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Resumo 
 
O presente trabalho constitui-se em uma análise estética do anime Sword Art Online – 
licenciado pela A1 - Pictures, cujo objetivo é apresentar como se constrói um universo 
ficcional em uma mídia audiovisual a partir do enredo e seus desmembramentos. 
Partindo do princípio de que a obra em questão é uma adaptação literária, deve-se 
observar a influência da narrativa livresca na construção da mídia imagética, além de 
destacar suas particularidades. Deste modo, utilizamos os conceitos de categorias 
estéticas para validar a análise a ser construída. Entram em critérios de análise somente 
elementos como enredo e personagens, que estão diretamente ligados a peça de 
literatura. 
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1. Introdução 
 

A emoção em vê-los se entregarem ao beijo apaixonado é o ápice de um 

turbilhão de outras emoções das quais somos vítimas neste mundo imaginário, que 

parece ser tão real. Cada cena na tela do computador nos promove angústia, satisfação, 

ódio e apego ao infortúnio no qual as personagens estão submetidas. A cada frame nos 

tornamos cúmplices da estória. 

Esse é o universo dos animes4 — termo pelo qual os japoneses e o resto do 

mundo se referem às animações inspiradas nos traços do mangá. Quer seja comédia 

                                                 
1 Trabalho apresentado no IJ 04 – Comunicação Audiovisual do XVII Congresso de Ciências da 
Comunicação na Região Nordeste realizado de 02 a 04 de julho de 2015. 
2Aluno do 7º semestre do curso de Comunicação Social – Rádio e TV e integrante do Grupo de Pesquisa 
G-PEAC integrado ao Núcleo de Estudos e Estratégia em Comunicação – NECC e do Projeto Rádio Web 
Hibrida. e-mail: jeffersonsaylon@hotmail.com 
3Professora do Curso de Rádio e TV, coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Estratégia em Comunicação 
- NECC e do Grupo de Estudos e Estratégias Audiovisuais - G-PEAC, que desenvolve o Projeto Rádio 
Web Hibrida financiado pela Fundação e Amparo à Pesquisa no Maranhão - FAPEMA. Orientadora do 
trabalho. e-mail:roseferreira@uol.com.br. 
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romântica, drama, fantasia, ficção científica ou terror... Perpassando pelo ecchi
5
, seinen

6
 

e mahou shoujo
7, gêneros famosos da cultura nipônica de anime/mangás, os animes se 

apresentam como um recurso midiático de forte apelo e expressividade artística. No 

Brasil a oportunidade de consumo dessa mídia data os anos 1960 e se perpetua até hoje 

tendo sofrido mudanças na sua prática. Para Sandra Monte (2010) “a importância dos 

animês para a sociedade brasileira é praticamente incontestável. O grande sucesso de 

Cavaleiros do Zodíaco beneficiou não somente o comércio, mas também a disseminação 

da cultura pop japonesa”. 

Esse consumo pode ser de umprimeiro momento, através das grandes redes de 

televisão que compram o direito de exibição dessas produções e enxertam em suas 

grades de programações. Ou a partir do streaming possibilitado pela internet, que se 

promove a partir de sites oficiais8 ou pelo trabalho árduo (e, diga-se de passagem, 

ilegal) de fansubs
9, que usam das infinitas possibilidades da web para promover o que 

dentro do universo otaku
10 é denominado “direito ao acesso”.  

Essa enxurrada de informações práticas não está aqui à toa. Se você não 

conhecia ainda esta mídia, com certeza deve  estar agradecido pela oportunidade de 

“abrir seus horizontes”. Sobre o beijo apaixonado logo no início deste relato 

compreenda que se trata do que de mais significativo há na narrativa aqui a ser 

analisada nas linhas mais adiante. O desprendimento das emoções inerentes à leitura de 

Sword Art Online anime do gênero shounen
11, competem nesta análise estética de seu 

enredo, personagens e a aplicação dos conceitos de categorias estéticas para sua 

avaliação enquanto obra de arte. 

