
 
 

 

Humor e Representação do Japonês na Revista Ilustrada Careta * 

 

CINTHIA MIDORI SHIMADA** 

 

Este estudo pretende analisar como era representada a figura do japonês na revista 

ilustrada Careta. Para tal, através da análise de algumas caricaturas presentes em suas 

páginas, verificaremos a visão acerca do imigrante japonês por ela difundida. Além disso, será 

averiguado também se este semanário auxiliou na construção do imaginário social sobre o 

nipônico ou se apenas refletiu um discurso que já estava em voga naquele período.  

A escolha da revista como fonte documental tem sua relevância, sobretudo, se 

levarmos em consideração o papel fundamental desempenhado por ela na disseminação de 

ideias e formação de estereótipos. Através dela podemos dispor de diversas formas de leitura 

sobre o período estudado. No caso deste trabalho, o foco será dado na representação 

humorística acerca do japonês, porém, muitos outros caminhos poderiam ser seguidos a partir 

da leitura de suas páginas. É importante destacar que estas revistas com o auxílio da ilustração 

promoviam a construção de um sentido para o público leitor; a consolidação de um discurso e; 

diversas leituras sobre a realidade vivenciada. Logo, é com este objetivo que através da 

análise de algumas caricaturas buscaremos compreender como o elemento japonês era visto 

pela sociedade brasileira. 

Neste sentido, antes de iniciarmos as análises aqui propostas, é necessário discutir 

brevemente sobre a chegada dos primeiros imigrantes japoneses ao Brasil. O que pode ser 

verificado através de estudos realizados sobre a imigração japonesa é que boa parte destes 

imigrantes viveram momentos conturbados logo após sua chegada, sobretudo devido às 

dificuldades de adaptação. No início da execução do plano de imigração que visava suprir o 

déficit de mão-de-obra, os japoneses não estavam entre os primeiros povos selecionados. Os 

esforços do governo brasileiro estavam voltados para a importação de mão-de-obra europeia. 

Dentre vários motivos pela escolha do imigrante europeu, está a intenção em promover o 

“branqueamento” da população brasileira através da miscigenação entre o brasileiro e o 

branco europeu.  
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Contudo, mesmo não sendo o foco principal, surge o interesse pela vinda de 

imigrantes asiáticos. Realiza-se assim, uma primeira tentativa com o imigrante chinês, 

entretanto, não obtendo o resultado esperado esta alternativa é logo descartada. Desta forma, 

deu-se início as negociações entre o governo brasileiro e japonês para a vinda de imigrantes 

nipônicos. Estas negociações obtiveram êxito, sendo o marco oficial da chegada destes 

imigrantes ao Brasil o dia 18 de junho de 1908, data em que aportou em Santos o navio 

Kasato-Maru, trazendo os primeiros imigrantes japoneses para trabalharem nas lavouras 

brasileiras.  

Porém, desde sua chegada, estes imigrantes enfrentaram grandes obstáculos. Além das 

dificuldades de adaptação com o clima, língua e costumes, eles ainda tiveram que lidar com 

uma série de impedimentos impostos tanto pela opinião pública, como pela imprensa e, 

sobretudo, pelos órgãos governamentais que se colocaram muitas das vezes contrários a esse 

movimento por diversas razões. Neste sentido, vale destacar este movimento contrário a 

presença do imigrante japonês no país, principalmente durante as primeiras décadas do século 

XX.  

Assim, perante a efervescência de ideologias racialistas e eugênicas ainda presentes no 

período em questão, o imigrante japonês assume o status de elemento indesejado na 

construção de uma nova identidade nacional. Como verificado por Marcia Takeuchi, a cultura 

e os costumes nas colônias japonesas eram bem distantes dos brasileiros, em virtude disto, os 

nipônicos se transformaram “em paradigma de enquistamento étnico e zona de influência do 

Império do Sol Nascente e de suas ambições imperialistas.”1Desta forma, alguns intelectuais e 

políticos eugenistas como, por exemplo, Artur Neiva, Miguel Couto e Xavier de Oliveira 

passam a questionar  insistentemente a mestiçagem das raças, chamando atenção, 

principalmente, ao risco dos “quistos raciais” formados a partir  de imigrantes inassimiláveis. 

