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PROGRAMAÇÃO

HORA ATIVIDADE LOCAL

M
AN

HÃ
 

(m
or

ni
ng

)

09H00 - 09H30

09h30 – 10h10

10h10 – 11h10

CREDENCIAMENTO (REGISTRATION)

CERIMÔNIA DE ABERTURA  (OPENING CEREMONY)

CONFERÊNCIA DE ABERTURA (OPENING CONFERENCE)
Terezinha M. MAHER (UNICAMP)
Diferentes singularidades da ¨cultura japonesa¨ na ¨cultura brasileira¨ contemporânea: 
línguas e identidades em interação. 
(Different singularities of the “Japanese culture” in the contemporary “Brazilian 
culture”: languages  and identities in interaction)

Hall do Centro de 
Convenções

Auditório III
Centro de Convenções

Auditório III
Centro de Convenções

11h10 – 13h10 Almoço (Lunch)

TA
RD

E
(a

ft
er

no
on

)

13h10 – 14h40

13h10 – 14h15

14h20 – 14h40

MESA-REDONDA 1 - LÍNGUA JAPONESA (ROUND TABLE 1 – JAPANESE 
LANGUAGE)  
A polidez na língua japonesa - Debates clássicos e contemporâneos. 
(The politeness in Japanese language - Traditional and contemporary debates)
Coordenação: Wataru KIKUCHI (USP).  Membros: Alice Tamie JOKO (UNB) / Junko OTA 
(USP) /  Satomi AZUMA (UFPR) /  Wataru KIKUCHI (USP)

MESA-REDONDA 2   TRADUÇÃO (ROUND TABLE 2 – TRANSLATION STUDIES)
Convivência e hospitalidade em traduções do Japonês para o Português 
(Coexistence and hospitality in translations from Japanese to Portuguese) 
Coordenação: Viviane VERAS (UNICAMP). Membros: Eunice Tomomi SUENAGA 
(TOKYO INSTITUTE OF TECHNOLOGY) / Lica HASHIMOTO (USP)

RELATO DE EXPERIÊNCIA (EXPERIENCE REPORT)
Meu percurso na tradução: reflexões e apontamentos
(My trajectory in translation - thoughts and implications)
Rita KOHL (tradutora)

Auditório I
Centro de Convenções

Auditório III
Centro de Convenções

Auditório III
Centro de Convenções

14h40 – 15h00 Exposição de livros (Book Exposition) Hall do Centro de 
Convenções

15h00 – 16h30

MESA-REDONDA 3 - ARTES (ROUND TABLE 3 – ARTS STUDIES)  
A memória na criação e representação artística. 
(The memory in the artistic creation and representation)
Coordenação: Paulo Antonio Carvalho COSTA (ECA/USP). Membros: Alice Lumi 
SATOMI (UFPB) / Ângela Mayumi NAGAI (INTERNATIONAL NOH INSTITUTE-KUOTO) / 
Michiko OKANO (UNIFESP)

MESA-REDONDA 4 - LINGUÍSTICA (ROUND TABLE 4 - LINGUISTICS) 
Pesquisas em documentação missionária cristã sobre o Japão 
(Japanese Studies on Christian missionary documents)
Coordenação: Eliza Atsuko Tashiro PEREZ (USP). Membros: Alessandro BECCARI 
(UNESP-Assis) / Eliza Atsuko Tashiro PEREZ (USP) / Jun SHIRAI (Shinshu University – 
Japan)

Auditório I
Centro de Convenções

Auditório III
Centro de Convenções

16h30 - 17h00 Coffee break

17h00 – 19h00 Painéis e Simpósios (panel discussion and symposiun) Vide programação

19h00 - 19h30 Intervalo (Break)

N
oi

te
(E

VE
N

IN
G

)

19h30 – 20h30

APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA (MUSIC PERFORMANCE)
Anna Layza Cardoso Boiatti de SOUZA (Instituto de Artes/UNICAMP) In memoriam
André D. TUFFO (Instituto de Artes/UNICAMP) - PIANO
Angelo B OSTOLAZA (Instituto de Artes/UNICAMP) - MARIMBA
Gabriela SHIMA (Engennharia da Computação/UNICAMP) – CANTO
Giovanna COLUSSI (Instituto de Artes/UNICAMP) – FLAUTA
Maria Fernanda RIBEIRO (Instituto de Artes/UNICAMP) - MARIMBA

Coral 
Regência e execução: Thaís Costalonga GAVINELLI (Instituto de Artes/UNICAMP)

Coralistas: alunos de Japonês e intercambistas de Português do CEL

Casa do Lago

28/08/2018
(TERÇA-FEIRA)
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PAINÉIS E SIMPÓSIOS
(panel discussion and symposiun)

28/08/2018
(TERÇA-FEIRA)

HORA ATIVIDADE LOCAL

PA
IN

EL
 1

 
(P

AN
EL

 1
)

17h00 - 19h00

A Experiência Marítima e sua Influência no âmbito da História e Literatura 
no Japão Moderno
The marine experience and its influence in Modern Japanese History 
and Literature
Coordenador: 
Sachio NEGAWA (International Research Center for Japanese Studies)
Painelistas (Panelists):
Kin`ya SUGIYAMA (Kanazawa University), Makiko KITANI (Dôshisha 
University), Hideki IIKUBO (Ministry of Foreign Affairs of Japan)

Mini-auditório
Instituto de Estudos da 
Linguagem (IEL)

PA
IN

EL
 2

 
(P

AN
EL

 2
)

17h00 - 19h00

O Japão do século Ibérico – cristão à atualidade japonesa: uma aproximação 
interdisciplinar com uma perspectiva intercultural
The Japan of the Iberic-Cristian century to the Japanese Modernity:
an interdisciplinar approach with an intercultural perspective
Coordenador: 
Hiroaki KAWABATA (Aichi Prefectural University)
Painelistas (Panelists):
Eiji OHTSUKA (Aichi Prefectural University), Michio KAMIKAWA (Aichi 
Prefectural University), Miki ITOIGAWA (Aichi Prefectural University)

Sala dos colegiados
Instituto de Estudos da 
Linguagem (IEL)

PA
IN

EL
 3

(P
AN

EL
 3

)

17h00 - 19h00

Personificações nos e-monogatari de Muromachi e Edo
Personifications in the e-monogatari of Muromachi and Edo
Coordenador: 
Ernesto SAMBUICHI (UFAM)
Painelistas (Panelists):
Nobuhiro ITO (Sugiyama Jogakuen University), Yuki HATA (Nagoya University), 
Dylan MCGEE (Nagoya University) 

Sala de Videoconferência 
 Centro Cultural
Instituto de Estudos da 
Linguagem (IEL)

 S
IM

PÓ
SI

O
 1

 
(S

YM
PO

SI
U

M
 1

)

17h00 - 19h00

Espacialidade e temporalidade na arte japonesa - representações,  
transferências, diálogos 
Spaciality and temporality in Japanese Art - representations, 
tranfers and dialogues
Coordenadores: 
Michiko OKANO (UNIFESP), Luiz FUKUSHIRO (USP)
Simposistas:
Alexandre NAKAHARA (USP), Gabriela ITOCAZO (USP), Priscila Yanagihara 
SHIMIZU (USP) e Simonia Fukue NAKAGAWA (FMU)

Anfiteatro
Instituto de Estudos da 
Linguagem (IEL)

 S
IM

PÓ
SI

O
 2

 
(S

YM
PO

SI
U

M
 2

)

17h00 - 19h00

O cinema japonês e as representações do Japão                                             
Japanese cinema and the representations of Japan
Coordenadores: 
Janete da Silva OLIVEIRA (UERJ), Regiane Akemi ISHII (USP)
Simposistas: Mateus NASCIMENTO (UFF), Pedro de Araujo Nogueira TINEN 
(UNICAMP), Ravel Giordano PAZ (UEMS)

Sala  a confirmar
Instituto de Estudos da 
Linguagem (IEL)

 S
IM

PÓ
SI

O
 3

 
(S

YM
PO

SI
U

M
 3

)

17h00 - 19h00

Haiku e haicai do Brasil: tradução, composição, assimilação, 
recriação  
Haiku and Haicai of Brazil: translation, composition, assimilation,
recreation
Coordenadores: Roberson de Souza NUNES (UFMG) e
Eunice T. Takahashi SUENAGA (Universidade Tecnológica de Tóquio)

Simposistas: Débora Fernandes TAVARES (USP), Yoshikazu SHIRAISHI (Ohara 
College of Bookkeeping, Low and Tourism in Kanazawa

Auditório do 
Instituto de Estudos da 
Linguagem (IEL)
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PROGRAMAÇÃO

HORA ATIVIDADE LOCAL

M
AN

HÃ
 

(m
or

ni
ng

)

09h00 – 10h00 CONFERÊNCIA 2 (CONFERENCE 2)
Jun SHIRAI (Shinshu University - Japan)
印刷技術からみた日本語文献の歴史
(History of the Japanese texts and the typographic technology)

Auditório III
Centro de Convenções

10h10 – 10h20 Coffee break / Exposição de livros (Book Exposition) Hall do Centro de 
Convenções

10h20 – 11h50 MESA-REDONDA 5 - RELAÇÕES INTERNACIONAIS  (ROUND TABLE 5 – 
INTERNATIONAL RELATIONS)  
Relações Internacionais do Japão - Estratégias de inserção internacional
(Japan`S International Relations - Strategies of  international  insertion) 
Coordenação: Alexandre UEHARA (ESPM)  e Silvio Y. M. MIYAZAKI (USP)
Membros: Carlos Eduardo Riberi LOBO (UNIFAI), Henrique Altemani de OLIVEIRA 
(UNB), Wellington AMORIM (Escola Naval/Inest UFF)

MESA-REDONDA 6 - LITERATURA JAPONESA (ROUND TABLE 6 – JAPANESE 
LITERATURE) 
A Literatura Japonesa no Brasil: olhares do passado entrelaçando
caminhos para o futuro
(Japanese Literature in Brazil: looks from the past intertwining paths to the future)
Coordenação.: Joy Nascimento AFONSO (UNESP-Assis)
Membros:Ernesto SAMBUICHI (UFAM), João MONZANI (UFRJ), Neide Hissae NAGAE 
(USP)

Auditório I
Centro de Convenções

Auditório III
Centro de Convenções

11h50 – 13h40 Almoço (Lunch)

TA
RD

E
(a

ft
er

no
on

)

13h40 – 14h40

RODA DE CONVERSA - LITERATURA (YARNING CIRCLE – LITERATURE)
Olhares literários sobre o Japão
(Literary gazes upon Japan)
Coordenação: Lica HASHIMOTO (USP)
Convidado:
João Paulo CUENCA (escritor/writer)

PALESTRA (LECTURE) 
American Frontier Spirit and Japanese Girls’ Comics
Hisayo OGUSHI (Keio University- Japan)

Auditório I
Centro de Convenções

Auditório III
Centro de Convenções

14h40 - 15h00 Intervalo (Break) / Exposição de livros (Book Exposition) Hall do Centro de 
Convenções

15h00 – 16h00

OFICINA E DISCUSSÃO  (WORKSHOP AND DISCUSSION)
Sistema Hepburn no Brasil - Por quê, para que e como? 
(The Hepburn Romanization System in Brazil - Reasons, objectives and ways)
Coordenação: Neide Hissae NAGAE (USP), Kyoko SEKINO (UNB)

Auditório I
Centro de Convenções

16h00 - 16h20 Intervalo (Break)

16h30 – 18h10
SESSÃO DE COMUNICAÇÃO ORAL 1
ORAL COMMUNICATION SESSION 1

 Vide programação
Centro de 
Ensino de Línguas 

18h10 – 20h20 Intervalo (Break)

18h20 – 19h50
SESSÃO DE COMUNICAÇÃO ORAL 2
ORAL COMMUNICATION SESSION 2

Vide programação
Centro de 
Ensino de Línguas

29/08/2018
(QUARTA-FEIRA)
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SESSÃO DE COMUNICAÇÃO ORAL 
(ORAL COMMUNICATION SESSION)

Sa
la

 C
I 1

16h30-16h50 Neo-japonismo: o consumo da cultura japonesa contemporânea 
pelo ocidente

Carina Silva D’Almeida CARDOSO

16h50-17h10 O Japão e a Moda Ocidental: influências da cultura e estética 
japonesas no vestuário ocidental

Luiza VIEIRA; Ana P.L. D. CARVALHO

17h10-17h30 Kawaii: do Japão para o mundo Anna Carolina DE MOURA DÓRIA

17h30-17h50 Relatos de cosplayers em relação ao processo da arte de se 
fantasiar

Thelma Helena Costa CHAHINI; 
Roberta Helena Costa CHAHINI

17h50-18h10 グローバル化社会における日本の若者文化の発展と危機マ
ンガやアニメを中心に - On the Development and Crisis of 
Manga and Anime in Global Society

Yoko KINO

Intervalo

18h20-18h40 Raízes & Seiva – caminhos poéticos Rute Yumi ONNODA

18h40-19h00 [清水の冠者物語]-Shimizu no Kanja Monogatari: uma análise 
visual do texto e imagem 

Lucas GUIMARÃES; Thiago CARNEIRO

19h00-19h20 Koe no Katachi e a integração entre alunos surdos e ouvintes no 
Japão

Greice Luize Schaefer da SILVA

19h20-19h40 A invenção da cultura em Jojo’s Bizarre Adventure Ikaro MELO

19h40-20h00 Novas religiões japonesas no Brasil e seus processos de tradução 
cultural

Andrea Gomes Santiago TOMITA

Sa
la

 C
I 2

16h30-16h50 Ma e Mário Quintana: o vazio de Sapato Florido João Gustavo Silveira de MEDEIROS

16h50-17h10 O extemporâneo nietzschiano no “Agora=Aqui” - uma leitura 
sobre o tempo em Ame Agaru

Edylene SEVERIANO

17h10-17h30  Som, silêncio, contemplação e MA. Análise do filme Mononoke 
Hime de Hayao Miyazaki e a trilha sonora de Joe Hisaishi

André E.R. SILVA

17h30-17h50 Hōgaku e Yōgaku no cinema japonês: um percurso até Joe Hisaish Renan PEREIRA

Intervalo

18h20-18h40 A leitura da morte e do(s) corpo(s) no butô de Tatsumi Hijikata Daniel Ribeiro Fernandes ALEIXO

18h40-19h00 Contribuições de Ichikawa Danjurô para o desenvolvimento do 
kabuki: o primeiro e o segundo Danjurô

Ernesto SAMBUICHI

19h00-19h20 O kata na reconstrução de performances de butoh Ana Cristina YOKOYAMA

19h20-19h40 O não-racional e a não-ação como métodos de conhecimento: 
nô, butô, do-hô

Juliana KASE

19h40-20h00 Kamakura-Bori: kôgei como forma de preservação de técnicas 
artísticas tradicionais 

Keiko NISHIE

ARTES

29/08/2018
(QUARTA-FEIRA)
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SESSÃO DE COMUNICAÇÃO ORAL 
(ORAL COMMUNICATION SESSION)

29/08/2018
(QUARTA-FEIRA)

Sa
la

 C
I 3

16h30-16h50 Linguagem Onesegráfica: novas possibilidades do audiovisual Misaki TANAKA

16h50-17h10 O ator amarelo - identidade e imaginário no processo de criação 
em cena

Ricardo OSIRO

17h10-17h30 História do cinema japonês de cunho sobrenatural: um panorama Cláudio Augusto FERREIRA

17h30-17h50 Katanas em debate: a visão sobre o combatente samurai através 
do viés histórico-cinematográfico

Douglas ALMEIDA

17h50-18h10 A identidade otomen: uma questão de gênero Dandara Juliana Melo de Castro 
ALVES; Cristina ROSOGA (orient.)

