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RESUMO: Construir a si mesmo como uma identidade inserida em um contexto social é um processo que supõe 
lidar com as diversas configurações de poder presentes na sociedade. Quando se é um migrante, esse processo 
pode se revelar particularmente penoso, pois é preciso lidar com suas próprias demandas em enfrentamento com 
as de seu grupo, no sentido de se manter fiel a sua origem cultural, ao mesmo tempo em que se é chamado a se 
integrar totalmente na cultura em que está agora inserido. É a partir dessas considerações que se pretende 
analisar O Chinês Americano, narrativa gráfica ficcional, mas de contornos autobiográficos, escrito por Gene 
Yang, um norte-americano de origem asiática, destacando a forma como esse texto se desenvolve em narrativas 
que se entrelaçam e revelam facetas diversas de uma identidade fragmentada em um contexto de migração. Serão 
fundamentais para essa análise os estudos sobre cultura, identidade e migração de Geertz, Bourdieu, Goffman e 
Said, entre outros autores. 
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Sem os homens certamente não haveria cultura, mas, de 
forma semelhante e muito significativamente, sem cultura 
não haveria homens. (Clifford Geertz) 

 

 

 O ser humano, em seu processo de construção de si, estabelece sua identidade a partir 

da cultura em que está inserido. Assim, a cultura tem um importante papel estruturador do 

homem e, consequentemente, da sociedade em que este se encontra. Mais do que um 

elemento de que se apropria o homem em seu desenvolvimento, a cultura é seu próprio 

constituinte:  

 
Não dirigido por padrões culturais — sistemas organizados de símbolos significantes — o 
comportamento do homem seria virtualmente ingovernável, um simples caos de atos sem sentido e de 
explosões emocionais, e sua experiência não teria praticamente qualquer forma. A cultura, a totalidade 
acumulada de tais padrões, não é apenas um ornamento da existência humana, mas uma condição 
essencial para ela — a principal base de sua especificidade. (GEERTZ, 1978, p. 59) 

 

 No entanto, os padrões culturais constituem, em si mesmos, um campo de embate em 

que forças sociais se enfrentam. Construir a si mesmo como uma identidade inserida em um 

contexto social é um processo que supõe lidar com as diversas configurações de poder 

presentes na sociedade. Dominantes e dominados, inseridos em um campo simbólico, se 

encontram diante do poder que é conferido ao dominante, e que permite a ele construir a 

representação de si mesmo e, por contraposição, construir também a representação do 
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dominado. O dominante outorgar-se, por esse processo, a autoridade necessária para o 

exercício pleno da violência simbólica: “violência que se exerce com a cumplicidade tácita 

dos que a sofrem e também, com freqüência, dos que a exercem, na medida em que uns e 

outros freqüentemente são inconscientes de exercê-la ou de sofrê-la.” (BOURDIEU, 1997, 

p.7-8). Dessa forma, essa autoridade simbólica permitirá ao dominador não só falar pelo 

dominado, mas traçar definições dele próprio e do outro – marcas de distinção – que acabam 

por se tornarem “naturais”, tornando a violência simbólica dificilmente perceptível. 

 Este processo é ainda mais penoso quando se estabelece em contexto de migração. A 

imigração, como retratada por Said, traz uma perda no sentido de identidade, pois o imigrante 

traz consigo uma herança cultural que o define, muitas vezes inviabilizando sua integração à 

nova cultura. Por outro lado, a integração a uma nova cultura pode se revelar também 

dolorosa, pois é preciso abrir mão da cultura na qual se construiu sua própria identidade. 

Afirma Said sobre a condição de exílio, que faz parte da experiência do imigrante: 

 
O exílio nos compele estranhamente a pensar sobre ele, mas é terrível de experienciar. Ele é uma fratura 
incurável entre um ser humano e um lugar natal, entre o eu e seu verdadeiro lar: sua tristeza essencial 
jamais pode ser superada. E, embora seja verdade que a literatura e a história contêm episódios 
heróicos, românticos, gloriosos e até triunfais da vida de um exilado, eles não são mais do que esforços 
para superar a dor mutiladora da separação. As realizações do exílio são permanentemente minadas pela 
perda de algo deixado para trás para sempre. (SAID, 2003, p.46) 

 

 Nesse impasse, o imigrante sofre ainda mais quando sua cultura, a partir de um poder 

simbólico exercido pelo grupo dominante do local para o qual imigrou, representa uma 

desvalorização dele no novo contexto, o que leva a um processo de estigmatização. Afinal, o 

imigrante que se constituiu em sua própria cultura se vê na situação de conviver em um novo 

grupo social em que sua cultura é desacreditada e necessita conhecer a cultura valorizada do 

outro, sem, no entanto poder internalizá-la por completo, já que o processo de construção de 

si foi feito em sua própria cultura. Sua própria identidade fica assim comprometida 

irremediavelmente, posto que ela está intrinsecamente associada às marcas de distinção.  

 Já para os imigrantes de 2ª. geração, filhos e filhas de imigrantes que nasceram no 

local para o qual seus pais imigraram, o próprio processo de construção de sua identidade é 

problemático. Sua identidade deverá se construir a partir do contato de duas culturas 

diferentes e que, muitas vezes, não se aceitam mutuamente, embora dividam o mesmo espaço. 

