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“A mansão Phanthomhive é um fantasma que 

existe unicamente para a finalidade de 

erradicar as angustias da Rainha. Se você pisar 

dentro daquele esconderijo, você nunca mais 

poderá retornar para a luz.” (Ciel 

Phamtonhive) 



 

 

 

RESUMO 

 

 

Ambientado na Inglaterra da Era Vitoriana, a série mangá Kuroshitsuji (黒執事) - traduzido 

como “O mordomo negro” ou “O mordomo sombrio” - é o documento e fonte primária do 

presente estudo. Yana Toboso escreve e ilustra a história de Ciel Phamthonhive, Conde 

inglês, que órfão e aos treze anos, conta com a ajuda de seus aliados nos negócios, seus 

empregados e seu impecável mordomo demônio, para solucionar as missões solicitadas pela 

própria Rainha Victoria. Abordamos o entendimento de como a autora, ao vestir seus 

personagens, relacionou as roupas com a identidade de cada um e como suas condutas podem 

ser vinculadas a seus trajes. Utilizamos da análise da narrativa como uma ferramenta para a 

investigação do figurino da obra, tomando certos acontecimentos do enredo e relacionando 

com a história comportamental e da moda no século XIX, assim observamos o quanto esses 

personagens se enquadram ou não dentro dos padrões estabelecidos para a época.  

 

 

Palavras-chave: Kuroshitsuji, Figurino, Indumentária, História. 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Set in Victorian-era England, the manga series Kuroshitsuji (黒執事) - translated as "The 

Black Butler" or "The Dark Butler" - is the document and primary source of the present study. 

Yana Toboso writes and illustrates the story of Ciel Phamthonhive, an English Earl, orphan 

and with thirteen years old, has the help of his business allies, his employees, and his 

impeccable demon butler to solve the quests requested by Queen Victoria Herself. We 

approach the understanding of how the author, dressing her characters, related the clothes 

with the identity of each one and how their behaviors can be linked to their customs. We use 

narrative analysis as a tool for investigating the customs, taking certain events from the plot 

and relating it to behavioral and fashion history in the 19th century, so we observe how these 

characters fit or not in established standards from that moment. 

 

 

Keywords: Kuroshitsuji, Costume Design, Clothing, History. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Kuroshitsuji (黒執事) traduzido como “O mordomo negro” ou “O mordomo sombrio”, é 

uma série de mangá
1
 escrita e ilustrada pela quadrinista japonesa Yana Toboso. A obra de 

primeiro volume lançado em 2007, ainda está em andamento. Teve adaptação para anime
2
, 

com três temporadas, nove Original Animation Videos
3
, além de um Live Action

4
, um filme 

de animação, e três musicais.  

Certas obras da atualidade se entregam ao passado para criar suas narrativas. A riqueza e 

fidelidade aos ideais de moral, costumes, e comportamentos dessas histórias ganham grande 

destaque, assim como a representação da vestimenta, seja de forma escrita ou ilustrada. 

Assim, Kuroshitsuji é tomado como objeto de análise, graças a sua narrativa e figurino 

condizentes com certos detalhes observados a partir do contato com a Era Vitoriana em livros 

de história da indumentária.  

A obra conta a história de um menino de treze anos chamado Ciel Phamtonhive, 

situado do período histórico da Era Vitoriana, no século XIX. Ciel é o chefe da nobre família 

de seu sobrenome e cão de guarda
5
 da rainha Victória. O drama começa com a morte 

criminosa de seus pais, trazendo-o forte sede de vingança a ponto de selar um pacto com um 

demônio, que ganha a forma de um mordomo trajando preto, que o Conde nomeia Sebastian 

Michaelis.  

O mundo de Kuroshitsuji está imerso em uma realidade fantasiosa de um submundo 

sobrenatural e na realidade histórica de uma Inglaterra que busca poder acima de tudo. Mostra 

também uma burguesia em ascensão e uma nobreza não medindo esforços para proteger o que 

lhe pertence. Mostra a mulher como a vitrine de um homem poderoso, que exibe esse poder 

em suas posses, seus criados, sua fábrica e em seu nome.  

Ao estudar a história nos é mostrado que a realidade atual não está tão distante dos 

seus alicerces do passado. Por isso, histórias como Kuroshitsuji chamam tanta atenção de 

leitores contemporâneos. A busca pelo poder e prosperidade e as máscaras sociais usadas a 

partir da vestimenta como caminho para isso, são características comuns da época presente 

não tão distantes da nossa cruzada pela era industrial. A análise de uma narrativa com 

                                            
1
  Histórias em quadrinho japonesas, caracterizadas pela leitura da direita pra esquerda. 

2
  Nome dado a qualquer animação no Japão, que ficou popular no ocidente para designar animações 

específicas feitas a partir da estética e/ou adaptação de mangá. 
3
  Animações lançadas no mercado de vídeo sem prévia na televisão ou estreia nos cinemas. 

4
  Adaptações, com atores reais, de histórias originais de animação ou quadrinhos. 

5
  Tratamento utilizado pela autora Yana Toboso para o legado de guardião dos interesses da Coroa 

herdado nas gerações da família Phamtonhive. 
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temática da Era Vitoriana nos traz a possibilidade de enxergar contrastes e pontes para a 

realidade que fundamenta nossa cultura.  

Para Barbosa (2016), o figurino vai além da função de vestir um personagem. 

Representa passado e presente, valores e cultura, pois moda é comportamento. Desta maneira, 

podemos compreender que ao criar um personagem, cria-se todo um universo, e o figurino é a 

maneira mais intrínseca de externar esse universo. Assim, pode-se observar que Yana Toboso 

criou o figurino de seus personagens levando em consideração alguns aspectos como: função 

perante a sociedade, crença, etnia, e cultura.  

De maneira geral, o presente estudo tem como objetivo analisar os personagens de 

Kuroshitsuji e entender como eles se relacionam com seus respectivos figurinos. Dos 

objetivos específicos, é buscado estudar e descrever o fenômeno conhecido como 

“antagonismo” no ideal de masculino e feminino da Era Vitoriana nos personagens de Toboso 

e compreender o papel do empregado doméstico da época, analisando a indumentária dos 

serviçais da mansão Phamtonhive. 

Trabalhos envolvendo quadrinhos e animações japonesas já foram discutidos por 

outros autores, como Noronha (2013) e Aranha (2010). Entretanto, foram mais voltados para 

o estudo do anime na formação infantil e o tema da sexualidade a partir de certos gêneros. O 

trabalho vigente aborda um ângulo diferente dos supracitados, tomando como foco a análise 

do figurino dos personagens, contextualizando-o com a Era Vitoriana, onde eles estão 

inseridos. 

Este estudo contribuirá para o embasamento de futuros trabalhos sobre o papel da 

história da indumentária na criação de figurinos épicos, mostrará o impacto da Era Vitoriana 

na vestimenta desses personagens e sua significação para a moda, além de abordar um novo 

ângulo de visão para estudos que envolvem animes de mangás, mostrando como o figurino 

pode ser importante no desenvolvimento da identidade de um personagem. 

Essa pesquisa é de cunho qualitativo, se utilizando de pesquisa documental, 

bibliográfica e análise de narrativa, detalhes mais minudenciados no capítulo metodológico, a 

seguir. No capítulo três, ocorre uma contextualização sobre a moda do século XIX, mais uma 

apresentação dos personagens de Kuroshitsuji; no capítulo quatro, é observado o ideal 

comportamental e estético da mulher a partir da personagem Elizabeth Midford, do homem a 

partir de Ciel Phamtonhive; já no capítulo cinco ocorre o estudo dos personagens Angelina 

Dalles e Grell Sutcliff e suas respectivas relações com a cor vermelha; no capítulo seis, é 
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descrito a indumentária e estilo de vida dos serviçais das grandes famílias relacionados com 

Sebastian, Sr. Tanaka, Bardroy, Finnian, e Mey-Rin, a serviço de Ciel, 

Entender a roupa como elemento divisor e de identificação de classes, gênero e função 

social a partir das ilustrações da quadrinista possibilitou compreender as funções do figurino 

como elemento comunicador de importância à imersão no contexto trabalhado na história de 

Yana Toboso, tanto para situar os personagens no tempo-espaço, como para mostrar a 

identidade desses personagens na interação com esse ambiente.  
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2. METODOLOGIA 

 

2.1. Tipo de Pesquisa 

 

Para desenvolver uma análise de figurino é necessária a realização de algumas 

pesquisas. Tendo em vista o objeto tomado como elemento de estudo, a pesquisa é de 

natureza qualitativa, feitas pesquisa bibliográfica, documental e análise de narrativa.  

Para Bastos (2009), a pesquisa de natureza qualitativa é de instância subjetiva. O foco 

é compreender com aprofundamento e abrangência, as ações e relações humanas, ou seja, é 

levada para um lado não captável em equações, médias e estatísticas. 

A autora supracitada define que a pesquisa bibliográfica é baseada na literatura já 

publicada anteriormente, sendo em livros, revistas, publicações avulsas, imprensa escrita e 

internet. Esse tipo de pesquisa possibilita a análise comparativa de varias posições a cerca do 

tema proposto, criando uma ponte entre os teóricos escolhidos como base de informação 

secundária, para a solução dos questionamentos do pesquisador.  

Sá-Silva, Almeida e Guindani (2009) explicam que a pesquisa documental acontece 

quando um pesquisador utiliza objetos planejando extrair dele informações para serem 

investigadas. Depois, organiza informações em categorias a serem analisadas.  

Os mesmos autores observam que esse tipo de pesquisa deve muito à História e sua 

visão de verificação sobre fontes escritas. Isso porque a investigação histórica nos dá a 

possibilidade de partir de dados passados, fazer algumas inferências para o futuro, e 

compreender os seus antecedentes numa espécie de reconstrução das vivências e do vivido.  

Motta (2008) afirma que as narrativas se estabelecem por causa da cultura, do 

convívio entre seres vivos com interesses, desejos, e condições sociais de hierarquia e de 

poder. A análise da narrativa é o caminho rumo ao significado, porque o significado é uma 

relação, não há significado sem algum tipo de troca. Para uma boa análise deve-se 

compreender as estratégias e intenções textuais do narrador, além das interpretações criativas 

do receptor. É, portanto compreender as camadas significativas do objeto. 