No caso, o imigrante japonês era visto como este ser inassimilável. Como bem observado por 

Tucci Carneiro, a presença do estrangeiro passou a incomodar profundamente as elites 

dirigentes que vão buscar respaldo para a questão do “estrangeiro-intruso” nas obras de Silvio 

Romero, Euclides da Cunha, Oliveira Vianna, entre outros. (CARNEIRO, 1995.) 

Portanto, tendo como base este cenário, no qual, o nipônico se torna um problema 

social presente nos debates realizados por esta elite política, procuraremos visualizar como 
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isto foi representado nas ilustrações da revista Careta. Neste sentido, a escolha da revista 

como material de análise vem ao encontro do que é proposto por Regina Aída Crespo, pois, 

de acordo com ela, no período estudado as revistas ocupavam um lugar intermediário entre a 

transcendência dos livros e a transitoriedade dos jornais. Ainda, continua ela:  

 

Mais barata que os livros e menos cultuadas como objetos artísticos e culturais que 

eles, as revistas não deixaram de funcionar como um elemento de certa forma 

dinamizador do campo cultural, ao poderem alcançar um público mais amplo que o 

dos livros e ao expandirem o seu raio de ação intelectual para além do círculo 

restrito dos intelectuais, escritores e artistas nelas envolvidos.2 

 

Deste modo, o uso de revistas como fonte histórica nos permite compreender de que 

maneira elas mediavam determinados discursos e, como eles eram captados por seus leitores. 

Além disto, nos possibilita também captar aspectos contidos no cotidiano em que ela estava 

inserida, principalmente se levarmos em consideração que as revistas têm “a possibilidade de 

estabelecer um compromisso muito maior com a sua própria conjuntura política, social e 

cultural e, de certo modo, de interferir sobre ela.”3 Ou seja, as revistas dialogam diretamente 

com o ambiente no qual elas estão inseridas e, justamente por isto, analisá-las nos permite ter 

uma dimensão privilegiada sobre o período estudado.  

Ainda, com relação à utilização da revista como fonte histórica, Crespo elucida a 

importância em identificar o projeto político-ideológico presente nela, pois, através dele é 

possível verificar o seu público leitor. Para a autora, as revistas fazem política cultural e 

cativam seu público através da identificação destes com o seu projeto político-ideológico.4 

Neste sentido, é justamente este projeto que as mantêm, sobretudo porque, é por meio deste 

discurso que as revistas conseguiam cativar um público que vai se tornando cada vez mais 

fiel, garantindo assim, a sua sobrevivência por longos anos. 

Por fim, ainda sobre o uso de revistas como objeto de pesquisa, Regina Crespo nos 

orienta a fazer uma imersão nas páginas destes periódicos, de maneira que seja possível 

compreender “a sua inserção política, o seu papel social, a sua função cultural, o seu projeto 

estético e, principalmente, a vitória ou o fracasso de suas apostas ideológicas na época em que 
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Cadernos de Seminários de Pesquisa. São Paulo: Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas. Universidade de São Paulo / Humanitas, 2011. p. 102. 
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4 Idem. p. 108 



 
 

 

circularam.”5 Portanto, é necessário acima de tudo verificar todos os aspectos constitutivos 

desta revista, buscando delinear as matizes que a definem. 

Seguindo essas orientações propostas pela autora, convém contextualizar brevemente 

o período em que surgem as revistas ilustradas, categoria na qual, a revista Careta está 

inserida. Em fins do século XIX, início do século XX a imprensa periódica vivenciou um 

momento de grandes transformações oriundo principalmente do processo de modernização 

por eles experimentado. Com o surgimento de modernos equipamentos gráficos e a 

introdução de novas formas de produção, o mercado editorial vai se modificando, ao ponto de 

promover a substituição da imprensa artesanal pela imprensa com moldes mais empresarial. 