HISTÓRIA E IMIGRAÇÃO

Sa
la

 C
I 6

16h30-16h50 O percurso da viagem dos imigrantes japoneses para o Amazonas 
no pós-guerra - entre o sonho e a realidade

Linda Midori Tsuji NISHIKIDO

16h50-17h10 Transfopress. Imprensa em língua japonesa no Brasil no período 
anterior à segunda guerra mundial

Monica Setuyo OKAMOTO; Yukako 
NAGAMURA

17h10-17h30 Francisco Antonio de Almeida Júnior - um viajante brasileiro no 
Japão oitocentista

Kelly YSHIDA

17h30-17h50 Brasil-Maru chegou!: excursão para o navio de emigração em 
1940  

Sachio NEGAWA

17h50-18h10 A participação feminina no kendo brasileiro: um panorama atual Mariana Harumi Cruz TSUKAMOTO; 
Marina KODATO 

Intervalo (Break) 

Sa
la

 C
I 6

18h20-18h40 Comunidade nikkei de Paracatu-Mg e suas experiências 
dedesenvolvimento no contexto do prodecer

Nanahira de Rabelo e SANT’ANNA

18h40-19h00 A trajetória política dos nikkeis na cidade de Mairinque-SP Ricardo Vieira BERTOLDO

19h00-19h20 O desenvolvimento do relacionamento civil entre os novos 
imigrantes chineses e imigrantes japoneses desde os anos 1970 
- Um estudo de caso sobre as associações sociais no Bairro da 
Liberdade

Yin QIAO

19h20-19h40 Legado Português na cultura japonesa: as Artes, as Ciências, os 
Artefatos, as Comidas, as Palavras e ... O Teppō

Takeshi SUZUKI

19h40-20H00 História oral dos intelectuais nipo-brasileiros Monica Setuyo OKAMOTO; Kwang 
Yoon LEE

Sa
la

 C
I 8

16h30-16h50 Contatos entre Ainu e Wajin evidenciados pela tradição oral do 
povo Ainu

Luana Bueno B. Cyríaco da SILVA

16h50-17h10 O papel e a imagem da mulher imigrante japonesa: comparação 
da mulher imigrante no Brasil 

Sayaka Nakanishi IKEUTI; Geisa Costa 
COELHO

17h10-17h30 A influência do ocidente na abertura dos portos do Japão no final 
do xogunato Tokugawa e a análise das influências culturais no 
Período Meiji: Japão tradicional e moderno

Priscilla Tiemi Lopes KAWAKAMI

17h30-17h50 Xintoísmo de Estado e o kyoiku chokugo: formação do habitus 
nacionalista e a imigração para o Brasil

Leonardo Henrique LUIZ
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Sa
la

 C
I 8

18h20-18h40 A colisão entre os direitos humanos e a proteção do direito das 
mulheres no Japão 

Lilian YAMAMOTO

18h40-19h00 Project Silver Columbia and longstay: insights from Japan for the 
study of the worldwide elderly population

Marcelo Daisuke YAMAKI

19h00-19h20 A diplomacia “pop” cultural japonesa de 2004 a 2016: uma 
prática para atenuar a imagem negativa do Japão no leste asiático

Lais Santos BELINI

19h20-19h40 Olímpiadas 2020 – o caminho para a reformulação da diplomacia 
pública e nation branding japonês

Rachel NADDEO

ECONOMIA, DIREITO E POLÍTICA

SESSÃO DE COMUNICAÇÃO ORAL 
(ORAL COMMUNICATION SESSION)

29/08/2018
(QUARTA-FEIRA)

LITERATURA E TRADUÇÃO 

Sa
la

 C
I 1

0

16h30-16h50 O “Eu” e o inconsciente na primeira trilogia de Haruki Murakami Márcia Hitomi NAMEKATA

16h50-17h10 A melancolia na construção dos narradores de Caio Fernando Abreu e 
Haruki Murakami

Antonio Marcos B. da SILVA 
JUNIOR

17h10-17h30 A literatura de Haruki Murakami: percurso e revelações Cacio José FERREIRA

17h30-17h50 A obra Caçando Carneiros: uma análise do romance sob a ótica da 
literatura fantástica

Jone Braga DE MOURA

18h20-18h40 Natsume Soseki: uma análise do fantástico no conto Sonhos de Dez 
Noites ( Yume Juya, 1908)

Mariana S. RIO

18h40-19h00 "O Outro": o preconceito na obra Nihonjin, de Oscar Nakasato Michelle Conterato BUSS

19h00-19h20 Nihonjin e Corações Sujos – uma temática e duas visões Jovanca Kamizi ICHIKAWA

19h20-19h40 Dragões devoradores de espadas: o fenômeno cultural da guerra através 
da literatura feudal

Douglas ALMEIDA

Intervalo (Break)  

SA
LA

 C
I 1

1

16h30-16h50 Tradução das onomatopeias presentes em Sanzoku No Musume, Ronja Adja Balbino de A. Barbieri 
DURÃO; Gisele Tyba M. 
Redondo ORGADO

16h50-17h10 Termos cristãos no conto “Memorando Ryôsai Ogata” Gabriela Silvério FERREIRA

17h10-17h30 Uma tradução neutralizante de “iki” na filosofia de Kuki Shūzō Diogo César PORTO DA SILVA

17h30-17h50 Estrangeirização subversiva nas traduções de Kuroiwa Ruiko Gabriel de Oliveira FERNANDES

17h50-18h10 Questões de tradução em ‘A Mulher De Villon’ de Dazai Osamu Ariel OLIVEIRA

18h20-18h40 Namamiko Monogatari: as relações entre uma sacerdotisa-tradutora e 
sua imperatriz-texto

Maria Luísa VANIK PINTO

18h40-19h00 Haicais de Kobayashi Issa: traduções para o ocidente Leonardo REIS

19h00-19h20 Tradução de histórias selecionadas da tradição oral Hyaku Monogatari Pérola Isis da Silva BITENCOURT; 
Hugo GODOY

19h20-19h40 A construção do Tanuki folclórico em traduções da história  Bunbuku 
Chagama

Clara Állyegra Lyra PETTER

19h40-20H00 Tradução e exofonia na literatura de Yoko Tawada Marianna DAUDT
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SESSÃO DE COMUNICAÇÃO ORAL 
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29/08/2018
(QUARTA-FEIRA)

LÍNGUA/LINGUÍSTICA  

SA
LA

 C
I 1

2

16h30-16h50 Gênero e literatura moderna japonesa Mina ISOTANI

16h50-17h10 “Do Lado de Fora da Janela”, de Banana Yoshimoto: um relato da viagem 
para dentro de si mesma

Joy Nascimento AFONSO

17h10-17h30 Gênero e sexualidade em Voragem, de Junichiro Tanizaki Rafael Felipe DOS SANTOS

17h30-17h50 Sadismo e masoquismo na obra Cobras e Piercings de Hitomi Kanehara 
como aspecto da literatura japonesa contemporanea

Wendell Martins SILVA

17h50-18h10 Os conceitos de mãe e mulher redefinidos nos contos de Takahashi 
Takako – uma tradução crítica

Francisco COUTINHO

Intervalo (Break) 

18h20-18h40 Niilismo em Shayō - uma leitura da obra de dazai a partir da filosofia 
pessimista de Cioran

Diogo Andrade de LIMA

18h40-19h00 Osamu Dazai e a representação do feminino em Schoolgirl Tatiana TAVARES,  Mina ISOTANI 
(orient.)

19h00-19h20 Do vazio de um satori: a estética do haicai nos poemas Nirvana de 
Adriana Lisboa e Animal de Invierno de José Watanabe

Samuel Delgado PINHEIRO

19h20-19h40 Hyaku Monogatari: introdução a coletânea de narrativas sobrenaturais 
do período Edo 

Barbara MORAES; Igor 
MONTONI

SA
LA

 C
I 1

3

16h30-16h50 Estudos sobre Kojiki:  importância do shintoísmo na construção da 
mentalidade hierofânica japonesa

Marcos Pedrazzi CHACON

16h50-17h10 A nova retórica em Kojiki Camila RODRIGUES

17h10-17h30 Konjaku Monogatartishû: sumô Luiza Nana YOSHIDA

17h30-17h50 平安文学における女性祭祀者―斎宮・斎院制度と「忌詞」を中
心に― As sacerdotisas na literatura Heian: enfocando o sistema de 
Saigū e Saiin e as “palavras-tabu”

Hiromi MOTOHASHI

17h50-18h10 江戸時代の俗語訳『源氏物語』について～『紫文蜑之囀』を中
心に～ Sobre as traduções para a linguagem coloquial de narrativas de 
Genji no Período Edo: o caso de Shibun Ama No Saezuri

Akihiko NIIMI

SA
LA

 C
I 1

3

18h20-18h40 Expressões de tratamento nas artes de Rodrigues e Oyanguren: análise 
das semelhanças e dessemelhanças

Olivia Yumi NAKAEMA

18h40-19h00 Formas tempo-aspectuais de passado da língua japonesa Ta eTeita – o 
caso da estrutura de citação Toiu em diferentes discursos

Raíssa NUNES COSTA

19h00-19h20 18世紀初頭の鹿児島方言における対格表示について - 
Marcadores de acusativo (taikaku hyôji) no dialeto de Kagoshima  
no início do século XVIII

 Ai KUBOZONO 

19h20-19h40 日本語の方言文法の記述の精緻化を目指して -八丈語の代名詞
を例に- Refine the description of Japanese dialect grammar - Using 
Pronoun of Hachijogo as an example -

Yosuke MIKI

19h40-20H00 Gramática os dicionários: estudo comparativo das edições de 1867, 
1872 e 1886 de J. C. Hepburn.

Bianca ROJAS
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SA
LA

 1
4

16h30-16h50 Coaching instrucional e co-teaching como estratégias para a formação 
de professores de língua japonesa formação de professores de língua 
japonesa

Flávio Ricardo MEDINA DE 
OLIVEIRA

16h50-17h10 O ensino de língua japonesa nas instituições de ensino do Brasil - a nova 
tendência verificada no perfil de professores e alunos

Mayumi Edna Iko YOSHIKAWA

17h10-17h30 Ensino da língua japonesa em Manaus-Amazonas: relatos de um projeto 
público em implantação.

Érika Akemi TOMIOKA e 
Alexandre DONATO

17h30-17h50 História das escolas japonesas na região sul do Mato Grosso do Sul”: 
uma experiência com o programa de iniciação científica (PIBIC-EM) na 
Faculdade de Educação da UFGD

Markley Florentino de 
CARVALHO

17h50-18h10 Projeto Licenciar-Japonês – porta de entrada na formação de professor Satomi Oishi AZUMA

18h20-18h40 Resultados preliminares de uma pesquisa etnográfica sobre as crenças 
sobre ensino de professores e coordenadores de cursos de língua 
japonesa

Flávio Ricardo MEDINA DE 
OLIVEIRA

18h40-19h00 A relação entre crenças de alunos sobre aprender língua japonesa e o 
livro didático em uso no seu contexto de aprendizagem

Monica FERNANDES

19h00-19h20 O desejo pela língua estrangeira: o gozo em (con)fundir-se com/no outro Renan Kenji Sales HAYASHI

19h20-19h40 初級(A2)レベル日本語学習者の会話分析 -『まるごと 日
本のことばと文化』を使った授業での工夫から－Análise de 
conversação de estudantes de língua japonesa do Nível Básico (A2) 
－a partir do material “Marugoto – língua e cultura japonesa” usado 
em sala de aula 

Ryota KAKIUCHI; Eriko 
NAKAJIMA

SA
LA

 1
5

16h30-16h50 O caso do jogo Jukugeemu: a apropriação de ideogramas mediada por 
um jogo eletrônico

Valdeilton, OLIVEIRA

16h50-17h10 Relato de experiência - intervenções no ensino de japonês para alunos 
com dificuldades de aprendizagem

Janaína Farias de MELO ; 
Guilherme Pedro de Sousa 
MONTE; Laura Tey IWAKAMI; 
Zulmira Áurea da Cruz BOMFIM

17h10-17h30 Interdisciplinaridade no ensino da lingua japonesa - um estudo de caso 
no Centro de Idiomas do Instituto Federal do Amazonas

Adail Alves Celestino JUNIOR

17h30-17h50 子どもcan-doを使った授業実践の試み - Experimento de aula com o 
uso do Kodomo Can-do

Eriko NAKAJIMA; Sandra 
Terumi Takahashi SUENAGA

Intervalo

18h20-18h40 Um estudo sobre a situação do curso de extensão de língua japonesa da 
Universidade Federal do Amazonas

Ruchia UCHIGASAKI

18h40-19h00 学生チューターの使用教科書からの気づきと学び‐―「国境な
き言語」日本語講座の学生チューターの場合を例に Percepção 
e aprendizado pelos livros didáticos usados por alunos tutores ― o 
caso de alunos tutores do curso de língua japonesa do “Idiomas sem 
Fronteiras”

Yumiko NOMURA

19h00-19h20 Ensino da literatura japonesa na UFAM - desafios e conquistas Cristina ROSOGA 

19h20-19h40 O Kamishibai como projeto de extensão na Universidade Federal do 
Paraná

Márcia Hitomi NAMEKATA

19h40-20h00 Oração condicional ou じょうけんほう: a intersecção entre o japonês e 
português como facilitador na aprendizagem dos falantes de português 

Maria Emiko SUZUKI
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HORA ATIVIDADE LOCAL

M
AN

HÃ
 

(m
or

ni
ng

)

09h00 – 10h00 CONFERÊNCIA 3 (CONFERENCE 3)
Daniel O`NEIL (UNIVERSITY OF CALIFORNIA, Berkeley, EUA)
Repensando a Natureza: o cinema japonês e as temporalidades da crise ecológica
(Rethinking Nature: Japanese Cinema and the Temporalities of Ecological Crisis)

Auditório III
Centro de Convenções

10h10 – 10h20 Coffee break / Exposição de livros (Book Exposition) Hall do Centro de 
Convenções

10h20 – 11h50

MESA-REDONDA 7 - LINGUÍSTICA APLICADA (ROUND TABLE 7 – APPLIED 
LINGUISTICS)  
Linguística Aplicada e o alcance de suas pesquisas: reflexões teóricas e metodológicas
(Applied Linguistics and the outreach of its researches: theoretical and metodological 
reflexions)
Coordenação: Leiko Matsubara MORALES (USP)
Membros: Kyoko SEKINO (UNB), Sandra Terumi SUENAGA (FUNDAÇÃO JAPÃO - São 
Paulo),Tizuko Morchida KISHIMOTO (USP)

MESA-REDONDA 8 - HISTÓRIA E IMIGRAÇÃO  (ROUND TABLE 8 – HISTORY AND 
IMMIGRATON)
110 anos da imigração japonesa: um balanço acerca das mudanças culturais dos nipo-
brasileiros 
(110 years of the Japanese immigration: a balance about the cultural changes of 
Japanese-brazilians)
Coordenação.: Mônica OKAMOTO (UFPR)
Membros:Célia SAKURAI (UNICAMP), Lili KAWAMURA (UNICAMP), Mônica OKAMOTO 
(UFPR)

Auditório III
Centro de Convenções

Auditório I
Centro de Convenções

11h50 – 13h40 Almoço (Lunch)

TA
RD

E
(a

ft
er

no
on

)

13h40 – 14h40
SESSÃO DE PÔSTERES 
Poster Presentations

Auditório I
Centro de Convenções

14h40 - 14h50 Intervalo (Break) / Exposição de livros (Book Exposition) Hall do Centro de 
Convenções

14h50 – 15h50

CONFERÊNCIA DE ENCERRAMENTO (CLOSING CONFERENCE)
Rei KUFUKIHARA (AICHI PREFECTURAL UNIVERSITY, Japão)
Do haikai/haiku para o haicai do Brasil – singularidades e novos rumos 
na cultura japonesa
(From haikai/haiku to Brazilian Haicai - singularities and new roads 
in Japanese Culture)

Auditório III
Centro de Convenções

15h50 - 16h00 Intervalo (Break)

16h00 – 16h50 Assembléia administrativa – ABEJ
(Administrative Meeting - ABEJ)

Auditório III
Centro de Convenções
 

16h50 – 17h00 Intervalo (Break)

17h00 – 17h30
Encerramento e premiação 
(Closing event and awards)

Auditório III
Centro de Convenções
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ARTES E CULTURA
Livro Konjaku Monogatarishû: relações entre texto e imagem Erika GUSHIGEN

ECONOMIA, DIREITO E POLÍTICA
Análise das séries de exportações de produtos de alta tecnologia no Japão (2010 -2015) Aline Gonçalves NASCIMENTO

Formação do Estado moderno japonês: a influência do Xintoísmo e os pensadores do Estado Cássio Gabriel DE CAMPOS SILVA

O Imperialismo japonês nas primeiras décadas do século XX: suas especificidades políticas e 
econômicas

Eric URAMOTO

HISTÓRIA E IMIGRAÇÃO
A missão Jesuítica no Japão 1549-1614: mediações simbólicas Ana Maria S. R. de ALMEIDA

Práticas de costumes xintoístas no Brasil Gaia Monteiro MASSUCCI

O caminho do chá Giorgia V. PIRES; Nicole T. 
PACHECO

LÍNGUA/LINGUÍSTICA
Jesuítas no Japão (séc. XVI): relatos epistolares Amanda COELHO; A. J. BECCARI 

(orient.)

A formação de palavras na língua japonesa: análise das relações entre os ideogramas Vinícius KUGLER

LINGUÍSTICA APLICADA E EDUCAÇÃO
O papel do livro didático “Marugoto” no ensino de JLE sob o contexto de centro de línguas Aléxia Mariana Bussadori 

de RAMOS; Joy Nascimento 
AFONSO  (orient.)

Ensino de língua japonesa para crianças - utilização dos Mukashi Banashi como material didático Andrey MELO; Satomi Oishi 
AZUMA (orient.)

Observações sobre formação docente e ensino/aprendizagem de japonês/LE no contexto de 
um projeto de extensão

Isabella Hoglhammer SECONE

ベトナム・ハノイ工科大学it学部における日本語教育 - ベトナムの産学連携事例 –
The Japanese language education at it Faculty of Engineering of Hanoi University of Science 
and Technology (Vietnam) - a case study in industry-academia cooperation in Vietnam

Kazunari FUJIMOTO

A análise da trajetória do Wakamonokotoba no idioma japonês e o futuro da língua japonesa Leonardo MIYAMOTO

南米日系人子弟の日本語教育実践「ピラール方式」の有効性と課題 -clilの枠組みか
らの分析  Eficácia e prática da abordagem “Pilar” de docência em língua japonesa para jovens 
nikkei na América do Sul: análise pela abordagem CLIL

Makiko MATSUDA

O Programa Daisy para ensino de língua japonesa projeto interinstitucional letras japonês USP 
e Universidade Ritsumeikan

Mariana Navarro FONSECA/
Rafael S.FERREIRA/Vivian K.TODA

As atividades de Role-Play durante as aulas de expressão oral: relato de uma experiência entre 
alunos dos níveis 5 e 6, matriculados em um curso regular de japonês

Marianna BRITO

Oficina de origami  nas Universidades visando intergeracionalidade e melhorias cognitivas nos 
idosos participantes

Mauricio Hideki LEITE; Keila 
GONDO

A motivação para aprender Japonês em alunos de graduação Letras Português-Japonês: um 
estudo comparativo entre iniciantes e formandos

Raquel CAPELA e  Ronald 
ERICEIRA (orient.)