Por metodologia seguiremos as seguintes etapas: identificação do conceito de 

experiência estética, apresentação do autor, sinopse da obra, as suas personagens e as 

                                                                                                                                               
4Anime é uma forma de arte, especificamente animação, que inclui todos os gêneros encontrados no 
cinema, mas ele pode ser erroneamente classificado como um gênero. No Japão, o termo refere-se a todas 
as formas de animação do mundo inteiro.Os dicionários de língua inglesa definem anime como um "estilo 
de animação japonesa" ou como “um estilo de animação criado no Japão”. 
5O termo é associado principalmente com animes, mangás, ou jogos que apresentem a sensualidade como 
principal tema, em contraste com o termo hentai, usado para aqueles que apresentam sexo explícito. 
6É a definição dada aos mangás voltados para o público masculino entre os 20 a 40 anos. 
7Um subgênero de anime e mangá, mahou shoujo e um tipo de personagem feminina jovem com poderes 
mágicos. 
8 Para o caso do anime Sword Art Online o site www.crunchyroll.com/pt é a mídia oficial aqui no Brasil. 
9É uma palavra de origem inglesa, formada da contração de fan (fã) com subtitled (legendado), ou seja, 
legendado por fãs. Indica um grupo de fãs que colocam legendas em filmes ou série de TV de outra 
língua, sem autorizações dos criadores das obras, por conseguinte podendo ser de maneira ilegal. 
10É um termo usado no Japão e outros países para designar os fãs de animes e mangás. Entretanto, no 
Japão, o termo pode ser utilizado para designar um fã de qualquer coisa em um grande excesso. 
11Um gênero de mangá direcionado para o público jovem masculino.  
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principais cenas, e, em seguida, identificaremos as categorias presentes no anime 

analisando seus potenciais efeitos estéticos.  

 
 
2. A Experiência Estética  
 

“A experiência estética institui um afastamento radical dos domínios da 
segurança e da automaticidade a que estamos habituados na resolução das 
situações cujos fins são práticos e utilitários.” (SILVA, 2010, p. 52) 

 
Antes de qualquer aproximação com as categorias estéticas a serem feitas nesta 

análise, é de extrema importância saber do que realmente se trata a experiência estética. 

De início deve-se saber que Estética (enquanto disciplina ou conceito filosófico) é a 

percepção de sensações ofertadas pela arte e/ou a natureza. Um conhecimento que 

permuta razão e sentimento (sensível) para a criação de uma identificação do que está a 

nossa volta. Como tal, pode-se designar como uma “manifestação emocional” que, 

segundo Audemaro Taranto Goulart (Prepes / PUC Minas), são “uma cognição confusa 

que, embora claramente percebida, é pouco distinta quando confrontada com as claras 

diferenciações que o conhecimento lógico estabelece.” 

Visto isso, resta saber sobre a experiência estética em si. A cargo de 

compromisso para com o telespectador (que deverá ter domínio relevante do assunto 

para compreender as interpretações propostas por essa análise) entende-se por 

experiência estética uma estimulação em que a busca por resposta por parte do 

espectador — que para Tomás Gutierrez Alea (1984) está relacionada ao 

desprendimento do papel de espectador passivo-contemplativo, para um espectador 

ativo, que questiona a realidade presente no espetáculo (a obra de arte) exprimindo e 

transmitindo suas inquietações —, que se desprende do sentimento como único 

elemento de apreciação e utiliza da razão para compor um cenário próprio da relação 

entre si e a obra de arte. 

Na prática, existe quando espetáculo e espectador “dialogam”. Surge de uma 

atividade artística resultante do desprendimento do sensível e aceitação da obra sobre o 

viés da razão. O abandono de uma passividade profunda para um relacionamento mais 

claro e objetivo entre as impressões obtidas através do extasiamento proveniente da obra 

de arte. Pode-se fechar esse momento teórico citando Alexandre Costa (2008), que 

afirma que “a experiência estética leva à superação da rotina por parte do indivíduo, 
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além de transpor os limites da experiência científica e de sua relação instrumental e 

passar a usufruir ao máximo da intensidade do sensível.”  