 

 2.2. Área de Abrangência 

  
 O mangá Kuroshitsuji é o documento e fonte primária de informações para o estudo. Tem 

como foco de análise o Arco do Sequestro; Arco de Jack, o Estripador; Arco dos 

Assassinatos; e o Arco do Navio. No mangá, são os capítulos 01 a 13 e 38 a 66. A análise de 

sua narrativa, a partir da leitura do mangá, foi a modalidade de interpretação a ser utilizada.  
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Também foi assistido o sexto Original Video Animation da franquia, nomeado de “O conto de 

William, o Ceifador” para extrair informações adicionais ao mangá. 

  
 2.3. Plano de Coleta de dados 

 

 As etapas de realização da pesquisa são: Levantamento de dados – leitura dos capítulos 

do mangá Kuroshitsuji, e observação do sexto OVA
6
 da franquia, para análise; Pesquisa 

Bibliográfica Específica e Documental - seleção e escolha das principais referências 

bibliográficas, como livros de história da indumentária focando no século XIX, coleta de 

informações importantes da narrativa para comparação imagética, capítulos de 01 a 13 e 38 a 

66 do mangá e o sexto OVA; Tratamento dos dados - interpretação dos dados apanhados, 

utilizando como modalidade de estudo a análise de narrativa. 

 

2.4. Tratamento de Dados 

 

 A partir da leitura do mangá, mostrando uma visão crítica a partir das categorias 

analíticas, separando dados e imagens dos quadrinhos para ilustrar as informações adquiridas. 

Consulta da bibliografia existente sobre historia da indumentária na Era Vitoriana, 

contextualizando o documento com a conjuntura histórica onde os personagens estão 

inseridos. Também foi feita uma análise comportamental desses personagens, descobrindo a 

influencia do ambiente épico e a cultura sobre suas condutas diante da sociedade. 

  

 2.5. Categorias Analíticas 

 

Para Bardin (2009), categorias analíticas são classes que reúnem um grupo de elementos 

sob um título genérico realizado em razão dos caracteres comuns desses elementos. As 

designadas para o presente estudo foram: Kuroshitsuji, o documento e fonte primária da 

investigação; indumentária, pois o estudo do vestir será o foco geral da observação; figurino, 

porque a escolha de Yana Toboso ao vestir seus personagens será tratada como ponto principal 

do estudo; Era Vitoriana, motivada por ser o momento histórico onde se passa a narrativa.

                                            
6
  Original Video Animation. 
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3. KUROSHITSUJI: UMA NARRATIVA HISTÓRICA 

 

Dentro do processo da criação de figurino, é necessário situar a história quanto ao tempo 

e espaço, e observar se um figurino é realista, para-realista ou simbólico. Betton (1987) define 

que o figurino realista trata a vestimenta tal como é nos relatos históricos, o para-realista lida 

com a inspiração histórica unida às estilizações, e o simbólico traz puramente a tradução um 

estado da alma, personalidade, dramaticidade e aspectos psicológicos.  

Dentro desses padrões o figurino de Kuroshitsuji pode ser denominado para-realista, por 

condizer com o momento histórico escolhido por Yana Toboso, principalmente em relação ao 

uso da roupa nos personagens. Contudo, ele também vem com aspectos atemporais utilizados 

na estilização dos cabelos e maquiagem dos personagens no traço da autora, e acessórios 

utilizados pelos seres sobrenaturais envolvidos no universo fictício, como as foices da morte
7
 

dos ceifadores de almas
8
. 

Leite e Guerra (2002) mostram que o figurino respalda a história narrada como elemento 

comunicador, ultrapassando o sentido estético e funcional, obtendo o status de objeto 

animado. Uma função do figurino também é a de mostrar a partir da vestimenta dos 

personagens, comportamentos e ideologias. Para tais compreensões é necessário envolver o 

contexto histórico de onde se passa a história e observar o enredo onde os personagens estão 

centrados.  

 
3.1. O século XIX e a Moda: do Império à Era Vitoriana 

 

Dentro da história em si, houve eras específicas onde a moda teve grande relevância 

para a sociedade em que estava inserida. No Século XIX, Braga (2005) expõe que com a 

revolução francesa e a industrial a moda passou por uma significativa mudança tanto em suas 

formas, como em seu significado.  

O mesmo autor explica que a sobriedade caminhará lado a lado com o homem no 

Século XIX, tendo a Inglaterra como grande influente para a moda masculina. Essa 

característica começa no período Império, e não sofreu fortes modificações com o caminhar 

do século, ganhando apenas mais força com o Dandismo mostrado por Souza (1987) no 

período Romântico, trazendo detalhes como as calças e a camisaria até os dias de hoje. O 

                                            
7
 Instrumento utilizado para colher as almas daqueles que morre e cada ceifador tem uma exclusivamente sua. 

8
 Entidades responsáveis por levar as almas de todos os humanos para o plano superior. 
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homem desse século irá se distinguir dos demais por detalhes sutis como seu comportamento 

e estilo de vida, e não mais pelas formas, volumes e modelagens de sua vestimenta.  

Contrapondo-se à profusão no vestuário do Antigo Regime, a moda Império, ilustrada 

na figura 1, veio com a proposta de retorno à natureza. Conforto era o foco da moda feminina 

desse período, que teve forte influencia da indumentária grega, com um vestido que se 

assemelhava a uma camisola com a cintura logo abaixo dos seios, de tecidos leves, 

transparentes e fluidos. (BOUCHER, 2010) 

 
Figura 1 A moda no período Império 

 
Fonte: PRUD'HON, Pierre-Paul. A família Schimmelpenninck. Riiksmuseum, 

Amsterdã. 1801. 

 

Já com a ascensão do Romantismo, Souza (1987) mostra que foram defendidos ideais 

de libertação das emoções humanas, iluminando a criatividade. A moda feminina foi buscar 

referências no passado, enquanto os homens estavam ocupados trabalhando, as mulheres 

resgataram os valores tradicionais de exibir o poder da cultura material a partir da vestimenta, 

surgindo assim uma nova silhueta feminina. 

Braga (2005) descreve que essa silhueta era definida como portadora de uma cintura 

marcada, gosto por tecidos coloridos e estampados, principalmente florais e listrados, uso 

constante de acessórios como os xales, joias, fitas e laços. O uso do corpete na parte superior 

e anáguas nas saias dos vestidos, combinados à manga bufante, e o decote acentuado em 

forma de canoa dando a ideia de ombros caídos, trouxeram um ideal de fragilidade à mulher. 

Essa mulher tornou-se uma vitrine diante da imagem do homem, na figura 2.  
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Figura 2 O contraste do vestuário masculino e feminino no período Romântico 

 
Fonte: DEVÉRIA, Eugéne François Marie Joseph. O retrato de Antoine Julien Meffre-

Rouzan. 1833. / WINTERHALTER, François-Xavier. Maria Clementina de Orléans, 

princesa de Saxe-Cobourg-Gotha. 1845 

 
O autor supracitado explica que segunda metade do século XIX foi marcada por 

Napoleão, na França, e rainha Victória, na Inglaterra. A Revolução Industrial expandia-se, 

trazendo prosperidade, esta que influenciou diretamente na moda, principalmente quanto à sua 

democratização. Com a invenção da máquina de costura - item catalizador do aumento na 

produção de peças do vestuário - havia a agora a possibilidade da roupa para todos com o 

aumento da oferta. Esse contexto tornava o consumo facilmente instigável, trazendo 

prosperidade para os comerciantes.  A facilidade dos negócios e do comércio deu a 

possibilidade de ascensão social para os burgueses, que conseguia aproximar-se cada vez mais 

da vestimenta da nobreza.   

Ximenes (2009) e Braga (2005) apontam que nos anos 1850, o grande detalhe da 

época era o uso da crinolina. Era feita pelo conjunto de um tecido feito com base na crina de 

cavalo mesclado a algodão e linho, dando propriedade fixa e flexível e a obtenção da grande 

armação com aro de metal ou barbatana de baleia chamada de cage, que significa gaiola em 

inglês. 

 
Cage, que como explicamos, traduzido do inglês, significa gaiola, foi literalmente 

um substantivo adjetivo que bem cabia às mulheres da época, pois seu uso, de fato, 

tornava impossível uma atividade mais dinâmica. As mulheres tinham, então, de 

confinar seus corpos à prisão. (XINEMES, 2009, p. 56) 
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Braga (2005) mostra também que nesse período, o contraste entre a moda feminina e 

masculina é notável no comedimento do homem e na ornamentação da mulher. Na primeira 

fase da era vitoriana, os decotes femininos eram profundos, deixando colo, ombro e parte dos 

braços aparecendo. Os tecidos eram sofisticados e caros tais como seda, cetim, fina lã, tafetá, 

brocado, crepe, mousseline, entre outros. O homem tinha sua roupa de trabalho. A sociedade 

produtiva e industrializada criava um reflexo sobre a vestimenta masculina, que passou a ficar 

cada vez mais sóbria, omitindo enfeites, em exceção da gravata, cartola, barba, corrente do 

relógio de bolso que ficava aparente sobre o colete. A roupa da mulher dava a possibilidade 

de tecidos, cores, ornamentos e abusava desses efeitos, mostrando o poder financeiro do 

homem de quem era dependente, no caso o pai e posteriormente o marido. Esses volumes 

eram a representação da sociedade capitalista, vistos na figura 3. 

 
Figura 3 A indumentária na primeira fase da Era Vitoriana 

 
Fonte: Englishwoman’s Domestic Magazine. Julho de 1860 

MOTTEZ, Victor. Duc d'Aumale. 1853 

 
O autor supracitado explica que com o passar do tempo, mesmo na Era Vitoriana, a 

moda feminina ganhou novas formas, identidade e novas referencias. O volume traseiro dos 

vestidos era dado por anquinhas e a altura desses vestidos ia até a o joelho. Inicialmente as 

anquinhas eram feitas com crinas de cavalo, e mais tarde, tornaram-se “anquinhas científicas”, 

feitas por arcos de metal unidos por uma dobradiça, permitindo à usuária a possibilidade de 

sentar, graças a um mecanismo de abrir e fechar a dobradiça. Esses vestidos eram chamados 

de frente reta.  

Os tecidos dessa época eram os mesmo da decoração, usados nas cortinas e estofados. 

Na cintura, embaixo da roupa usavam-se espartilhos ajustados a elementos de profusão, 
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principalmente rendas. Pequenos chapéus para dia e saltos eram o principal complemento para 

a moda feminina, assim como os leques.  Deixando claro o papel da esposa e mãe ao se 

encher de laços, babados, rendas, ancas, caudas, chapéus sombrinhas entre outros 

complementos que se mostravam nada facilitadores da vida prática, como na figura 4 

(BRAGA, 2005). 