Solicitações no Português Brasileiro e no Japonês: um breve estudo comparativo José Luiz Ottoni NEVES

SESSÃO DE PÔSTERES 
(Poster Presentations)

30/08/2018
(QUINTA-FEIRA)
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LITERATURA E TRADUÇÃO
A presença intertextual do romance de Genji, de Murasaki Shikibu, no filme Como na Canção 
dos Beatles: Norwegian Wood

Aline PEREIRA; Fernanda 
SILVEIRA

Hyakumonogatari, aspectos tradutológicos do sobrenatural Amanda ARAÚJO; Edson 
YAMAZAKI; Marina Akemi KIAM

A representação da mulher na Literatura Okinawana: uma análise da literatura do pós-guerra 
(1967-1997)

Ana Carolina R. VILELLA

日本古典文学における十五夜 - O jūgoya (noite da 15ª lua) na literatura clássica japonesa Aya KOMURA

Uma experiência de tradução coletiva – a evolução do grupo de pesquisas de tradução japonês-
português

Cristine Akemi SAKÔ; Luis 
Guilherme Libaneo de CAMARGO

Sol e Aço: considerações sobre a tradução e a estética de Mishima Davi Vassão RODRIGUES

A construção da personagem segundo o narrador em “Tsugumi” de Banana Yoshimoto e “A 
Hora da Estrela” de Clarice Lispector

Mariana NAVARRO

「天の浮橋」から「夢の浮橋」へ - De Ame-no-Ukihashi a Yume-no-Ukihashi Nozomi KATO

A religião e o Livro de Travesseiro Victoria Toscani B. FERNANDES
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プログラム
時間帯 プログラム 場所

朝
 

09H00 - 09H30

09h30 – 10h10

10h10 – 11h10

受付開始

開会式  

基調講演

Terezinha M. MAHER (UNICAMP)
現代ブラジル文化における日本文化の多様な特異性：言語とアイデンティテ
ィのインターアクション

会議場（ホール）
Hall of Convention Center 
Avenida Érico Veríssimo, 500

会議場 (講堂３) 
Convention Center 
(Auditorium III)Auditório III

会議場 (講堂３)
Convention Center 
(Auditorium III)

11h10 – 13h10 昼食 (Lunch)

昼

13h10 – 14h40

13h10 – 14h15

14h20 – 14h40

ラウンドテーブル 1  日本語学 [PT] 
日本語における敬意‐既成概念と現代におけるデイベート
司会進行: Wataru KIKUCHI (USP).  討論者: Alice Tamie JOKO (UNB) / Junko OTA (USP) 
/  Satomi AZUMA (UFPR) /  Wataru KIKUCHI (USP)

ラウンドテーブル 2 翻訳学 [PT] - (ROUND TABLE 2 – TRANSLATION 
STUDIES)

日本語からポルトガル語への翻訳における共存と親切心

 司会進行: Viviane VERAS (UNICAMP). 討論者: Eunice Tomomi SUENAGA (tradutora) 
/  Lica HASHIMOTO (USP)

体験発表 (EXPERIENCE REPORT)
翻訳の道のり－考察と提示
Rita KOHL (翻訳者)

会議場 (講堂1)
Convention Center 
(Auditorium I)

会議場 (講堂３)
Convention Center 
(Auditorium III)

会議場 (講堂３)
Convention Center 
(Auditorium III)

14h40 – 15h00 書籍展示 (Book Exposition) 会議場（ホール）
Hall of Convention Center

15h00 – 16h30

ラウンドテーブル 3 芸術学  [PT] - (ROUND TABLE 3 – ARTS STUDIES)  
芸術創作と表象における記憶

司会進行: Mari SUGAI (USP). 討論者: Alice Lumi SATOMI (UFPB) / Michiko OKANO 
(UNIFESP)

ラウンドテーブル　4 言語学 [PT] (ROUND TABLE 4 - LINGUISTICS) 
キリシタン資料における日本語研究

司会進行: Eliza Atsuko Tashiro PEREZ (USP). 討論者: Alessandro BECCARI (UNESP-
Assis) / Eliza Atsuko Tashiro PEREZ (USP) / Jun SHIRAI (Shinshu University – Japan)

会議場 (講堂1)
Convention Center 
(Auditorium I)

会議場 (講堂３)

Convention Center 
(Auditorium III)

16h30 - 17h00 コーヒーブレーク (Coffee break)

17h00 – 19h00
パネルディスカッション＆シンポジウム Institute of Language Studies 

- (IEL) - Rua Sérgio Buarque 
de Holanda, n. 571

19h00 - 19h30 休憩 (mini coffe-break) Cultural Area Casa do Lago

晩

19h30 – 20h30

マリンバ、ピアノ演奏
Anna Layza Cardoso Boiatti de SOUZA (Instituto de Artes/UNICAMP) In memoriam
André D. TUFFO (Instituto de Artes/UNICAMP) - PIANO
Angelo B OSTOLAZA (Instituto de Artes/UNICAMP) - MARIMBA
Gabriela SHIMA (Engennharia da Computação/UNICAMP) – CANTO
Giovanna COLUSSI  (Instituto de Artes/UNICAMP) – FLAUTA
Maria Fernanda RIBEIRO (Instituto de Artes/UNICAMP) - MARIMBA
合唱
合唱指揮者: Thaís Costalonga GAVINELLI (Instituto de Artes/UNICAMP)

Coralistas: 合唱団員: 日本語学習者、ポルトガル語留学生 (CEL/UNICAMP)

Cultural Area - Casa do Lago - 
Av. Èrico Veríssimo, 1011 

2018年8月28日- 火曜日‐Tuesday
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プログラム

時間帯 プログラム 場所

朝
 

09h00 – 10h00 基調講演 2 [JP] [PT] (CONFERENCE 2)
Jun SHIRAI (Shinshu University - Japan)
印刷技術からみた日本語文献の歴史

会議場 (講堂３)
Convention Center 
(Auditorium III)
Avenida Érico Veríssimo, 500

10h10 – 10h20 コーヒーブレーク (Coffee break)
 書籍展示(Book Exposition)

会議場（ホール）
Hall of Convention Center

10h20 – 11h50 ラウンドテーブル 5 国際関係学  [PT] 
司会進行: Alexandre UEHARA (ESPM)  e Silvio Y. M. MIYAZAKI (USP)
討論者: Carlos Eduardo Riberi LOBO (UNIFAI), Henrique Altemani de OLIVEIRA (UNB), 
Wellington AMORIM (Escola Naval/Inest UFF)

ラウンドテーブル 6 日本文学 [PT] (ROUND TABLE 6 – TRANSLATION 
STUDIES)
ブラジルにおける日本文学：過去へのまなざしから未来へと交錯する道のり
司会進行: Joy Nascimento AFONSO (UNESP-Assis)
討論者: Ernesto SAMBUICHI (UFAM), João MONZANI (UFRJ), Neide Hissae NAGAE 
(USP)

会議場 (講堂1)
Convention Center 
(Auditorium I)

会議場 (講堂３)
Convention Center 
(Auditorium III)

11h50 – 13h40 昼食

昼

13h40 – 14h40

サークル対話  (文学)
文学的視点からの日本
司会進行: Lica HASHIMOTO  (USP)
ゲスト:João Paulo CUENCA (作家)

招待講演  [EN] (LECTURE) 
アメリカ人のフロンティア精神と日本の少女コミック
Hisayo OGUSHI (Keio University- Japan)

会議場 (講堂1)
Convention Center 
(Auditorium I)

会議場 (講堂３)
Convention Center 
(Auditorium III)

14h40 - 15h00 休憩 (Break) & 書籍展示 会議場（ホール）
Hall of Convention Center

15h00 – 16h00

ワークショップとディスカッション 
ブラジルにおけるヘボン式ローマ字表記‐その理由と目的及び方法

(The Hepburn Romanization System in Brazil - Reasons, objectives and ways)
コーディネーター: Neide Hissae NAGAE (USP), Kyoko SEKINO (UNB)

会議場 (講堂1)
Convention Center 
(Auditorium I)

16h00 - 16h20 休憩 & 書籍展示

16h30 – 18h10
口頭発表セッション１  言語教育センター

Language Teaching Center
(CEL) - R. Cora Coralina, 300

18h10 – 20h20 休憩

18h20 – 19h50
口頭発表セッション２ 言語教育センター

Language Teaching Center
(CEL) - R. Cora Coralina, 300

(2018年８月2９日 - 水曜日‐Wednesday)
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プログラム
(2018年８月３０日 - 木曜日‐Thursday)

時間帯 プログラム 場所

朝

09h00 – 10h00 基調講演３[ENG]  (CONFERENCE 3)
Daniel O`NEIL (UNIVERSITY OF CALIFORNIA, Berkeley, EUA)
自然を再考する：日本映画と自然環境危機の時代

会議場 (講堂３)
Convention Center 
(Auditorium III)
Avenida Érico Veríssimo, 500

10h10 – 10h20 コーヒーブレーク
 書籍展示

会議場（ホール）
Hall of Convention Center

10h20 – 11h50

ラウンドテーブル　7   応用言語学  [PT]
応用言語学とその学究的到達点：理論的・方法論的な考察
コーディネーター: Leiko Matsubara MORALES (USP)
討論者: Kyoko SEKINO (UNB), Sandra Terumi SUENAGA (FUNDAÇÃO JAPÃO - São 
Paulo),Tizuko Morchida KISHIMOTO (USP)

ラウンドテーブル　8   歴史と移民  [PT]
日本人移民110周年：日系ブラジル人の文化的変化の様相
コーディネーター: Mônica OKAMOTO (UFPR)
討論者:Célia SAKURAI (UNICAMP), Lili KAWAMURA (UNICAMP), Mônica OKAMOTO 
(UFPR)

会議場 (講堂３)
Convention Center 
(Auditorium III)

会議場 (講堂1)
Convention Center 
(Auditorium I)

11h50 – 13h40 昼食 

昼

13h40 – 14h40

ポスターセッション 会議場 (講堂1)
Convention Center 
(Auditorium I)

14h40 - 14h50 休憩 (Break) & 書籍展示
会議場（ホール）
Hall of Convention Center

14h50 – 15h50

基調講演３

Rei KUFUKIHARA (AICHI PREFECTURAL UNIVERSITY, Japão)
日本の俳諧・俳句からブラジルのハイカイへ　ー日本文化の特異性と新展開
ー

会議場 (講堂３)
Convention Center 
(Auditorium III)

15h50 - 16h00 休憩

16h00 – 16h50
ブラジル日本研究学会ABEJ総会 会議場 (講堂３)

Convention Center 
(Auditorium III)

16h50 – 17h00 休憩

17h00 – 17h30

閉会式＆優秀賞 会議場 (講堂３)
Convention Center 
(Auditorium III)
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XII Congresso Internacional de Estudos Japoneses no Brasil
12th International Congress of Japanese Studies in Brazil
XXV Encontro Nacional de Professores Universitários 
de Língua, Literatura e Cultura Japonesa
25th Brazilian Meeting of University Professors of 
Japanese Language, Literature and Culture

APRESENTAÇÃO

Neste caderno, publicamos os resumos expandidos dos trabalhos aprovados nas categorias 
de Comunicação Oral, Simpósio e Pôster, como também os resumos de 4 Conferências, 8 Mesas-
redondas, 1 Oficina, 3 Paineis, 1 Palestra, 1 Relato de experiência e 1 Roda de Conversa. São trabalhos 
integrantes do XII Congresso Internacional de Estudos Japoneses no Brasil (CIEJB) / XXV Encontro 
Nacional de Professores Universitários de Língua, Literatura e Cultura Japonesa (ENPULLCJ), um 
evento bienal e itinerante que, nesta edição de 2018, congrega as forças de docentes, discentes e 
funcionários da Universidade de São Paulo (DLO/FFLCH/USP), da Universidade Júlio de Mesquita 
Filho (DLM/FCLAssis/UNESP); das Faculdades Integradas Rio Branco (FIRB); da Associação Brasileira 
de Estudos Japoneses (ABEJ) e da Universidade Estadual de Campinas (CEL/UNICAMP), esta última, 
escolhida para sediar este evento.

O evento CIEJB/ENPULLCJ tem como principais objetivos: promover o debate e o intercâmbio 
acerca das investigações realizadas na área de Estudos Japoneses; incentivar a produção de novas 
pesquisas na área, e contribuir para a divulgação de conhecimentos produzidos. Sendo assim, entre 
os dias 28 e 30 de agosto de 2018, reunidos sob a temática “Estudos Japoneses – singularidades e 
novos rumos”, contando com a participação de pesquisadores experientes e estreantes. Pretende-
se propiciar momentos de discussões e reflexões profícuas em torno aos conteúdos coligidos, com 
vistas a ampliações para outros olhares e saberes inovadores. 

Os 97 trabalhos de Comunicação Oral e 28 Pôsteres aprovados pela Comissão Científica estão 
distribuídos nos seguintes eixos temáticos: Arte e Cultura; Economia, Direito e Política; História e 
Imigração; Língua e Linguística; Educação e Linguística Aplicada, e Literatura e Tradução. Todos 
os resumos dessas categorias foram avaliados pelo sistema duplo-cego de revisão por pares para 
respeitar o critério da isenção e da imparcialidade de uma publicação científica. 

Temos também 14 resumos expandidos de autores que integrarão os seguintes Simpósios 
Temáticos: Espacialidade e temporalidade na arte japonesa - representações, transferências, 
diálogos; O cinema japonês e as representações do Japão; e Haiku e haicai do Brasil: tradução, 
composição, assimilação, recriação. 

As Conferências, Mesas-redondas, Oficina, Painéis e Palestra versarão sobre Artes, Língua, 
Linguística, Linguística Aplicada, História e Imigração, Literatura, Relações Internacionais e Tradução, 
com a participação de pesquisadores das seguintes instituições de ensino superior e de pesquisa 
internacionais: Aichi Prefectural University, Dôshisha University, International Noh Institute-Kyoto, 
International Research Center for Japanese Studies, Kanazawa University, Keio University, Nagoya 
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University, Sugiyama Jogakuen University, Shinshu University, Tokyo University of Technology 
e University of California, Berkeley. E das seguintes instituições nacionais: Centro Universitário 
Assunção, Escola Naval/Inest UFF, Escola Superior de Propaganda e Marketing, Fundação Japão de 
São Paulo, Universidade de Brasília, Universidade de São Paulo, Universidade Estadual de Campinas, 
Universidade Estadual Paulista – Assis, Universidade Federal do Amazonas, Universidade Federal da 
Paraíba, Universidade Federal do Paraná e Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Contamos também com a presença do escritor João Paulo Cuenca que participará da Roda 
de Conversa ¨Olhares Literários sobre o Japão¨ e da tradutora Rita Kohl, premiada na categoria 
"Tradução", no 59.º Jabuti (2017) e que compartilhará suas reflexões acerca de sua trajetória 
profissional em seu relato de experiência.

Para a presente edição do Caderno de Resumos Expandidos, informamos que os textos 
foram mantidos em sua língua original, mas os títulos de resumos escritos em japonês acompanham 
a tradução para o português ou inglês.

A Comissão Organizadora agradece profundamente:

o apoio financeiro fornecido pelas seguintes instituições: Fundação Japão, Pilot Pen do Brasil, 
Capes, Fapesp, Pró-Reitoria de Pós-Graduação da USP, Associação Panamericana Nikkey, Sanwey 
Indústria de Containers Ltda., CALJ Idiomas e Kumon – São Paulo; 

a colaboração de: Associação Toyama Kenjin do Brasil, CIATE, Direto da Serra Orgânicos, 
Fundação Motiki Okada, Ikebana Sangetsu, Instituto Cultural Nipo Brasileiro, Korin e Restaurante 
Tanchou Sushi;

o apoio institucional da Pró-Reitoria de Graduação da Unicamp, do Instituto de Estudos 
da Linguagem (UNICAMP), da Diretoria de Cultura (UNICAMP), da Casa do Lago (UNICAMP) e do 
Instituto de Artes (UNICAMP);

à Comissão Científica pela competência e dedicação na delicada ação de avaliar e selecionar 
os resumos expandidos;

a todos os participantes, alunos, monitores, funcionários e expositores que colaboraram 
para o sucesso do evento.

Sem o envolvimento e a parceria de todos acima citados não seria possível a realização do 
XII CIEJB/XXV ENPULLCJ.