Considerando que as representações construídas pelo grupo dominante, no que se refere aos 

grupos de cultura diferente da dele, têm por objetivo desvalorizar aqueles que a eles 

pertencem, construindo uma imagem desacreditada, muitas vezes exótica, dessa cultura, é 
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possível perceber que o imigrante de 2ª. geração enfrenta um impasse: a pressão pelo 

aculturamento é enorme, assim como a pressão de seu grupo de origem para que ele se 

mantenha fiel à cultura de suas raízes.  

 Além disso, é importante destacar que esse processo de construção de identidade, 

entendida como “esse ser percebido que existe fundamentalmente pelo reconhecimento dos 

outros” (BOURDIEU, 2001, p.117) passa por uma necessidade de aceitação por parte do 

grupo em que ele está inserido, necessidade essa agravada quando ocorre dentro de um 

contexto de formação da personalidade, ou seja, justamente no período de infância e de 

adolescência, em que o indivíduo revela-se ainda mais frágil emocionalmente. 

 Dessa forma, para os imigrantes de 2ª. geração, a estigmatização é especialmente 

cruel: herdam o estigma de suas origens, enquanto se constroem em uma  cultura que é lhe é 

hostil. Considerando a afirmação de Goffman de que: “Por definição, é claro, acreditamos que 

alguém com um estigma não seja completamente humano. Com base nisso, fazemos vários 

tipos de discriminações, através das quais efetivamente, e muitas vezes sem pensar, reduzimos 

suas chances de vida” (2008, p.15), fica evidente que o processo de desvalorização do eu dos 

imigrantes de 2ª. geração tende a se aprofundar e se transformar em uma fratura. 

 Se pensarmos ainda em “identidade do ‘eu’ ou identidade ‘experimentada’, ou seja, o 

sentido subjetivo de sua própria situação e sua própria continuidade e caráter que um 

indivíduo vem a obter como resultado de suas várias experiências sociais” (GOFFMAN, 

2008, p. 116), é natural que o imigrante de 2ª. geração busque superar essa fratura, integrando 

experiências de ambas as culturas. Afinal, “o indivíduo constrói a imagem que tem de si 

próprio a partir do mesmo material do qual as outras pessoas já construíram a sua 

identificação pessoal e social, mas ele tem uma considerável liberdade em relação àquilo que 

elabora.” (GOFFMAN, 2008, p. 117). Sendo assim, o imigrante de 2ª. geração busca construir 

amálgamas de suas experiências com as duas culturas, que permitam a ele reconstruir sua 

identidade do eu. É nesse contexto, entre fraturas e amálgamas, que se insere o livro O Chinês 

Americano de Gene Yang. 

 

O Chinês Americano 

 

 O Chinês Americano é uma narrativa gráfica de autoria de Gene Yang, escritor e 

desenhista norte-americano, nascido em 1973 na Califórnia, cujos pais são imigrantes de 

origem asiática. Essa narrativa foi indicada ao National Book Award que é, junto com o 

Prêmio Pulitzer, um dos mais importantes prêmios literários dos EUA, dado anualmente aos 
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melhores livros escritos por cidadãos norte-americanos vivos, e ganhou o prêmio Michael L. 

Printz Award, prêmio literário norte-americano voltado para a literatura jovem, sendo o 

primeira narrativa gráfica a recebê-lo. 

 A proposta do livro, segundo o próprio autor em entrevista veiculada em 2007, no 

Cybils (Children’s and Young Adults Bloggers’ Literary Awards), era a de fazer uma 

narrativa que ilustrasse experiências recorrentes aos adolescentes e crianças da mesma origem 

que a dele. Assim, mais do que um texto de conteúdo autobiográfico, Gene Yang construiu 

personagens e situações que representam fatos e pessoas de uma realidade com a qual boa 

parte da comunidade asiática nos Estados Unidos precisa lidar.  

 Em O Chinês Americano, histórias se entrelaçam: O Rei Macaco que não quer ser 

macaco, o pequeno Jin Wang que quer ser visto como americano, Danny que renega sua 

herança chinesa, Chin-Kee que adora os Estados Unidos. Todas elas nos falam de identidade. 

Todas elas são contadas e recontadas, revistas a cada passo que avançamos no livro. 

 O enredo se desenvolve basicamente em três narrativas que surgem como paralelas no 

início do livro. O livro começa com a história do Rei Macaco, revelando sua trajetória no 

esforço despendido por ele no sentido de tornar-se um deus, assumindo uma postura de 

negação de sua condição de macaco, condição essa que o inferioriza diante dos demais 

deuses. 

 A segunda linha narrativa traz a história de um menino, Jin Wang, que depois de 

morar em Chinatown, muda-se para outro local e se vê na situação de enfrentar a 

discriminação por sua descendência asiática, apesar de sua condição de norte-americano por 

nascimento. Há um esforço deliberado de Jim para assimilar a cultura norte-americana e, com 

isso, criar condições para ser aceito na escola por seus colegas, levando-o a afastar-se de seu 

melhor amigo, também de descendência chinesa, Wei – Chen Sun. 

