultaneamente a vários registros, e me pergunto 
se essa ressonância, essa faculdade evocadora as coisas não é um dos 
aspectos que a enigmática expressão mono no aware conota. (LÉVI-
STRAUSS, 2012, p. 48) 

 

Este estudo pretendeu demonstrar a tradução como um meio de se levar 

todos esses elementos, agregados à narrativa, ao leitor que não tem a possibilidade 

de acessar a obra no idioma original. 

Muito se discute quanto às perdas envolvidas em uma versão traduzida e as 

discussões se acentuam ao tratar do conceito de fidelidade na tradução. Porém, o 

que se pôde concluir ao final deste estudo, é que as adaptações e os inúmeros 

recursos necessários para se transpor uma obra de um idioma para outro - 

principalmente em se tratando de idiomas de raízes tão distintas -, não apenas são 

necessárias, como são essenciais para que essa transposição ocorra de maneira 

satisfatória, ou seja, com o menor prejuízo possível ao entendimento do leitor. 

Clover é um exemplo de obra que, ao ser traduzida, apresenta inúmeras 

perdas, inclusive visuais, devido à própria conformação de sua arte e ao intenso 

simbolismo presente em cada detalhe gráfico e idiomático da obra. Porém, 

                                                
19 Condição efêmera da beleza e da tristeza de todas as coisas que passam; compaixão, tristeza pela 
inexorável impermanência. 
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novamente concordando com Mounin, reforço a ideia de que “[...] os tradutores 

existem, eles produzem, recorremos com proveito às suas produções.” (MOUNIN, 

1963 apud OTTONI, 2005, p. 20). Ou seja, para o público brasileiro, uma obra tão 

rica visual e culturalmente como Clover se tornar inacessível, ou mesmo 

incompreensível, devido à inexistência de uma tradução para o português, trata-se 

de uma perda lastimável. 
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APÊNCIDE – TRADUÇÃO DA PRIMEIRA PARTE DO VOLUME 2 (2ª EDIÇÃO, 
2008) DO MANGÁ CLOVER 

 

A tradução do mangá Clover teve início no primeiro semestre de 2014 e 

abarcou os dois volumes da segunda edição da obra. Para este trabalho foi feita a 

edição gráfica e anexada apenas a primeira parte do volume 2, devido à extensão do 

projeto.  
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