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 Olá, como estão? Tudo bem, com vocês? Já faz aproximadamente três meses que a quarentena 

começou, mas como vocês estão passando o tempo em casa? Eu estou quaaaase surtando por saber 

que as aulas da UEL vão retornar.  

 Pois bem, vamos ao que interessa. De qualquer forma, vocês já ouviram falar do trabalho "Jujutsu 

Kaisen" do Akutami Gege Sensei? Na verdade, o anime vai começar a ser transmitido em outubro, e está 

com cara ser muito bom, então apresentarei a vocês!  Salva de palmas, por favor! 

Procurei nos meus arquivos da Jump, desde 2018 até os dias de hoje, e a conclusão foi, OS TRAÇOS 

SÃO MUITO BOM! Ok, quem sou eu para julgar a mudança do 

traço do autor, mas fico muito curioso em saber o quanto ele 

dedicou para criar os personagens. Pois mantem a alta  quali-

dade desde o momento que cada uma aparece na folha. É incrí-

vel. LOL! 

 Dando uma breve síntese da obra, sem spoilers, o perso-

nagem principal Itadori Yuji é um estudante do ensino médio 

que morava em Sendai, como qualquer um, mas, com capaci-

dade física ligeiramente mais gritante do que o normal. Devido 

às combinações do acaso, ele ingeriu o “dedo” do “Sukuna de 

Duas-face”, um objeto severamente amaldiçoado, que foi des-

selado. Com isso, meteu o pé no mundo obscuro das maldi-

ções, cheio de sentimentos negativos dos humanos, como a 

amargura, o arrependimento e a humilhação. Como se já não o 

bastasse, aparecem mais personagens legais, como o profes-

sor Gojo Satoru que é a representação de um cheat que usa 

roupa, Fushiguro Megumi que usa e invoca os shikigamis com 

base nos próprios juízos de valores, Kugisaki Nobara que usa 

martelo e prego para atacar os adversários, sendo ela um mo-

delo exemplar da maldição japonesa. 

 Só com isso já é o suficiente para mostrar do que estamos 

falando. Nada mais do que uma boa história de fantasia som-

bria. Sombrio em um nível que fico admirado. Pois está sendo 

lançado na Jump semanalmente. Num mundo que tem helicop-

ter parent de sobra, e se algo não for a favor dela, já manda 

aquela rajada de reclamação sem pé nem cabeça (Na qual na 

cabeça dela faz todo o sentido). Entrando em mais detalhes, as configurações são muito detalhadas. Ob-

viamente, as configurações dos personagens também são muito detalhadas. Se desenhasse um gráfico e 

correlacionasse elas, seriam brutalmente complicado. Mais do que aparenta, mas é muito fácil de ler, pois 

o ritmo é bom. Se bem que é sombrio. Vou repetir, é sombrio. Então, aos impacientezinhos, o manga es-

tá sendo lançado semanalmente pela Jump, para que você possa lê-la. Se você é o tipo de pessoa que 

quer assistir o anime, você vai ter que esperar até outubro! O.K.?  

 

Como sempre amarrei com muita força, mas conseguiram divertir?  

Mês que vem falarei sobre o "Anikoi" do Gotsubo X Kyuji Sensei. Claro, caso não ocorra nada. 

Bem, então, até a próxima!! 