Comissão Organizadora
XII Congresso Internacional de Estudos Japoneses no Brasil

XXV Encontro Nacional de Professores Universitários de Língua, 
Literatura e Cultura Japonesa
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CONFERÊNCIA DE ABERTURA 
OPENING CONFERENCE 
Auditório 3 do Centro de Convenções da Unicamp
 8/08/2018 - 10h10 -11h10

DIFERENTES SINGULARIDADES DA “CULTURA JAPONESA” 
NA “CULTURA BRASILEIRA” CONTEMPORÂNEA: 

LÍNGUAS E IDENTIDADES EM INTERAÇÃO
DIFFERENT SINGULARITIES OF THE “JAPANESE CULTURE” IN THE CONTEMPORARY 

“BRAZILIAN CULTURE”: LANGUAGES AND IDENTITIES IN INTERACTION.

Conferencista:
Terezinha Machado MAHER

Departamento de Linguística Aplicada
Instituto de Estudos da Linguagem

Universidade Estadual de Campinas

Abrirei essa exposição discorrendo sobre os conceitos de “cultura” e “identidade”. Nesse 
percurso, argumentarei, com base em um conjunto de autores que vêm se debruçando 
sobre essas questões em tempos de globalização e pós-modernidade, (i) a favor da 
necessidade de nos despojarmos da noção de “pureza” que, frequentemente - e de forma 
equivocada - , a eles está subjacente e (ii) que longe de serem vistos como realidades 
imutáveis ou imanentes, tais conceitos devem ser entendidos como construções discursivas 
permanentemente (re)elaboradas no tempo histórico e no espaço social. Tendo em mente 
essas considerações teóricas, e considerando as comemorações dos 110 anos de Imigração 
Japonesa no Brasil, é meu objetivo, a seguir, refletir sobre o impacto expressivo daquilo 
que se convencionou denominar “cultura japonesa” na configuração do que se percebe, 
contemporaneamente, como sendo manifestações da “cultura brasileira”, tanto no campo 
das artes, da literatura, quanto da gastronomia e das culturas populares e juvenis. Por fim, 
o foco dessa minha apresentação recairá sobre o modo como a língua japonesa vem, de 
forma análoga, impactando a configuração das paisagens linguísticas dos centros urbanos 
brasileiros e do ensino de línguas no país.
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MESA-REDONDA 1 - LÍNGUA JAPONESA 
ROUND TABLE 1 - JAPANESE LINGUAGE
Auditório 1 do Centro de Convenções da Unicamp
 28/08/2018 - 13h10 -14h40

A POLIDEZ NA LÍNGUA JAPONESA - DEBATES 
CLÁSSICOS E CONTEMPORÂNEOS

THE POLITENESS IN JAPANESE LANGUAGE - TRADITIONAL 
AND CONTEMPORARY DEBATES

Coordenação: 
Wataru KIKUCHI 

(Universidade de São Paulo)

Membros:
Alice Tamie JOKO (Universidade de Brasília)

Junko OTA (Universidade de São Paulo)
Satomi Oishi AZUMA (Universidade Federal do Paraná)

Wataru KIKUCHI (Universidade de São Paulo)

 A linguagem polida e a noção de polidez fazem parte do repertório da língua japonesa 
pelo menos desde o período Nara, no século VIII, desenvolvendo-se substancialmente 
no período Edo, entre os séculos XVII e XIX, quando se registram os primeiros estudos 
a respeito. Na era contemporânea, os estudos sobre a linguagem polida, no âmbito da 
língua moderna, começam a ser realizados com vigor no início do século passado, entre 
as discussões sobre as expressões de tratamento, e mais recentemente, no contexto do 
uso efetivo nas interações sociais, na situação da enunciação ou o chamado contexto 
pragmático. Uma vez que as estratégias de polidez linguística regem os princípios da 
comunicação humana, o tema interessa também à discussão sobre o ensino desse quesito 
nos cursos de língua japonesa. A presente mesa pretende apresentar os estudos realizados 
pelos pesquisadores das principais universidades brasileiras sobre o tema em duas linhas 
essenciais, a teoria e a prática, atualizando o debate sobre a polidez da língua japonesa e 
demonstrando também os resultados obtidos nas pesquisas de campo.

Palavras-chave: polidez; língua japonesa clássica; língua japonesa moderna; linguagem 
polida; tratamento. 
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MESA-REDONDA 2 - TRADUÇÃO
ROUND TABLE 2 - TRANSLATION STUDIES
Auditório 3 do Centro de Convenções da Unicamp
 28/08/2018 - 13h10 -14h15

CONVIVÊNCIA E HOSPITALIDADE EM TRADUÇÕES 
DO JAPONÊS PARA O PORTUGUÊS

COEXISTENCE AND HOSPITALITY IN TRANSLATIONS FROM JAPANESE TO PORTUGUESE 

Coordenação: 
Maria Viviane do Amaral VERAS

 (Universidade Estadual de Campinas)

Membros:
Eunice Tomomi Takahaschi SUENAGA (Tokyo Institute of Technology)

 Lica HASHIMOTO (Universidade de São Paulo)

Pode-se dizer que todas as teorias de tradução são tentativas de responder aos desafios 
da convivência em línguas e culturas. Assim, traduzir pode ser uma forma singular de 
intimidade com um texto; uma forma que exige cautela no aproximar-se, ao mesmo tempo 
em que mantém a distância precisa, um gesto de hospitalidade. Nesta mesa, falamos 
da tradução como um convite ao pensamento, à reflexão, à literatura; de uma forma, 
de uma possibilidade de tradução que não estanque a diferença, a estranheza,mas que 
tente acompanhá-la, pondo-se também à escuta do que perturba e dá lugar a equívocos. 
Traduzir pode ser, então, por vezes, mesmo com a marca da suspeita e do impasse, uma 
forma de fazer e refazer laços, buscando uma sintonia que permita alguma partilha e, quem 
sabe, um ato de criação.  O trabalho de Eunice Suenaga trata da tradução de passagens 
que remetem a fatos históricos relacionados ao Japão em Crônica do pássaro de corda 
(Alfaguara, 2017), de Haruki Murakami. Essa obra se passa na década de 1980, no Japão, 
mas faz muitas referências a fatos históricos relacionados à Segunda Guerra Mundial, 
como a batalha de Nomonhan, um conflito entre a União Soviética e o Império Japonês 
ocorrido em 1939 na fronteira entre a Mongólia e a Manchúria, a invasão soviética da 
Manchúria em agosto de 1945 e o trabalho forçado no campo soviético na Sibéria, no pós-
guerra. Em What is world literature? (2003), David Damrosch propõe a seguinte definição 
de literatura mundial: Literatura mundial é uma refração elíptica de literaturas nacionais; 
literatura mundial é uma escrita que ganha com a tradução; e literatura mundial não é um 
cânone de textos mas um modo de leitura: uma forma de comprometimento desapegado 
com os mundos além do nosso próprio lugar e tempo. Tendo em mente essa definição 
de Damrosch e também os conceitos de convivência e hospitalidade em traduções, o 
trabalho de Eunice explora a possibilidade de tradução, interpretação e modo de leitura 
principalmente de passagens históricas de Crônica do pássaro de corda. Lica Hashimoto 
propõe uma discussão sobre a tradução literária como técnica didática no aprendizado de 
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língua, literatura e cultura japonesas. Apresenta perspectivas que confirmam a viabilidade 
de se formar grupos de tradução literária, já corroborada inclusive pela concretização de 
trabalhos em meio acadêmico. Nesse sentido, Lica concorda com Patrícia Costa (Do ensino 
de tradução literária, 2013:193) que ressalta a importância de se considerar a questão 
mercadológica, a concepção de tradução como produto, a liberdade permitida ao tradutor 
de textos literários; a presença de intertextualidade e a contextualização histórico-cultural; 
a definição de texto literário; as questões macro e microtextuais; o caráter polissêmico; 
os aspectos formais; os aspectos semânticos; e o estilo do autor. A docente de literatura 
japonesa e tradutora de inúmeras obras do clássico ao contemporâneo, observa que, 
em termos didáticos, o professor deve incentivar o aluno a praticar a escrita criativa; ler 
diversos textos literários; desenvolver competências linguísticas, métodos e técnicas de 
tradução; buscar conhecimentos gerais para a prática de tradução, bem como a apreensão 
do estilo do autor, por meio dos aspectos da linguagem usada no texto; e, por fim, refletir 
de modo consciente e crítico a respeito das escolhas tradutórias.

Palavras-chave: tradução; Haruki Murakami; literatura mundial; ensino de tradução 
literária; escolhas tradutórias
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RELATO DE EXPERIÊNCIA  
EXPERIENCE REPORT 
28/08/2018  14h20-14h40
Auditório 3 do Centro de Convenções da Unicamp

MEU PERCURSO NA TRADUÇÃO: 
REFLEXÕES E APONTAMENTOS  

MY TRAJECTORY IN TRANSLATION - THOUGHTS AND IMPLICATIONS

 Rita KOHL
(tradutora) 

Minha relação com a tradução da literatura japonesa começou como leitora, durante a 
graduação em Letras Japonês na USP, depois como pesquisadora durante o mestrado 
em Literatura Comparada na Universidade de Tóquio, quando pesquisei a tradução do 
romance Musashi e a recepção da literatura japonesa no Brasil, até chegar na prática, 
com a tradução de contos, romances e peças nos últimos anos. Nesta conversa, pretendo 
contar um pouco sobre as diferentes questões que me atraíram na tradução durante esse 
percurso, e de que maneira a minha visão do trabalho do tradutor se transformou (e 
segue se transformando) conforme me deparo com os desafios colocados por cada obra 
e conheço mais de perto o dia-a-dia da profissão, inclusive as relações do tradutor com a 
equipe editorial
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MESA-REDONDA 3 - ARTES
ROUND TABLE 3 - ARTS STUDIES
Auditório 3 do Centro de Convenções da Unicamp
 28/08/2018 - 15h00 -16h30

A MEMÓRIA NA CRIAÇÃO E REPRESENTAÇÃO ARTÍSTICA
THE MEMORY IN THE ARTISTIC CREATION AND REPRESENTATION 

Coordenação: 
Mari SUGAI 

(Universidade de São Paulo)

Membros:
Alice Lumi SATOMI (Universidade Federal da Paraíba)

Ângela Mayumi NAGAI (International Noh Institute - Kyoto)
Michiko OKANO (Universidade Federal de São Paulo)

Os tempos contemporâneos vêm sendo marcados pelo interesse dado tanto à subjetividade 
quanto à intimidade, além das experiências atravessadas e narradas por aqueles que as 
produzem. Essa (a própria vida), acrescida de memórias e lembranças, serve de matéria-
prima para a concepção, desenvolvimento e execução da colcha de retalhos de criações 
artísticas, sejam elas pertencentes às artes plásticas, musicais, cinematográficas, literárias 
e de outras áreas. Antonio Candido (A personagem de ficção, 2011, p. 66-67) e Mario 
Vargas Llosa (A verdade das mentiras, 2004, p. 17) afirmam que a memória serve como 
arsenal para o romancista, em que os enredos e personagens não são reais, mas surgem 
a partir deles. E, portanto, esse se trata do tema central proposto para a discussão a ser 
promovida na mesa redonda voltada às Artes: o uso da memória afetiva e sensorial como 
elemento vital para a produção de obras artísticas, seja ela retratada e utilizada de modo 
explícito ou não. 

Palavras-chave: memória; criação; artes; representação artística.  
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MEMÓRIA CULTURAL, (RE)CRIAÇÃO E REPRESENTAÇÃO 
DA MÚSICA TRANSNACIONAL JAPONESA

Alice Lumi SATOMI

Observação dos agenciamentos entre memória cultural e (re)criação artística na realidade 
transterritorial, ou seja, advinda da presença japonesa, com foco nos grêmios musicais 
de Ryûkyû e Hôgaku-kai no Brasil. Após breve apresentação desses clubes e do suporte 
teórico interdisciplinar, o artigo examina os comportamentos musicais, buscando atualizar 
seus valores estéticos e culturais, levantando suas contiguidades e sobretudo, as inovações 
da performance e da criação. A partir do repertório e dos discursos dos agenciadores 
pressupõe-se que a conduta musical predominante –consciente, ou não – continua sendo 
uma forma de preservar a memória cultural em duas dimensões principais. Uma que 
transporte para uma esfera espacial para reforço da identidade ancestral para os Nikkei. E 
outra que reporte a um tempo idealizado desse contexto sociocultural do extremo oriente 
para os não Nikkei. Na análise o estudo dialoga com os conceitos de memória cultural 
(Wong, 2004) e representação musical icônica, indicial e simbólica discutidas por José 
Martinez (1991)

Palavas-chave: memória cultural, representação musical, repertório transterritorial

MÁSCARAS DA MEMÓRIA: FEIÇÕES 
DO TEATRO NÔ NO BRASIL

(記憶の仮面-ブラジルにおける能楽の様相)

Ângela Mayumi NAGAI

As memórias (dos) imigrantes transmitidas em narrativas únicas fecundam o imaginário 
de seus descendentes. Silêncios, fragmentos esquecidos, ocultos ou ocultados podem 
ressurgir em seus herdeiros como matéria-prima de redobrado potencial criativo na relação 
de afeto com a memória. O exótico causa estranhamento por sua familiaridade e atiça 
alguma lembrança, como as máscaras do teatro Nô que, mesmo sem legendas, capturam 
o observador. Figuras da mitologia Xintoísta, Budista e do folclore japonês atravessam 
séculos, a exemplo do herói, Minamoto no Yoshitsune, presente desde medieval teatro 
Nô à cultura pop do Cosplay. Seja como personagens, arquétipos, símbolos, seja como as 
“imagens fantasmas” ao modo de Warburg ou ainda, como a imagem Bergsoniana e suas 
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funções sensório-motoras, imagens tornam-se visões que se atualizam na retina, ouvido, 
voz e corpo do sujeito que as recebe e delas se apropria conferindo-lhes contemporânea 
e renovada significação. Para nos “livrarmos” delas, é preciso criar algo além de si. Como 
fruto (ou flor) de um percurso de afetos mnemônicos, a pesquisadora apresentará, de sua 
autoria, um canto-imagem do teatro Nô (da peça Hagoromo, o manto de plumas), em 
português. Este canto foi mostrado na Universidade de Waseda, em Tóquio, no Simpósio 
Internacional de Teatro Franco-Japonês - Intercâmbio de Culturas, em outubro de 2016, 
ilustrando o artigo intitulado A ninfa e o manto, tradução e adaptação, de autoria da Profa. 
Dra. Sakae Giroux, como uma manifestação original do teatro Nô, no Brasil.

OLHAR INCOMUM: JAPÃO REVISITADO

Michiko OKANO

Olhar InComum: Japão Revisitado foi uma exposição de 21 artistas nipo-brasileiros 
contemporâneos realizada no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, de março a setembro 
de 2016. Tratou-se de compreender a “arte” de um modo amplo, englobando desde a arte 
tradicional até a arte pop, da performance caligráfica ao grafite, da cerâmica à música. 
Verificou-se uma complexidade e diversidade em vários aspectos: na própria definição 
dos artistas nipo-brasileiros que compreendem japoneses e seus descendentes (filhos 
ou netos), bem como de idades diversas, provenientes de várias gerações; na referência 
japonesa (ou não) no seu processo criativo, seja ela um Japão imaginado, idealizado ou 
vivenciado; na hibridização entre elementos japoneses, brasileiros e globais, em graus 
diversos. Ademais, a singularidade das experiências de cada artista e a particularidade do 
processo criativo individual são elementos definidores das obras artísticas.
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PESQUISAS EM DOCUMENTAÇÃO 
MISSIONÁRIA CRISTÃ SOBRE O JAPÃO

JAPANESE STUDIES ON CHRISTIAN MISSIONARY DOCUMENTS

Coordenação:
Eliza Atsuko Tashiro PEREZ 
(Universidade de São Paulo)

Membros:
Alessandro J. BECCARI (Universidade Estadual Paulista-FCLAs)

Jun SHIRAI (Shinshu University e professor visitante na Universidade de São Paulo)

Nesta sessão, discutiremos as possibilidades de pesquisa da chamada documentação 
missionária cristã sobre o Japão, produzida nos séculos XVI e XVII. Trata-se de escritos nos 
quais os missionários cristãos registraram as ‘coisas’ do Japão, um dos destinos para onde 
foram enviados os missionários com a finalidade de fazer a conversão dos povos não-
cristãos. Como essa era a atividade dos missionários, a citada documentação é constituída 
essencialmente de textos fundamentais da tarefa de ensinar o cristianismo, a maioria em 
latim. Mas também figuram traduções em língua japonesa. Os manuais de gramática e 
os vocabulários/dicionários elaborados para a aprendizagem da língua japonesa pelos 
missionários estão também em português, devido à simbiose existente entre expansão 
comercial-marítima de Portugal e a propagação cristã da igreja romana. Assumimos que a 
expressão adjetiva “missionária cristã” parte do ponto de vista dos europeus, pois foi da 
Europa que partiram os missionários e foi na Europa que se fundou a sede do cristianismo. 
Além disso, foram os vários países da Europa que, uma vez constituídos em estados 
modernos, se tornaram os atores do capitalismo mercantil e, em muitas localidades, 
da dominação colonial. No Japão existem expressões semelhantes à documentação 
missionária cristã, com significados quase equivalentes. São elas: kirishitan-ban, kirishitan 
bunken, kirishitan mono e kirishitan shiryō. Entretanto, todas se referem ao espaço 
temporal entre a segunda metade do século XVI e início do XVII, ou seja, o período de 
presença os cristãos europeus em sua atividade apostólica antes do fechamento do Japão 
chamada Sakoku. Apresentaremos três tipos dessa documentação – cartas, dicionários/
gramáticas e obras sacras (catecismos) – e algumas possibilidades de pesquisa em Estudos 
Japoneses.