 
Figura 4 Damas na segunda fase da Era Vitoriana 

 
Fonte: Englishwoman’s Domestic Magazine. Agosto de 1876 

 
A Alta Costura e prestígio do criador de moda, trazidos pelo inglês Charles Frederick 

Worth, eram aplicados apenas à moda feminina, segundo Braga (2005). A assinatura dos 

criadores de moda vinha como um diferencial simbólico agregado à roupa. Ximenes (2009) 

afirma que Worth modificou o conceito do costureiro, tido como um humilde profissional 

oferecendo serviços, criando uma analogia dos costureiros com os pintores da época, 

associando a roupa de alta-costura à exclusividades da obra de arte. Teve também a ideia de 

lançar coleções desenhadas a cada estação, criar um sistema de atendimento inovador para as 

mulheres, e propor desfiles de modelo vivo - pensamento esse obtido ao criar modelos para 

sua esposa Marie, que exibia as roupas no próprio corpo e em movimento.  

Ximenes (2009) aponta que nesse período também é criada a ideia da roupa da 

criança, na figura 5, sendo mais prática e confortáveis, antes, retratada como uma miniatura 

do adulto. 
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Figura 5 A roupa infantil na Era Vitoriana. 

 
Fonte: http://tanianeiva.com.br/2015/10/14/historia-da-roupa-infantil/ (Acesso em 

22/05/2017) 

 
 Boucher (2010) mostra que até os sete anos, ambos os sexos usavam roupas 

marinheiro, os meninos com calções retos e meninas com saias plissadas. Passando dessa 

idade, meninas usavam apenas as primeiras modalidades da crinolina, e os meninos paletó 

com calção semi-colante, apertado nos joelhos por meio de botões.  

 

3.2. Kuroshitsuji: Enredo e Personagens 

 

O enredo de Kuroshitsuji gira em torno da vida do protagonista, Ciel Phamtonhive, e 

sua atuação como “cão de guarda” da realeza, cargo que vinha sido de sua família há 

gerações. Suas missões solicitadas pela própria rainha Victória visam eliminar evidências de 

irregularidades realizadas pela Corte por quaisquer meios necessários, além vetar a chegada 

de qualquer informação que possa manchar o nome da Coroa para o grande público. Ele 

encontra soluções com a ajuda de seus empregados, familiares e aliados nos negócios. A 

trama conta também com detalhes da vivência cotidiana do protagonista ambientada em sua 

mansão, além do teor sobrenatural do universo criado pela autora Yana Toboso com 

demônios e ceifeiros
9
 de almas.  

Ciel Phamtonhive é o dono da Companhia Phamton, uma confeitaria e fábrica inglesa 

de confecção de brinquedos. É um Conde inglês, patriarca da família Phamtonhive. Em seu 

aniversário de dez anos, lidou com a dura morte de seus pais, Vincent e Rachel Phamtonhive, 

                                            
9
 Sinônimo de ceifador. 
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assassinados por invasores que o sequestraram, esfaquearam seu antigo mordomo, Sr. Tanaka, 

e incendiaram a mansão Phamtonhive. Ele foi vendido no mercado negro para uma seita 

satânica, onde foi torturado, enjaulado, e deixado em condições precárias junto de outras 

crianças.  

Em um culto da seita, chegara a hora de Ciel, onde ele foi levado para a mesa de 

sacrifício. Ao ser esfaqueado pelos adoradores, seu desespero, ódio e sede de vingança 

fizeram surgir um demônio, para o contentamento dos cultuadores. Então, o demônio revelou 

que estava ali pelo garoto, para oferecer seus serviços a partir de um pacto. Ciel não hesitou 

em aceitar, visando conseguir justiça sobre todos aqueles que haviam lhe feito mal, e ao ser 

nomeado de Sebastian Michaelis por seu novo mestre, o demônio deu início a sua missão. 

 
Figura 6 Sebastian Michaelis e seu novo mestre 

 
Fonte: https://br.pinterest.com/pin/419819996503148250/ (Acesso em 7/10/2016) 

 
Ao resgatar Ciel e reconstituir a mansão, Sebastian encontra Sr. Tanaka no Royal 

Hospital, onde o velho senhor entregou ao novo mordomo, o broche levado pelas gerações de 

mordomos da família Phamtonhive. Naquele momento o antigo mordomo pediu para que 

Sebastian cuidasse do jovem mestre. Assim, o demônio contrata Bardroy, Mey-Rin e o jovem 

Finnian, como cozinheiro, empregada e jardineiro, respectivamente. Os três são serviçais 

muito empenhados em agradar Ciel, embora falhos em suas atividades domésticas, nutrem 

certo medo quanto ao novo mordomo e grande respeito por Sr. Tanaka, que continua vivendo 

na mansão como camareiro. Todos os servos
10

 se tornam assim o alicerce para Ciel e seu 

domínio, retratados na figura 7. 

                                            
10

 Personagens analisados detalhadamente no capítulo seis. 
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Figura 7 Ciel Phamtonhive e seus servos 

 
Fonte: Toboso, Yana. Kuroshitsuji. Vol. 1. 2007 

 

 Ciel tem uma noiva, sua prima, escolhida desde quando eram crianças, Elizabeth 

Cornelia Midford, que aparece na figura 8. É filha da Duquesa Francis Phamtonhive-Midford, 

irmã mais nova do falecido pai de Ciel, que casou com o Duque Alexis Leo Midford, o líder 

dos cavaleiros britânicos. É uma típica menina nobre, muito ligada à moda, e aspira ser a 

futura esposa perfeita para seu noivo e primo a quem faz de tudo para agradar.  

 
Figura 8 Lady Elizabeth Midford 

 

Fonte: TOBOSO, Yana. Kuroshitsuji. Vol.13. 2011. 

 
O Conde conta com uma tia por parte da mãe, grande aliada em suas missões 

fornecidas pela rainha, Angelina Dalles-Burnnet, ilustrada na figura 9, mais conhecida como 

Madame Red, por sempre trajar vermelho nas festas da alta sociedade que frequentava. Viúva 
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e sem filhos, sempre o protegeu, como se fosse dela, e brincava com ele e Elizabeth quando 

crianças.  

Outro aliado, apresentado na figura 10 é o agente funerário e ceifador de almas 

aposentado
11

, Undertaker, que age no submundo de Londres e é informante da família há 

anos. Era amigo íntimo do pai de Ciel e foi uma lenda no mundo dos ceifadores, julgando 

almas de pessoas renomadas como Maria Antonieta e Robin Wood. Graças à sua fama, 

Undertaker é muito respeitado pelos jovens ceifeiros, William T. Spears e Grell Sutcriff, 

vistos na figura 11. 

 
Figura 9 Madame Red Figura 10 Undertaker Figura 11 Grell e William 

   
Fonte: TOBOSO, Yana. 

Kuroshitsuji. Vol. 2. 2007 

Fonte: TOBOSO, Yana. 

Kuroshitsuji. Vol. 17. 2013 

Fonte: TOBOSO, Yana. 

Kuroshitsuji. Vol 22. 2015 

 
Os ceifadores de almas são os responsáveis por levar as almas de todos os humanos 

para o plano superior, são imparciais e neutros, mas por terem natureza divina, tendem a ter 

aversão a demônios. Por tal motivo, Ciel tem problemas frequentes com ceifeiros e seu 

mordomo demoníaco, já que diferente das armas mundanas que não podem machucar 

Sebastian, as foices da morte são letais para o demônio, tornando os ceifeiros uma possível 

ameaça. O Conde é imerso em um cenário de mortes em suas missões solicitadas pela Coroa, 

então os encontros com ceifeiros em plena atividade são corriqueiros.   

Grell entra na história como mordomo de Madame Red, a tia de Ciel, e William é 

introduzido na história visando levar Grell Sutcliff à justiça por crimes cometidos contra o 

código dos ceifadores. Grell e William são coletores de almas, se conhecem desde 1799, 

quando fizeram a prova para a promoção do estágio de ceifador juntos. Desde então, Grell 

nutre seu amor por William abertamente.  

                                            
11

 O motivo dessa aposentadoria ainda é desconhecida, pode ser fundada pela hipótese do personagem ter se 

envolvido excessivamente no ambiente mundano. 
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4. O FÊNOMENO DO “ANTAGONISMO” EM CIEL PHAMTONHIVE E 

ELIZABETH MIDFORD 
 

A relação antagônica ganhou força no século XIX, quando a vestimenta masculina foi 

modificada para se adequar a nova realidade do homem que trabalha e necessita de 

mobilidade, conforto e simplicidade para suas ações do dia-a-dia. A maneira mais 

conveniente de mostrar seu status social foi a partir de pequenos detalhes como acessórios, 

joias e chapéus, assim como o retrato de sua mulher e filhas ostentando de seus recursos em 

peças de vestuário dotadas de grande ornamentação (BRAGA, 2005). 

Souza (1987) mostra que dentre as barreiras sociais vivenciadas pelos sujeitos nas 

sociedades, uma das mais marcantes é a nítida fronteira que separa os sexos. Não se sabe 

exatamente o que foi obra da natureza e o que foi acrescentado por séculos de divisão social 

entre as diversas atividades exercidas, mas sempre existiu uma linha separando o grupo 

masculino do feminino. Essas propriedades restritivas serão denominadas como antagonismo 

e uma das maneiras de orientar essa segregação é a partir da vestimenta. 

Muniz (2004, p. 22) observa que “cabe, então, ao figurino e alguns acessórios orientar 

a visão, a interpretação, enfim, a leitura do expectador [...] indicar a realidade, vivência da 

personagem, exibir seu status social e frisar, se for o caso, modificações desse status”. Dessa 

forma, Ciel Phamtomhive e sua noiva Elizabeth Midford, foram analisados dentro dos papéis 

do figurino situados acima, observando principalmente o conceito do antagonismo. 

 

4.1. O Retrato da Feminilidade em Elizabeth Midford 
 

Elizabeth Midford é prima e noiva de Ciel Phamtonhive. Tem cabelos loiros presos em 

simétricos coques com grandes cachos nas laterais da cabeça, sempre usa laços ou pequeninos 

chapéus coloridos na cabeça. Laços, flores e babados fazem parte de sua vestimenta e 

acessórios na maioria das ocasiões. É fascinada por tudo o que é “fofo” - como ela mesma diz 

- e se esforça para passar essa imagem para Ciel. Tem preferência por roupas coloridas e é 

retratada usando espartilho e crinolina em seus vestidos, itens que Souza (1987) apresenta 

como importantes para os ideias de beleza feminina. 
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Figura 12 A aparência de Elizabeth Midford em semelhança à duquesa de Aumale. 

