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UERJ REALIZA PALESTRA SOBRE A CULTURA POP JAPONESA
Foto: © Brenda Ferreira

Evento contou com a presença do embaixador do Japão e reuniu cerca de 200 pessoas

Mundo dos mangás foi
tema de discussão que
contou com a presença do
embaixador japonês Akira
Yamada

Aconteceu nesta quinta, 9 de agosto, a palestra “O Mangá Japonês – passado, presente e
futuro” com o embaixador do Japão, Akira
Yamada. A atividade teve como principal objetivo contextualizar a influência da literatura
clássica no mangá e a importância do gênero
cultural para o conhecimento do Japão.
O evento, que reuniu cerca de 200 pessoas,
abordou a história, seus principais temas e seu
desenvolvimento a partir da segunda metade
do século XX e como foi sua trajetória até a
popularização do gênero no Ocidente. Na ocasião, o embaixador Akira incentivou os interessados por esse universo a fazer intercâmbios.
“Há muitas universidades que fazem pesquisas
sobre os mangá no Japão”, disse.

Segundo a professora e coordenadora do projeto Descobrindo a Cultura Japonesa, Elisa
Massae Sasaki, a ideia é sempre convidar
pessoas do corpo consular para apresentar
um tema sobre o país, em termos culturais
ou sociais. “A realização desse evento é de
grande importância para a universidade e os
parceiros desse projeto, dessa vez, tivemos
a honra da presença do embaixador falando
sobre o mangá, que é um dos gêneros da cultura pop muito importante”, disse Elisa.
O evento foi organizado pelo Setor de Japonês do Instituto de Letras, em parceria com o
Consulado Geral do Japão no Rio de Janeiro e
com o Global Japan Office, da Universidade de
Estudos Estrangeiros de Tóquio (TUFS).
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