 Há ainda a história de Danny, um adolescente aparentemente integrado na 

comunidade, depois de abrir mão de sua origem étnica, que sofre com as visitas de um primo 

chinês, Chin-Kee, que porta todos os sinais de estigma que são culturalmente atribuídos aos 

chineses.  

 Essas histórias se entrelaçam no final do livro quando descobrimos que Jin e Danny 

são a mesma pessoa e que o primo Chin-kee é o Rei Macaco. Essas duas revelações têm um 

grande impacto no personagem de Jin, que termina o livro em busca de reestabelecer contato 

com seu amigo de infância, Wei-Chen Sun, que ele descobre ser o filho do Rei Macaco, 

desiludido com os seres humanos. 
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 A partir desse enredo, que trata de estereótipos e dilemas, essa narrativa gráfica busca 

lidar com a questão da identidade de norte-americanos de origem asiática, da necessidade de 

aceitação e da construção do eu em contexto de migração. Afirma Yang, em entrevista 

veiculada em Katika Review – 2007, que “Nós, americanos de origem asiática, tendemos a 

nos ver em uma situação em que não nos encaixamos na nossa cultura de origem e não nos 

encaixamos na cultura em que nos encontramos. Sendo assim, essa idéia de um propósito é 

muito poderosa e era isso que eu queria explorar”. Assim, entre fraturas e amálgamas, o 

imigrante de 2ª. geração enfrenta situações em que é preciso tomar decisões, fazer escolhas. 

 Se para uma narrativa gráfica ser bem sucedida, conforme destaca Eisner em 

Narrativas Gráficas (2008), é imprescindível que imagem e diálogo apóiem um ao outro, 

permitindo que a leitura de ambos construa um significado partilhado, então é natural que 

essas mesmas questões também estejam codificadas no projeto gráfico de O Chinês 

Americano.  

 Dessa forma, nesse livro, a arte seqüencial de tradição norte-americana recebe aqui um 

tratamento de nuances chinesas: é possível perceber o uso de cores naturais de origem vegetal 

ou mineral, marcadamente o vermelho, o amarelo, e ainda suas combinações com destaque 

para o laranja e o marrom, juntamente com a forte presença do preto, evitando cores saturadas 

comuns na arte ocidental, e optando, assim, por cores esmaltadas ou suavizadas como se 

fossem “aquareladas”, próprias da arte chinesa tradicional.  

 A imagem é posicionada no centro de uma página em branco, o que aproxima os 

quadrinhos à pintura chinesa que se utiliza do fundo branco como recurso estilístico. Há ainda 

a presença do selo vermelho, semelhante aos selos de cera, no alto de cada página, 

combinando, assim, a arte gráfica com a caligrafia: nos trechos em que temos a trajetória do 

rei macaco, por exemplo, há a presença do ideograma que o representa. Essa combinação 

entre pintura e caligrafia é também marca da pintura tradicional chinesa. 

 

O Rei Macaco 

 

 A figura do Rei Macaco é um elemento importante da cultura asiática. Há diversas 

histórias e lendas envolvendo o Rei Macaco. A mais famosa delas é Jornada ao Oeste, que 

surge por volta do século X e que toma sua forma escrita no século XVI por Wu Cheng’en, 

baseada na história real de um monge que vai à Índia em busca de textos sagrados budistas. A 

narrativa Jornada ao Oeste, que trata dessa viagem em que o Rei Macaco se torna discípulo 

desse monge e é chamado a acompanhá-lo e protegê-lo na sua jornada para a Índia, é quase 
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tão importante para a comunidade asiática, marcadamente a chinesa, quanto a Odisséia e a 

Ilíada de Homero ou a Demanda do Santo Graal, na cultura ocidental. Em uma narrativa 

épica, marcada por grandes aventuras e uma mitologia própria, Jornada ao Oeste se constrói 

em uma sequência de histórias em que o Rei Macaco, juntamente com um demônio porco e 

um demônio do rio, defendem o monge de demônios que querem se alimentar dele para assim 

tornarem-se imortais. 

 Simbolicamente, podemos traçar um paralelo dessa narrativa com a trajetória do 

imigrante asiático, pois este também parte para uma “jornada ao oeste”, uma experiência de se 

construir no universo da cultura ocidental, enquanto defende sua própria cultura em relação 

aos perigos inerentes a esse processo. E é também a jornada de construção de uma identidade 

do eu para o imigrante de 2ª. geração, na medida em que sua “jornada ao oeste” é uma 

descoberta da sua própria condição de pertencer a duas culturas diferentes, de “ser deus” e de 

“ser macaco”. 

 Nossa leitura irá centrar-se exatamente na trajetória do Rei Macaco. Embora seja 

evidente que o estudo das demais linhas narrativas é fundamental para uma visão mais 

completa da obra, bem como a análise da forma como elas se combinam, essa análise mais 

abrangente supõe um trabalho mais extenso, que não se aplica a esse artigo. Além disso, nossa 

opção se refere fundamentalmente à possibilidade de pontuar, a partir dessa linha narrativa, 

que perpassa todo o romance e que associa vivências importantes para a construção de uma 

identidade à fantasia de uma lenda asiática, como alguns elementos específicos dessa cultura 

são utilizados no livro. 