 
 
3. O Autor 
 

Reki Kawahara é um escritor japonês de light novels e mangás. Suas principais 

obras são Accel World e Sword Art Online. Ambas as séries já foram adaptadas para 

TV (anime). Recentemente começou outra série de light novel — Absolute Solitude —, 

que começou a publicar em junho de 2014. 

A série Sword Art Online, sua obra de maior destaque no cenário editorial 

japonês e com grande público extra Japão devido à animação, foi publicada on-line em 

2002, sob o pseudônimo de Fumio Kunori, já que ele não conseguia ser selecionado por 

nenhuma editora. 

. Depois de ganhar fama pelo prêmio Dengeki com Accel Word (obra que lhe 

deu destaque nacional), Kawahara republicou Sword Art Online no mesmo ano, que 

contém 13 volumes publicados. 

 

 
4. A Animação 
 

Sword Art Online (objetivo de nossa análise), ou somente SAO como e os fãs e 

a própria narrativa designam, é uma série de animação (anime), baseado em uma light 

novel homônima, que gira entorno das aventuras do adolescente de 16 anos Kazuto 

Kirigaya, o Kirito (aglutinação de seu nome e sobrenome em japonês), um gamer 

fascinado em MMORPGS12. É fã do programador Kayaba Akihiko, célebre por 

desenvolver o primeiro game VRMMORPG (Virtual Reallity Massively Multiplayer 

Online Role Playing Game): Sword Art Online. O ano é 2022 e com o equipamento 

Nerve Gear, um capacete de realidade virtual que estimula no usuário os cinco sentidos 

através de seu cérebro (tecnologia Full Dive), os jogadores podem experimentar e 

controlar seus personagens no jogo em uma realidade computadorizada (avatar).  

A narrativa é dividida em dois momentos. O primeiro: A tragédia envolvendo o 

jogo. Onde os players ficam presos e só podem sair se vencê-lo. Kirito se encontra entre 

os 4 mil jogadores ainda vivos que tentam de todas as formas ganhar SAO e voltar ao 

mundo real. Antissocial, ele começa a perceber que fazer amigos não é ruim, mas a 

                                                 
12 Massively Multiplayer Online Role Playing Game 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XVII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste – Natal– RN  – 02 a 04/07/2015 

 5

possibilidade de vê-los mortos o assusta. O segundo momento é quando, já preparado 

para viver com outros jogadores, depois de dois anos dentro de SAO, Kirito reencontra 

Asuna, sua primeira parceira em combates no mundo virtual. Um novo sentimento toma 

conta do garoto. Seu objetivo não é apenas sobreviver, mas sim libertar todos os 

jogadores. Principalmente Asuna, por quem se apaixona. Kawahara opta por começar a 

narrativa no exato momento em que Kirito tem um de seus conflitos internos sobre a 

existência de SAO. Seu objetivo é fazer com que o leitor conheça a visão da 

personagem sobre aquele mundo. Ele será nosso guia ali dentro. 

 
 
5. As Personagens  
 
5.1. Kirito (Kazuto Kirigaya)  
 

Morador de Tóquio-Japão, Kirito sempre foi um pouco antissocial. Mora com a 

mãe, a avó e sua meio-irmã Suguha. Passa horas testando games e mantém um fascínio 

pelo programador Kayaba Akihiko. Até antes de jogar SAO achava que o mundo virtual 

poderia ser um ponto de fuga para seus problemas como pessoa, mas descobre que isso 

não é tão fácil. Já em SAO chegou a fazer amigos, mas ao ver sua guilda13 morrer após 

ele ter escondido sua verdadeira identidade, como jogador, decide viver sozinho. A 

pressão presente no ambiente do jogo o perturba ao ponto de se arriscar sempre até o 