Palavras-chave: documentação missionária; cartas; dicionários/gramáticas; catecismos; 
Japão 
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[ENG] In this session, we will discuss the possibilities of research into so-called Christian 
missionary documentation on the Japan produced in the sixteenth and seventeenth 
centuries. These were writings in which Christian missionaries recorded the ‘things’ of 
Japan, one of the destinations where the missionaries were sent with the purpose of making 
the conversion of non-Christians. As conversion was the activity of the missionaries, the 
documentation is consisting predominantly of fundamental texts of the task of teaching 
Christianity, mostly in Latin. But also include translations in Japanese language. The 
textbooks of grammar and vocabulary/dictionaries compiled for learning the Japanese 
language by the missionaries are also in Portuguese, due to the existing symbiosis 
between commercial expansion of Portugal and the Christian propagation of the Roman 
Church. We assume that the adjectival expression ¨Christian missionary¨ comes from the 
view point of the Europeans, because it was from Europe that the missionaries left to the 
overseas and it was in Europe that the Christianity founded its headquarter. In addition, 
the various countries of Europe which, once became Modern States, have become the 
actors of the mercantile capitalism and, in many localities, also protagonists of the colonial 
domination. In Japan there are similar expressions to Christian missionary documentation, 
with meanings nearly equivalent. They are: kirishitan-ban, kirishitan bunken, kirishitan 
mono and kirishitan shiryō. However, all refer to the timeline between the second half of 
the 16th century and beginning of the 17th, that is, the period of presence the European 
Christians in Japan before the closing the country because of the Sakoku. We will present 
three types of this Christian missionary documentation – letters, dictionaries/grammars 
and sacred works (Catechisms) – and some possibilities of research in Japanese studies. 

Keywords: missionary sources; letters; diccionaries/grammars; cathechisms; Japan

SOBRE AS PESQUISAS DA DOCUMENTAÇÃO 
MISSIONÁRIA SOBRE O JAPÃO NO BRASIL

RESEARCH ON CHRISTIAN MISSIONARY DOCUMENTS ABOUT JAPAN IN BRAZIL

Eliza Atsuko Tashiro PEREZ  

Dividi a minha exposição em duas partes. Na primeira parte, farei uma breve apresentação 
do chamado kirishitan shiryô ou documentação missionária cristã dos séculos XVI e XVII 
sobre o Japão. Mostrarei de forma panorâmica os tipos de documentos, segundo dois 
critérios: 1) a forma de apresentação física dos documentos – manuscrito ou impresso – e 
2) o gênero textual aliado à finalidade do documento – propaganda, ensino/aprendizagem 
de línguas e doutrinação. Em seguida, na segunda parte, comentarei as pesquisas realizadas 
no Brasil sobre essa documentação, com ênfase nas áreas de Filologia/Linguística e 
História, indicando algumas dificuldades e, por fim, discutirei as possibilidades de sua 
investigação na era digital.
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[ENG] I will give the presentation in two parts. In the first part, I will make a short 
presentation about kirishitan shiryô or Christian missionary documentation of the 16th and 
17th centuries concerning Japan. I will show a short overview of the types of documents, 
according to two criteria: 1) the form of presentation of the papers – manuscript or printed 
–; 2) the type of the text and the purpose of the document – propaganda, language 
learning/teaching and indoctrination. Then, in the second part, I will talk about the studies 
conducted in Brazil about this documentation, with emphasis in the areas of Philology/
Linguistics and History and indicating some difficulties. And, finally, I will discuss the 
possibilities of the researches in the recent developments in digital technology.

COMENTÁRIOS E INTERPRETAÇÕES SOBRE 
RELIGIÃO NAS CARTAS DOS JESUÍTAS

COMMENTS AND INTERPRETATIONS ABOUT RELIGION IN THE LETTERS OF THE JESUITS

Alessandro J. BECCARI

Nesta apresentação, discutiremos uma pesquisa que trata do período em que o Japão 
recebeu os primeiros missionários jesuítas em seu território (séculos XVI e XVII). Esse 
momento histórico foi registrado pelos jesuítas por meio de cartas que eram encaminhadas 
para a sede da Companhia de Jesus, em Roma. Essas cartas foram traduzidas para o latim 
para uma mais ampla divulgação na Europa católica do trabalho dos missionários jesuítas 
em regiões pertencentes ao atual Japão, China, Índia, Filipinas e Vietnam. Em especial, essas 
cartas contêm registros da atuação dos missionários no arquipélago japonês, expondo 
as dificuldades que enfrentavam ali, bem como os modos e os meios para catequizar 
e converter os nipônicos, as influências linguísticas mútuas e as estratégias utilizadas 
por eles para que as missões fossem estabelecidas com sucesso. No presente trabalho 
apresentaremos nossa análise e observações acerca de: 1) relatos que façam menção à 
religião, educação e sistemas filosóficos dos nipônicos; e 2) informações sobre como era 
o ensino da religião cristã do ponto de vista da adaptação dos itens que representavam 
conceitos religiosos e/ou filosóficos. O material epihistoriográfico da pesquisa são as 
epístolas da coletânea Epistolae Iapanicae (1569), atualmente disponível no acervo digital 
da Biblioteca da Universidade de Sofia (Tóquio).

[ENG] In this presentation, I will discuss a survey of letters that deals with the period when 
the first Jesuit missionaries went to Japan (16 th and 17 th centuries). These letters were 
translated into Latin, for a wider dissemination, in Catholic Europe, of the work of Jesuit 
missionaries in regions belonging to present-day Japan, China, India, the Philippines, and 
Vietnam. In particular, these letters contain records of the work of the missionaries in the 
Japanese archipelago, explaining the difficulties they faced there, as well as the ways 
and means of catechizing and converting the Japanese, the mutual linguistic influences 
and the strategies used by them so that the missions were established successfully. In the 
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present work I present the analysis and observations about: 1) reports that mention the 
religion, education and philosophical systems of the Japanese; and 2) information about 
the teaching of the Christian religion from the point of view of the adaptation of items 
representing religious and / or philosophical concepts. The epi-historiographic source of 
this research is the letters in the Espitolae Iaponicae (1569), which are available in the 
digital archive of the Library of the University of Sofia (Tokyo).

キリシタン版の言語規範からみた『ひですの経』

THE TEXT HIDESU NO KYŌ FROM THE VIEWPOINT OF THE REGULARITY 
OF THE JAPANESE LANGUAGE IN JESUIT PUBLICATIONS

Jun SHIRAI

キリシタン版は、16世紀中頃より日本で宣教活動を行ったイエズス会宣教師が

編集し出版した文献である。外国人による半世紀に及ぶ日本語学習は、文法、音

韻、語彙、表記の諸方面に強固な言語規範を構築し、『サントスの御作業』『ぎ

やどぺかどる』などの宗教書として結実した。キリシタン版は当時の日本側の資

料に比べて規範性の強い資料であり、言語資料として第一級の価値を有している

が、その背景には、西洋式の印刷術による、出版という行為に伴う言語表現の統

一という要因があった。2009年にボストンで再発見された、世界で唯一の孤本で

ある『ひですの経』は、キリシタン版の末期に近い1611年に長崎で出版された。

印刷物としての特徴は他のキリシタン版に類似するが、言語規範にかかわる部分

に特異な部分が多く、その特徴はむしろ、キリシタン関係写本の日本語に類似し

ている。『ひですの経』は「印刷された写本」とでも言うべき特殊な資料である

が、このことは、宣教師たちが学習した日本語の実態を考える契機ともなるだろ

う。この発表では、西洋式印刷機の技術的制限と強い関係をもつキリシタン版の

日本語の規範性が『ひですの経』ではどのように異なって表現されているか、い

くつかの特徴的な例を挙げて説明しようと思う。

[PT] O livro ひですの経 (Hidesu no kyō) é uma tradução japonesa da Primera Parte 
de la Introduction del symbolo de la Fe (1583), do frade dominicano Luis de Granada 
(1504-1588), e que foi publicado pela Companhia de Jesus no Japão. Os livros que foram 
impressos pela prensa de tipos móveis metálicos introduzida pelos jesuíticas em 1590 
são denominados kirishitan-ban. O ensino e a aprendizagem da língua japonesa pelos 
missionários europeus, durante cerca de meio século, construíram uma sólida regularidade 
linguística, seja do ponto de vista da gramática, da fonologia, da semântica, seja da 
ortografia, gerando livros para o uso no ensinamento do cristianismo, tais como Sanctos 
no go sagvio no vchi nvqigaqi (1591) e Gvia do pecador (1599), entre outros. As publicações 
kirishitan-ban, comparativamente aos documentos japoneses da mesma época, possuem 
maior regularidade, e são de valor inestimável como fonte de pesquisa linguística. Um 
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dos fatores que explicam essa regularidade é a unificação linguística que foi necessária 
em função da impressão com as técnicas da tipografia ocidental. Redescoberta em 2009, 
em Boston, e até hoje único exemplar conhecido no mundo, o livro ひですの経 foi 
publicado em 1611 em Nagasaki. Embora mantenha similaridade quanto à característica 
física com outras publicações kirishitan-ban, a escrita da língua japonesa tem semelhança 
com a mesma dos manuscritos ou kirishitan shahon, autorizando-nos chamá-lo de “um 
manuscrito em forma impressa”. Esse fato leva-nos a repensar sobre a própria língua 
japonesa estudada pelos missionários no Japão. Nesta exposição indicaremos algumas 
características da citada regularidade presentes nas publicações kirishitan-ban e que 
estão diferentes na obra ひですの経 recém-descoberta.
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近代日本人の海洋体験とその歴史・文学上における影響

A EXPERIÊNCIA MARÍTIMA E SUA INFLUÊNCIA NO ÂMBITO 
DA HISTÓRIA E LITERATURA NO JAPÃO MODERNO

Coordenador:
Sachio NEGAWA 

(International Research Center for Japanese Studies)

Painelistas:
Hideki IIKUBO (International Research Center for Japanese Studies)

Makiko KITANI (Dôshisha University)
Kin`ya SUGIYAMA (Kanazawa University)

ABSTRACT

Japan is an island country and as such the Japanese people were destined to be associated 
with the sea.  The previous studies in this area have focused on international studies; 
however, they failed to address the people and their experiences, who were on the sea 
referred to as the “border.”  In the panel discussion, four Japanese researchers reviewed 
the influences of the modern international Japanese travelers who contributed in both 
literature and history.  Negawa introduces research about the passengers on emigrant ships 
to Brazil between 1910 and 1940.  Iikubo talks about the life and activities of passengers by 
referring to the records from the Ministry of Foreign Affairs.  Kitani and Sugiyama focus on 
Japanese modern authors, Yukio Mishima and Tohson Shimazaki, who traveled overseas 
on ships.  These four presentations rethink the relationship between Japanese people and 
the sea after the Meiji Restoration, through the “records” of unknown passengers and the 
“literary works” of famous authors.

Keywords: 海洋体験. 移住者の船内自治. 三島由紀夫. 島崎藤村. 「巡礼」

1. 根川幸男「はじめに―近代日本人の海洋体験
とその歴史・文学上における影響」

日本は四周を海に囲まれた国である。日本人と海洋のかかわりは、古代から現代

までほとんど宿命といってよい。本パネルディスカッションでは、4人の日本人研究者

PAINEL 1 - ARTES, CULTURA, LITERATURA, IMIGRAÇÃO
PANEL 1 - ARTS, CULTURE, LITERATURE, IMMIGRATION
Mini-auditório do Instituto de Estudos da Linguagem (IEL)
 28/08/2018 - 17h00 -19h00
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が、近代日本人の海洋体験とその歴史・文学上における影響について論じる。特に、根川

は、1910～1940年代のブラジル行き移民船に焦点を当て、船客たちの船上生活や文化活動

について概説する。従来の日本研究は国際研究をめざしながら、海上という境界にいる人

びとやその体験を対象とすることは稀であった。本パネルディスカッションでは、近代日

本人の海洋体験について、歴史研究および文学研究の立場からのアプローチの可能性をさ

ぐりたい。すなわち、三島由紀夫、島崎藤村らの海洋体験や外務省記録に現れた無名の移

民船客の実態を素材に、明治維新以降、今日までの日本人と海の関係のあり方を捉えなお

す。そして、内外の研究者・学生との意見交換を通じて、本大会のテーマ「日本研究の特

異性と新展開」に、海洋体験という視点から迫りたい。

2. 飯窪秀樹「移住者輸送状況からきた、移住船上のブラジルまでの日々」

移住者輸送監督による各船便の業務報告書は、単に日本出航からブラジルの港に

着くまでの概要報告にとどまらず、移住者たちの日々の生活を記録したものである。本報

告では、外務省記録にある戦後の報告書を資料として、移住船に乗った人々の生活ぶりに

ついてあらためて俯瞰し、「移民船」のもつイメージに反して、船内新聞の発行はもとよ

り、食事、船内行事・学校が充実していた状況を抽出してみたい。戦後の移住再開時より

オランダ船便に頼らなければ輸送力が不足していたが、同時に船内サービスでは日本船と

外国船は競争関係にあった。この背景には、移住者の船内自治会の発言力があり、移住船

の生活環境は、これら3者の要求の相互関係の中から形成されていった。またこの自治会

は、神戸および横浜の「移住あっせん所（Emigration Center）」入所時から結成され、移

住地に向かう道程は、「あっせん所」からブラジルの港までの特殊な日々が、日本の日常

を凝縮しながら引きずっていたことに注目したい。

3. 木谷真紀子「三島由紀夫と『海』」

三島由紀夫は、公に初めて発表した作品「花ざかりの森」（「文芸文化」昭16・9
～12）から、遺作『豊饒の海（四）　天人五衰』（昭45・7～46・1）まで、三十年に亘

る作家生活で〈海〉を描き続けた。幼少から毎夏のように海水浴にも行っていた三島が、

初めて「海上」を体験したのが、1951年12月、プレジデント・ウィルソン号で横浜港を発

ち、ハワイ、アメリカ、ブラジル、ヨーロッパ各地、ギリシャを巡った世界一周旅行のこ

とである。この旅の紀行文『アポロの杯』（朝日新聞社、1952）と「海」を描いた三島作

品を分析し、洋上体験は、三島作品にどのように変化したか、さらに作家としての三島に

とっての洋上体験がどのような意味を持つのかを明らかにしたい。

4. 杉山欣也「島崎藤村『巡礼』、その海路」

よく知られているように、島崎藤村は1936年、日本ペンクラブ会長としてブエノス

アイレスで開催された国際ペンクラブ大会に出席のため、南米行き移民船「りおでじゃね

いろ丸」に乗船した。その旅は紀行文「巡礼」にまとめられている。従来は国際ペンクラ

ブ大会やブラジル移民との交流に研究上の関心が集まっているが、本発表では、とくにそ
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の海路の叙述に関する分析を試みる。着眼点としては、日本古典を携えた旅であること、

同船した移民に関心を抱いた交流の旅であること、寄港地の日本人居留地を観察した「日

本発見」の旅であること、実際の旅と「巡礼」叙述の時間差、である。
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日本の現在にとっての大航海時代――異文化
間接触の観点からの学際的アプローチ

O JAPÃO DO SÉCULO IBÉRICO – CRISTÃO À ATUALIDADE JAPONESA: UMA 
APROXIMAÇÃO INTERDISCIPLINAR COM UMA PERSPECTIVA INTERCULTURAL

Coordenador:
Hiroaki KAWABATA 

(Aichi Prefectural University) 

Painelistas:
Eiji OHTSUKA (Aichi Prefectural University) 

Michio KAMIKAWA (Aichi Prefectural University) 
Miki ITOIGAWA (Aichi Prefectural University) 

本パネルのテーマの基となっている学際研究は、とりわけポルトガル人とスペイ

ン人との異文化接触に直面した日本人の反応と、その後の日本人のキリスト教の

受容形式（キリスト教の本質的な特徴が形を変えて受けつがれた場合を含めて）

とその過程を明らかにすることを主たる目的としている。ほかならぬ発見の時

代、あるいはイベリア・キリシタンの世紀――日本での名称に従えば「大航海時

代」――の歴史的事実である。この結果、当時の日本の民衆のなかにそれまでと

は異なる社会意識が形成され、それが19世紀後半の移入された法政治制度を介し

た近代的社会編成の基となる。爾来、この社会構造が今日に至る日本社会を規定

し、言語学の観点からすれば、異文化間の対話やジェンダーといった領域におけ

るコミュニケーションの問題群を提起している。 

パネルは4つの報告から成る。議論の出発点として、『吉利支丹抄物』の名で知

られる素材を紹介する。この文書の作成過程は宣教師とキリスト教に改宗した日

本人の協働によるものであり、それはキリスト教宣教師の布教用のノート（ガイ

ド）として用いられていたであろうと考えられる。キリスト教布教に先行する社

会的宗教的な状況を示すべく、上川通夫が中世仏教の置かれた状況を活写する。

すでに日本では、異文化としての仏教が受容され、民衆による抵抗思想としての

役割を果たす場合があった。大塚英二はこれに対し、『吉利支丹抄物』が世に出

ることになった地域の性質について詳述する。川畑博昭は「抵抗」という意味で

の「主権」の概念の萌芽が異文化接触を通じた大航海時代の日本にも存在した可

能性を提示する。この側面に着目することは、天皇との関係での日本の現在をよ

り良く理解する一助となる。糸魚川美樹は大航海時代を経て形成されてきた日本

PAINEL 2 - O JAPÃO DO SÉCULO IBÉRICO – CRISTÃO À ATUALIDADE JAPONESA: 
UMA APROXIMAÇÃO 
PANEL 2 - THE JAPAN OF THE IBERIC-CRISTIAN CENTURY TO THE JAPANESE MODERNITY:
AN INTERDISCIPLINAR APPROACH WITH AN INTERCULTURAL PERSPECTIVE
Sala dos Colegiados do Instituto de Estudos da Linguagem (IEL)
 28/08/2018 - 17h00 -19h00
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社会における現代日本社会の言語的多様性と公共サービスに焦点を当て、20世紀