 Nesse texto, portanto, nos propomos a destacar algumas das situações de fraturas e de 

amálgamas em que se constroem os personagens e o enredo. Elementos tais como formatos de 

letras, enquadramento, cores e formas, que compõem a dimensão gráfica dessa narrativa, 

também serão destacados, na medida em que eles estiverem diretamente associados a essas 

situações. 

 

Fraturas e amálgamas 

 

 A trajetória do Rei Macaco no livro está marcada por fraturas: dicotomias em que a 

identidade se divide em oposições. Já na folha de rosto do livro, a primeira imagem que 

vemos é a representação de uma dicotomia importante nesta narrativa: de um lado, o 

sorridente Chin-kee, estereótipo do asiático; de outro, o irado Rei Macaco, símbolo da cultura 
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asiática. Se Chin-kee apresenta uma postura de aceitação, a do Rei Macaco é a do confronto 

(Figura 1). 

 

 
Figura 1 
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 A narrativa centrada na figura do Rei Macaco se desenvolve em três capítulos 

intercalados com os que destacam a trajetória dos outros personagens, culminando com sua 

aparição no último capítulo, em que há o entrelaçamento das linhas narrativas.  

O Rei Macaco surge já nas primeiras páginas do livro, ocupando o primeiro capítulo. 

Seu nascimento revela sua condição de inadequação aos padrões: ele nasce como uma 

divindade, a partir de uma fratura, uma pedra que se abre. Mas, embora nasça como uma 

divindade, ele não tem o status de uma: falta-lhe a imortalidade.  

 O fato de ele se manter por um período dentro do seu próprio meio, já que depois de 

expulsar o Espírito do Tigre, ele estabelece seu reinado entre os macacos que afluem para a 

Montanha Flor e Fruto, mantém-no, de certa forma, protegido dessa sua condição de 

inadequação. Goffman (2008) refere-se a essa situação de um estigma que é ignorado por um 

tempo pelo fato de o estigmatizado viver em um ambiente controlado em que o estigma não é 

ressaltado. Ele destaca o fato de que, nessas condições, o “momento crítico na vida do 

indivíduo protegido, aquele em que o círculo doméstico não pode mais protegê-lo, varia 

segundo a classe social, lugar de residência e tipo de estigma mas, em cada caso, a sua 

aparição dará origem a uma experiência moral”. (GOFFMAN, 2008, p. 41) 

 No caso do Rei Macaco, essa “experiência moral” ocorre na tentativa de entrar na festa 

dos céus. Estão lá deuses, deusas, demônios e espíritos. O Rei Macaco, nesse momento, já 

conquistou a imortalidade com disciplina, esforço e sacrifício, ao dominar as quatro principais 

disciplinas celestes do kung-fu, além de várias outras capacidades especiais. São essas 

disciplinas que o capacitam a chegar até a festa: seus “sentidos celestiais” ouvem a música e 

farejam o perfume do vinho da festa. Em sua “nuvem de montar”, ele chega voando até o céu. 

 Depois de aguardar ansiosamente na fila de entrada, o Rei Macaco é informado pelos 

guardas, de forma irônica, de que não podem deixá-lo entrar. O motivo: ele está sem sapatos. 

A isso replica o Rei Macaco que ele tem o direito de entrar por sua condição de divindade. E 

outro motivo se impõe: “Olha. O senhor até pode ser uma divindade – mas continua sendo 

um macaco.” (YANG, 2009, p. 15) 

 Aqui fica evidente o uso do poder simbólico: o que está em jogo não é o fato de ele ser 

ou não ser uma divindade. Afinal, na primeira página, somos informados que há ali não só 

divindades, como demônios e espíritos. Nem mesmo de ser ou não ser um macaco, já que há 

outras divindades com formato de animais. O fato é que ele não faz parte da festa, pois não 

compartilha do poder conferido aos que estão nela, e que permite a esses definir as 

características que vão constituir um estigma.  
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 Dessa forma, exposto, o Rei Macaco é alvo de risadas e humilhado: “O Rei Macaco 

estava absolutamente constrangido. Estava tão constrangido, na verdade, que quase foi 

embora, sem dizer uma palavra.” (YANG, 2009, p. 15) As imagens reforçam essa situação: 

o Rei Macaco fica cada vez menor nos quadrinhos até o fim da página, em que ele se encontra 

confinado no quadrinho menor e mais escuro (Figura 2). 

 

 
Figura 2 
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 No entanto, ao viramos à página, estamos diante da reação do Rei Macaco. Ao 

confinamento a que está exposto, ele reage com violência, quase uma “ira santa”. À 

impossibilidade de expressão de seu constrangimento, ele só encontra uma palavra para dizer: 

“Morram!” (YANG, 2009, p.15). Nesse momento, ele se insurge contra a humilhação, 

utilizando-se de suas habilidades para agredir violentamente aqueles que o impedem de 

participar da festa. Com isso, ele ressurge em tamanho grande nos próximos quadrinhos, já no 

final da luta (Figura 3). 