limite. Na verdade teme a morte e usa das suas habilidades de jogador para manter-

selonge de todos e evitar sofrer. Acaba se adaptando ao mundo do jogo, mas sempre 

pensando em retornar ao mundo real. Logo no início do jogo conhece Asuna, uma 

iniciante promissora, mas com medo de vê-la morrer também aconselha a garota a se 

afastar dele. Dois anos desde o incidente que os prendeu no game eles se reencontram e 

dessa vez a amizade floresce dando espaço a um sentimento de amor. O que faz Kirito 

começar a mudar de ideia e abandonar sua condição de pessoa introspectiva. Seu 

objetivo passa a ser libertar os gamers presos em SAO. Principalmente Asuna, por quem 

declara estar apaixonado.  

 
 
 
 

                                                 
13Associação que agrupava, em certos países da Europa durante a Idade Média, indivíduos com interesses 
comuns (negociantes, artesãos, artistas) e visava proporcionar assistência e proteção aos seus membros. 
Em jogos de computador e vídeo, uma guilda, clã ou facção é um grupo organizado de jogadores que 
jogam regularmente em conjunto. 
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5.2. Asuna (AsunaYuuki)  
 

Uma jogadora de primeira viajem em VRMMO. Passa pela experiência 

traumática ao ver seis mil players cometerem suicídio no ambiente virtual e serem 

mortos no mundo real também. Faz de tudo para manter-se viva e se junta a uma das 

guildas mais poderosas do jogo. Ao ponto de que no tocante de dois anos torna-se a 

segunda jogadora mais habilitada a zerar o game. Antes conhece Kirito, que embora 

aparente ser frio e sem amigos é uma pessoa gentil. Por várias vezes eles se encontraram 

nas linhas de frente do jogo, mas sempre discutiam sobre como agir. Asuna queria 

ganhar o game o mais rápido possível. Kirito acredita que fazer isso sem pensar naquela 

vida que estão presenciando é o mesmo que perder suas verdadeiras personalidades. Em 

choque com os pensamentos do jogador começa a tentar compreendê-lo. No decorrer 

dos dias passa muito mais tempo com Kirito (com quem monta um time). Ao ver o 

player no limiar da morte por duas vezes percebe que o sentimento de perdê-lo pode ser 

pior do que ficar presa para sempre em SAO. Ela se apaixona pelo garoto com quem 

passa a viver junto. Seu amor é tão grande que faz de tudo para não deixá-lo morrer.  

 
5.3. Kayaba Akihiko (Heacthcliff)  
 

O programador de videogames Kayaba Akihiko era um ícone no que fazia. O 

ápice de seu trabalho foi o jogo Sword Art Online (SAO). Contudo Kayaba apresentou 

uma personalidade escondida, sendo considerado um psicopata por toda a comunidade 

científica do mundo. Após se prender junto a mais de dez mil jogadores em SAO, o 

programador disfarça-se de um player comum. Seu nickname: Heathcliff. Funda a 

principal guilda do universo virtual e comanda as lutas dentro das masmorras. 

Permanece em obscuridade desde o incidente ocorrido no dia do lançamento do jogo, 

mas tem sua atenção chamada por Kirito. Um gamer que ativou uma Unique Skill 

(habilidade única), algo extraordinário. Antes somente Heathcliff (seu avatar) possuía 

uma. Ele desafia Kirito para um duelo e quase é derrotado, usando suas condições de 

administrador para ganhar o combate. Por fim Kirito descobre a farsa. Kayaba queria 

manter a ilusão até o centésimo andar, onde se revelaria causando mais uma onda de 

pânico nos jogadores. Após ser derrotado por Kirito, ele disse ter feito tudo aquilo 

porque sempre sonhara viver em um mundo onde um castelo flutuante fosse sua casa e 

outras pessoas pudessem compartilhar desse seu desejo.  

