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Shun de Andrômeda 

 

Um dos desenhos infantis mais populares no Brasil durante a década 

de 90 foi Os Cavaleiros do Zodíaco, uma animação japonesa – anime – 

derivada de uma revista em quadrinhos – mangá – no qual jovens guerreiros 

vestem armaduras celestiais que representam constelações e os dão poder 

de acordo com os seus atributos. Desta forma, a constelação de Libra, por 

exemplo, dá ao seu cavaleiro uma armadura dourada junto com poderes 

divinos que representam aquela constelação, como as balanças que se 

transformam em poderoso escudos. A própria armadura traz consigo traços 

do mito que representa determinada constelação. Os guerreiros são 

divididos, basicamente, em 3 grupos: os de ouro, mais poderosos, que 

representam os doze signos do zodíaco; os de prata e os de bronze. 

Dentre desses cavaleiros de bronze, há aquele que representa a 

constelação de Andrômeda, Shun. Desde o primeiro episódio da série, o 

caráter de Shun é delimitado como sendo muito sensível, pacífico, oposto às 

batalhas mas, ao mesmo tempo, honrado e defensor da paz. Shun tem o 

coração puro e está sempre disposto a se sacrificar pelo bem, assim como a 

princesa mitológica. Ao mesmo tempo, também se sugere que Shun é um 

belo homem e o guerreiro preferido as garotas ao seu redor. E sua 

popularidade também foi grande junto às espectadoras. 

A armadura de Andrômeda tem duas características que lhe torna 

peculiar: carrega uma poderosa corrente em cada mão, que sugerem um 

binarismo sexual e, em contraste às demais com cores ‘masculinas’ do 

desenho, é rosa clara. As correntes que carrega são duas: a da mão direita, 

tem uma ponta afiada e serve para o ataque, constantemente ficando 

enrijecida e apontando falicamente em direção ao oponente; já a corrente da 

mão direita contém uma esfera em sua extremidade e serve para a defesa 

(em várias ocasiões essa corrente também apresenta um buraco no meio.  



O desenho é infantil, embora carregue uma certa dose de violência, e 

a semiose das cores ainda é utilizada para as crianças diferenciarem os 

gêneros, ainda que por uma cultura que valoriza, há bastante tempo, a 

androginia. Outra importante característica dos mangás e animes é a de que 

apenas a silhueta do corpo é capaz de diferenciar homens de mulheres, uma 

vez que os traços do rosto são os mesmos, andróginos, e os cabelos dos 

personagens masculinos geralmente são compridos e coloridos.  

Com seus longos cabelos esverdeados – cores diferentes de cabelo 

são comuns nos desenhos japoneses –, sua sensibilidade e uma armadura 

rosa que delimita bem os aspectos sexuais primários femininos no anime, 

chegando até mesmo a salientar os seios, Shun se torna um personagem 

intrigante que desafia o tempo todo a inteligibilidade sexual, onde o corpo, o 

gênero, o desejo e a performance não estariam em um suposto acordo 

(BUTLER, 1988). À primeira vista, Shun é percerbido como uma mulher, 

ainda mais se considerarmos a armadura rosa e os seios que ela apresenta, 

juntamente com a falta de caracterizações sexuais nos traços dos desenhos. 

Mas, assim como outros tantos personagens, o cavaleiro de Andrômeda se 

torna uma interesse fonte de análise de como esse traço da cultura japonesa 

pode desafiar as leis binárias ao mesmo tempo que educar as crianças para 

a aceitação das diversas formas de manifestação sexual. 

A partir da androginia deste personagem, podemos refletir sobre as 

fantasias sexuais que Freud relaciona aos meninos e às meninas e pensar de 

que forma essas fantasias masculinas e femininas se manifestam em todos 

os indivíduos independentes do sexo primário.  

 



 
Figura 1: Shun de Andrômeda 

 

Mito e performance 
 

 Andrômeda era uma bela princesa da Etiópia cuja mãe Cassiopéia 

cantava que sua beleza era maior até mesmo que a das Nereidas. Furioso, 

Poseidon envia o monstro Cetus para destruir a Etiópia como castigo divino. 

O rei Cefeu então oferece sua própria filha como sacrifício para proteger a 

cidade, acorrentando Andrômeda nua em um rochedo. No entanto, Perseu a 

salva e, utilizando a cabeça de medusa como arma, petrifica o monstro.  