 
Figura 3 
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 Mas, se acreditamos que o Rei Macaco, com essa vitória, superou a má recepção que 

recebeu dos deuses na festa, descobrimos que, na verdade, essa experiência afetou-o 

profundamente. Ao viramos a página novamente, vemos um Rei Macaco derrotado, 

profundamente consciente do seu estigma. Ao chegar ao seu reino, já não se sente rei. Sua 

condição de macaco, que antes não era relevante, é agora primordial. A aceitação de sua 

condição de divindade que antes era tomada como certa por ele, agora depende de ele superar 

sua condição de macaco. A página escura reflete seu estado mental, seu isolamento. Temos 

acesso aos seus pensamentos, mas a palavra lhe foi roubada. No último quadrinho, lá está o 

Rei Macaco, sentado na completa escuridão (Figura 04). 
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Figura 4 

 

 Diante da experiência do estigma, O Rei Macaco é tomado, por sentimentos 

conflitantes: 
Qualquer homem que não consegue preencher um desses requisitos ver-se-á, provavelmente - pelo 
menos em alguns momentos - como indigno, incompleto e inferior; em alguns momentos, 
provavelmente, ele se encobrirá e em outros é possível que perceba que está sendo apologético e 
agressivo quanto a aspectos conhecidos de si próprio que sabe serem, provavelmente, considerados 
indesejáveis. (Goffman, 2008, p.139) 
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 Se antes o próprio nascimento do Rei Macaco representava uma fratura, o processo de 

conscientização do estigma que carrega, a partir da violência simbólica a que foi submetido, 

torna sua percepção de ser o outro, de ser diferente, ainda mais dolorosa. Agora, há uma 

fratura exposta. 

 No segundo trecho da trajetória do Rei Macaco, que corresponde ao quarto capítulo, 

vemos as conseqüências da experiência do estigma. A primeira decisão do Rei Macaco, no dia 

seguinte ao da festa, é decretar que todos os macacos terão de usar sapatos. A necessidade de 

se antecipar às exigências que lhe foram feitas na festa, resulta em uma cena cômica quando 

imposta aos demais macacos, seus súditos (Figura 5). 

 Depois de dar ordens para não ser perturbado, trancafia-se por 40 dias em seus 

aposentos reais no intuito de estudar o kung-fu ainda mais fervorosamente. Aqui já se faz 

sentir a influência que a religião cristã tem como elemento de amálgama: são também 

quarenta dias de reclusão e meditação por que passam Moisés e Elias nas montanhas e Cristo 

no deserto. 

 Após esse período de meditação e estudo, o Rei Macaco passa a dominar diversas 

outras disciplinas, incluindo a de mudança de forma. Com ela, altera sua forma para uma mais 

humana, o que causa espanto e estranhamento junto a seus súditos. 

 A reação dos outros macacos é muito interessante para o nosso estudo. Como macacos 

que não se questionam sobre sua condição, eles têm dificuldade em compreender as decisões 

do Rei Macaco. Se antes, ele agia em favor dos macacos, agora não se ocupa mais do bem-

estar deles. Mas as mudanças que ele conquistou com tanta dedicação e que lhe parecem tão 

profundas, são vistas pelos outros macacos como pequenas alterações “cosméticas”. Dois 

macacos comentam: “Novo corte de cabelo?” (YANG, 2009, p.59). 
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Figura 5 

 

 Qual a intenção do Rei Macaco com essas mudanças? O que ele pretende com elas? A 

esse respeito, afirma Goffman:  
“Em alguns casos lhe seria possível tentar corrigir diretamente o que considera a base objetiva de seu 
defeito, tal como quando uma pessoa fisicamente deformada se submete a uma cirurgia plástica (...) O 
indivíduo estigmatizado pode, também, tentar corrigir a sua condição de maneira indireta, dedicando 
um grande esforço individual ao domínio de áreas de atividade consideradas, geralmente, como 
fechadas, por motivos físicos e circunstanciais, a pessoas com o seu defeito. (GOFFMAN, 2008, p. 18-
19) 
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 Essas decisões do Rei Macaco são, portanto, frutos de uma tentativa de “corrigir seu 

defeito”, em que muitos estigmatizados investem suas energias. Ao modificar sua forma, usar 

sapatos, dominar as disciplinas do kung-fu, o Rei Macaco tenta consertar o que há de “errado” 

nele (segundo os parâmetros pré-fixados pelos detentores do poder). É importante perceber 

que o aprendizado do kung-fu, que antes era uma atividade de mero prazer pessoal, agora se 

torna uma “arma” contra àqueles que o estigmatizam.  

 O lamentável dessa situação é que mesmo quando “tal conserto é possível, o que 

freqüentemente ocorre não é a aquisição de um status completamente normal, mas uma 

transformação do ego: alguém que tinha um defeito particular se transforma em alguém que 

tem provas de tê-lo corrigido.” (GOFFMAN, 2008, p. 18-19) Sendo assim, a identidade do eu 

está já profundamente comprometida. 