 
5.4. Aincrad 
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O castelo flutuante onde acontece o jogo SAO. Uma estrutura virtual fantástica 

onde jogadores, NPCs (personagem do computador) e monstros habitam dividindo seus 

conflitos e amizades. Torna-se um elo importante na história por nos localizar, e 

localizar Kirito, que considera o castelo vivo.  

 
 
6. As Categorias Estéticas em Sword Art Online 
 

(...) Os elementos, diversamente combinados, produzem efeitos artísticos 
diferentes em sua qualidade própria. Essa combinatória organizada (e não uma 
simples mistura) é o que se pode chamar de categoria estética, ou seja, um 
sistema coerente de exigências para que uma obra alcance um determinado 
gênero (patético/trágico/dramático/cômico/grotesco/satírico) no interior da 
dinâmica da produção artística (SODRÉ e PAIVA, 2002, 34) 

 
Ao se assistir a primeira temporada de Sword Art Online descobre-se uma 

narrativa estimulante e cheia de atrativos para quem busca o lazer. A identificação com 

cada personagem leva a se pensar na estrutura sensitiva construída entre obra e 

espectador. Considerando que estes são os pré-requisitos para que aconteça a 

experiência estética, é de extrema importância compreender os elementos a serem 

identificados na obra de arte (neste caso na animação) para ratificar qualquer presença 

da integralização espetáculo x espectador. 

Segundo Alexandre Costa (2008) é função das categorias estéticas “procurar 

esclarecer que tipo de ambiente afetivo uma obra é capaz de suscitar, o seu efeito sobre 

o receptor, ao mesmo que esclarece que estrutura orienta.”  Silvano da Silva (2010) 

apresenta um olhar mais metodológico sobre o assunto:  

 
“Através das categorias estéticas passamos a reconhecer características 
fundamentais que estranham a maior parte dos fenômenos estéticos. Há que se 
observar, também, que as categorias estéticas representam, sim, um corpo 
estruturado e historicamente representativo do fenômeno em tela, mas traçam, 
ao mesmo tempo, um limite, pois ordenam e dimensionam algumas 
coordenadas estéticas, segundo certa direção e crivo seletivo. Sua abrangência é 
circunstanciada por decisões de enfoque, de organização, por pressões de 
precisão e sistematização.” (SILVA, 2010, p. 91-92)  

 
Assim sendo, categorias estéticas são determinantes usados pelo autor na obra 

para guiar seu direcionamento ao espectador (no nosso caso o telespectador). Sua 

função promove o despertar da experiência estética e aprofunda a relação presente entre 

sensível e razão. Para nos guiarmos diante de Sword Art Online nos basearemos na 
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leitura de Silvano da Silva sobre o quadro de categorias estéticas, promovido por 

Étienne Soriau, filósofo francês especialista em Estética.  

 
“Souriau incluiu os valores do estilo clássico — o cômico, o sublime, o belo, o 
trágico, o bonito e o grotesco — e os provenientes do sistema romântico de 
valores — o enfático, o patético, o dramático, o irônico, o fantástico, o poético. 
A estes Souriau intercalou mais 12 categorias menores, obtendo um quadro de 
estações complementares — o nobre, o grandioso, o espiritual, o pitoresco, o 
gracioso, o lírico, o heroico, o pírrico, o melodramático, o caricatural, o satírico, 
o elegíaco... Quanto ao poético, pode-se a ele se referir não na qualidade de uma 
categoria, com ethos, estruturação específica, um valor e possibilidade de 
transitar.” (SILVA, 2010, p. 93) 

 
De posse das categorias estéticas analisemos agora a participação destas em 

Sword Art Online identificando-as em relação aos principais momentos e personagens 

da narrativa.  

 

 
6.1. Dos Momentos Narrativos 
 
6.1.1. Dramático 
 

Pertencente a vertente romântica das categorias estéticas, o dramático 

caracteriza-se como a principal categoria (entenda como a de mais destaque no enredo) 

na animação de Sword Art Online. É de característica do dramático a autonomia. 