後半以降の世界的な人の移動とことばの問題を浮き彫りにする。最後に、大航海

時代に遭遇した接触や交流を経たのちの日本社会の様々な秩序意識の基底部分に

ついて4名の参加者で議論するが、加えて、愛知県立大学の学際研究プロジェク

トの取組みの方法や研究の射程についても紹介する。

[PT] A pesquisa interdisciplinar na qual se baseia o tema do painel tem como objetivo 
principal esclarecer a reação dos japoneses face ao contato intercultural, em particular 
com portugueses e espanhóis, e a forma e o processo de adoção posterior do cristianismo 
(incluindo uma aceitação mutatis mutandis das características essenciais desta religião) 
por parte deste povo do Extremo Oriente. Trata-se de um fato histórico da Era dos 
Descobrimentos, ou dito de outra forma, o Japão do século cristão-ibérico, e segundo 
a denominação japonesa “Era das Grandes Navegações”, que corresponde aos séculos 
XVI e XVII. Em consequência disso produziu-se uma distinta consciência social no povo 
comum do Japão daquela época que daria origem à organização da sociedade moderna 
mediante as instituições jurídicas e políticas importadas na segunda metade do século 
XIX. A partir de então esta estrutura social teria condicionado a sociedade japonesa até 
os nossos dias e, do ponto de vista da linguística, apresentando diversos problemas de 
comunicação tais como no diálogo cultural quanto no de gênero. O painel consta de quatro 
apresentações. Como ponto de partida para a discussão, será apresentado um material 
conhecido como Kirishitan Shōmotsu (吉利支丹抄物) . Presume-se que o processo 
da elaboração deste documento tenha passado por uma intervenção colaboradora de 
missionários e japoneses cristianizados, e que este livro tenha sido usado como um guia 
para a evangelização dos missionários. A fim de facilitar uma visão sobre a situação social 
e religiosa que antecede as missões evangelizadoras, Michio KAMIKAWA descreve o 
estado do budismo medieval. Tendo sido aceito como cultura forânea, o budismo japonês 
já servia algumas vezes de ideologia de resistência para o povo comum. Eiji OHTSUKA, 
por sua vez, detalha as características da localidade na qual a obra Kirishitan Shōmotsu 
veio à luz. Hiroaki KAWABATA pretende formular a possibilidade de encontrar o germe do 
conceito de “soberania” em termos de “resistência” no Japão do século cristão-ibérico 
por meio dos contatos interculturais. Aprender este aspecto contribui para uma melhor 
compreensão da atualidade japonesa em relação ao o Tennō (Imperador). Miki ITOIGAWA 
focaliza a diversidade linguística e os serviços públicos na sociedade japonesa que veio se 
formando depois da Era das Grandes Navegações com a finalidade de pôr em destaque 
as relações entre a migração mundial iniciada a partir da segunda metade do século XX 
e os problemas linguísticos. Finalmente será discutida entre os quatro participantes a 
parte fundamental das diversas consciências da sociedade japonesa após os contatos e 
intercâmbios experimentados durante a Era das Grandes Navegações além de apresentar 
ao público a abordagem e os alcances do projeto de pesquisa interdisciplinar da Aichi 
Prefectural University.
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PAINEL 3 - PERSONIFICAÇÕES NOS E-MONOGATARI DE MUROMACHI E EDO
PANEL 3- PERSONIFICATIONS IN THE E-MONOGATARI OF MUROMACHI AND EDO
28/08/2018  17h00-19h00
Sala de Videoconferência do Centro Cultural do Instituto de Estudos da Linguagem (IEL)

室町・江戸の擬人化された絵ものがたり

PERSONIFICAÇÕES NOS E-MONOGATARI DE MUROMACHI E EDO 

Coordenador:
Ernesto SAMBUICHI 

(Universidade Federal do Amazonas) 

Painelistas:
Nobuhiro ITO (Sugiyama Jogakuen University)

Yuki HATA (Nagoya University)
Dylan MCGEE (Nagoya University)

A cultura japonesa nos revela diversas peculiaridades sendo que pensamentos e 
comportamentos do ser humano podem ter sido influenciados por criações muito antigas. 
Muitos destes aspectos podem ser vistos em literatura ilustrada, muito bem representada 
pelos rolos de pintura e-makimono, kusazôshi entre outras formas de arte produzida 
nos períodos históricos Muromachi e Edo. Esta mesa traz como contribuição o debate a 
respeito sobre um tema que também pode ser visto nesse tipo de arte: a personificação 
de vegetais, alimentos em geral e produtos de época registrados nos e-monogatari. 
Conforme as pesquisas do professor Dr. Nobuhiro Ito (Universidade Sugiyama Jogakuen), 
o número de narrativas com plantas e alimentos personificados começa a aumentar em 
meados do fim do período Muromachi. E não apenas plantas e alimentos, mas seres do 
Tirthika como os Tengu também teriam medo do inferno assim como as pessoas das 
narrativas e pediriam a salvação a Buda. Como essa visão do Inferno surgiu e como isso 
influenciou a personificação no período Edo? Já a pós-doutora Yuki Hata (Universidade 
de Nagoya) propõe discutir a teoria do corpo do período Edo, centrada nas narrativas 
que antropomorfizam os alimentos, em especial em seu último século. O porquê dessa 
antropomorfização, o seu início, como se desenvolveu e de que forma chegou aos dias 
atuais será esclarecido em seu painel. Por fim, o professor dr. Dylan McGee (Universidade 
de Nagoya/Princeton) toma como referência histórias com personificações de Edo 
registradas na região de Tôkai, em particular com exemplos de personificação de produtos 
famosos da localidade. McGee estuda este tipo de humor e como a concepção das pessoas 
pode ser vista a partir dessas histórias.  Ademais, propõe esclarecer de que maneira essa 
genealogia chegou aos tempos atuais, além de como podem ter influenciado a cultura 
japonesa contemporânea. Dessa forma, os painéis desta sessão serão de grande valia 
para a reconstituição da memória cultural a respeito do porquê das personificações em 
e-monogatari terem sido recorrentes séculos atrás, e como ainda se mostram presentes 
na cultura japonesa mesmo na atualidade. 

Palavras-chave: personificação; e-monogatari; períodos Muromachi e Edo 
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SIMPÓSIO  1 - ESPACIALIDADE E TEMPORALIDADE A ARTE JAPONESA - 
REPRESENTAÇÕES,  TRANSFERÊNCIAS, DIÁLOGOS 
SYMPOSIUM 1 - SPACIALITY AND TEMPORALITY IN JAPANESE ART - REPRESENTATIONS, 
TRANFERS AND DIALOGUES
28/08/2018  17h00-19h00  
Anfiteatro do Instituto de Estudos da Linguagem (IEL)

ESPACIALIDADE E TEMPORALIDADE NA ARTE JAPONESA 
– REPRESENTAÇÕES, TRANSFERÊNCIAS, DIÁLOGOS

SPACIALITY AND TEMPORALITY IN JAPANESE ART - 
REPRESENTATIONS, TRANFERS AND DIALOGUES

Coordenação: 
Luiz FUKUSHIRO

(Universidade de São Paulo)
Michiko OKANO

(Universidade Federal de São Paulo)

Expositores:
Gabriela ITOCAZO (Universidade de São Paulo)

Simonia Fukue NAKAGAWA (Faculdades Metropolitanas Unidas)
Alexandre NAKAHARA (Universidade de São Paulo)

Priscila Yanagihara SHIMIZU  (Universidade de São Paulo)

A MÚSICA DE TŌRU TAKEMITSU: ARTE 
DO TEMPO, ARTE DO ESPAÇO

Luiz FUKUSHIRO 
(Universidade de São Paulo)1

RESUMO

A música do compositor japonês Tōru Takemitsu condensa diversos elementos presentes 
na música tradicional de seu país. A partir do encontro com a teoria e a forma de compor 
da música de concerto europeia, é possível analisar os limites dos conceitos da teoria 
musical tradicional e escutar novos aspectos nem sempre utilizados como critérios de 
análise musical. A utilização do timbre e das pausas, em que o compositor em seus textos 
evoca como ma, permite a compreensão da música de Takemitsu não só como uma arte 

1  Doutorando e mestre em educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. E-mail: luiz.fukushiro@usp.
br.
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do tempo, como assim é considerada a música, mas também uma arte do espaço, tanto 
como descrição de cenários e paisagens como do aspecto da imersão do ouvinte em um 
espaço ocupado pelo som.

Palavras-chave: Tōru Takemitsu. Música tradicional japonesa. Ma.

ABSTRACT

The music of Tōru Takemitsu, Japanese composer, concentrate several actual elements 
from the traditional music of his country. As of the encounter with the theory and ways of 
composing from European concert music, it is possible to analyze the limits of the concepts 
found in traditional music theory and listen to new aspects that are not always considered 
as musical analysis criteria. The use of timbre and pauses, in which the composer evokes in 
his texts as ma, allows the comprehension of Takemitsu’s music not only as an art of time, 
as music is considered, but also as an art of space, both as a description of a scene and 
landscapes and as an aspect of listener immersion in a space occupied by sound.

Keywords: Tōru Takemitsu. Japanese traditional music. Ma.

1. INTRODUÇÃO

Tōru Takemitsu (1930–1996) buscava em sua obra um equilíbrio entre princípios europeus e 
japoneses na composição musical, “em um mar que não exista leste nem oeste”. Mesmo tendo como 
base da maioria de sua obra os materiais da música europeia (instrumentos, formação orquestral, 
sistema tonal e serial), empregou elementos encontrados na música tradicional japonesa. Incluem-
se a utilização pontual de instrumentos tradicionais, como sho e biwa, o emprego de pentatônicas 
e uma constante reflexão sobre o som e o ma, preocupação esta não só presente em sua música, 
mas também em seus textos. Takemitsu, em especial em suas obras tardias, trouxe para a música de 
concerto elementos que convidam a uma escuta que pode ser entendida de várias maneiras: uma 
oposição à escuta da música clássica e romântica, uma continuidade da instrumentação programática 
de Claude Debussy—um dos seus compositores preferidos—ou mesmo uma releitura do modo de 
composição da música tradicional japonesa.

A estrutura das obras de Takemitsu a partir da análise tradicional mostra intricados cálculos 
matemáticos e harmônicos, como a sobreposição de pentatônicas de A flock descends into the 
pentagonal garden. No entanto, ao contrário de uma sinfonia clássica, a análise não auxilia na 
detecção de momentos de clímax ou resolução ou da narratividade da peça. A análise da posição 
do tema dos pássaros (tocado pelo oboé) em relação aos outros elementos sonoros mostra que 
Takemitsu, em cada uma das partes da peça, parece evocar o caminho dentro de um jardim e a 
disposição dos seus elementos, não apenas como mera descrição, mas como correlação espacial. 

Assim, se a música é considerada uma arte do tempo, por trabalhar com a duração e a 
manipulação psicológica da passagem temporal, evocada pelo seu aspecto linear/melódico, podemos 
pensar na música de Takemitsu (e talvez mesmo a música tradicional japonesa) também como uma 
arte do espaço. Tais critérios de construção, que utilizam o silêncio como potência (ma), a sutileza 
do repouso de um som e harmonia mais próxima aos sons da natureza, evocam a espacialidade do 
som, ou seja, o ouvinte não atua só como receptor auditivo, mas também como corpo situado em 
um espaço ocupado pelo som.
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2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

A música é vista no pensamento ocidental europeu como uma “arte do tempo”, uma vez 
que se opera o predomínio da duração e da melodia, aspecto linear que tem a temporalidade 
como chave de leitura. Somada à harmonia—aspecto vertical de combinação de notas—, a música 
ocidental se construiu a partir do que José Miguel Wisnik denominou “predomínio das alturas”, 
referente à primazia das relações harmônicas em detrimento de outras características do som, como 
o timbre—particularidade que distingue a origem de um som.

Com isso, a música europeia, em especial durante o classicismo e o romantismo, trabalhou 
a composição a partir de formas que enfatizavam essas relações, como a fuga (diversas linhas que 
repetem a mesma melodia em instrumentos ou alturas diferentes) ou a forma-sonata (exposição, 
desenvolvimento, recapitulação), na qual se trabalha a dialética entre tensão e resolução, outro 
forte aspecto da tonalidade. A música tradicional japonesa, se analisada por tais critérios, pode ser 
considerada sem estrutura definida, fragmentada e “decorativa”, em especial quando está presente 
em manifestações não apenas musicais, como o nō e o kabuki. Ao se buscar os aspectos construtivos 
da música japonesa a partir dela mesma, encontramos questões inexistentes ou secundárias na 
composição europeia, a exemplo do timbre e da pausa (como aponta Shuichi Kato), do tempo de 
relaxamento do som e das texturas. 

Antes de tudo, é necessário levar em consideração que não há uma linha histórica que una 
todos os gêneros e estilos da música japonesa como acontece na música de concerto europeia. 
Enquanto a história musical europeia é a história das soluções para problemas do limite da linguagem 
musical construída pelo movimento anterior, a música japonesa possui gêneros bastante díspares que 
conviveram cronologicamente sem grandes interações ou mesmo transformações internas. Quando 
falo em “aspectos da música tradicional japonesa”, refiro-me a características gerais, mais ou menos 
comuns nas diversas manifestações. Desde a música de shakuhachi até a música que acompanha 
e faz parte das artes dramáticas, a primazia do efeito, a criação de atmosferas e a valorização da 
ausência de som aparecem em vários momentos.

A partir desses outros critérios, poderíamos dizer que a música japonesa não é apenas uma 
arte do tempo, mas também uma arte do espaço, pois cria “paisagens sonoras” que podem ser 
parte de um cenário de uma narrativa (quando música de acompanhamento dramático) ou mesmo 
a criação de um cenário momentâneo, que parte da ausência de som ou do som da natureza e 
da mesma forma ruma de volta a eles (o início ou finalização abrupta é raríssimo ou até mesmo 
inexistente na música tradicional japonesa). Como a obra musical e textual de Tōru Takemitsu resgata 
diversos desses aspectos, sem necessariamente localizá-los nos gêneros japoneses, uma vez que o 
compositor estava mais interessado nos elementos do que a definição de sua história e origem, 
ela figura como um ponto de partida interessante para se pensar nos critérios de composição e de 
escuta da música japonesa, já que o compositor japonês utiliza tanto elementos da música europeia 
como da música japonesa em sua criação. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A música japonesa possui características próprias que exige a utilização de conceitos próprios 
para entender seus modos de construção assim como os de escuta, sem partir do princípio de que a 
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música é uma manifestação universal de base comum. Assim, este trabalho busca contribuir para a 
análise não só da música japonesa como também na crítica aos conceitos considerados universais, 
como melodia, harmonia, consonância e dissonância e também apresentar novas formas de audição 
da música de Tōru Takemitsu.
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FORMAS ESTABILIZADORAS E DINAMIZADORAS 
NAS VISTAS DE HOKUSAI – A GEOMETRIA, A 
ARQUITETURA E AS FORMAS DA NATUREZA 

Gabriela ITOCAZO
(Universidade de São Paulo)2

RESUMO

Esta apresentação pretende analisar as vistas do artista Hokusai, de sua última fase de 
criação, dentro do movimento do ukiyo-e, do período Edo. Investigando a apropriação 
que o pintor faz das técnicas de pintura holandesas e chinesas e a metodologia que aplica 
com a ferramenta da geometria, de múltiplos pontos de vistas e das filosofias taoístas e 
confucionistas em suas composições, procurar-se-á compreender a espacialidade criada 
em suas pinturas do mundo natural em intersecção com arquiteturas e figuras nelas 
presentes.

Palavras-chave: Hokusai. Vistas. Geometria. Natureza. Arquitetura.

ABSTRACT

This presentation intends to analyze the views of the artist Hokusai, from his last creation 
phase, within the ukiyo-e movement of the Edo period. Investigating the painter’s 
appropriation of Dutch and Chinese painting techniques and the methodology he applies 
with the tool of geometry. Also, the multiple points of view and Taoist and Confucian 
philosophies in his compositions will be analyzed, which seek to understand the spatiality 
created in his paintings of the natural world in intersection with architectures and other 
figures.

Keywords: Hokusai. Views. Geometry. Nature. Architecture.