 Tão logo ele sai do seu retiro, os macacos lhe entregam um aviso de que ele foi 

condenado à morte por ter invadido o céu. Ao recebê-lo, o Rei Macaco, convicto de que, 

“consertado”, afinal passou a ter o direito de divindade, só pode considerar a sentença como 

um erro. Ele agora não é mais o Rei Macaco, ele não é nem mesmo um macaco. Ele agora se 

auto-denomina o “grande sábio, um igual nos céus”. Ele se sente tão grande e importante, que 

nem cabe no quadrinho. (Figura 6) 

 Os macacos continuam a ver o macaco que ele é, oferecem-lhe uma banana, mas ele 

nem responde. Ele está de saída, na missão de anunciar seu novo nome a todo o céu. Nem 

mesmo percebe o ridículo da situação quando se depara com um de seus súditos que está 

usando os sapatos, que ele decretou de uso obrigatório a todos os macacos, nas orelhas e não 

nos pés.  
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Figura 6 

 

 Parte o Rei Macaco ao encontro de outros deuses para proclamar sua nova condição de 

“não-macaco”. No entanto, nenhum deles aceita essa situação, o que provoca sua ira. Afirma 

ele que “todos eles precisaram ser persuadidos”. (Figura 7) 
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Figura 7 

 

Persuadir, assim, transforma-se na aceitação por parte dos deuses a partir da submissão física 

que o Rei Macaco lhes impõe. (Figura 8) 
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Figura 8 

 

A respeito dessa agressividade, Goffman afirma: 
Em vez de se retrair, o indivíduo estigmatizado pode tentar aproximar-se de contatos mistos com 
agressividade; mas isso pode provocar nos outros uma série de respostas desagradáveis. Pode-se 
acrescentar que a pessoa estigmatizada algumas vezes vacila entre o retraimento e a agressividade, 
correndo de um para a outra, tornando manifesta, assim, uma modalidade fundamental na qual a 
interação face-to-face pode tornar-se muito violenta. (GOFFMAN, 2008, p.27) 
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A essa agressividade impõe-se um enfrentamento. Os deuses pedem aos emissários de Tze-

yo-tzuh que o informem do que está acontecendo para que ele possa dar uma solução. É 

importante destacar que na lenda oriental, O Rei Macaco será punido por sua desobediência, 

pois ele havia invadido o parque celestial e comido dos frutos da imortalidade. Já o Rei 

Macaco desta narrativa gráfica enfrentará a questão de sua identidade: ele se nega a ser 

macaco e, consequentemente, vivenciar o estigma reservado a ele. 

 O encontro com Tze-yo-tzuh reafirma a presença da religião cristã como elemento de 

amálgama: enquanto nos é dado conhecer Tze-yo-tzuh, “Ele que é”, o máximo criador, 

estamos diante não de um deus oriental, mas do Deus cristão, o todo onipotente. Na cultura 

oriental, embora haja muitos deuses, não há um criador, um deus que se sobreponha a todos 

os outros. No livro, o nome de Tze-yo-tzuh é traduzido como “Ele que é”. Essa expressão, no 

entanto, remete diretamente a uma passagem da bíblia cristã: “E disse Deus a Moisés: EU 

SOU O QUE SOU. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: EU SOU me enviou a vós.” 

(Êxodo. 3,14). 

 Afirma ainda Tze-Yo-Tzuh que: Eu sou Tze-Yo-Tzuh. Tudo o que criei – toda a 

existência – permanece para sempre ao alcance da minha mão. Você foi criado por mim, 

portanto não pode escapar do meu alcance. (YANG, 2009, p.70)  Com a decisão de provar 

que ele pode fugir ao alcance da mão de Tze-yo-tzuh, o Rei Macaco voa para além dos limites 

da própria realidade. Lá encontra 5 pilares de ouro, nos quais grava seu nome e nas quais 

ainda urina, cheio de si. Mas ao retornar ao encontro de Tze-yo-tzuh, descobre que os 5 

pilares de ouro eram, na verdade, os 5 dedos deste. Aqui vale ressaltar que o texto apresenta 

um toque de ironia, já que o narrador chama-o de “grande sábio” durante todo o seu trajeto de 

ida e de volta, para que Tze-yo-tzuh diga: “Chegue mais perto, macaquinho, e dê uma olhada 

na minha mão.” (YANG, 2009, p.77) 

 Se buscarmos um novo sinal de amálgama, de uma ligação desse episódio com a 

religião cristã, é possível considerar que exista uma relação entre os 5 pilares de ouro e os 

dedos de Deus e a referência na bíblia cristão, aos 5 pilares de ouro que sustentam a porta do 

Tabernáculo (Êxodo 26, 36-37), símbolo da ligação entre os homens e Deus, significando a 

morada de Deus entre os homens e também o mundo espiritual. 
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Esse amálgama fica ainda mais evidente no momento em que Tze-yo-tzuh faz uso de 

expressões bem similares às palavras de trecho do Salmo 139, transcrito a seguir, e que pode 

ser comparado com as falas de Tze-yo-tzuh: 

 