Além da alusão à cabeça da medusa – que Sigmund Freud postula em 

1940 –, há uma espécie de performance subjacente ao mito de Andrômeda. 

Aqui, aparentemente, não há o choque da incompatibilidade entre 

sexo/gênero/performance, uma vez que a princesa cumpre com as 

exigências heteronormativas da passividade feminina: a moça aceita sem 

debates o que seu pai ordena, o sacrifício; é acorrentada nua, de forma a 

ficar completamente vulnerável em um exibicionismo fectichista cultivada pela 



cultura machista; além disso, o fato de estar acorrentada remete a um 

cenário sádico e, juntamente com a metáfora de ser devorada por um 

monstro, carrega uma grande carga erótica. Seu sacrifício parece conter em 

si todos esses traços, reforçando a ideia de que a mulher deve abdicar de 

seus desejos em nome do desejo do outro. Apenas o herói que se livrara do 

terrível castigo da visão da castração – a metáfora psicanalítica de Medusa – 

pode resgatar a indefesa princesa.  

No desenho, os traços mitológicos são constantemente retificados de 

forma bem didática e, desde o princípio, não há nenhuma dúvida quanto à 

escolha de objeto sexual do personagem: Shun é heterossexual e tem um 

enolvimento romântico com uma colega de treinamento. Mas, ao situá-lo em 

um local de androginia através de sua armadura e sua personalidade, o 

desenho desperta uma certa sensação de familiaridade para com a figura 

andrógina, algo que é bastante reforçado pela ficção e, mais recentemente, 

até mesmo pelas roupas dos japoneses.  

No entanto, é na performance que Shun se distancia do ideal de 

masculinidade heteronormativa, que define sempre o homem como um certo 

tipo de machão, sempre pronto para o embate, ambicioso e agressivo. Shun 

recusa-se a lutar e constantemente chora diante de seus desafios – aliás, 

este é outro traço importante para os desenhos da cultura japonese a ajudar 

a distanciar o ideal masculino: os personagens constantemente choram. Em 

uma cena, Shun deita-se por cima de um amigo congelado para aquecê-lo 

com seu próprio corpo. 

Neste sentido, Shun se aproxima da imagem da drag queen que Judith 

Butler aborda. A autora sugere que o drag caçoaria dos modelos expressivos 

de gênero e da noção de identidade de gênero, subvertendo totalmente a 

distinção entre psiquê interna e externa (BUTLER, 2003, p. 195) – o que 

compreende-se por desejos e performance – o que se deseja e o que se 

externa. Ao se situar não no binarismo homem ou mulher, mas numa 

intersecção, homem e mulher, a norma vigente já estaria subvertida. Em 

Shun, como nos outros cavaleiros do desenhos, podemos observar como a 

sua vida psíquica se orienta a partir da constalação que o protege, colocando 

o cavaleiro de Andrômeda como uma espécie de ‘homem com alma 

feminina’. 



 Aceitando a ideia de “aparência de ilusão”, Butler utiliza as palavras de 

outra autora para complementar as suas, ao dizer que há uma dupla inversão 

nessa ilusão performática (NEWTON apud BUTLER, 2003, p. 194). Enquanto 

a aparência externa do drag seria feminina, a essência do corpo seria 

masculina. Mas, paradoxalmente, ao mesmo tempo simbolizaria o oposto; a 

aparência externa – gênero e corpo – seriam masculinos, enquanto que a 

essência interna – o Eu – seria feminino.  

 
Esses atos, gestos e encenações, entendidos em termos gerais, são 
performativos, no sentido de que a essência ou identidade que por 
outro lado pretendem expressar são fabricações manufaturadas e 
sustentadas por signos corpóreos e outros meios discursivos (Ibid., 
p.194).  

 

Aqui, o que observamos sobre o personagem é que ele está sempre 

no limiar entre o masculino e o feminino, cada hora em uma performance 

diferente e, justamente por transitar livremente entre estes dois pólos, estaria 

driblando a regra normativa e possibilitando através das identificações da 

criança uma liberdade para transitar também entre os gêneros pressupostos. 

Ao ser constantemente identificado tanto como a Andrômeda quanto como 

Shun, e trazer consigo as características pressupostas de ambos os gêneros, 

o personagem pode servir como ferramenta para a criança a compreender as 

próprias fantasias e desejos.  