 
Fonte: WINTERHALTER, François-Xavier. A duquesa de Aumale. 1846.  

TOBOSO, Yana. Kuroshitsuji. Vol. 11. 2011. 

 
É a mais nova de dois irmãos, sendo muito mimada por seu pai, Alexis Midford, que é 

o líder dos cavaleiros britânicos, e disciplinada por sua mãe, Francis. Por vir de família nobre, 

Elizabeth ainda traz muito do Romantismo em seu comportamento e vestimentas, possível 

observar na imagem acima. Sua mãe, que se veste impecavelmente como a duqueza que é, usa 

vestidos luxuosos com presença de espartilho e crinolina, e cabelos presos em um coque no 

topo da cabeça e uma mecha de cabelo caindo sobre o rosto.  

Apesar de tudo, Francis é uma mulher de personalidade forte, disciplinadora com seus 

filhos, e à frente de seu tempo: pratica esgrima e vai a caçadas, tendo vestimentas mais 

práticas exclusivas para isso. Nessas roupas é presente o uso da casaca e calça bufante 

apropriadas da indumentária masculina da época, onde Boucher (2010) afirma que esse tipo 

de conduta feminina ganhou mais aceitação na Inglaterra do que em outros locais.  
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Figura 13 Francis Midford em traje de senhora versus traje de caça. 

 
Fonte: TOBOSO, Yana. Kuroshitsuji. Vol. 3. 2007 

 

Em virtude dessa natureza alternativa da mãe, Elizabeth praticou esgrima grande parte 

de sua vida, até certo dia, quando Ciel foi ter aulas de esgrima com Francis e viu que não se 

saía muito bem no esporte e comentou que era feliz por sua noiva ser a delicada e indefesa 

Elizabeth, pois assim sentia-se capaz de lidar com ela. Ao ter conhecimento desse episódio, 

ela abandonou as aulas de esgrima com medo de ferir o ego do noivo, mesmo a contragosto 

de sua mãe. Ela também abriu mão dos sapatos de salto alto, como as mocinhas da sua idade, 

por Ciel ser mais baixo que ela.  

 
Figura 14 Elizabeth se vê mais alta que Ciel 

 
Fonte: TOBOSO, Yana. Kurohitsuji. Vol 12. 2011 
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 Desde então, buscando sempre agradar seu noivo, a pressão sobre Elizabeth para ser 

feminina e delicada se torna ainda mais forte com o passar do tempo, principalmente depois 

dela perceber o esforço de Ciel em tentar se tornar mais adulto ao assumir os negócios da 

família, além das mudanças em sua personalidade motivadas pela experiência traumática 

sofrida pelo jovem Conde no episódio da perda dos pais.  

Elizabeth então mostra sempre uma postura polida, feliz, confiante e radiante na 

esperança de animar Ciel e tende a mostrar sua “fofura” com certa extravagância em atos 

como enfeitar a mansão Phantonhive e os empregados em suas visitas, na figura 15, por 

exemplo. 

 
Figura 15 Mansão e empregados enfeitados por Elizabeth 

 
TOBOSO, Yana. Kuroshitsuji. Vol. 1. 2007 

 

 Ela cresceu ouvindo, principalmente da tia materna de Ciel, Madame Red, que uma 

dama deve ser delicada e de aspecto inocente diante de seu senhor, busca acima de tudo, o 

bem estar e satisfação de seu marido, acima até mesmo do próprio bem estar. Souza (1987) 

mostra uma relação entre homem e mulher e seus papéis sociais onde a mulher se detém a 

atividades sedentárias e ao homem é o responsável por todo o gerenciamento das atividades 

remuneradas como um cuidador da família e seu sustento.  

Elizabeth ouvia de sua mãe um discurso completamente diferente, onde a mulher 

precisava estar apta a lutar lado e lado com seu marido, pois vinha de uma linhagem de 

cavaleiros e logo casaria com o “cão de guarda” da rainha da Inglaterra, perigos seguiriam, e 

ela precisaria defender a si e sua família. Desta maneira, a jovem dama decidiu a aderir à 

aparência inocente e recatada de futura esposa, escondendo atrás dessa faceta delicada, a 

espadachim que a mãe treinou desde criança, como se fosse um segredo profano. Essa 

identidade de Elizabeth veio à tona em uma situação emergencial onde ela e Ciel corriam 

grande perigo. 
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Rumo a uma viagem com destino a Nova York num luxuoso navio, Elizabeth saiu de 

férias com sua família, sem saber que nessa viagem havia em todo o compartimento de carga, 

mortos que seriam trazidos de volta à vida por uma organização de médicos financiados por 

nobres que perderam entes queridos, numa promessa de aumentar a longevidade humana. O 

que mesmo a associação de médicos não sabia, era que isso traria os mortos de volta à vida, 

mas em forma de zumbis sedentos por carne humana. 

Em meio a um cenário onde a situação se torna ainda pior, o navio bate num iceberg, 

referência que Yana Toboso faz ao filme Titanic, e o navio começa a afundar enquanto é 

atacado por zumbis. Sebastian é cercado por ceifeiros, sendo impedido de ajudar Liza e Ciel, 

que são rodeados pelos mortos-vivos e com as balas do revolver de Ciel chegando ao fim e a 

jovem vê a única saída: sacar a espada e lutar. 

   
Figura 16 Elizabeth revela sua outra face 

 
Fonte: TOBOSO, Yana. Kurohitsuji. Vol 12. 2011 

 

  Depois de passado o ocorrido, Elizabeth se põe a chorar por que vê que se tornou o 

tipo de mulher forte que assusta seu noivo. Entretanto, Ciel a tranquiliza, explicando que seu 

pensamento mudara com o passar do tempo e ficaria muito honrado em toma-la como esposa, 

para o contentamento da moça.  

 

4.2 O Imaginário Masculino em Ciel Phamtonhive 

 

Ciel Phamtonhive é um jovem de baixa estatura para sua idade, mas muito alinhado e 

portador de grande inteligência, característica apontada por Souza (1987, p. 81) como “o novo 

cordão mágico que abre todas as portas”. Ciel veste-se como um jovem nobre de sua posição, 
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tem um guarda-roupa extenso e elegante, repleto de criações de sua alfaiate, a excêntrica, mas 

profissional Nina Hopkins.  

Ele tem afinidade com a cor azul, a mesma de seus olhos, muito comum em suas 

vestimentas em diferentes tons, além de muito preto. Costuma usar casacos de abotoadura 

dupla e shorts, além de meias indo até a altura dos joelhos. De acessórios, dois anéis, um que 

caminha há gerações por sua família e outro exclusivamente seu, elegantes abotoaduras, 

fazendo uso também da cartola e também a distinta bengala e também um tapa olho, onde 

esconde o pentagrama
12

 invertido do contrato selado com Sebastian. Itens estes que são signos 

de distinção social do homem elegante, segundo Souza (1987).  

 
Figura 17 O figurino de Ciel Phamtomhive 

 
Fonte: TOBOSO, Yana. Kuroshitsuji. Vol 6. 2009 

 

Ciel lida com a condição se ter tomado os negócios de sua família muito jovem, tendo 

apenas treze anos. No período histórico, ainda não existia o conceito de adolescência, mesmo 

o conceito de infância ainda é algo novo, como Boucher (2010) explica, até o século XVIII, a 

criança era apenas uma miniatura do adulto. O personagem situa-se em uma espécie de limbo 

existencial entre a criança e o adulto, então se apropriando da veste do Dandi da cartola à 

abotoadura, aliada aos shorts comuns na indumentária infantil masculina. Isso é percebível 

mesmo em seu comportamento, onde ele busca acima de tudo provar aos outros e a si mesmo 

                                            
12

 Símbolo representado por uma estrela de cinco pontas sagrado para muitas culturas, quando invertido perde a 

natureza divina e ganha propriedades diabólicas.  
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que não é mais criança, guiando a Companhia Phamton a punhos de ferro e negociando com 

adultos.  

Esses adultos, ainda o vêem como uma criança, para o descontentamento do Conde, 

que é sempre subestimado por seus opositores e mesmo aliados. Vêm com essa sina também, 

situações embaraçosas, como o episódio da compra de uma bengala nova, pois seu jardineiro 

desastrado Finnian havia quebrado a antiga, e o vendedor pergunta se o instrumento era na 

verdade para seu pai, conforme apresentado na figura 18. 

  
Figura 18 Vendedor confunde Ciel 

 
Fonte: TOBOSO, Yana. Kuroshitsuji. Vol 1. 2007 

 

 Souza (1987) indica que a masculinidade nesse momento histórico gira em torno de 

equilíbrio e firmeza tanto na vestimenta como na postura e ações, estas que devem ser 

movidas pelo poder e autocontrole. Essa é uma questão delicada e em construção para esse 

personagem, tornando-o muito apegados aos totens sociais que estão ligados ao ideal de 

masculino. O anel de família, passado pelos patriarcas de geração em geração é um desses 

totens. Ciel é extremamente apegado ao anel que fora de seu pai, de seu avô, e todos os que 

vieram antes deles. O interesse por esses pequenos detalhes vem da tentativa de compensar a 

falta de ornamentos vindos com do enxugamento da veste masculina, conforme Souza (1987) 

e Crane (2006). 

 O sentimento de posse por esse anel é tão grande, que qualquer um que chegue perto 

do artefato, desperta a fúria do jovem Conde, não deixando de ser rude mesmo com sua noiva, 

Elzabeth, quando ela lhe manda dar fim ao anel, pois ele não é bonito e dentro dos últimos 

padrões da moda, ilustrado na figura 19. 
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Figura 19 Ciel furioso com Elizabeth 

 
Fonte: TOBOSO, Yana. Kuroshitsuji. Vol 1. 2007 

 

   Elizabeth ofende-se com o comportamento do noivo e quebra o anel, irritando ainda 

mais o Conde que chega a levantar a mão para jovem dama, mas é impedido por Sebastian. 

Nessa circunstância, o mordomo demônio explica a Liza o apego de Ciel relacionado ao anel, 

principalmente pelo fato dele ser único e feito especialmente para os homens de sua família. 

Após o infortúnio, Liza se arrepende e Ciel acaba tendo um momento de superação tirando a 

noiva para uma dança ao som do violino tocado por Sebastian. No fim daquele dia, o demônio 

concerta o anel, devolvendo ao dono, para sua satisfação.  