 
Senhor, tu me sondaste, e me conheces.  
Tu conheces o meu assentar e o meu levantar; 
de longe entendes o meu pensamento.  
Cercas o meu andar, e o meu deitar,  
e conheces todos os meus caminhos. 
Sem que haja uma palavra na minha língua,  
eis que, ó Senhor, tudo conheces.  
Tu me cercaste em volta; 
e puseste sobre mim a tua mão.  
Tal ciência é para mim maravilhosíssima;  
tão alta que não a posso atingir.  
Para onde me irei do teu Espírito, 
ou para onde fugirei da tua face?  
Se subir ao céu, tu aí estás;  
se fizer no Seol a minha cama, 
eis que tu ali estás também.  
Se tomar as asas da alva,  
se habitar nas extremidades do mar, 
até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. 
Se disser: Decerto que as trevas me encobrirão;  
então a noite será luz à roda de mim. 
Nem ainda as trevas me escondem de ti, 
mas a noite resplandece como o dia; 
as trevas e a luz são para ti a mesma cousa. 
Pois tu possuíste os meus rins; 
entreteceste-me no ventre de minha mãe.  
Eu te louvarei, porque de um modo tão terrível 
e tão maravilhoso fui formado; 
maravilhosas são as tuas obras, 
e a minha alma o sabe muito bem.  
Os meus ossos não te foram encobertos, 
quando no oculto fui formado, 
e esmeradamente tecido como nas profundezas da terra.  
Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, 
E no teu livro todas estas cousas foram escritas; 
As quais iam sendo dia a dia formadas, 
Quando nem ainda uma delas havia. 
(Salmos 139, 1-16) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Eu sou Tze-Yo-Tzuh. Eu fui, sou e sempre 
serei. Investiguei sua alma, macaquinho. 
Conheço os seus pensamentos mais secretos. 
Sei quando se senta e quando se levanta, 
quando viaja e quando descansa. Antes 
mesmo que uma palavra lhe venha à boca, eu 
já sei qual será. Meus olhos já viram todos os 
seus dias. 
 
Onde é que você acha que poderia se 
esconder de mim? Como escaparia da minha 
presença? 
 
Estou nas alturas do céu... e nas profundezas 
do mundo subterrâneo. 
 
Mesmo no fim de tudo que existe, minha 
mão está lá, segurando você com firmeza. 
 
Fui eu que formei seu ser mais íntimo, eu o 
entrelacei dentro do útero daquela pedra. Eu 
fiz você com respeito e assombro, porque 
assombrosas são todas as minhas obras. 
(YANG, 2009, p.80) 
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 É esse criador que, ao revelar sua condição de onipotência, obriga o Rei Macaco a 

se confrontar com sua realidade. O fato de ele dominar todas as disciplinas do kung-fu e 

poder ser considerado um deus como os outros, não pode apagar um elemento fundamental 

de sua identidade: o de ser macaco. Aqui, podemos traçar algumas considerações 

interessantes: o próprio fato de ele se esforçar para deixar de ser um macaco não é uma 

forma de se deixar dominar por aqueles que definiram um estigma para os que 

compartilham dessa condição? Não é aceitar a violência simbólica que o faz se 

descaracterizar para atender a demanda dos grupos dominantes? Aceitar sua condição de 

macaco não pode se configurar, nesse sentido, como uma libertação dessa imposição e um 

começo de enfrentamento da própria condição de estigmatizado? Assim, voltando à idéia 

de imigração, não é a partir do momento em que o imigrante de 2ª. geração aceita sua 

herança cultural que este pode fazer frente ao processo de estigmatização a que é 

submetido? 

 Destaca-se ainda aqui o fato de que esses amálgamas partem de uma opção por um 

elemento de fundamental importância na cultura ocidental, a religião cristã, sem renegar 

elementos culturais de sua condição de filho de imigrante. 

 No final desse trecho, vemos que a não aceitação de sua condição de macaco irá lhe 

custar caro. Diante da sua teimosia, Tze-yo-tzuh determina que o Rei Macaco fique preso 

debaixo de uma montanha até que mude de idéia. 

 Chegamos então à terceira parte da narrativa do Rei Macaco, que compreende o 

sétimo capítulo, quando ele é chamado a participar da jornada ao Oeste junto ao monge 

Wong Lai-Tsao. É preciso destaca aqui que o monge escolhido para essa peregrinação por 

Tze-yo-tzuh não é o monge que medita, que prega ou que jejua, mas aquele que pratica a 

caridade. Nesse sentido, é possível que o autor esteja valorizando uma mensagem cristã 

que se sobrepõe às qualidades advindas das práticas religiosas e culturais muito valorizadas 

na cultura oriental, embora o conceito de humildade e de aceitação seja comum a ambas, 

bem como a condição de mentor e discípulo. (Figuras 9 e 10) 
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Figura 9 
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Figura 10 
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 Inicialmente, ele é bastante agressivo com o monge, pois ainda não alterou sua 

visão do mundo e de si mesmo, mesmo após ficar embaixo da montanha por 500 anos. 

Assim, mostra-se refratário a essa proposta, pois deve se curvar ao monge Wong Lai-Tsao, 

aceitando ser seu discípulo, e abrir mão do uso do kung-fu para, assim, retomar sua 

condição de macaco. Há uma montanha que o mantém prisioneiro e são a aceitação e a 

humildade, que devem fazer parte do aprendizado do Rei Macaco, as condições para que 

ele possa sair da inércia em que se encontra e acompanhar o monge na sua jornada. Sua 

participação nessa jornada é uma determinação de Tze-yo-tzuh, o todo poderoso, uma 

oportunidade para o Rei Macaco provar o que aprendeu. 