De acordo com Elias Saliba, é neste momento que: 

Surgem aquelas revistas fartamente ilustradas, muitas delas já incorporando a 

fotografia. Ultrapassando os limites da ilustração, anteriormente calcada nos 

demorados processos da litografia ou da xilogravura e, superando os ensaios 

efêmeros que ocorrem a partir de 1896, ainda na Gazeta de Notícias, no Rio de 

Janeiro, é na primeira década do século que irão aparecer as principais revistas 

semanais. Para comprovar isto, basta verificar que no Rio de Janeiro as revistas mais 

importantes foram as que conseguiram manter uma periodicidade mais regular, 

como a Revista da Semana, O Malho (1902), Kosmos (1904), Fon-Fon! (1907), 

Careta (1908).6 

 

A novidade em meio a essas transformações diz respeito à condição gráfica destas 

revistas. Elas apostaram no entretenimento trazido pelas imagens como, por exemplo, as 

caricaturas, publicidades e fotografias.  Repletas de muitas cores e diversidade de assuntos, 

estas revistas cativaram uma larga parcela da população. Esses semanários expunham os 

problemas nacionais e também as contradições do país, apostando fortemente no viés 

humorístico. O caricaturista, um dos grandes responsáveis pelo sucesso destas revistas, tinha a 

função de captar os elementos presente em seu cotidiano, transformá-lo, através da ampliação 

ou do exagero, num símbolo carregado de humor e escárnio. 

O humor visual, portanto, era outro aspecto de grande relevância nestes periódicos. 

Tratava-se de um dispositivo capaz de veicular tanto ideologias políticas, quanto fomentar 

preconceitos e estereótipos. Mas também, denunciava aspectos presentes na sociedade. A 

despeito da representação humorística, de acordo com Elias Saliba, grande estudioso do 

humor no Brasil, esta pode ser entendida: 
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6 SALIBA, Elias Thomé. Raízes do Riso: a representação humorística na história brasileira: da Belle Époque aos 
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Como aquele esforço inaudito de desmascarar o real, de captar o indizível, de 

surpreender o engano ilusório dos gestos estáveis e de recolher, enfim, as rebarbas 

das temporalidades que a história, no seu constructo racional, foi deixando para trás. 

Ela é também o instante rápido da anedota, aquele ouro do instante: ela só consegue 

revelar o impensado, o indizível ao surpreendê-lo naquele seu momento supremo de 

estranhamento, que se realiza num átimo porque depois a história se movimenta 

novamente, o sentido do nosso se esvai, o riso se esgarça e se retrai. (...) a 

representação humorística é uma epifania da emoção. Ela se dilui na vida cotidiana e 

só de vez em quando brilha e ilumina, como um intervalo de riso e de alegria na 

rotina dos ritmos repetitivos e diários.7 

 

Portanto, o humor pode revelar diversos aspectos concernentes à vida humana. Ele 

causa estranhamento, mas se esvai rapidamente diluindo-se em meio a tantos outros eventos 

corriqueiros. Além do riso, ele é capaz de fomentar estereótipos concisos, sintéticos, de fácil 

entendimento e rápida absorção. É importante ressaltar também que o humor não é privilégio 

apenas deste período em questão. De acordo com Saliba, a produção humorística brasileira já 

estava disseminada antes mesmo do nascimento da República. Sendo, justamente, essa 

tradição humorística, que já estava presente no jornalismo satírico do período regencial e dos 

folhetins cômicos do Segundo Reinado que ganhará força a partir do desenvolvimento da 

imprensa e da proliferação das revistas ilustradas e dos reclames publicitário no início da 

República. ”8 

Assim sendo, é diante deste cenário de constantes transformações e inovações 

tecnológicas que nasce no Rio de Janeiro a revista Careta. Fundada pelo experiente jornalista 

e empresário Jorge Schmidt em 6 de junho de 1908, possuía forte caráter crítico e 

humorístico.  “Na eleição do humor como principal elemento de seu projeto editorial, Careta 

defendia a proposta de ser uma revista irreverente e singularmente crítica em relação à 

política e a sociedade carioca de seu tempo.”9Além disso, fazia uso de sátiras gráficas com o 

intuito de cativar o público. Todas as suas edições eram compostas por ilustrações tanto na 

capa, quanto no seu interior. 