Segundo Butler, o gênero seria um jeito mundano no qual “gestos 

corporais, movimentos, e encenações de várias formas constituem a ilusão 

de um Eu permanente de gênero” (BUTLER, 1988, p. 519), atuando de forma 

performativa e sendo constantemente retificado através de um discurso 

contínuo ao longo do tempo. O gênero seria criado através de vários atos 

que, por conseguinte, gerariam a própria ideia de gênero e não sustentariam 

essa ilusão caso não fossem encenados.  

Partindo da máxima de Simone de Beauvoir – uma mulher não nasce 

mulher; torna-se uma –, Butler diz que um corpo só se transformaria em um 

corpo masculino ou feminino a partir da aparente encenação do gênero, pois 

“o corpo se torna o seu gênero através de uma série de atos que são 

renovados, revisados e consolidados através do tempo” (Idem, p. 523). Ou 



seja: o gênero é discursivo e performático que visa a uma experiência 

cultural. 

A autora ainda distingue uma importante noção entre performatividade 

e expressividade pois 

 
se o gênero atribui e atua, as várias formas nas quais um corpo 
evidencia ou produz sua significação cultural são performativas; então 
não haveria nenhuma identidade pré-existente pela qual um ato ou 
atributo poderiam ser medidos. [...] Que a realidade do gênero é 
sustentada através de performances sociais significa que a própria 
noção de um sexo essencial, uma verdadeira ou permanente 
masculinidade ou feminilidade, também são constituídas como parte 
da estratégia pela qual os aspectos performáticos do gênero são 
ocultados. (Ibid, p. 528). 

 

 
Fantasias eró(i)ticas 
 

 Em O Escritor e a Fantasia ([1907] 1908a), Freud fala sobre os 

desejos não satisfeitos que impulsionariam as fantasias e, assim como o 

brincar da criança, estariam relacionados com a tentativa de remodelar a 

realidade por demais insatisfatória ao seu redor – algo que, anos mais tarde 

em O Mal-Estar na Civilização, Freud chama de ‘construções auxiliares’ 

(1930). A fantasia seria uma continuação da brincadeira infantil e, embora 

Freud disserte sobre o tema a partir dos escritores criativos, amplia o 

argumento para todos os adultos no geral. Ao situar a realidade – e não a 

seriedade – no pólo oposto à fantasia, o psicanalista abre espaço para 

reafirmar o que foi uma constante em sua obra: que o prazer certa vez 

experimentado pela criança ao brincar é guardado no psiquismo do sujeito e 

está passível de retorno, uma vez que é tarefa difícil para o indivíduo 

renunciar a um prazer já sentido. Com isso, ele apenas substituiria os objetos 

reais por seus devaneios (Freud, 1908a/2010, p. 328). 

 Ao diferenciar as fantasias masculinas das femininas, Freud escreve: 

 
Os desejos impulsores diferenciam-se conforme o sexo, o caráter e as 
circuntâncias de vida da personalidade que fantasia; mas se dividem 
naturalmente em dois grupos principais: ou são desejos ambiciosos, 
que servem à exaltação da personalidade, ou eróticos. Na mulher 
jovem predominam quase exclusivamente os desejos eróticos, pois 
sua ambição é geralmente absorvida pelo empenho amoroso; no 



homem jovem, ao lado dos desejos eróticos sobressaem os egoístas e 
ambiciosos. Mas vamos enfatizar a frequente união desses dois 
grupos, em vez da oposição entre eles (Idem, p. 330).  

 

E completa o pensamento dizendo que na maioria das fantasias ambiciosas 

podemos encontrar um ponto onde o erotismo se insere, “a dama para quem 

o fantasiador realiza todas aquelas façanhas” (Ibid.). 

 Pouco tempo depois, em Fantasias histéricas e Bissexulidade (1908b), 

Freud postula retoma a questão das fantasias e devaneios onde sustenta 

que, embora igualmente frequentes em ambos os sexos, percebe sempre a 

natureza erótica nas femininas e eróticas ou ambiciosas nos homens (Freud, 

1908b/2010, p. 340). 

 
Mas não se deve pôr em segundo plano a relevância do elemento 
erótico nos homens também: observando-se mais detidamente o 
devaneio do homem, nota-se que geralmente as façanhas todas são 
realizadas, os sucessos todos são obtidos, apenas a fim de agradar a 
uma mulher e ser por ela preferido a outros homens (Idem).  