 Um momento crítico que o Conde acaba vivenciando, ocorre em um pedido da rainha 

Victória para que ele investigue os assassinatos em série que ocorrem naquela ocasião, por 

uma pessoa misteriosa que os jornais batizaram de Jack, o Estripador. Todas as vítimas do 

assassino são mulheres, causando também preocupação ao Conde quanto à segurança de sua 

noiva Elizabeth.  

Depois de uma conversa com seu informante, o ex-ceifador Undertaker, eles traçam 

um perfil do assassino, e surge um suspeito, o Visconde Druitt. Numa festa que o Visconde 

promove, Ciel tem que se disfarçar, já que como sugere sua tia Madame Red, qualquer um 

que vir um jovem caolho com um mordomo ao lado como uma sombra, irá reconhecê-lo. 

Madame Red também sugere que ele seja uma isca, no caso, seria necessário um disfarce 

feminino. Para tal plano fluir, Ciel entra em um treinamento dado por sua tia, para se 

comportar como uma moça, de acordo com a figura 20.  

O comportamento feminino esperado nesse período é o de pura delicadeza nos gestos, 

postura e boas maneiras, visando seduzir um homem para casar, conforme Souza (1987). 
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Como a missão tinha como objetivo chamar a atenção do Visconde, Ciel precisou executar 

com perfeição o abandono de sua postura masculina e abraçar o disfarce.  

 
Figura 20 Ciel treina para seu disfarce 

 
Fonte: TOBOSO, Yana. Kuroshitsuji. Vol 2. 2007 

 

Ciel vai nessa missão ao lado de Sebastian e Madame Red, muito receoso. Ele parte 

com seu disfarce, ilustrado na figura 21, feito sob medida para ele por sua alfaiate Nina 

Hopkins, mas um dos maiores medos é o de ser descoberto usando vestido, já que isso 

desonraria o nome de sua família, haveria também a exposição de sua pessoa ao ridículo, além 

do questionamento que sempre vinha em sua cabeça sobre o que Elizabeth pensaria dele 

naquelas condições.  

 
Figura 21 Ciel em seu disfarce 

 
Fonte: TOBOSO, Yana. Kuroshitsuji. Artworks 1. 2014 
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O vestido feito para Ciel se tratava de um modelo rosa, repleto de drapeados, com 

espartilho, crinolina, babados, laços de fita, usado com salto alto e um chapéu repleto de 

rosas. A maior dificuldade adaptativa do Conde foi o uso do espartilho, instrumento chave da 

vestimenta feminina para Crane (2006), já que ele era o determinante da silhueta ideal do 

século XIX que a Era Vitoriana trazia como herança do Romantismo. Para o azar de Ciel, 

Liza, sua noiva, também estava na festa, e se apaixonara por seu vestido, fazendo o Conde ter 

uma preocupação a mais fora a investigar o Visconde, conforme a figura 22. 

 
Figura 22 Ciel esconde-se de Elizabeth 

 
Fonte: TOBOSO, Yana. Kuroshitsuji. Vol 2. 2007 

 

 Em sua investigação, Ciel descobriu que o Visconde estava envolvido com rapto e 

leilão de mulheres no mercado negro e o leva à justiça, mas naquela mesma noite ocorre um 

incidente paralelo com Jack, o Estripador, com o assassino fazendo mais uma vítima. O 

Visconde não poderia ser o causador de tal feito, pois estava diante dos olhos de Ciel toda 

aquela noite. 

O Conde precisa “voltar à estaca zero” e formula um novo plano, incluindo nele um 

novo disfarce, na figura 22. Ele pretendia ir até a parte pobre da cidade, onde morava uma 

possível futura vítima do assassino, seguindo um padrão que Ciel traçou observando as pistas 

que conseguira em suas pesquisas. Para tanto, ele precisava de vestimentas simples comuns às 

classes mais pobres para não chamar atenção dos moradores locais. 
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Figura 23 Ciel em seu segundo disfarce 

 
Fonte: https://br.pinterest.com/pin/419819996503148268/ (Acesso em 2/04/2017) 

  

Ao se aproximar do local ao lado de Sebastian, ele chega com esperanças de livrar 

essa próxima vítima do assassino, mas é tarde de mais. Com sua chegada, ele encontra o 

assassino, ou melhor, os assassinos em pleno ato. É com pesar que Ciel descobre que suas 

suspeitas eram reais, e quem estava por trás de tudo era nada mais nada menos que sua tia, 

Madame Red ao lado de Grell Sutcliff.  
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5. DO AMOR AO ÓDIO: MADAME RED, GRELL SUTCLIFF E A COR 

VERMELHA  

 

O vermelho tem simbolismo ligado a duas vivências elementares: a do fogo e a do 

sangue, coisas que em todas as culturas e todos os tempos tem significado existencial. O 

sangue, em muitas culturas é o domicílio da alma, já fogo é associado às divindades. É a cor 

de todas as paixões, das boas e as más.  As diferentes tonalidades dessa cor podem significar 

diferenças para o que de designa o masculino e feminino: para as wiccas, o vermelho claro é 

tido como masculino por ser o vermelho da carne, e o vermelho escuro, ligado ao sangue 

menstrual e ao ventre provedor da vida, é ligado ao poder feminino (HELLER, 2012). 

A autora supracitada explica que o vermelho faz parte dos acordes cromáticos
13

 do 

amor e do ódio, sendo o do amor unido ao rosa e o do ódio unido ao preto. O vermelho do 

ódio é mais escuro que o vermelho do amor. O vermelho é ligado à força e guerra, ao perigo e 

ao proibido. Associado à sedução, sexualidade e ao erotismo, é o ambiente do pecado, então é 

uma cor ligada historicamente às meretrizes.  

Costa (2002) apresenta que mesmo os figurinos para-realistas e realistas carregam 

graus de simbolismos. Abrantes (2001, p.15) explica que “os figurinos evidenciam uma 

dimensão e uma função na caracterização de tipos e personagens. Eles são capazes de integrar 

e diferenciar, de excluir ou acentuar comportamentos, conceitos e ideologias.”. Essas 

acentuações podem ser feitas pelo uso ou desuso de determinada cor, por exemplo. Tal função 

do figurino está presente nas escolhas de Yana Toboso ao vestir seus personagens, mas um 

peso simbólico da cor decorre com mais intensidade nas vestes de Grell Sutcliff e Madame 

Red.  

No Século XIX, a cor, principalmente as cores vivas, se torna algo presente apenas no 

guarda roupa da mulher, trazendo consigo um dos ideais de feminilidade. Quanto ao homem, 

o preto e tons frios e escuros caminhavam junto a uma correção calculada e ajuste impecável 

dos trajes que nasciam nas mãos dos alfaiates ingleses na figura do Dandi. (BOUCHER, 

2010).  

 

                                            
13

 Um acorde cromático é composto por cada uma das cores que esteja mais frequentemente associada a um 

determinado efeito. 
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5.1. Angelina Dalles-Burnnet: a dama de vermelho. 

 

 A Baronesa Angelina Dalles-Burnnet, viúva do Barão Burnnet e irmã mais nova da 

mãe de Ciel, era mais conhecida como Madame Red, por sempre trajar roupas vermelhas. Ela 

passou a gostar de vermelho ao ter o cabelo sempre elogiado por Vincent Phathomhive, 

quando ele vinha visitar a família Dalles.  

Angelina acabou se apaixonando por Vincent, já que não estava acostumada a receber 

elogios, principalmente quanto à sua aparência. Quando jovem, ela se achava pouco atraente, 

a ponto de estar sempre estudando e sonhando em ser médica, já que não via o casamento 

como uma realidade em seu futuro. Fato que Souza (1987) aponta que no período histórico, 

pensar sobre execução de algum trabalho, era para a mulher rica, uma vergonha e sinônimo de 

fracasso para sua família, pois era um sinal que ela havia falhado na tentativa de arrumar um 

bom marido.  

Com as visitas frequentes de Vincent, ela passou a usar os melhores vestidos, passou e 

a se maquiar, ter vaidade e trajar sempre a cor de seu cabelo que seu amado tanto gostava.  

Entretanto, teve seu coração partido quando ele decidiu se casar com sua irmã Rachel. 

Angelina em partes ficou feliz pelas pessoas que ela mais amava ficarem juntas, mas voltou a 

não gostar da cor vermelha e decidiu abraçar um estilo de vida luxuoso e boêmio que por anos 

ela tanto evitou, sempre debruçada em seus livros. 

 
A roupa simples da vida comum é substituída pela forma fantasmal que o narcisismo 

apõe ao corpo e o rosto. O universo do sonho também é o reino das transmutações. E 

uma nova personalidade emerge no momento de exceção, quanto à esfera da pessoa 

se acrescenta uma ambiência fictícia, feita de novas cores com que se enriquece o 

matiz natural da epiderme, de novas curvas que se adicionam ao corpo, ajustando 

muito os vestidos ou multiplicando as formas com os recursos dos folhos, dos 

babados, dos rouches e franzidos. (SOUZA, 1987, p. 151)  

  

Angelina passou a se fazer sempre presente em festas da alta sociedade usando 

luxuosos vestidos conforme a descrição acima, ilustrado na figura 23. Foi só uma questão de 

tempo até ser reconhecida como Madame Red em seu circulo social, onde esse tipo de traje 

unido à esfera onde ele atuava dava às senhoras que possuíam beleza a possibilidade de exibir 

seus encantos e às senhoras espirituosas de mostrar sua astúcia, conforme a autora 

supracitada.   
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Figura 24 As roupas de Madame Red para a noite 

 
Fonte: https://br.pinterest.com/pin/419819996503148073/ (Acesso 

em 2/04/2017) 

 

 Era comum a exposição da mulher em bailes, festas e saraus. Neles surgia finalmente 

o momento onde elas precisavam mostrar toda sua feminilidade em seus trajes luxuosos e 

comportamento encantador, só assim atrairiam o olhar masculino, possibilitando a aquisição 

de um bom casamento (BOUCHER, 2010). 

“A festa pode ser a lenta antecâmara do casamento, onde os seres se auscultam e os 

intentos se jogam [...] produzindo não só os contatos fortuitos, as conversas a dois, as 

confissões veladas cheias de reticencias, mas as competições de salão” (SOUZA, 1987, p. 

149). Justamente em uma dessas festas, Madame Red conheceu Barão Burnett, que ficou 

completamente apaixonado pela excentricidade e carisma da dama. E ele, um cavalheiro de 

nome e gentil, conseguiu conquistar o carinho de Angelina, embora no fundo de seu coração, 

ela sempre tenha continuado a amar Vincent Phamtonhive. Com transparência e sinceridade, 

o Barão conseguiu lidar com os sentimentos de Angelina por outro homem, e decidiu tomar 

sua mão, de tal modo os dois foram felizes por muitos anos. 