Composta ao todo por 2.732 edições, Careta circulou por cinquenta e três anos, 

encerrando suas atividades apenas em 5 de novembro de 1960. Seu tempo de duração 

demonstra tanto a boa administração realizada por parte de seus gestores e colabores, quanto a 

sua ampla popularidade. A despeito de suas características materiais, esta foi lançada em 

                                                           
7 SALIBA, Elias Thomé. Raízes do Riso: a representação humorística na história brasileira: da Belle Époque aos 

primeiros tempos do rádio. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. p. 29 
8 SALIBA, Elias Thomé. Raízes do Riso: a representação humorística na história brasileira: da Belle Époque aos 

primeiros tempos do rádio. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. p. 39. 
9 GARCIA, Sheila do Nascimento. Revista Careta: um estudo sobre humor visual no Estado Novo (1937-1945). 

Dissertação de Mestrado em História. Faculdade de Ciências e Letras de Assis / UNESP-Assis, 2005. p. 31 



 
 

 

formato original 18,5 x 26,7 cm. Além disto, era publicada semanalmente, circulando sempre 

aos sábados. “Apresentada toda em papel couché até o ano de 1916 e, posteriormente, com 

suporte misto em jornal, dispunha os assuntos em colunas alternadas com numerosas imagens, 

com duas ou mais cores.”10 

Tratava-se, portanto, de uma revista que produzia sátira política e social. Tinha por 

objetivo provocar o cômico, propor a crítica irreverente através do uso em demasia de 

caricaturas. Ela traduzia e compreendia bem o sistema cultural de sua época. De acordo com 

Sheila Garcia, suas capas eram compostas por charges que, “ora ridicularizando as 

vicissitudes cotidianas ora debochando de questões políticas, incitavam os leitores ao 

questionamento sobre sua realidade.”11Porém, não era apenas as capas que possuíam 

ilustrações. O interior da revista também estava repleto de caricaturistas que ironizavam ou 

satirizavam sempre algum aspecto relacionado à política ou à vida social. 

Sem sombra de dúvidas os colaboradores desta revista eram os grandes responsáveis 

pelo espaço por ela conquistado. Vale ressaltar que, neste período não existia uma equipe de 

funcionários que trabalhava de forma fixa numa única revista. Pelo contrário, era comum que 

eles colaborassem com mais de um periódico ao mesmo tempo. O quadro de colaboradores da 

revista Careta era composto por literatos, artistas plásticos e desenhistas. “O periódico contou 

com a colaboração de Lima Barreto, Olavo Bilac, Martins Fontes Olegário Mariano, Aníbal 

Teófilo, Alberto de Oliveira, Goulart de Andrade, entre outros.”12 Um aspecto relevante a 

despeito deste semanário é que nem todos os seus artigos estavam assinados por seus autores. 

Muitas das vezes eles eram finalizados apenas pelas iniciais de quem havia escrito ou por 

pseudônimos. 

Dentre os principais caricaturistas que atuaram neste periódico podemos citar: José 

Carlos de Brito e Cunha (J. Carlos) – considerado um dos maiores caricaturistas de seu tempo 

–, Alfredo Storni (Storni), Djalma Pires Ferreira (Théo), Oswaldo Navarro, Raul Pederneiras 

(Raul), Calixto Pereira (K.Lixto) e Benedito Carneiro Bastos Barreto (Belmonte). Segundo 

Sheila Garcia, as caricaturas de J. Carlos, divulgadas tanto na capa como no interior da 

revista, “traziam a crítica política e de costumes e realizavam uma valiosa análise da 

                                                           
10 Idem. p. 30 
11 GARCIA, Sheila do Nascimento. Revista Careta: um estudo sobre humor visual no Estado Novo (1937-1945). 