  

 Guardadas com muito esmero, como um dos segredos mais íntimo s e 

que, se revelados, causariam grandes vergonhas e desconfortos aos 

indivíduos, essas fantasias em sua maioria foram recalcadas e adquiriram 

força maior na vida sexual da pessoa, passível de retorno caso não consiga 

ser satisfeita ou sublimada via sintoma (Ibid., p. 343). Aqui, fazemos um 

comentário: não apenas sob a via do sintoma, mas também sob a via do 

unheimlich 1  – a inquietante estranheza –, uma vez que muitas dessas 

fantasias e desejos são recalcadas por se enquandrarem no que Freud 

chama de crenças superadas ou desejos infantis recalcados, como aqueles 

em que enfatizam condições extraordinárias de vivência, como a onipotência 

de pensamento ou o desejo de voar, e que também estariam de acordo com 

o remodelamento da realidade proposto pelas brincadeiras, sonhos e 

devaneios (Cf. Freud, 1919/2010).  

 O que podemos aferir destes textos é que as fantasias e devaneios 

masculinos teriam duas características: a ambição e o erotismo. Freud coloca 

a ambição como principal e o erotismo como algo secundário, porém sempre 

subjacente. O erotismo seria uma meta, por assim dizer, enquanto a ambição 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Por motivos conceituais optamos por esta grafia.	  	  



pode funcionar como o meio da realização da fantasia. De fato, é fácil de se 

notar que os devaneios mais comuns nos homens são de melhora de status, 

crescimento profissional ou feitos invencíveis. São, como pontua Freud, 

voltados para o herói que existe dentro de cada sujeito, que completa suas 

façanhas e termina sempre conquistando os olhares femininos – 

especialmente da mocinha que cobiça que, geralmente nos filmes e histórias, 

está interligada com a meta ambiciosa (1908a/2010).  

 Edgar Morin (2011) nos fala de algo semelhante. Em Cultura de 

massas do século XX, o sociólogo dedica um capítulo sobre o que seria uma 

máxima do cinema: o fator a girl and a gun – uma mocinha e uma arma. Em 

um pequeno ensaio sobre a tendência hollywoodiana a destacar o romance 

entre herói e a mocinha indefesa, repleto de sangue, lutas e a presença 

constante de uma arma de fogo – dispositivo fantasioso americano desde as 

histórias do velho oeste –, Morin disserta sobre este aspecto que motivaria o 

espectador a visitar as salas de cinema.  

 Escreve Morin: 

 
O erotismo, o amor, a felicidade, de um lado. De outro, a agressão, o 
homicídio, a aventura. Esses dois temas emaranhados, uns portadores 
de valores femininos, outros, de valores viris, são, contudo, valores 
diferentes. Os temas aventurosos e homicidas não podem realizar-se 
na vida; eles tendem a se distribuir projetivamente. Os temas 
amorosos interferem nas experiências vividas; eles tendem a se 
distribuir identificativamente (MORIN, 2011, p. 104). 

 

 O herói da cultura de massas estaria, para Morin, acima, às margens 

ou abaixo da lei, da mesma lei a qual o espectador estria submetido. A partir 

da identificação com ele através de traços verossímeis, o espectador poderia 

sonhar em romper essas amarras que lhe prendem, uma vez que o herói 

triunfa sobre os males que lhe assolam e faz a sua própria lei: a de ser livre, 

eliminar os seus inimigos por ser “justo” e ganhar a mocinha. A liberdade 

entra como uma questão metafísica; no entanto, eliminar os inimigos e 

conquistar a garota, ter em punhos uma arma, dispositivo de agressividade, e 

a dama em seus braços é dar vazão às suas pulsões na maior completude 

possível. Estes ideais formam uma espécie de “arquétipo do americano 

contemporâneo” que, por sua vez, constituiriam o suposto anthropos 

universal de Morin.  



A fantasia masculina, então, visaria a satisfação pulsional dialética, na 

perfeita união imaginária de Eros e Tânatos. Mas e quanto à fantasia 

feminina? A história dos movimentos feministas nos mostra que se não 

houvesse caráter ambicioso também em seus desejos, a mulher estaria até 

hoje esperando o par romântico ideal, contente em servir o seu amado e a 

satisfazê-lo de todas as formas possíveis. Portanto, fica claro para nós que, 

se há no homem a ambição como meio e o erotismo como consequência, há 

na mulher também um forte caráter ambicioso, até mesmo mais desafiador 

que o do homem, mas que não se manifesta através dos mesmos meios 

corporais que a ambição masculina. Definir em qual grau o erotismo e a 

ambição se fundem na fantasia feminina, além de ser questão extremamente 

subjetiva, não está no espaço deste trabalho. 