Madame Red mesmo a contragosto de seus pais tornou-se a médica que tanto sonhou 

na juventude. Ela conseguia aliar a graça e delicadeza no uso de suas roupas da noite, e sua 

roupa de trabalho na figura 24, que Crane (2006) chama de “roupa alternativa”. Essa 

vestimenta aliava os vestidos e saias da indumentária feminina, com o uso de casacos e 

gravatas do vestuário masculino. A gravata entra como um ícone de resistência, pois ela era 

nesse período um signo de diferenciação e poder masculino, e usado por uma mulher era 

ícone de independência e passou a ser o símbolo do feminismo da época. 
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Figura 25 As roupas de trabalho de Madame Red 

 
Fonte: https://br.pinterest.com/pin/419819996503148173/ 

(Acesso em 17/01/2016) 

  

Como médica, Madame Red pôde fazer o bem pela vida de muitos, mesmo ganhando 

metade do salário dos seus colegas do sexo masculino, fato apontado por Crane (2006), que 

era um dos fatores desestimulantes à mulher ao se vincular ao mercado de trabalho. 

Exercendo a função de salvar a vida das pessoas, ela infelizmente não pode salvar a si mesma: 

em um acidente de carruagem, ela perdeu o marido e o filho que finalmente esperava. Só teve 

escapatória com a retirada de seu útero, tornando-se incapaz de ter filhos novamente. Recebeu 

muito apoio da família e de amigos, mas teve um baque ainda maior, quando no mesmo dia 

que recebeu alta do hospital, teve a notícia da morte da irmã e do cunhado e que seu sobrinho 

estava desaparecido. 

Madame Red invejou a irmã naquele momento mais do que nunca, pois para ela, 

àquele ponto, ser uma sobrevivente era uma maldição. Angelina se encheu de ódio e 

amargura, chamando a atenção do ceifeiro Grell Sutcliff, também angustiado por ter nascido 

homem e não poder gerar filhos. Sendo assim, Grell quebrou as regras dos ceifadores de 

manterem sua imparcialidade em relação aos humanos envolvendo-se com Madame Red. 

A capacidade da mulher de dar à luz era tida como uma benção nesse período 

histórico. O sonho da vida da mulher ia muito além do casamento, era ter a casa perfeita com 

os filhos perfeitos, e não execução dessa tarefa social era um fracasso na vida dessa mulher, 

pois ela era incapaz de gerar herdeiros para a fortuna de seu homem provedor (SOUZA, 

1987). 

 Desta maneira, surgiu uma onda de crimes: os assassinatos em série de Jack, o 

Estripador. Mal sabiam os jornais, que se tratava de Angelina e seu assistente ceifador, que 
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marcavam suas vítimas de acordo com um certo procedimento cirúrgico que era solicitado à 

médica: o aborto. A revolta surgiu por lidar com pessoas que teriam o privilégio de dar a luz e 

recusarem-se, rebelando a médica estéreo e o ceifador biologicamente homem. 

A cor vermelha no aspecto simbólico ligado à Madame Red, vem relacionada com a 

paixão e descoberta da feminilidade a partir dos sentimentos de Vincent Phamtomhive, o ódio 

gerado pelo amor não correspondido, e a dor do útero perdido levando com ele a identidade e 

poder dessa mulher, fazendo-a projetar essas frustrações em suas vítimas.   

 

5.2 A morte vem de vermelho: Grell Sutcliff. 

  

 Grell Sutcliff apareceu pela primeira vez sobre a faceta de mordomo da Baronesa 

Angelina Dalles-Burnnet, escondendo sua identidade como ceifeiro de almas. Conforme já 

mencionado, o trabalho de ceifador requer imparcialidade quanto aos humanos. Eles devem 

ser observadores do que acontece no mundo, coletar as almas humanas quando chega a hora 

certa, com o máximo de frigidez possível. A imparcialidade da função dessas entidades requer 

um traje de formalidade condizente, caráter explicado por Crane (2006, p. 183 e 184) onde 

“ao exigir que um indivíduo se vestisse de uma determinada maneira, uma organização o 

identificava consigo mesma e o obrigava a se comportar de acordo com suas regras e 

regulamentos”. 

 A indumentária de Grell é diferente de seus companheiros ceifeiros, na figura 26. Sua 

postura e comportamentos não são diferentes apenas do esperado da organização a qual 

pertence, mas também da conduta esperada socialmente do individuo do sexo masculino na 

sociedade em que está inserido, descrito por Souza (1987, p. 146) “da fisionomia, do jeito de 

sentar imperioso, [...] de todo o ereto porte masculino ressalta a dignidade”. 

 
Figura 26 Grell Sutcliff e seus colegas de trabalho 

 
Fonte: br.pinterest.com/pin/419819996500262317/ (Acesso em 23/04/2017) 
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É notável o contraste, quase tão intenso quanto o antagonismo descrito por Braga 

(2005) entre a imagem do feminino e o masculino do Século XIX, em Grell e seus 

companheiros. Grell veste uma sobrecasaca vermelha, com uma fenda na parte de trás, com 

um belo laço preto na anca. Uma calça preta com listra de giz, colete de um cinza quente, 

também com listras, luvas pretas e gravata branca com listras vermelhas, sapato de salto alto, 

também vermelho, óculos vermelho.  

Sob o aspecto de Mordomo de Angelina Dalles, ele muda completamente sua 

aparência, Grell usava uma sobrecasaca preta, calças de mesma cor, apenas sua gravata e o 

laço que amarrava o cabelo mostravam sua amada cor. Seus óculos também eram de uma 

simples armação redonda, completamente diferente da extravagância que ele geralmente 

abraçava. A roupa do personagem sofre essa modificação por ser um disfarce, ninguém 

poderia saber sua verdadeira identidade como ceifeiro de almas. 

 
Figura 27 O figurino de Grell Sutcliff 

 
Fonte: https://br.pinterest.com/pin/419819996503148098/ (Acesso em 17/01/2016) 

          https://br.pinterest.com/pin/419819996503148173/ (Acesso em 17/01/2016) 

  
Grell Sutcliff também dispõe um fascínio pela cor vermelha, cor de seus cabelos, cor 

das rosas selvagens como seu amor por William T. Spears, cor do sangue daqueles que 

morrem para que ele possa levar suas almas. Para a compreensão do que difere em Grell de 

seus colegas de organização, foram observados amostragens de William Spears, o interesse 

amoroso de Grell, e o veterano Undertaker, já mencionados anteriormente.  
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William Spears, apresentado na figura 28, é sempre visto trajando o típico terno preto 

usado pelo homem da Era Vitoriana. Nesse momento, o terno desse homem deve ser uma 

habitação onde reina a simplicidade, elegância e minimalismo de modelagens sem sequer uma 

dobra, ornamentado por uma gravata preta de cetim, além da luva, tudo usado com a 

sobriedade que assinala toda a sofisticação de um cavalheiro elegante (SOUZA, 1987). 

 
Figura 28 A estética de William T. Spears 

 
Fonte: TOBOSO, Yana. Kuroshitsuji. Vol.8. 2009. 

 

Undertaker, o mais antigo entre os ceifadores que aparecem na narrativa, também vem 

como um exemplo da sobriedade da vestimenta dessa categoria, diferente de Grell. Antes da 

aposentadoria, Undertaker usava um terno preto, com uma sobrecasaca com abotoamento 

duplo de mesma cor com uma grande gola paletó levantada. Depois que se aposentou, usa 

uma túnica preta de manga evasê, gola padre, indo até o tornozelo, além de sua cartola.  

Com a aposentadoria, ele pôde relaxar quanto à formalidade de sua aparência, embora 

tenha mantido a cor preta padrão de sua classe em seu novo estilo de vida alternativo como 

funerário e informante no submundo. Tal fato discorreu por um fenômeno onde “o homem se 

desinteressou da vestimenta quando esta, devido à mudança profunda do curso histórico 

deixou de ter importância excessiva na competição social [...]” (SOUZA, 1987, p.80). 
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Figura 29 Undertaker antes e depois da aposentadoria 

 
Fonte: https://br.pinterest.com/pin/419819996503148056/ (Acesso em 17/01/2016) 

           https://br.pinterest.com/pin/419819996503148223/ (Acesso em 17/01/2016) 

 

 Foi em 1799, quando Grell Sutcliff e Will Spears se conheceram no teste final para a 

promoção no estágio de ceifadores, que Grell ainda se utilizava da vestimenta imparcial de 

ceifador, conforme a figura 30. Esta prova final consistia em estudar, fichar, e coletar uma 

alma. Grell era um jovem indisciplinado e talentoso, diferente de William que conseguia o 

êxito em seus trabalhos com bastante trabalho duro, e eles seriam a dupla do trabalho final. 

 
Figura 30 Aparência de Grell e William como estagiários 

 
Fonte: TOBOSO, Yana. Kuroshitsuji.  Artwoks 2. 2015 
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 William e Grell são designados a avaliar um jovem escritor chamado Thomas Wallis, 

que trabalha numa gráfica durante o dia e escreve durante a noite. Segundo as análises dos 

aspirantes a ceifeiros, eles observam que ele seria o autor de um grande romance que passaria 

por gerações, além de ser gentil e muito esforçado. Isso é o suficiente para Grell avaliar como 

merecedor da vida, já William discorda do colega.  

Em meio a um desentendimento por conta dessa decisão diante da alma do jovem 

escritor, os dois têm uma luta, onde William derrota Grell. Ao ser derrotado, Grell nutre fortes 

sentimentos por Will, ao perceber que depois dessa derrota ele finalmente se tornara uma rosa 

selvagem domada por alguém.  

William explica que apenas uma alma com uma grande pendência nesse mundo e 

portadora de uma mudança humanitária poderia ser poupada, essas almas são extremamente 

raras.  Apesar da bondade de Thomas Wallis, a vida dele existindo ou não, jamais mudaria os 

planos mundanos, portanto a alma dele precisa ser coletada. Grell compreende e concorda 

com William, e juntos eles cumprem a missão que tomar a alma do jovem rapaz na hora de 

sua morte.  

Eles conseguem a promoção e essa experiência é de grade importância para a 

construção do que os personagens se tornam no presente da trama. É nesse momento, onde 

Grell, apaixonado por Will se descobre homossexual e também como alguém que transpassa 

os ideais do conceito de feminino e masculino a partir da sua roupa ao adicionar a cor em 

peças e adereços e em seu comportamento excêntrico. 