Dissertação de Mestrado em História. Faculdade de Ciências e Letras de Assis / UNESP-Assis, 2005.  p. 23 
12 Idem. p. 33 



 
 

 

sociedade carioca do período.”13 Logo, é evidente que o trabalho realizado, sobretudo, pelos 

caricaturistas que ilustravam a revista era de extrema importância. Pois, as caricaturas 

representavam com humor as suas ideologias políticas, além de auxiliarem na melhor 

compreensão da sociedade da época. Através delas era possível atingir o imaginário popular. 

A despeito de seu público leitor e, considerando-se a alta taxa de analfabetismo do 

período, a autora Sheila Garcia chama atenção em sua tese para o fato de, além do público 

desta revista ser composto por membros da elite intelectual do país, era composto também por 

um contingente de pessoas provenientes de camadas mais populares, que possivelmente não 

dispunham do letramento da alta cultura, mas que se tornaram público cativo desta revista. É 

o caso dos “fregueses que frequentavam os salões de engraxate, barbearias e consultórios em 

geral.”14  

A explicação para este sucesso de público se deve talvez ao fato de, apesar de conter 

textos escritos por literatos parnasianos como, por exemplo, Olavo Bilac, a revista continha 

também uma grande quantidade de imagens e, pequenos textos humorísticos, facilitando 

assim a compreensão dentre aqueles que tinham pouco ou nenhum letramento. Assim, o 

investimento na produção visual auxiliaria na conquista de um maior público leitor. Como 

bem observado por Garcia: 

 

Os humoristas e caricaturistas encontraram nesta imprensa moderna um espaço fértil 

para a produção de figuras e desenhos alegres e jocosos que, além de inovar uma 

imprensa carregada pelo rigor e pela austeridade dos noticiários verbais, alcançava 

um novo tipo de público: a população analfabeta.15 

 

Portanto, não se tratava apenas de um mero recurso estético, mas sim de um elemento 

que inseria diversas camadas da sociedade nos debates políticos do período, através, 

sobretudo, da reflexão pela via do humor. Neste sentido, este semanário assume o papel de 

um intelectual mediador, na medida em que, pode ser encarado como um suporte material que 

auxilia na circulação de ideias e imagens através de mediações. Desta forma, conforme 

observado por Gabriela Pellegrino, ao lidar com esses suportes materiais, cabe ao historiador 

verificar as instâncias que desempenharam, em cada contexto, papéis mais decisivos. No caso 

deste estudo, nos compete averiguar como a revista Careta realizou esse papel de mediação. 

                                                           
13 Idem. p. 34 
14 GARCIA, Sheila do Nascimento. Revista Careta: um estudo sobre humor visual no Estado Novo (1937-1945). 

Dissertação de Mestrado em História. Faculdade de Ciências e Letras de Assis / UNESP-Assis, 2005. p. 34 
15 Idem. p.71 



 
 

 

Para isso, é necessário observar a ação concreta dos agentes em atuação, sejam eles críticos, 

educadores, censores, editores, entre outros.16  

Sendo assim, por meio de análise de algumas caricaturas presentes neste semanário 

verificaremos como era realizada a circulação de ideias acerca do elemento japonês através da 

revista Careta. Isto posto, podemos definir o “intelectual mediador” ou “mediador cultural” 

como “homens da produção de conhecimentos e comunicação de ideias, direta ou 

indiretamente vinculados à intervenção político-social.”17 Ou seja, o mediador cultural 

demonstra seu estreito diálogo com as questões políticas e sociais de seu tempo. Aliás, não 

podemos deixar de mencionar que cronistas e caricaturistas “pertenciam ao grupo que, à sua 

maneira, buscavam interpretar o Brasil e suas narrativas da nacionalidade sobre seus esforços 

de análises.”18Então, é possível enquadrá-los como mediadores culturais que auxiliam na 

circulação de ideias. Neste sentido, através da identificação das ideias difundidas por esse 

mediador temos a possibilidade de uma melhor compreensão das dinâmicas sociais do 

período estudado.  