Fundamentado no presente o drama apresenta-se como ponto de assimilação dos 

conflitos e desvios de personalidades presentes na obra e em suas personagens. A 

prioridade de exposição das vivências das personagens em troca de um narrador faz da 

categoria estética uma baliza para a apreciação da obra de um ponto de vista intimista e 

sedutor. 

Em SAO esse elemento se apresenta desde o princípio narrativo, já que Kirito, o 

protagonista, nos conduz dentro da trama. Somos condicionamos a vivenciar Aincrad 

segundo as percepções do gamer, que apático a sociedade (neste caso os outros 

jogadores) é de uma natureza sombria e determinada, que se abala pela imposição das 

circunstâncias, mas ainda assim traça seu destino.  
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Sword Art Online – Episódio 01  

Minutos antes de os jogadores descobrirem que estão presos no game SAO 

 
 

A acima é dos muitos exemplos da construção dramática imposta narrativa Reki 

Kawahara. O dramático enriquece a narrativa. Numa visão mais moderna do que seria a 

tragédia, a categoria estética em questão dá asas a aproximação entre o leitor e a 

situação gerando uma tensão, que é saudável, e importantíssima para a continuidade da 

leitura. Segundo Silvano da Silva (2009) “a exigência de encadeamento implica, no 

drama, a eliminação do acaso, por isso, o drama reclama a motivação de todos os 

acontecimentos”.  

Dentro da obra não pode haver acontecimentos despropositais. Tudo tem uma 

finalidade, que leva à personagem decidir sobre si. Nada acontece sem que haja uma 

participação direta dos acontecimentos sobre as ações. No caso de SAO, Kirito, e todos 

os demais passam a ter no próprio jogo a consequência de suas existências. Tudo 

acontece em SAO é do momento. Nada que dependa do passado pode intervir na 

sequência do enredo.  

 
6.1.2. Trágico 
 
 Pelo simples fato de toda a narrativa de SAO iniciar-se em um momento de 

conflito exacerbado, é no trágico que encontramos outra categoria estética que seve de 

suporte para a experiência estética entre obra e leitor. É do perfil trágico a luta 

desmedida. Encara-se que nesta categoria presencia-se o “torpor” emocional por parte 

das personagens que compõe a obra. A afirmação de sua existência enquanto ser 

daquele momento. Pode-se considerar o ápice da catarse (em âmbito do audiovisual), 

pois é o que de melhor se pode extrair das imagens reproduzidas. Personagens e 
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telespectadores tornam-se um com a sensibilidade ampliada. Ao mesmo tempo em que 

se distanciam ao relembrarmos de que tudo não passa de uma ficção, e que a dor e o 

sofrimento dão lugar a glória.  

Na identificação das categorias estéticas de Souriau por parte de Silvano da 

Silva o trágico se apresenta da seguinte forma: “(...) o comportamento trágico, que 

inclui do conflito — a derrota, o fracasso ou a morte — é, ao fim, a vitória, a afirmação 

do herói trágico em sua verdadeira humanidade”. Comum em toda peça ficcional o 

trágico não é predominante em toda a narrativa [a exceção de obras como “Os 

Miseráveis” (Victor Hugo) e/ou “O Morro dos Ventos Uivantes” (Emily Brontë)] por 

isso está sempre ligado aos acontecimentos de maior carga emocional nas tramas. Em 

SAO, outro momento trágico marcante é a morte de Sachi, uma coadjuvante conhecida 

de Kirito morta diante de seus olhos. O garoto está preso a esta cena em particular, e 

sempre que se vê em momentos de tensão (o perigo sondando seus companheiros) é 

arrebatado pelo sentimento de perda já vivenciado.  

 

 
 

Sword Art Online – Episódio 03 

Cena da morte de Sachi. Ela é atacada diante de Kirito que não pode reagir. 