 
Figura 31 O comportamento “inapropriado” de Grell 

 
Fonte: TOBOSO, Yana. Kuroshitsuji. Vol.3. 2007 

 

Souza (1987) mostra que nesse período histórico, a falta de cuidado com as palavras é 

algo que extravia as regras de comportamento e Heller (2012) vem com o dado que o 

vermelho é ligado à ousadia e promiscuidade. Atentando a imagem acima, é possível observar 
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essa falta de pudor e tato no personagem, além do seu amor por homens, de natureza 

inaceitável para a época.  

Grell também é denominado como uma alma jovem e Heller (2012) associa o 

vermelho à juventude e dinamismo. Além da cor, foram vistos detalhes relacionados a essa 

jovialidade em seu figurino, como o uso de acessórios não pertencentes ao tempo-espaço
14

 do 

enredo em geral, como a foice da morte de Grell, que é uma motosserra, só então inventada 

no século XX e sua agenda de anotações que é da marca Chanel, marca esta criada por Coco 

Chanel no Século XX também. 

Figura 32 A agenda da marca Chanel 

 
Fonte: https://br.pinterest.com/pin/419819996503413529/ 

 

 Grell se apropria de itens do guarda roupa feminino para mostrar que é afeminado, 

além do uso da cor vermelha completamente associada ao seu eu feminino e seu desejo de 

poder carregar um filho. A cor vermelha, também ligada ao sague, como já citado, faz Grell 

Sutcliff sair do padrão de vestimenta utilizado por seus colegas de trabalho, mas não foge do 

contexto da atividade que o personagem executa como um ceifeiro de almas e mensageiro da 

morte, já que o sangue e a morte são separados por uma linha tênue.  

 

                                            
14

 Como o aparecimento dos sapatos de modelo all star no filme Maria Antonieta.   
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6. UNIFORME E IDENTIDADE: OS SERVIÇAIS DA MANSÃO PHAMTONHIVE 

 

A mansão Phamtonhive é a locação da narrativa em sua maior parte do tempo. É uma 

grande propriedade localizada próxima a uma floresta nos arredores de Londres. A construção 

feita de tijolos sólidos e um imenso jardim, pertence à família de Ciel há gerações. Nela 

vivem apenas o Conde e seus empregados, que são encarregados de zelar pela propriedade 

tanto em questão de manutenções básicas dos afazeres domésticos como em questões de 

segurança.  

Apesar de ser um hábito de famílias nobres e de classe alta ter uma grande quantidade 

de empregados, característica apontada por Crane (2006), Ciel Phamtonhive é contratante 

apenas de um mordomo, uma empregada, um jardineiro, um cozinheiro e um camareiro. A 

mesma autora afirma que essa grande quantidade de empregados surgia pela necessidade de 

zelar por grandes propriedades, para manter as senhoras livres para a socialização, e por puro 

status do empregador.  

Crane (2006) diz que com a vestimenta do homem se tornando cada vez mais sóbria e 

democratizada entre as classes, a farda vem como uma possibilidade de diferenciar o 

empregado de seu senhor, a farda também simboliza a hierarquia entre as ocupações dentre de 

uma organização. “Os uniformes dos criados podiam ser comparados a uniformes para outros 

trabalhadores: indicam fronteira de status” (CRANE, 2006, p. 184). 

Essa atitude, de ter poucos empregados, vinda do jovem Conde pode ser fundamentada 

pela natureza sobrenatural de seu mordomo, tornando-o fisicamente capaz de lidar com 

obrigações de sua propriedade, além de sua dificuldade de confiar em pessoas, surgida pela 

experiência traumática da perda dos pais e seu sequestro, fazendo-o procurar lidar com o 

mínimo de recursos humanos possíveis. 

 

6.1. A figura do mordomo: Sebastian Michaelis e Sr. Tanaka 

 

Na Inglaterra do Século XVII empregados domésticos como mordomos, criados, 

camareiras e criadas vestiam-se tão semelhantes a seus empregadores que eram comumente 

confundidos com visitantes. A mudança do vestuário dos empregados domésticos no Século 

XIX correspondem à mudança na natureza dessa relação entre mestre e serviçal, tornando-se 

mais autoritária e menos íntima (CRANE, 2006). 

Sr. Tanaka servia como mordomo da família por gerações e manteve seus serviços, 

que com a lesão do momento do atentado contra os Phamhinve, precisou ser diminuído, sendo 
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a partir de então apenas camareiro. Sebastian toma a faceta de mordomo da família, horando 

seu pacto com Ciel. O ex-mordomo e atual apresentam grande requinte em suas vestimentas. 

 
Figura 33 As vestimentas de Sebastian e Sr. Tanaka 

 
Fonte: TOBOSO, Yana, Kuroshitsuji, Vol. 1, 2007 
            TOBOSO, Yana, Kuroshitsuji, Vol 10, 2010 

 

Ambos, como podem ser observados nas imagens acima, usam luvas brancas, ternos 

negros e sobrecasacas pretas com calças com riscas de giz, coletes, broches, abotoaduras, e 

gravatas, com bastante sofisticação. A postura ereta, expressão gentil, e gestos graciosos 

também são características desses dois personagens em suas funções dentro da mansão 

Phamtonhive.   

Os criados do sexo masculino que desempenhassem tarefas que grande contato com o 

público, deveriam vestir-se muito bem. A rígida diferença entre as roupas dos empregados 

que exercessem diferentes funções, era um reflexos das diferenças de classe da sociedade em 

questão (CRANE, 2006). A prova disso, além das roupas, pode ser observada pelos benefícios 

de Sebastian em relação aos demais empregados, como o tamanho de seu quarto ser maior 

que o dos demais. 

Apesar de tal fato, Crane (2006, p. 191) explica que “os empregados ocupavam os 

estratos mais baixos da sociedade e não eram bem tratados”. Uma prova vem da passagem 

onde o jovem mestre nomeou o demônio com quem fez o pacto de Sebastian, nome do 

cachorro da família também perdido no incêndio, além de sua rispidez com o mordomo em 

suas exigências de trabalhos perfeitos, onde ele chega a derramar chá quente nas mãos do 

demônio, na figura 34.  
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Figura 34 Relação de Ciel com Sebastian 

      
TOBOSO, Yana. Kuroshitsuji. Vol. 14. 2012 

 

Mesmo com os maus tratos, ele se mostra muito capaz e protetor com Ciel, por 

almejar a alma do jovem. Conforme já referido, os empregados da mansão atividades que vão 

além das tarefas domésticas, como guardiões da propriedade e seu de qualquer mal que venha 

do exterior, e tem ordens de não ter misericórdia. 

 
Figura 35 Os serviçais protegem a mansão e seu mestre 

 
Fonte: TOBOSO, Yana, Kuroshitsuji, Vol. 10, Vol. 11. 2010 

 

 Entretanto, esse aspecto das funções dos serviçais da mansão Phamtomhive, deve ser 

mantido em sigilo, fazendo, principalmente Sr. Tanaka e a empregada Mey-Rin, analisada no 

tópico seguinte, mudarem até mesmo características de sua fisionomia para ocultar suas 

capacidades. A autora Yana Toboso retrata Sr. Tanaka em sua maior parte do tempo como 
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chibi
15

 e utilizando seu traço original quando o personagem vai executar alguma tarefa 

importante, como artifício dessa mudança. Essa estratégia serve também para mostrar que 

depois do ferimento greve sofrido pelo velho senhor na invasão da mansão, ele não poderia 

ser mais o mesmo. 

 
Figura 36 As duas faces de Sr. Tanaka 

 
Fonte: TOBOSO, Yana, Kuroshitsuji, Vol. 3. 2007 

             TOBOSO, Yana, Kuroshitsuji, Vol. 11. 2010 

 

Dentre todos os empregados da mansão, Sebastian e Sr. Tanaka são os únicos 

qualificados para as tarefas domesticas a que lhe são propostas. Finny, Mey-Rin, e Bard 

agindo como jardineiro, empregada e cozinheiro, respectivamente, não conseguem lidar com 

suas funções, fazendo Sebastian precisar se desdobrar para manter a mansão às perfeitas 

ordens de seu exigente mestre.  

 

6.2. À serviço do Conde: os personagens Bardroy, Finnian e Mey-Rin 

 

Crane (2006) explica que o individuo encarregado de um trabalho que não é sua 

especialidade tende a ficar mais suscetível às vontades do empregador. Esse aspecto pode ter 

sido uma das principais motivações de Ciel e Sebastian em terem recrutado Mey-Rin Bardroy 

e Finnian sobre o aspecto de empregados da mansão.  Bardroy, antes de ser o cozinheiro, foi 

um ex-sargento do exército americano, Mey-Rin, a empregada, era atiradora e assassina 

profissional em Londres. Já Finnian, o jardineiro, foi cobaia de experimentos clandestinos, 

provavelmente causadores de sua força sobre-humana.  

 

                                            
15

 Romanização de ちび traduzido literalmente como “baixinho” é um traço estilizado de anime ou mangá, onde 

o personagem tem proporções iguais entre o tamanho do corpo e cabeça, utilizado como um recurso para cenas 

de alívio cômico. 
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Figura 37  Finnian, Bardroy e Mey-Rin 

 

Fonte: TOBOSO, Yana. Kuroshitsuji. Vol. 20, 21, 22. 2015 

 

Bard usa as típicas roupas de cozinheiro brancas com casaco de abotoadura dupla, 

avental e calça, assim como Mey-Rin e o tradicional traje de empregada, traje esse descrito 

por Crane (2006) como um vestido preto, avental branco e algum tipo de toucado. Finny 

sempre é visto com chapéu de palha, calça xadrez e camisa de linho branca, perfil de 

trabalhadores de pouca visibilidade para as visitas, segundo Crane (2006). Em ocasiões 

especiais, o jovem jardineiro é visto de casaco e gravata, visando ficar mais apresentável.  

Esses personagens surgem pela primeira vez, utilizados de um arquétipo de 

personagem explorado por Tillman (2011) conhecido como sidekick
16

 e uma das principais 

características desse arquétipo é o teor de alívio cômico que o personagem traz consigo 

principalmente quando o protagonista do universo que está inserido tem um aspecto mais 

obscuro. O que o leitor não esperava era a reviravolta no enredo onde Yana Toboso revela o 

passado de caos desses personagens e esse alívio cômico é na verdade uma máscara para a 

real função dos personagens na mansão como assassinos e guardiões. 