Ainda, sobre esse tema, Angela de Castro Gomes e Patrícia Hansen chamam atenção 

para alguns aspectos relevantes acerca dos bens culturais que, segundo elas, ao serem 

difundidos sofrem modificações em seus sentidos originais. Desta forma, 

  
Os sentidos dos bens culturais não estão unicamente inscritos neles mesmos, nem 

nos projeto/intenções de seus autores, mas igualmente nas práticas de apropriação 

que envolve os processos de recepção/consumo pelos públicos.19 

 

Isto é relevante, pois, este trabalho pretende, justamente, observar se as representações 

humorísticas presentes na revista Careta eram criações exclusivas de seus colaboradores ou, 

se eles apenas refletiam algum estereótipo presente nos debates da elite política de sua época. 

De qualquer forma, podemos afirmar imediatamente que mesmo que se tratasse de um reflexo 

dos discursos que já circulavam na época, ao criarem uma representação humorística sobre 

estas ideias, estes colaboradores estariam ressignificando-as, atribuindo-lhes novo sentido.  

                                                           
16 SOARES, Gabriela Pellegrino. História das Ideias e mediações culturais: breves apontamentos. In: 

JUNQUEIRA, Mary Anne; FRANCO, Stella Maris Scatena .(orgs.) Cadernos de Seminários de Pesquisa. São 

Paulo: Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Universidade de São 

Paulo / Humanitas, 2011. p. 92 
17 GOMES, Angela de Castro; HANSEN, Patrícia S. Intelectuais, mediação cultural e projetos políticos: uma 

introdução para delimitação do objeto de estudo. In: Intelectuais mediadores: práticas e ação política. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2016. p. 10 
18 GOMES, Angela de Castro; HANSEN, Patrícia S. Intelectuais, mediação cultural e projetos políticos: uma 

introdução para delimitação do objeto de estudo. In: Intelectuais mediadores: práticas e ação política. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2016. p. 178 
19 Idem. p. 14, 15. 



 
 

 

Então, conforme observado pelas autoras “o intelectual que atua como mediador 

cultural produz, ele mesmo novos significados, ao se apropriar de textos, ideias, saberes e 

conhecimentos, que são reconhecidos como preexistentes.”20 Ou seja, de uma maneira 

humorística, a revista Careta traduzia os debates da época através das ilustrações utilizando-

se da linguagem visual que possibilitava alcançar um número maior de pessoas. Neste sentido, 

o receptor destas ideias, nada passivo, simultaneamente poderia “aderir e subverter os 

sentidos de uma mensagem, por estratégias de seleção e usos, dialogando, na maioria das 

vezes sem saber, com as intenções dos ‘criadores’.”21 

Como o tema principal deste semanário era o cotidiano das classes populares e, 

também a situação política do país, cria-se uma série de estereótipos culturais que serão 

rapidamente reproduzidos no espaço social. Desta forma, com o intuito de verificar o que fora 

proposto neste trabalho, iniciaremos as análises das caricaturas a partir da imagem 1, capa do 

periódico em 31 de agosto de 1912. Esta ilustração retrata o Presidente Hermes da Fonseca 

vestido de gueixa. Ao seu lado, Pinheiro Machado está caracterizado como samurai. Ambos 

são ridicularizados a partir de elementos japoneses, indicando que possivelmente Hermes da 

Fonseca era submisso à Pinheiro Machado ou, que ambos mantinham um relacionamento bem 

estreito. Lembrando que, já estava consolidada no imaginário social a gueixa como uma 

espécie de prostituta submissa a seus clientes.  

A imagem ainda é adornada por três lanternas orientais com as siglas PRC, que 

provavelmente faziam menção ao Partido Republicano Conservador, no qual Hermes da 

Fonseca havia participado ativamente da fundação. Nesta caricatura fica evidente a crítica 

direcionada ao sistema político. No entanto, para que houvesse o tom satírico fizeram uso de 

elementos japoneses que adicionavam sentidos negativos ou até pejorativos à imagem. A 

gueisha como um estereótipo negativado nesta sociedade serviria para atacar diretamente 

Hermes da Fonseca.  