1. INTRODUÇÃO

Nesta apresentação pretendemos analisar a espacialidade presente nas vistas de natureza, 

2  Mestre em Língua, Literatura e Cultura Japonesa pela USP. E-mail: gabriela@itocazo.com.
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do artista Katsushika Hokusai (1760–1849), produzidas em sua última fase de criação (primeira 
metade do século XIX), através da técnica da xilogravura japonesa, dentro do estilo ukiyo-e (pinturas 
do mundo-flutuante), no período Edo (1603–1868).  

Algumas pinturas serão selecionadas para demonstrar a análise da geometria presente em 
seus trabalhos, relacionando a estrutura, sentidos e visualidade de suas composições ao sistema 
de transmissão de saberes das escolas de família; à cosmologia e mitologia chinesa e japonesa; 
aos conhecimentos e fundamentos conectados às tradições filosóficas e religiosas do xintoísmo, 
taoísmo, confucionismo e budismo; às influências das artes e saberes holandeses (séc. XV–XIX) e 
chineses (séc. X–XIX), através de manuais de artes e de ciências e respectivas pinturas; ao debate 
acerca dos vocábulos “arte” e “artesania” e aos pensamentos sobre a espacialidade nas artes visuais 
e nas arquiteturas, procurando reconhecer num campo complexo de transdisciplinariedade e 
multiculturalidade, inerentes às suas pinturas, a singularidade estética que Hokusai produz em suas 
vistas e, por conseguinte, à representatividade que constrói do mundo natural.

A análise da geometria vem de encontro com os fundamentos transmitidos por Hokusai 
através de seus manuais de pinturas, direcionado a seus discípulos, artistas e diletantes. Ao observar, 
reconhecer e analisar o uso das linhas, volumes e técnicas aplicadas pelo pintor, poderemos criar 
intersecções estéticas, culturais e filosóficas de referências que faziam parte do repertório de crenças 
e inspirações de Hokusai. Por esse caminho, procuraremos entender como o artista construía as 
formas, as arquiteturas e as figuras em suas pinturas, tal como os valores e sentidos estéticos que 
emanam de suas composições de vistas do mundo natural. 

As obras de Hokusai que serão analisadas: Cem vistas do Monte Fuji (1834–1847?), Trinta e 
seis vistas do Monte Fuji e Cachoeiras famosas de todas as províncias, ambas de 1832; Raras vistas de 
pontes famosas, de 1834; Cem poemas, um cada poeta: contados pela babá (c. 1835) e seus manuais 
de pinturas. Produzidas num momento crucial que antecede em algumas décadas a abertura dos 
portos, para nações estrangeiras, no início da era Meiji (1868–1912), as vistas de Hokusai ganham um 
tom interpretativo de um mundo aparentemente quimérico, hoje em dia, mas com reverberações 
e nuances que permanecem e ainda estruturam a sensibilidade japonesa em relação à natureza e 
à concepção de espacialidades. Para a análise das pinturas nos valeremos de um repertório vasto 
de teóricos. Acerca do estudo de paisagem, nos apoiaremos em obras de Tremblay, Berque, Sasaki, 
Hánová, entre outros. Estudos sobre paisagem da tradição ocidental estarão fundamentados nos 
pensamentos de Panofsky, Clark e de Cauquelin. Para análise da geometria na pintura, abordaremos 
os olhares de Ghyka, Guth, Carpenter, Calza, Cluzel, Bonnin, Nishida, Inaga e Nute. 

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Hokusai, através de manuais de pintura, produzidos entre 1770 e 1849, procura ensinar a 
seus discípulos como desenhar o mundo visível, com vocabulário técnico simplificado em quadrados, 
círculos e triângulos, valendo-se do uso de compasso e esquadro e do pincel, com uma metodologia 
tomada da tradição holandesa. 

A defesa de Hokusai da primazia do mecânico determina as bases da representação não 
usual; embora outros pintores, em toda história da arte, tenham defendido o uso de régua e 
compasso como base da composição, isso nunca havia sido exposto como uma metodologia de 

SYMPOSIUMS- ABSTRACT    
         

55



XII Congresso Internacional de Estudos Japoneses no Brasil
XXV Encontro Nacional de Professores Universitários de Língua, Literatura e Cultura Japonesa

56

uma habilidade manual. Na história da arte japonesa, o pincel—a qualidade de seu manejo—tem 
mais valor simbólico do que de outros instrumentos, por estar associado à pintura e caligrafia, 
conectando, portanto, significantes associados à cultura e literatura. 

Compasso e esquadro eram, categoricamente, instrumentos de artesãos, não de artistas, do 
ponto de vista hierárquico da produção de uma xilogravura. Enquanto a arte da pintura e da escrita 
requereriam um treinamento especial e uma educação particular, o uso de instrumentos exigiria 
um treinamento técnico para desenvolvimento de destrezas manuais, eis o diferencial da proposta 
prática de Hokusai. O repúdio pela aplicação prática da matemática, nas artes japonesas, nesse 
período, é uma herança confuciana que defendia que o uso utilitário das leis dos cálculos pertencia 
ao reino dos comerciantes, portanto, inferior à dignidade dos estudiosos. Mas, para Hokusai, não se 
tratava da transmissão de um saber técnico, mas, antes, de uma habilidade que poderia e deveria 
agregar saber, técnica e sensibilidade, repertório, escolha e criação. “O grande artesão pode ensinar 
as pessoas como usar compasso e esquadro, mas não pode lhes tornar hábeis, isso é algo que que 
o coração sente e a mão deve responder, o coração e a mão não são conscientes disso” (Confúcio, 
citado em Guth, 2011, p.136); tal paráfrase é evocada e reinventada pela obra Manga (1819), em 
que aparece, já na introdução, uma pintura de deidades budistas que executam tarefas de artesãos, 
como um tipo de mitate.

O uso de instrumentos técnicos, que imitam a tradição ocidental e se valem de recursos 
da tradição chinesa e japonesa, constrói uma nova forma de criar “ilusão” e “convenções” de 
espacialidade, elaborando um olhar particular na representatividade de elementos naturais e na 
intersecção de figuras e arquiteturas para a composição de uma pintura de paisagem, ou, mais 
precisamente, de uma vista.

A metodologia proposta por Hokusai e a liberdade que aplica na arte da pintura revelam 
instrumentos que permitem ir além das primeiras funções imaginadas, estendendo a capacidade 
técnica da mão e tornando possível produzir detalhes delicados ou ornamentos decorativos de 
uma precisão excepcional. O modo como se apropria disso, a autoconsciência que tem de seus 
instrumentos e da arte do artesão, na produção de uma pintura, tal como defende Guth, são uma 
novidade em sua época. 

Em suas obras, a construção de suas imagens é bidimensional, e não tridimensional, 
contradizendo os parâmetros ocidentais dos quais também se apropria. Estrutura interna e forma 
externa são desassociadas para criar a ilusão de volume, movimento e espaços. Círculos, quadrados 
e linhas quebradas organizam sua técnica pictórica, criando formas estáveis e dinamizadoras, em 
múltiplos pontos de vistas, evidenciando um artista que pintava reconhecendo “a parte pelo todo”, 
própria da técnica da xilogravura japonesa, procurando representar pelo que era visível um campo 
do invisível—mas não menos estruturante—às nossas vistas. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O contraste das formas estabilizadoras, como quadrado, círculo e triângulo, presentes na obra 
de Hokusai, em seus manuais de pinturas e em suas vistas, era dinamizado pelos cortes transversais 
da composição, pelas linhas quebradas das bordas que definiam as figuras, pelos eixos deslocados 
do centro das imagens (e microimagens) e pelos múltiplos pontos de vistas que produzia através 
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da colagem de camadas em uma única imagem. Essa riqueza técnica e conceitual, tão singular ao 
artista Hokusai, estava intrinsicamente conectada aos conceitos inerentes à filosofia taoísta do yin 
e yang, cujas polaridades presumem movimento, ao mesmo tempo em que organizam o centro e 
estabilizam a forma.
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UM OLHAR ESPAÇO-TEMPO NA 
ANIMAÇÃO DE ISAO TAKAHATA

Simonia Fukue NAKAGAWA 
(FMU)3

RESUMO
A presente pesquisa busca estudar a espacialidade, seja ela apresentada no limite de 
uma tela ou na ambientação de algumas cenas e, a temporalidade da narrativa criada 
na animação do artista Isao Takahata (1935 – 2018). Metodologicamente, no primeiro 
momento, será analisada a obra fílmica, sob um olhar crítico e, num segundo momento, 
complementar com as teorias relacionadas as estéticas japonesas espaço e tempo, além 
de comentários e entrevistas sobre a animação e o artista. Com essa proposta pretende-se 
contribuir para estudos não somente de animações, mas também de arte e cultura tanto 
japonesa quanto ocidental.
Palavras-chave: Isao Takahata. Espaço-tempo. Animação japonesa 

ABSTRACT
This research aims to study the spatiality - whether presented at the edge of a screen or 
in the atmosphere of some scenes - and the temporality of the narrative created in the 
animation of the artist Isao Takahata (1935 – 2018). Methodologically, the first step to 
be taken would be analyze the animations from a critical look, and secondly complement 
it with the theories related to the Japanese aesthetics of space and time, and also with 
commentaries and interviews about the films and the artist. With this proposal, this 
research intends to contribute not only to the studies of animation, but also to studies of 
the Japanese and western art and culture.

Keywords:  Isao Takahata. Space-time. Japanese animation 

1. INTRODUÇÃO

É comum, quando mencionamos linguagem e estética sobre mangá e animê, nos 
remetermos ligeiramente aos filmes do Studio Ghibli, especificamente os do artista Hayao Miyazaki. 

3  Mestra em Língua, Literatura e Cultura Japonesa, pesquisadora na área de mangá, animê e arte japonesa, simonia.fukue@
gmail.com.
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Perceptivelmente as obras fílmicas desse diretor são muito instigadoras para estudos, tanto pela sua 
forma visual quanto narrativa, porém, menos comentado e analisado por estudiosos. O co-fundador 
do Studio Ghibi, Isao Takahata (1935 – 2018), também tem produções igualmente instigadoras e 
reflexivas que nos despertam para estudos profundos em suas obras. Por esse motivo, o presente 
estudo tem como proposta verificar a linguagem e estética das obras fílmicas desse diretor de 
animação japonesa produzidas pelo Studio Ghibli, delimitando a pesquisa na análise da espacialidade 
e temporalidade presentes nas animações contempladas. Essas duas estéticas são muito presentes 
na cultura e arte japonesa e, portanto, as encontramos nas produções do artista supracitado, sejam 
elas na espacialidade abordando não apenas o espaço composto limitado numa tela, mas também na 
composição de um ambiente apresentado na animação, bem como, a temporalidade representada 
pela narrativa favorecendo as sensações e emoções das cenas e personagens. Especificamente, no 
seu filme O Conto da Princesa Kaguya (Kaguya Hime, 2013), podemos observar peculiaridades nas 
linhas e traços, cenas de corte, colorização dos filmes, ausência de sombras, ênfase na iluminação, 
uso da memória que contribuem para compreender a espacialidade e temporalidade japonesa.

Como o diretor de animação contemplado foi pouco estudado por pesquisadores acadêmicos, 
não há subsídios para enriquecer as discussões sobre suas obras. Entretanto, sabemos que suas 
primeiras animações seguiam o padrão estético do Studio Ghibli, diferenciando-se das demais, 
principalmente as últimas, que parecem representar mais a expressão e linguagem de linhas, 
traços, cores e caracterização dos personagens e cenários do artista. Esses estilos diferentes, entre 
as primeiras animações e as últimas de Isao, trazem para as análises situações destoantes, porém 
nos permite entender melhor a linguagem artística do artista. Vale ressaltar que essa pesquisa 
pretende conduzir seu olhar para uma das animações de Takahata via espacialidade e temporalidade 
japonesa, observando, por exemplo, como são atribuídos os traços artísticos de Isao Takahata no 
espaço-tempo. Porém a problemática da pesquisa poderá contribuir para futuros estudos sobre as 
animações de Isao Takahata. 

Para subsidiar as análises dos filmes, pesquisadores sobre animê e mangá serão necessários 
para embasar a proposta do estudo. Outro recurso mediador, na compreensão dos filmes de Isao 
Takahata, serão as entrevistas do artista à revistas, jornais, televisões etc., ainda, será importante 
um aporte nas teorias sobre espacialidade e temporalidade para a cultura nipônica e fazer recorte 
no filme de Takahata, O Conto da Princesa Kaguya, para trazer para a arena de debates esses dois 
fenômenos.

A metodologia a ser seguida neste estudo é rever o filme O Conto da Princesa Kaguya e sua 
linguagem de animação como enquadramento e planos, por ora ocidentais, mas com características 
estéticas japonesas, e será por esse olhar crítico que buscaremos observar como a espacialidade e 
temporalidade japonesa se apresentam nela através das linhas e traços ou da narrativa. Na sequência, 
pesquisar teorias sobre animê, mangá, espacialidade e temporalidade, além de comentário sobre as 
animações de Isao Takahata, e por fim, costurar essas teorias com a análise proposta primeiramente.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Análises fílmicas de animações tem sido bastantes frequentes entre pesquisadores, tanto na 
linguagem visual quanto narrativa. Entendemos que quando se pesquisa uma animação japonesa é 
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preciso levar em consideração a cultura japonesa por ser um universo singular. A história e cultura 
do povo do sol nascente estão intrínsecas nas criações estéticas de seus artistas. Assim se dá com 
o artista contemplado neste ensaio. As obras que Isao Takahata, produziu no Studio Ghibli são 
baseadas em histórias retratadas no Japão, muito rica em cultura e costumes e o tempo e espaço 
são estéticas bastante relevantes no universo da cultura e arte nipônica, e isso foi o fio condutor para 
a decisão de tomar a temporalidade e espacialidade nas obras de Takahata como objeto de estudo.

Para o arquiteto contemporâneo, Isozaki Arata, o ocidente tende a conceituar o espaço-
tempo separadamente, porém para os japoneses eles estão correlacionados:

[...] o espaço não poderia ser percebido de forma independente do elemento de tempo [e] o tempo 
não foi captado como um fluxo homogêneo regulamentado, mas se acreditava existir apenas em 
relação a movimentos ou espaço... Assim, o espaço foi percebido como idêntico com os eventos ou 
fenômenos que ocorrem nele, isto é, o espaço foi reconhecido apenas na sua relação com o fluxo de 
tempo.  (apud PILGRIM, 1986, p. 256)

Mesmo que o espaço-tempo no Japão seja mais conhecido na arquitetura, os seus conceitos 
de intervalo, pausa e silêncio são percepções e fenômenos que exprimem sutilezas da estética 
japonesa nas demais áreas artísticas, culturais e da sociedade. Por isso, o interesse em estudar 
como o timing e montagem, linhas e traços se comportam na animação de Isao Takahata através do 
tempo-espaço. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse estudo propôs trazer para discussão dois fenômenos bastante relevantes na cultura 
japonesa encontradas nos trabalhos de um dos maiores artistas do Japão, Isao Takahata, criador de 
fascinantes animações: a temporalidade e espacialidade. O ensaio propõe identificar e analisar a 
animação que constitui esses elementos tão valorizados no universo japonês. Esse estudo pretende 
e espera, que a análise contribua para novos estudos e que abra caminhos para outros pesquisadores 
cujo objetivo esteja na cultura e arte nipônicas.
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MITATE E REPETIÇÃO EM THE CITY OF LOST SOULS

Alexandre NAKAHARA 
(Universidade de São Paulo)4

RESUMO

Este trabalho, que faz parte de uma pesquisa de mestrado sobre a representação de 
brasileiros em filmes japoneses, aproxima a ideia de mitate (見立), como abordado 
por Cordaro (2013) e Hayakawa (2001), da montagem cinematográfica em sequências 
do filme The city of lost souls (漂流街, 2000) dirigido por Miike Takashi. Através do 
cotejo do objeto de estudo com os filmes Matrix (1999, dir. Lilly e Lana Wachowski) e 
Taxi driver (1976, dir. Martin Scorcese), busca-se analisar a montagem cinematográfica 
como uma forma de mitate empregada para expressão e diálogo com uma tradição de 
filmes. A partir dessa análise e da leitura das repetições, levando em consideração a 
expressividade dialética que propõe Aby Warburg na visão de Giorgio Agamben (2009), 
propõe-se um olhar direcionado às questões nacionais que essa repetição implica. Então, 
busca-se analisar relações políticas e de identidade nacional que são levantadas através 
da expressividade e intenção do diretor, talvez permitindo perceber a atuação estética da 
temática relacionada ao Brasil dentro do filme.   

Palavras-chave: Cinema. Representação. Mitate. Repetição. Relações Brasil e Japão.