 

 
6.1.3. Bonito 
 
 Aqui (em Sword Art Online) representado pela presença de uma personagemem 

especial: Asuna. Responsável por “iluminar” o caminho sombrio de Kirito, a amada faz 

com que na trama existam momentos onde a alegria e amabilidade tenham seus espaços. 

Desconstruindo a ideia de que o dramático e o trágico imperam. Como se tudo não 

passasse de uma obra gótica. 

“(...) o espectador, diante do bonito, experimenta, na maioria das vezes, um 
sentimento e uma sensação de desprendimento e de leveza, pois nele a 
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suavidade e a inexistência de tensão constroem uma atmosfera de profunda 
sedução.” (SILVA, 2010, p.101). 
 

Uma fragilidade em meio a toda a construção narrativa, o bonito é o ponto de 

fuga para o leitor. É a folga pretensiosa que se oferta a quem lê, já preparando-o para o 

que de mais tenso, ousado, dramático e trágico possa vir. É uma contramedida que dá 

ritmo ao momento de êxtase. Caracteriza as muitas possibilidades da obra. Em SAO é o 

bonito categoria fundamental. Embora não seja a principal (emquestão de presença) é de 

extrema importância para se entender que o cenário-personagem Aincrad não é um 

monstro dizimador que se alimenta da vida dos desavisados, mas também um 

brilhantismo desmedido criado pela mente humana. 

 

 
 

Sword Art Online – Episódio 10 

O choro de Asuna quebra o clima de tensão existentes segundos atrás, quando Kirito está à 

beira da morte. Envolto em drama, o anime dá espaço ao Bonito. 

 
 
6.2. Das Personagens 
 
6.2.1. Heroico 
 

É de característica marcial para Kirito a categoria estética do heroico. Sendo ele 

o herói da estória. Mas você se questiona: Isso é de uma ordem canônica? Claro que 

não! O heroico não se subentende ao herói. No caso de Sword Art Online isso só se 

apresenta desta forma devido a sua ligação com uma obra literária cuja tendência é esta 

em uma construção de enredo.  

Silvano da Silva ao falar do heroico parafraseia Souriau da seguinte maneira: 

 
“O heroico trabalha sobre uma tensão muito forte, como o dramático e o 
trágico; as forças que vivem na obra se opõem em afrontamentos intensos e 
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vigorosos. Mas, como sublinha Souriau, o que marca o heroico é a liberdade das 
vontades humanas em choque, em função dos altos valores perseguidos. A 
essência da personagem heróica se completa pelos triunfos dos seus valores, 
pela ascese ou pelos sacrifícios a que se submete em nome dos seus valores.” 
(SILVA, 2010, p.102) 
 
 

 
 

Sword Art Online – Episódio 09 

Herói da narrativa, Kirito desenvolve a qualidade em combates.  

 

O êxtase promovido pelas ações de Kirito (ou ao menos o que ele nos leva a 

pensar que foi) transita entre as duas categorias mais presentes na narrativa (dramático e 

trágico) e fazem da cena um presente para quem lê e quer experimentar a aventura.  

 
6.2.2. Nobre 
 

É de característica marcial para Asuna a categoria estética do nobre. Assumindo 

o papel de heroína, ao lado de Kirito, Asuna representa um lado mais cativante dentro 

da narrativa. Não é a toa que cabe a ela quebrar (e até mesmo sustentar) os conflitos de 

tensão do amado. Também é de lugar-comum em narrativas com estilo romântico que 

toda heroína existe para balancear o foco no herói. Um pragmatismo extenuado se 

apresenta na figura do nobre. Sua imponência diante dos demais torna-o vistoso e 

salutar. 
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Sword Art Online – Episódio 06 

Asuna em sua vivência cotidiana dentro do mundo de SAO 

 

Asuna é uma personagem cativante dentro e fora da realidade de SAO. Para os 

gamers (no universo ficcional) é ela, e somente ela, um símbolo de liberdade dentro 

daquela prisão. Já para o leitor é ela a libertação e a decadência do herói, que abduzido 

por sua grandiosidade vê-se “preso” em suas mãos. 

