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cláSSicoS aDaPtaDoS em mangá

Alexandre Boide*

Com seus mais de cem títulos publicados, a cole-
ção Manga de Dokuha (algo como “Aprendendo em 
mangá”) é uma espécie de ponto fora da curva entre 
as coleções de clássicos universais em quadrinhos 
que vêm sendo produzidas em profusão no mundo 
inteiro nos últimos anos. A primeira distinção que 
salta aos olhos é o fato de os títulos adaptados não 
se limitarem a obras de ficção – apesar de todas as 
dificuldades inerentes a esse tipo de transposição 
de linguagem, não ficaram de fora os tratados po-
líticos (como O contrato social, de Jean-Jacques 
Rousseau), filosóficos (como O anticristo, de Frie-
drich nietzsche), científicos (como A interpretação 
dos sonhos, de Sigmund Freud), militares (como A 
arte da guerra, de Sun Tzu) e até mesmo religiosos 
(como a Bíblia cristã e o Livro dos mortos do Egito 
Antigo). 

Outra característica que chama a atenção é o 
fato de a coleção não ser uma empreitada com marca 
autoral, e sim um trabalho de colaboração coletiva, 
quase uma produção industrial, centrada na figura de 
seu editor, Kasuke Maruo. É ele quem supervisiona 
um a um os roteiros, que mais tarde são encaminha-
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dos para um estúdio terceirizado (Variety Artworks), 
responsável por todo o trabalho de arte. É por isso 
que os títulos não trazem créditos de roteirista e 
desenhista responsáveis pela adaptação, apenas o 
nome do autor do original – a propriedade intelec-
tual de todos os mangás é da East Press. 

no entanto, isso não significa de maneira ne-
nhuma menos liberdade artística. Como toda adap-
tação que se preze, os mangás da coleção são obras 
com identidade própria – ainda que derivadas –, e 
portanto devem ser lidas e compreendidas de acor-
do com seus próprios termos, e não como simples 
espelhos do original. Assim, o milenar manual de 
estratégia militar A arte da guerra se torna a história 
de uma grande guerra entre os Sete Reinos da China 
medieval, em que o general Sun Tzu vai elaborando 
suas táticas geniais à medida que a ação acontece. 
O Manifesto do Partido Comunista, por sua vez, se 
transforma na saga de um grupo de trabalhadores 
que tenta se livrar da exploração patronal, o que ser-
ve como pano de fundo para expor a teoria e os fatos 
por trás da proposta ideológica de Marx e Engels. 
Em Assim falou Zaratustra, de Friedrich nietzsche, 
o protagonista vive no século XIX e é criado den-
tro dos preceitos cristãos antes de sair propagando a 
ideia de que Deus está morto. nem mesmo as obras 
de ficção precisam se limitar aos elementos contidos 
no original: em A metamorfose, por exemplo, passa-
gens da biografia do autor, Franz Kafka, são incor-
poradas à história do personagem Gregor Samsa.
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Se de fato cada contato com uma grande obra 
abre novos territórios e horizontes mentais para os 
leitores, os mangás desta coleção são uma prova do 
quanto essas incursões podem ser variadas. Alguns 
deles são como um voo panorâmico, que delineia 
os contornos gerais e as paisagens do local que está 
sendo visitado. Outros são como expedições notur-
nas lideradas por um guia, em que o facho de luz 
se concentra com mais ênfase em determinados 
aspectos, e a impressão que se tem do todo é ine-
vitavelmente filtrada pelos olhos de quem segura a 
lanterna. Outros, ainda, são como picadas abertas a 
golpes de faca ao rés do chão – só depois de mui-
to explorar é possível ter uma visão aproximada do 
todo. Seja como for, mesmo com toda pluralidade de 
abordagens, estes mangás nunca deixam de se guiar 
por um preceito fundamental a qualquer coleção que 
se pretenda verdadeiramente universal: a livre ex-
ploração de pensamentos e ideias.
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Personagens principais

O grande Gatsby

Daisy Buchanan
Mulher nascida em 

familia rica, era popular 
desde jovem, mas 

inalcançável.

Jay Gatsby
Parente do kaiser, 
dono de poços de 

petróleo, espião alemão 
e assassino profissional 
são alguns dos boatos a 
respeito da misteriosa 

identidade desse 
milionário morador de 

West Egg.

Nick Carraway
Homem que se muda para 
a casa vizinha à de Gatsby. 

Narrador da história.

´

Mas, na verdade, “ele” sim... Se mostrou correto no final.
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Myrtle Wilson
Esposa de George Wilson. 

Insatisfeita com o marido e a 
vida que leva.

Tom Buchanan
Milionário de alta classe. Tem 
tendência a menosprezar os 

outros.

Jordan Baker
Hóspede da mansão dos 
Buchanan. É jogadora 
profissional de golfe.

George Wilson
Dono de uma oficina 

mecânica. Homem humilde, 
de pouca vitalidade.
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* PLAF

Quando eu 

era mais 

jovem 

e mais 

vulne-

rável...

Meu pai 

me deu um 

conselho 

que muitas 

vezes volta 

à minha 

mente.

Sempre

que tiver 

vontade de 

criticar

alguém

– ele 

recomendou...

Lembre-se 

primeiro...

Capítulo 1

*
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* ZAH ZAH ZAH

...De 

que nem 

todas as 

pessoas...

...Tiveram 

as 

vantagens 

que você 

teve.

...

Eu 

compreendi 

que, por 

trás 

daquelas 

palavras...

Havia

um signi-

ficado 

muito

mais 

profundo.

*



15

** ZAAAH zAAAH

E,

muitas

vezes,

meus 

pensamentos 

voltavam 

a essas 

palavras...

E

foi 

graças

a elas 

que 

ganhei

o

hábito...

De jamais 

julgar 

sem 

conhecer 

bem os 

fatos, em 

todas as 

instâncias 

da minha 

vida.

*

**

* ZAAAH ZAAAH