A imagem 2 já está carregada de outros sentidos. Esta demonstra ao mesmo tempo a 

agressividade japonesa através do soldado armado e, a tradicional covardia japonesa, 

demonstrada no ato de fugir da Liga das Nações. Esta liga era responsável por mediar os 

interesses de todas as nações que dela faziam parte. Acompanhando a ilustração temos um 

diálogo entre o Brasil e a Inglaterra: O Brasil: – Bravos! Madame: Você afinal arranjou o 

                                                           
20 Idem. p. 18. 
21 Idem. p. 15, 16. 



 
 

 

meio do Japão fazer o joguinho na Liga... Aqui há a sugestão de que o Japão tivesse realizado 

alguma manobra política no âmbito internacional conforme suas próprias pretensões sem que 

fosse necessário responder a instâncias maiores. Ainda, a escolha de representar o Japão como 

um soldado armado demonstra o forte caráter bélico que atribuíam ao país, reforçando ainda 

mais o estereótipo de que se tratava de um império expansionista.  

 

 

 



 
 

 

Imagem 1 – (J. Carlos, A Geisha no Palacio Theatro, Careta, capa, 31/08/1912)22 

 

 

Imagem 2 – (Storni, O Japão abandonou também a liga, Careta, p. 34, 15/04/1933) 

 

Na terceira imagem temos novamente a representação do japonês como um ser 

autoritário e agressivo. Ao descrever a figura do Japão como um “galo de briga”, esta 

ilustração conota o forte teor agressivo atribuído ao elemento japonês. Além disso, se 

comparado ao seu adversário, o Japão é quem possui o esporão maior, isto é, uma espécie de 

elemento que demonstra sua superioridade nas disputas. Ao descrevê-lo desta maneira, 

indiretamente a imagem induz que se tratava de uma nação extremamente agressiva e 

perigosa. Neste contexto a crítica surge sobre a ineficácia da Liga das Nações em resolver 

conflitos armados entre duas grandes potencias militares, nomeadamente Japão e China.  

 

                                                           
22 A imagem vem acompanhada da seguinte legenda na lateral: “O sr. Rio Midsuno, director da sociedade 

Japoneza Café Paulista, de Tokio, ofereceu ao sr. Presidente da república um lindo kimono de seda, bordado á 

mão.” 



 
 

 

 

Imagem 3 – (Storni, A Liga, Careta, p. 31, 17/06/1933). 

 

A imagem 4 aborda temáticas semelhantes, porém a partir de diferentes características. 

Nela podemos ver Mussolini e Hiroíto, respectivamente, líderes político da Itália e do Japão, 

na disputa por novos territórios. Os personagens são bem caracterizados a partir de elementos 

provenientes da culinária de cada país como, por exemplo, o “arroz” representando o Japão e, 

o “molho de tomate” e o “vinho” representando a Itália. Os pratos principais são China e 

Etiópia. Nesta ilustração há a intensa representação do Japão como uma nação expansionista. 

Isto é, com uma fome insaciável por novos territórios. Indiretamente, esta caricatura alerta 

também sobre os riscos trazidos por um país que deseja a qualquer custo conquistar um 

número cada vez maior de territórios. Paralelamente, temos também a figura do garçom que 

contrário à atitude destes dois países, deseja que ambos sofram uma “indigestão”. Isto 

demonstra o posicionamento deste semanário em relação a questões internacionais. Neste 

sentido, ao mesmo tempo em que eles retratavam de maneira satírica um evento que estava 

em voga no cenário internacional, expunham igualmente seu ponto de vista em relação a este 

acontecimento. 