 Há entre o monge e o Rei Macaco uma discussão sobre o que é a natureza de 

ambos, e de como a aceitação e a humildade podem levar a liberdade, tanto quanto a 

compreensão de sua missão divina. Mas é a percepção de que sua natureza não é a de ser 

prisioneiro eterno e a compreensão de que proteger o monge é, no final das contas, a 

possibilidade de utilizar seu conhecimento adquirido em seus estudos do kung-fu, que o 

fazem voltar à forma de macaco, e lutar contra os demônios que perseguem o monge, 

conforme se vê na Figura 11.  

A questão da liberdade é um elemento importante nesse trecho. O imigrante de 2º. 

geração se vê pressionado de ambos os lados: pela sua cultura de origem e pela cultura de 

onde nasceu. Mas são suas escolhas que vão determinar a realização ou não de seu destino, 

de seu propósito. Assim, inicia-se a peregrinação, não sem antes o monge lembrar ao rei 

Macaco que ele não precisará de sapatos nessa jornada.  

A imagem do Rei Macaco na Figura 12, amparando o monge em sua caminhada e 

deixando os sapatos, é a última imagem dessa parte e sugere que houve uma reconciliação 

do Rei Macaco com sua condição de macaco, enquanto assume sua condição de divindade 

na decisão de acompanhar o monge em sua jornada. 
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Figura 11 
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Figura 12 

 

 A última parte dessa trajetória se revela na fratura que se transfoma em amálgama: 

a dicotomia inicial entre Chin-kee e O Rei Macaco se dissolve. Afinal, no trecho final do 

livro, descobrimos que ambos são o mesmo personagem. Essa passagem é bastante 

significativa pois ao mesmo tempo que Chin-Kee, o estereótipo do chinês, revela-se em 

sua “verdadeira forma”, Danny, que é a representação do imigrante totalmente assimilado 
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pela cultura norte-americana, revela-se também em sua “verdadeira forma”: Jin. (Figuras 

13 e 14) 

 

 

 

 
Figura 13 
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Figura 14 

 

 Neste momento, o Rei Macaco e Jin se descobrem como partes de uma mesma 

herança cultural, em que aquele, com sua própria trajetória, busca iluminar a de Jin. É 

assim que o rei Macaco, que havia assumido a forma de Chin-kee, se apresenta: “Vim para 

servir como sua consciência – como um farol para a sua alma.” (YANG, 2009, p. 221) E 

é ainda o Rei Macaco que lhe dá o último conselho, retomando a questão da identidade que 

permeia toda a sua trajetória: “Sabe de uma coisa, Jin? Eu teria me poupado de ficar 
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quinhentos anos preso debaixo de uma montanha de pedra, caso tivesse percebido como é 

bom ser macaco.” (YANG, 2009, p.223) na Figura 15:  

 

 
Figura 15 

 

 A existência de um filho do Rei Macaco que deve enfrentar um Teste de Virtude 

para se tornar também um emissário de Tze-yo-Tzuh, o de morar no mundo dos mortais 

por 40 anos sem nunca se deixar levar pelos vícios humanos, e o fato de que esse filho se 
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torna amigo de infância de Jin, para depois se desencantar com os humanos e com a missão 

de servir a Tze-yo-Tzuh, não indica exatamente um final feliz. Mas o reencontro dos dois 

amigos, nos últimos quadrinhos, pode ser entendido como uma possibilidade de diálogo 

entre tantas facetas de uma mesma cultura, ao mesmo tempo em que se constrói uma 

identidade de amálgamas. (Figura 16) 

 

 
Figura 16 
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 Enfim, essa análise da trajetória do Rei Macaco na narrativa gráfica O Chinês 

Americano, embora se fixe em apenas uma das facetas do livro, revela-nos várias das 

questões que afligem os imigrantes e, em especial, os de 2ª. geração, em sua jornada de 

inserção na cultura na qual vive.  

E nunca é demais lembrar que, como afirma Said: 
Hoje em dia, ninguém é uma coisa só. Rótulos como indiano, mulher, muçulmano ou americano não 
passam de pontos de partida que, seguindo-se uma experiência concreta, mesmo que breve, logo ficam 
para trás. O imperialismo consolidou a mescla de culturas e identidades numa escala global. Mas seu pior e 
mais paradoxal legado foi permitir que as pessoas acreditassem que eram apenas, sobretudo, exclusivamente 
brancas, pretas, ocidentais ou orientais. No entanto, assim como os seres humanos fazem sua própria 
história, eles também fazem suas culturas e identidades étnicas. Não se pode negar a continuidade duradoura 
de longas tradições, de moradias constantes, idiomas nacionais e geografias culturais, mas parece não existir 
nenhuma razão, afora o medo e o preconceito, para continuar insistindo na separação e distinção entre eles, 
como se toda a existência humana se reduzisse a isso. A sobrevivência, de fato, está nas ligações entre as 
coisas; nos termos de Eliot, a realidade não pode ser privada dos “outros ecos [que] habitam o jardim”. 
(SAID, 1995, p.411) 
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