Em um chiste, podemos então dizer que o caráter da fantasia é 

eró(i)tico: visa superar os desafios no caminho, construir uma suposta 

liberdade, libertar-se das figuras totêmicas que projetamos como estranhos 

inimigos, melhorar a qualidade de vida – indissociável do ganho financeiro na 

era capitalista –, mas sem nunca perder de vista a força erótica que isso 

trará, através de fama, destaque e ganhos sexuais.  

 

Últimas considerações 
 

Em Reflexão para tempos de guerra e morte (1915/1990), Freud 

escreve: 

 
No domínio da ficção, encontramos a pluralidade de vidas de que 
necessitamos. Morremos com o herói com o qual nos identificamos; 
contudo, sobrevivemos a ele, e estamos prontos a morrer novamente, 
desde que com a mesma segurança, com outro herói (FREUD, 
1915/1990, p. 301).  

 

Não à toa, as narrativas dos escritores estão recheadas por heróis-

protagonistas que o autor investe uma grande quantidade de atributos que 

buscam a identificação com o leitor. Retornando em O escritor e a fantasia, 

encontramos uma passagem onde o psicanalista coloca o sentimento de 

segurança que sentimos ao nos identificar com o herói da ficção como algo 

comum ao Eu do indivíduo, como um ‘nada pode me acontecer’: “nessa 



reveladora característica da invulnerabilidade reconhecemos, sem maior 

esforço, Sua Majestade o Eu, o herói de todos os devaneios e de todos os 

romances” (FREUD, 1908a/2010, p. 336). O excesso de auto-estima aparece 

como um dos grandes fatores que movimentariam a fantasia masculina. 

No entanto, se a fantasia é mediada por um discurso político que 

utiliza o corpo como meio (BUTLER, 2003 p. 194), como podemos articular o 

personagem Shun e sua androginia às fantasias de conteúdo bissexual? 

 Ao inserir aspectos passivos e ativos, presentes tanto em homens 

quando em mulheres indiscriminadamente, e tratar naturalmente aspectos de 

gênero comuns a ambos os sexos em vários personagens, o desenho se 

torna um dispositivo, um meio, um palco para a performance de gênero sem 

as resistências comuns relativas ao dia-a-dia. A criança, situada em um lugar 

onde o binarismo sexual ainda não se manifestou de forma tão culturalmente 

normativa, encara aquilo como algo natural, destituída de preconceitos ou 

julgamentos. Caso contrário, a popularidade no ocidente de desenhos 

japoneses que jogam o tempo todo com gêneros não-binários se mostraria 

baixa. 

 Postula Freud em Mal-Estar na Civilização (1930/2010): 

 
Se tomamos como verdadeiro que na sua vida sexual o indivíduo quer 
satisfazer tanto os desejos masculinos como os femininos, estamos 
preparados para a possibilidade de que essas exigências não sejam 
cumpridas pelo mesmo objeto e que interfiram umas com as outras, 
quando não se consegue mantê-las separadas e conduzir cada 
impulso por uma trilha especial, apropriada para ele (FREUD, 
1930/2010, p. 70, nota de rodapé).  

 

 A agressividade proveniente de Tânatos se mescla ao erotismo e se 

manifesta sadicamente nos devaneios, uma vez que o inimigo precisa ser 

impedido através de força física antes do herói poder gozar da mocinha. 

Neste caso, então, a fantasia eró(i)tica, comum aos indivíduos e talvez mais 

acentuada nos homens, é uma fantasia essencialmente sádica. 

 Por trás da performance de gênero, do não-dualismo das 

características sexuais primárias, auxiliado pelo constante discurso que visa 

inserir na heteronormatividade vigente aspectos identificatórios de ambos os 

sexos e, talvez, ajudar a formar indivíduos que não se norteiam pelo 

binarismo sexual, Shun nos mostra que mesmo com traços femininos, 



personalidade mais sensível e tom justiceiro, seu caráter guerreiro carrega 

traços sádicos e ambiciosos que, mesmo sob o falso discurso da paz, ainda é 

preciso de agressividade para sustentá-lo. Devido a sua grande popularidade 

junto aos jovens da década de 90, podemos então inferir que o caráter 

eró(i)tico presente nos jovens e sustentado nos adultos, sádico em seu meio, 

fala alto ao sujeito, permitindo identificações que vão além de binarismos ou 

dualidades, seja de gênero ou de conduta.  
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