 
“O nobre se define pela união da grandeza, medida, e qualquer tendência à 
majestade e à imponência se preserva dos exageros da grandiosidade e mantém 
a aparência da facilidade. A ampla ordenação que o caracteriza exclui os 
movimentos precipitados pela multiplicação confusa dos ornamentos, 
preponderando o equilíbrio gracioso.” (SILVA, 2010, p. 100)  

 
 
6.2.3. Fantástico 
 

A fantasia presente em animaçõesé um recurso muito comum. É do fantástico a 

possibilidade de discursar sobre a temática dramática, trágica e do bonito desvirtuando-

se de uma realidade pré-existente. Em SAO, é na existência do castelo Aincrad que se 

concretiza a fantasia. Oriundo dos devaneios de Kayaba Akihiko, toda a estrutura 

cênica, natural (virtual) e emocional presente em SAO é fruto das forças fantásticas. A 

extasia a que somos submetidos vem desde a sua concepção como plano de fundo da 

narrativa à sua materialização como um organismo, que rege soberano a lógica daquele 

mundo. Segundo Silvano da Silva: 

 
“O fantástico nos introduz no reino do extraordinário... A perspectiva do 
fantástico é o estranhamento do real, e que, portanto, põe em reconsideração a 
consistência desse mesmo real, com o qual o fantástico contrasta, mas que com 
ele mantém vínculos... A trama fantástica gera a sensação de absurdo, de 
inexplicável, de desconcertante, pela visão de irreabilidade que expõe.” 
(SILVA, 2010, p. 100) 
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Sword Art Online – Episódio 14 

O Casleto Flutuante “Aincrad” 

 
 
7. Considerações 
 

A realidade virtual não é uma fantasia. Pelo menos não para outros idealizadores 

de ficção (como é o caso dos irmãos Wachowski e seu Matrix), que nos fazem crer que 

isso é uma realidade futura, com boas chances de acontecer (ou não). O futurismo 

sempre foi um assunto abordado pelas narrativas, em quaisquer que sejam as mídias, e 

como tal leva a um estranhamento, pois há um choque com a realidade a que estamos 

habituados.  

A ficção japonesa, destaque nesta análise, evolui desde os anos 1950 e 

perpassando por releituras da história, mitologia oriental e ocidental, e ficção científica 

construiu seu modo prático de ser. Sua identidade. A presença do dramático, do heroico, 

do nobre só reforçam a relação extasiante proposta pela fantasia. 

Sword Art Online é o resultado da combinação dessa idealização da figura 

fantástica da realidade virtual, as técnicas de animaçãoeo parecer da literatura nipônica. 

O animerepresenta uma pequena parcela deste cenário audiovisual estimulante, que 

convida o telespectador a compartilhar das reações das personagens (sofrer, amar, odiar) 

sem esquecer-se derefletir sobre as perspectivas do homem como ser social. A 

experiência estética proporcionada pela obra é prolongada e sedutora. O simples 

questionamento sobre a possibilidade de se amar em um mundo virtual é intrigante. 

Com toda certeza, Reki Kawahara vai além de um escritor que faz de suas obras 

seu “ganha pão”. O artista expõe suas visões sobre a proximidade dos jovens com os 

ambientes virtuais. 
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A forma como ele faz isso, adaptando características clássicas e românticas da 

literatura universal com o senso visionário de seu povo, faz dessa “Utopia do Castelo 

Flutuante” um despertar para a existência dos moldadores de nossa personalidade. Um 

castelo sonhado e materializado das percepções humanas de um alguém que, sem 

permissão insere outros em seu devaneio. O que de início pode nos levar a uma repulsa, 

mas que nos atrai por exemplificar as nossas fases de inconstância como individuo. As 

categorias estéticas aqui citadas são o guia para a compreensão da narrativa como um 

todo. Sua relação com o lado sensível do espectador. 
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