 
 

 

 

Imagem 4 – (Storni, Estratégia Culinária, Careta, p. 35, 07/03/1936) 

 

A imagem 5, por sua vez, aborda o tema do suicídio japonês. O harakiri consistia no 

ato de tirar a própria vida em virtude de desonra ou fracasso. Considerado como um ato de 

fanatismo, a sua presença nesta imagem reforça o contraste entre as duas representações do 

japonês nela presentes. Aqui, pretende-se ilustrar a falsidade apresentada por um dos 

personagens japonês que, ao ser questionado pelo brasileiro sobre sua feição alegre, responde 

que no Japão todos são assim, “mostram os dentes”. Em outras palavras, o que esta caricatura 

demonstra é que, por mais que exista um japonês com feições alegres, os leitores não podiam 

se enganar em relação a esse “sorriso amarelo”, pois, na realidade, os japoneses eram capazes 

de fanatismos, como o harakiri presente no fundo na imagem. Portanto, nesta ilustração fica 

evidente o reforço da imagem negativada do imigrante japonês. Com intuito de mostrar que 

tanto a dissimulação quanto o fanatismo são “feitios da raça” japonesa, o caricaturista 

representa o japonês de duas maneiras distintas: uma em que o personagem pretende se 

mostrar de forma agradável e, outra que escancara seu fanatismo. Além disso, a ironia revela 

o não dito, ilustra que o imaginário social via o imigrante japonês como uma pessoa dúbia, 

dotada de aspectos que causavam o estranhamento.  



 
 

 

 

Imagem 5 – ( Storni, Feitio da Raça, Careta, p. 35, 21/03/1936) 

 

Por fim, temos a imagem 6, capa da edição de 27 de julho de 1942. Esta elucida a 

disputa entre Japão e URSS, no qual, o vermelho representa a URSS e, o Amarelo o Japão. 

Ambos caracterizados de maneira bestializada. Na lateral Mussolini e Hitler comentam sobre 

terem despertado duas “bestas”, demonstrando de maneira implícita o grande risco de um 

enfrentamento bélico entre URSS e Japão. Assim, nesta ilustração o estereótipo físico é 

incorporado pelos monstros, indicando os riscos e inseguranças diante do “Perigo Vermelho” 

e do “Perigo Amarelo”.  

Enfim, mesmo que estas imagens estivessem ligadas diretamente a uma campanha 

anti-totalitária que criticava diretamente os elementos considerados ameaças totalitárias, o uso 

recorrente do japonês como símbolo deste totalitarismo corroborou para a construção de uma 

imagem estereotipada a respeito de todos os japoneses. Isto é evidente quando, com exceção 

da Imagem 1 e 6, as demais ilustrações criadas pelo mesmo caricaturista, demonstra um 

leitura muito parecida sobre quem seria este tipo japonês. Ou seja, existia um imaginário 

social que aos poucos delineava a ideia de que o nipônico era um perigo em potencial. Este 

imaginário era reforçado na revista Careta através destes alertas transmitidos a partir das 

ilustrações humorísticas.  



 
 

 

Neste sentido, este semanário através de seus colaboradores, reforçava e promovia a 

recriação do japonês no espaço social. Portanto, ao mesmo tempo em que divulgava através 

das caricaturas um debate que era realizado pela elite política, ele recriava e difundia esta 

imagem levando-a diversos setores da sociedade. Em outras palavras, este periódico realizou 

a mediação entre o que era discutido pelo estado brasileiro com relação à entrada de 

imigrantes japonês no país e, a população que tomava ciência destas preocupações a partir das 

ilustrações disponibilizadas em suas páginas.  

Logo, podemos concluir que a revista Careta enquanto uma mediadora cultural 

difundiu questões políticas e sociais de seu tempo, e o fato do elemento japonês estar presente 

em diversas publicações suas denota o quanto este foi um assunto bastante discutido não 

apenas por um seleto grupo de pessoas, mas por grande parcela da população. Com isto, 

podemos afirmar que esta revista colaborou diretamente na construção de uma imagem 

estereotipada acerca do imigrante japonês, causando grande impacto na vida deste povo que 

veio ao país em busca de uma vida melhor. Estas caricaturas exerceram, portanto, grande 

influência ao público leitor, colaborando, sobretudo com a reconstrução de um sentido em 

relação à figura do outro e, com a circulação do mesmo. 



 
 

 

 

Imagem 6 – (As “coisas” pretas e pardas, Careta, capa, 27/07/1942).23 

                                                           
23 Não foi possível identificar o autor da caricatura. 
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