Finnian e Bardroy não sofrem grandes diferenciações em suas aparências na mudança 

de função. Eles fazem algumas aparições no traço chibi, juntamente com Mey-Rin, quando a 

autora os representa de forma exagerada e caricata em cenas do cotidiano dos personagens, 

mas em menos frequência do que ocorre em Sr. Tanaka, onde quando o velho senhor não está 

representado nesse traço é uma fuga do padrão.  

Já Mey-Rin consegue se desvincular do seu alter-ego de empregada, para se tornar 

uma combatente, mudando aspectos de sua aparência drasticamente, no ato de tirar os óculos. 

                                            
16

 Ajudante 
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A personagem sofre de hipermetropia grave, motivadora de seu comportamento atrapalhado 

nas atividades domésticas. Ela recebeu os óculos de presente do Conde quando entrou na 

mansão, e além da comicidade que Yana Toboso tenta atribuir a ela, os óculos tem a 

funcionalidade de distinguir a Mey-Rin empregada da Mey-Rin atiradora. 

 
Figura 38  A dualidade de Mey-Rin 

 
Fonte: https://br.pinterest.com/pin/419819996500217901/ (Acesso em 26/04/2017) 

 

Pôde ser observado em torno da narrativa que eram pessoas sem muito a perder, e que 

lhe foram dados propósitos, onde o personagem Finny faz uma reflexão sobre a vida antes de 

chegar à mansão “sem lar, nem amigos, nem liberdade”. Esse jovem é o que mais apresenta o 

sentimento de gratidão ao trabalhar como jardineiro, por ter sido liberto do cárcere de testes, 

batizado com o nome de Finnian, e ter sido presenteado pelo Conde com livros para que 

aprendesse a ler. O motivo dos outros dois a aceitarem o serviço não é muito explícito, mas 

acredita-se que sigam a mesma ordem.  

“O isolamento em relação aos parentes e ao seu grupo social, devido às longuíssimas 

horas de trabalho exigidas pelo emprego doméstico, era um dos aspectos mais difíceis dessa 

ocupação” afirma Crane (2006, p. 124). Por isso, a escolha de pessoas sem famílias, sem 

status social, e sem identidade pessoal, vivendo à margem da sociedade, foi uma boa 

estratégia de Ciel Phamtonhive para ter controle sobre seus serviçais e o uniforme entra aqui 

como um símbolo palpável desse controle.  

 

À medida que as populações de sociedades industriais cresciam os contatos entre 

estranhos aumentava, mas as relações entre pessoas de classes sociais diversas 

diminuíam. Os uniformes serviam como lembretes úteis de que o conteúdo da 

comunicação interpessoal nos locais em que eram usados deveria limitar-se a 

informações sobrea tarefa desempenhada, reforçando, portanto, a separação entre 

classes sociais e mesmo entre empregador e empregado numa mesma casa. 

(CRANE, 2006, p. 194) 

 

https://br.pinterest.com/pin/419819996500217901/
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O autoritarismo entre as relações com a criadagem no século XIX, explorada pela 

autora acima, se torna nítido na linha concreta que separa o senhor e o servente. Pode ser 

constatado pelo comportamento de Ciel Phamtonhive e a forma como ele trata seus servos em 

atos como deixar sua noiva enfeitá-los como se fossem uma parte inanimada de sua mansão, 

ou situações onde se utiliza até de violência, como na figura 39. 

 
Figura 39  Ciel tratando seus criados 

 
Fonte: TOBOSO, Yana. Kuroshitsuji. Vol. 9. 2010 

 

 No entanto, o sentimento de dependência e gratidão dessas pessoas que não tinham 

nada e agora tem amigos, estabilidade e um estilo mais saudável do que julgavam ter no 

passado, fazem com que eles jamais se rebelem contra Ciel ou qualquer ordem que o Conde 

lhes fornecer. E diferente das desconjuntara no desempenho deles em suas respectivas funções 

cujo fardamento exige, são defensores muito capacitados. 
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7. CONCLUSÃO 

 

 O figurino tende a ser a ponte que une personagem, o mundo que o cerca e o receptor 

que o observa, por isso, deliberar quanto ao tempo e o espaço da história é essencial para a 

elaboração de um contexto imersivo ao leitor, trazendo assim a importância de categorizar o 

figurino entre as possibilidades de realismo, para-realismo e simbolismo. Graças à consulta a 

autores de figurino, o mangá Kuroshitsuji foi classificado como portador de um figurino para-

realista, pois vem como uma ponte ao referencial histórico, já que os relatos épicos são 

mantidos na essência da história de Yana Toboso. Mesmo sendo um figurino para-realista 

vem com graus de simbolismo e trabalha cor, texturas e silhuetas que, ligadas a essas cargas 

simbólicas ressaltam a função do figurino na história. 

A criação de uma narrativa autoral com personagens psicologicamente complexos 

como os de Kuroshitsuji, requer um estudo aprimorado da história comportamental relativa ao 

século XIX como um meio para resultados assertivos na criação de vestimentas específicas 

para cada personagem.  Para mergulhar historicamente na ambientação escolhida pela 

quadrinista, a consulta a livros de história da indumentária auxiliaram a compreensão do 

universo que os personagens de Toboso estavam inseridos, criando um paralelo entre o 

ficcional e o realístico.  

Entender o Século XIX e seu contexto histórico-social possibilitou perceber e 

conhecer melhor cada personagem e a conjuntura por trás de suas condutas, já que moda é 

comportamento e cabe à roupa, desde até mesmo antes da passagem pela Era Industrial, 

mostrar a identidade de quem veste. A moda surgiu com finalidades de diferenciação e 

adequação, e a roupa se tornou a forma mais prática de demonstrar esses encargos. A roupa 

delimita espaços, cria muros entre classes, gêneros e funções sociais. Ao ser vestida, cria 

também uma expectativa comportamental diante de seu usuário. Categorizando-se perante 

esse contexto, os personagens de Kuroshitsuji foram observados no quanto estavam 

adequados ou não ao padrão estabelecido no período histórico.  

Nas vestimentas de Ciel Phamtonhive e sua noiva, Elizabeth Midford foram notados 

os conceitos ligadas à feminilidade e masculinidade, verificando a pressão social que os 

jovens vivenciaram em situações da narrativa em que esses padrões foram colocados em 

cheque.  Elizabeth é representada com vestes coloridas, ornamentadas e comportamento 

meigo e delicado, e constatou-se a angústia sentida pela moça quando precisou proteger Ciel, 

abrindo mão do ideal de delicadeza feminina, ao lutar com espadas em um momento que a 
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esgrima além de outros esportes, era uma atividade masculina e cabia apenas ao homem o 

papel de protetor do lar.  

Esse sentimento negativo foi sentido também por Ciel quando precisou abrir mão de 

sua cartola, bengala, abotoaduras, sobrecasaca e shorts para disfarçar-se de mulher em uma 

missão fornecida pela Rainha Victoria, fazendo-o penar para adaptar-se principalmente ao uso 

do espartilho, um dos símbolos da feminilidade da época. Foi compreendido também o 

“limbo” existencial que o jovem se enquadrava por não existir um conceito de adolescência 

naquele momento, sendo especialmente aflitivo para Ciel a obtenção de uma postura adulta, 

quando com treze anos precisou tratar dos negócios da família, obrigando-o a se apropriar de 

totens ligados à masculinidade aliados a seus shorts presentes na indumentária infantil. 

A diferenciação das roupas masculinas e femininas também foi observada em 

Angelina Dalles-Burnnet como Madame Red, e em Grell Sutcliff, tal como sua relação 

intrínseca com o vermelho. Madame Red trouxe nessa cor, a ligação entre o florescimento da 

feminilidade, as descobertas da paixão, e a transformação desse sentimento em ódio graças ao 

amor não correspondido e o útero perdido em um acidente. O simbolismo dessa cor foi tão 

significativo pra ela que se tornou parte do seu apelido. Para Grell, o vermelho assumiu o 

papel da jovialidade, trouxe a manifestação do seu eu feminino e detonou simbolicamente seu 

amor por William Spears, sem desvincular o personagem de sua função de mensageiro da 

morte. 

A divisão de classes foi o instrumento para a análise dos empregados da mansão 

Phamtomhive, a farda foi vista como um instrumento de delimitação e controle que 

hierarquiza patrão e empregado além dos empregados e entre si diante de suas diferentes 

funções. Em cargos com grande visibilidade ao público como o caso de Sebastian e Sr. 

Tanaka o requinte é imprescindível, apesar disso, Ciel Phamtonhive jamais permitiu, 

principalmente a Sebastian, o esquecimento de sua função de servi-lo e o uniforme representa 

esse status de servidão. 

Nesse mesmo panorama, foi observado que quando o empregado faz algo que não é 

sua especialidade cria-se uma relação de dependência maior com o patrão como é o caso de 

Bardroy, Mey-Rin e Finnian. A escolha de pessoas marginalizadas para um trabalho árduo 

como o de empregado doméstico dá a Ciel ainda mais controle para com esses personagens, e 

o uniforme desses três vem para mostrar o desempenho deles em suas terminadas funções.   

Em Bard como cozinheiro e Mey-Rin como empregada, foram observados uniformes 

classicamente ligados às funções deles dentro da mansão em vestes que reverberam até a 
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atualidade. Finnian como jardineiro traz o uso do chapéu de palha e vestes mais simples 

comuns a empregados de pouca visibilidade, dando a possibilidade ao personagem de usufruir 

vestes mais descentes apenas em situações de maior formalidade. 

A passagem de todos os empregados da mansão Phamtonhive serem excepcionais 

combatentes é o retrato do desejo de proteger e ter domínio do que lhe tem pertencimento, 

característica que a sociedade contemporânea herda dessa era industrial, e a farda desses 

personagens é a materialização desse controle do jovem mestre. Entretanto esse controle 

dentro da mansão é uma das máscaras sociais desse nobre que precisa lidar com a vigilância 

sofrida por ele diante da alta sociedade e o desejo de honrar o nome de sua família. 

Esse trabalho possibilita uma nova visão sobre produções envolvendo mangás e 

mesmo suas adaptações para anime, observando que a vestimenta é uma ferramenta 

comunicadora diante do comportamento dos personagens envoltos na narrativa. Surge 

também uma abertura para investigações mais específicas envolvendo algum dos personagens 

aqui analisados, a ambientação histórica da Era Vitoriana, ou até mesmo um ângulo 

diferenciado diante das informações adquiridas na visão de outros pesquisadores.  
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