ABSTRACT

This study, which is part of a master’s degree dissertation on the representation of 
Brazilian nationals in contemporary Japanese cinema, likens the idea of mitate (見立), 
as approached by Cordaro (2013) and Hayakawa (2001), to film editing and film sequence 
in The City of Lost Souls (漂流街, 2000) by director Miike Takashi. By comparing the 
object of study to the films Matrix (1999, dir. Lilly and Lana Wachowski) and Taxi Driver 
(1976, dir. Martin Scorcese), the aim of this study is to analyse film editing as a form of 
mitate used for expression and dialogue in a certain tradition or lineage of films. This 
study also proposes a gaze over the national relations implied in the sequence through 
the analysis and perception of repetitions in this case. By taking into consideration the 
dialectic expressivity proposed by Aby Warburg in the eyes of Giorgio Agamben (2009), 

4  Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Meios e Processos Audiovisuais da Escola de Comunicações e Artes da 
Universidade de São Paulo, linha de pesquisa História, Teoria e Crítica. Email: alexnakahara@gmail.com.
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political and national identity issues are intended to be highlighted in order to possibly 
perceive the esthetic agency of themes related to Brazil inside the film.

Keywords: Film. Representation. Mitate. Repetition. Brazil and Japan relations. 

1. INTRODUÇÃO

The city of lost Souls, The hazard city ou Hyōryū gai (漂流街), que pode ser traduzido ao 
português como “cidade das almas perdidas” ou “cidade perigosa” a partir dos nomes em inglês 
e como “ruas à deriva” a partir do nome em japonês, foi lançado em 2000 no Japão e foi dirigido 
pelo diretor Miike Takashi (三池崇史, 1960). O filme trata do conflito entre gangues étnicas no 
Japão e dialoga com o gênero de filmes japoneses de yakuza. Entre os diferentes grupos em luta, 
encontram-se alguns brasileiros, que não formam exatamente uma gangue coesa, mas são centrais 
para o andamento da história. 

Como parte de uma pesquisa de mestrado sobre três filmes recentes na filmografia 
japonesa que possuem brasileiros como personagens significantes de suas narrativas, o estudo aqui 
apresentado propõe-se a analisar um pequeno recorte das relações nacionais e estéticas que The 
city of lost souls aponta e trabalha. No trabalho a ser apresentado, o foco está nas relações entre a 
montagem cinematográfica e a repetição de formas. Através da análise de duas sequências do filme 
em questão, procura-se demonstrar como se dão as repetições de formas na montagem cotejando 
com a ideia de mitate (見立) como expresso por Cordaro (2013) e Hayakawa (2001) e também com 
a repetição de formas e expresividade dialética conceituada por Agamben (2009) a partir do Atlas 
mnemosyne de Aby Warburg. 

Para aproximar a montagem cinematográfica com a repetição, o estudo, que tem como 
base a interação entre outras artes com o cinema, apoia-se no conceito de ritmo. Essa abordagem 
permite a percepção da sequencialização de imagens como próxima da música ou da dança que, 
como o cinema, são artes que se dão no tempo e espaço. Ao pensarmos no ritmo das imagens de 
uma montagem, torna-se possível a leitura de sequências como coreografias ou ainda notações 
coreográficas e que, por consequência, podem ser repetidas e copiadas.

Central nos estudos de poesia e pintura do período Edo do Japão, a retórica do mitate 
caracteriza-se pelo uso da comparação, substituição, metonímia, metáfora e associação entre os 
textos e artes. Em geral, estes usos aparecem como remetentes de “certos dados da tradição, 
conhecidos pelos produtores e apreciadores das obras” (CORDARO, 2013, p. 48). Da mesma forma, 
em The city of lost souls, são encontradas diversas referências a outros filmes, e grande parte do 
entendimento da narrativa deve-se à compreensão dessas repetições. Sem isso, corre-se o risco de 
não compreendermos os temas centrais com que o filme dialoga. 

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Delimitando-se à análise de duas sequências e com a comparação dessas com partes 
correspondentes nos filmes Matrix (1999, EUA, dir. Lilly e Lana Wachowski) e Taxi driver (1976, EUA, 
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dir. Martin Scorsese), o objetivo desse estudo é uma análise estética e política do texto fílmico, 
atentando para algumas das relações nacionais que podem ser encontradas. A opção pela análise 
estética aparece na medida em que a representação mimética da realidade social dos brasileiros 
no Japão não é elemento central em The city of lost souls. O viés da mímese, apesar de trazer 
interessantes pontos para a compreensão do contexto em que o filme é produzido, não deixa clara da 
mesma forma a percepção de algumas dessas questões levantadas através da análise da montagem 
e elucidação de “tradições” que o filme carrega. Com o objetivo de aumentar o escopo de análise do 
estudo, também são citados exemplos de repetições temáticas e formais na mise-en-scène do filme, 
que trabalha com formas estabelecidas no gênero de ação sobre máfia e mais especificamente com 
os filmes do diretor chinês John Woo (1946).  

Além disso, como elemento de comparação na análise de elementos formais e estéticos que 
fazem referência ao Brasil, procura-se citar de forma geral alguns dos modos de apresentação com 
que o filme toca as questões de identidade nacional brasileira ao longo da narrativa. No entanto, a 
análise desses elementos específicos não são o foco do estudo aqui apresentado.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A observação mais aproximada da montagem e mise-en-scène de uma das sequências 
selecionadas a partir das relações nacionais que o filme implica em relação aos brasileiros leva a 
algumas conclusões. Levando em consideração a “ciência sem nome” que Giorgio Agamben vê 
no Atlas mnemosyne de Aby Warburg e na repetição dialética na qual o artista se confronta com 
“o mundo das formas constituídas por valores expressivos já cunhados—provenientes ou não do 
passado” (WARBURG, 2009, p. 128) e em relação ao qual ele ou ela afirma sua própria personalidade, 
podemos dizer que as questões abordadas em relação à identidade nacional brasileira encontrada no 
filme atua sobre algumas das questões estéticas aqui tratadas. A inserção de elementos que dizem 
respeito à relação entre os personagens e sua possível conexão às questões étnicas representadas 
são indícios da temática principal do filme tomando forma dentro dessa lógica. De modo similar, 
considerando a “renovação” implicada no mitate, também inferimos algumas das comparações que 
essa repetição traz. Além disso, a localização de The city of lost souls em uma linhagem de filmes 
de gênero relacionados ao cinema chinês de John Woo e ao cinema estadunidense que trata de 
gangues e da marginalidade sinaliza a presença desses dois cinemas nacionais atuando na forma do 
filme.  
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A TEMPORALIDADE NAS GRAVURAS 
DE HIROSHI YOSHIDA

Priscila Yanagihara SHIMIZU 
(Universidade de São Paulo)5

RESUMO

O presente estudo investiga a maneira com que a passagem do tempo é evidenciada em 
algumas das xilogravuras desenvolvidas por Hiroshi Yoshida (1876–1950), que foi um 
artista que fez parte do Shin-hanga, um movimento moderno de gravura japonesa que 
pode ser traduzido como “nova gravura”. O movimento se iniciou na era Meiji (1868–1912) 
e foi desenvolvido nas eras Taishō (1912–1926) e Shōwa (1926–1989), em um momento 
em que o Japão passava por um processo de ocidentalização. A consequência do contato 
de Yoshida com o Ocidente é mostrado nesse trabalho.

Palavras-chave: Shin-hanga. Xilogravura moderna japonesa. Hiroshi Yoshida. Ukiyo-e.

ABSTRACT

The present study investigates the way in which the passage of time is evidenced in some 
of the woodcuts developed by Hiroshi Yoshida (1876–1950), who was an artist part of the 
Shin-hanga, a modern Japanese print movement that can be translated as “new print”. 
The movement began in the Meiji Era (1868–1912) and was developed in the Taishō 
(1912–1926) and Shōwa (1926–1989) eras, at a time when Japan passed a process of 
Westernization. The consequence of Yoshida’s contact with the West is shown in this work.

Keywords: Shin-hanga. Modern Japanese print. Hiroshi Yoshida. Ukiyo-e.

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho estudou as gravuras de paisagem de Hiroshi Yoshida, especificamente as que 

5  Mestranda no Programa de Língua, Literatura e Cultura Japonesa (FFLCH–USP), estuda história da arte japonesa e xilogravura 
japonesa. E-mail: pri.yanagihara@gmail.com.
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foram feitas em série, nas quais a passagem do tempo é um objeto mostrado no conjunto das 
obras. Ele fez parte de um movimento moderno de gravura, o Shin-hanga, que surgiu com uma 
nova proposta, na qual a técnica tradicional de xilogravura japonesa (moku-hanga) e o sistema 
segmentado de produção eram preservados, mas as imagens desenvolvidas eram distintas das 
feitas no ukiyo-e—que pode ser traduzido como “pinturas do mundo flutuante”, estilo de pintura 
desenvolvido da era Edo (1603–1868) (HASHIMOTO, 2002). 

Um fator importante para se observar é que muitos desses artistas do Shin-hanga viajaram 
para países estrangeiros, tendo como principal destino a Europa e os Estados Unidos. Lá, tiveram 
contato com diferentes pinturas de artistas impressionistas, entre outros, e trouxeram para seus 
trabalhos referências tiradas dessas obras europeias. Com isso, uma das perguntas que nos vem à 
mente é de que maneira Yoshida estabeleceu relações com o Ocidente e o próprio Japão em suas 
obras. Foi apenas na técnica e temática, ou outros aspectos também foram incorporados? De que 
maneira ele representou a passagem do tempo em suas gravuras? Procurou-se refletir sobre essas 
questões durante a pesquisa, sobretudo na análise das estampas de série feitas por ele. 

Ademais, escolhemos Yoshida, pois ele teve oportunidade de viajar para fora do Japão e 
conhecer diferentes culturas, além de ser um dos principais artistas do Shin-hanga. Algo que nos 
instigou a investigá-lo foi descobrir de que maneira essa vivência no Oriente e Ocidente afetou essas 
obras feitas em série. 

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

A passagem do tempo é um objeto de estudo muito explorado por diversos artistas antigos e 
contemporâneos. Dentre eles, um que também explorou esse tema foi Hiroshi Yoshida (1876–1950). 
O artista nasceu na Era Meiji (1868–1912) e viveu até a Shōwa (1926–1989), portanto, vivenciou as 
mudanças no Japão decorrentes das decisões políticas e econômicas dos governantes da época. 
Ele teve uma circulação ativa pelo Ocidente desde o início da sua carreira e percebeu o interesse 
dos americanos nas estampas ukiyo-e e o mercado vigente, resultado da apreciação de gravuras 
por parte dos estrangeiros. Ao viajar aos Estados Unidos em 1923, também viu que colecionadores 
americanos compravam as gravuras de outros artistas japoneses. (YASUNAGA, 1987, p. 26).

Na era Edo, Katsushika Hokusai (1760–1849) e outros artistas fizeram séries de estampas 
representando determinado assunto, como por exemplo o Monte Fuji sob diversos pontos de vista 
e em diferentes momentos do dia. Entretanto, Yoshida fez algo diferente, pois utilizou as mesmas 
matrizes, ou seja, o mesmo desenho para fazer um barco ao longo do dia: com a luz do sol de 
manhã, durante o dia, no fim da tarde e a noite. Em tais obras, ele conseguiu transpor para a gravura 
diferentes sensações que se despertam ao longo do dia; e ao representar a luz em diversos momentos, 
também mostrou como o objeto principal da imagem, o barco, é reproduzido na água. Portanto, é 
por esse motivo que Yoshida foi o artista escolhido para este estudo, uma vez que representou a 
temporalidade em diferentes estampas de paisagem feitas em série.

Para desenvolver tais imagens, Yoshida também teve como referência pinturas de artistas 
europeus. Podemos relacionar a série Barco a vela com as pinturas de Claude Monet (1840–1926), 
Catedral de Rouen, feitas entre 1892 e 1894. Essa série é composta por cerca de trinta telas de 
pintura que mostravam a fachada da catedral francesa, sob distintos aspectos de luz e pontos de 
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vistas que também proporcionaram certa temporalidade para quem via as imagens. As pinturas 
de Monet da catedral não são todas do mesmo ângulo, como fez Yoshida com o barco, mas ele a 
compôs tendo cuidado no uso das cores e pinceladas, as quais eram soltas, menos marcadas, o que 
fez com o que a imagem não ficasse nítida, o que é característico dos artistas impressionistas. Para 
além da questão técnica, podemos citar que o fato de Monet não ter pintado a catedral do mesmo 
ângulo fez com que o tempo fosse representado de maneira distinta. 

Acrescentado a isso, o movimento trazido pelo artista diverge do colocado por Yoshida, uma 
vez que no primeiro o espectador tem a sensação de acompanhar a luz do sol por grande parte da 
catedral, podendo vê-la quase que por completo. No entanto, em Yoshida, existe um movimento 
que é dado mais pela passagem da luz ou mesmo por outros elementos, como a água ou pessoas 
que aparecem em algumas de suas estampas.  

Tanto para Yoshida quanto para o pintor francês, o estudo da luz e sombra é algo importante, 
que ambos investigaram, e faz com que o espectador também pense sobre a incidência e representação 
da luminescência solar. A luminosidade natural não pode ser controlada ou manuseada, pelo 
contrário, é ela quem dita na maior parte das vezes como será a pintura; a claridade depende do 
momento, cujo fator principal é o tempo.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com esse estudo, podemos concluir que a passagem do tempo foi um aspecto investigado 
por Yoshida em suas gravuras de paisagem feitas em série. Essa temporalidade representada nos faz 
refletir sobre a contabilização desse tempo, uma criação humana na tentativa de dominar algo que 
está fora do controle do homem. Entretanto, a maneira como o artista o representou se enquadra 
nesse tempo cronológico, estabelecido. Além disso, as experiências de Yoshida nos dois mundos, 
Oriente e Ocidente, contribuíram para que ele realizasse uma obra híbrida, uma vez que incorporou 
temas do passado (como os pintados pelos artistas do ukiyo-e), sua vivência como artista japonês, 
e aplicou os novos conhecimentos trazidos de estudos feitos em suas viagens, em suas estampas de 
séries.

Dessa forma, afirmamos que é visível a ingerência das obras japonesas pelas ocidentais e 
vice-versa, especialmente com relação à maneira com que os artistas representaram a passagem do 
tempo, incorporando novas técnicas de estudo da luz. As relações estabelecidas se modificaram em 
cada época, também como consequência dos acontecimentos vividos por cada artista, editor e pelo 
mercado. 
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APARÊNCIA, MÍDIA E SOCIEDADE

Janete da Silva OLIVEIRA 
(UERJ)1

RESUMO

Pretendemos analisar o filme adaptado da obra da escritora japonesa Kanae Minato, 
Shirayuki hime satsujin jiken (The Snow White Murder Case) de 2014 dirigido por 
Yoshihiro Nakamura, cuja obra apresenta uma arquitetura de medo que revela aspectos 
interessantes sobre a organização social japonesa contemporânea. Objetivamos avaliar 
como as novas mídias sociais aparecem nessa obra midiática como metáfora das formas 
de sociabilidade que emergem desse Japão contemporâneo que se relaciona pelas redes, 
também como a autora utiliza-se desse instrumento para construir uma arquitetura do 
medo e como essas estratégias narrativas objetivam pensar o consumo da aparência no 
contexto da sociedade japonesa. Através das referências bibliográficas pertinentes e da 

1  Doutora  pelo  programa de Pós-Graduação em Literatura, Cultura e Contemporaneidade pela Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro - Professora Assistente da Uerj. E-mail: janete.oliveira@gmail.com
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análise metafórica própria do cinema proceder-se-á a uma pesquisa explicativa do cenário 
descrito nas obra literárias e cinematográficas tendo como o principal resultado uma 
reflexão sobre as novas sociabilidades estabelecidas sobre as bases do honne e tatemae e 
giri e ninjō, tão caros à sociedade japonesa.

Palavras-chave: Japão, medo, literatura, cinema, mídias sociais

ABSTRACT

We intend to analyze the film adapted from the work of Japanese writer Kanae Minato, 
Shirayuki hime satsujin jiken (The Snow White Murder Case) directed by Yoshihiro 
Nakamura, whose work presents an architecture of fear that reveals interesting aspects 
about contemporary Japanese social organization. We aim to evaluate how the new social 
media appear in this mediatic work as a metaphor of the forms of sociability that emerge 
from this contemporary Japan that is related by networks, also how the author uses this 
instrument to construct an architecture of fear and how these narrative strategies aim 
to think the consumption of appearance in the context of Japanese society. Through the 
pertinent bibliographical references and the metaphorical analysis proper to the cinema, 
an explanatory research will be carried out on the scenario described in the literary 
and cinematographic works, having as main result a reflection on the new sociabilities 
established on the bases of the honne and tatemae and giri and ninjō, so important to 
Japanese society.

Keywords: Japan, fear, literature, cinema, social media

1. INTRODUÇÃO

Noriko Miki, uma funcionária de uma empresa de cosméticos é esfaqueada até a morte 
e seu corpo é queimado, no meio da floresta. A partir desse assassinato, a personagem Risako 
Kano, funcionária da mesma empresa, entra em contato com seu colega de escola, Yuji Akahoshi, 
funcionário de uma emissora de TV. Yuji, escreve sobre o crime em um chat e transforma Shirono em 
principal suspeita, e o filme vai descrevendo quem era Noriko e Miki, utilizando como contraponto os 
ideogramas que compõem o nome das duas. A vítima, Noriko Miki tem como nome, os ideogramas 
de três árvores juntamente com o significado de “aquela que está sempre fazendo descobertas”. (
三木典子), a suspeita , Miki Shirono, tem como nome os ideogramas que significariam “a princesa 
do castelo do campo” (城野美姫).

O enredo do filme acima relatado, estrutura-se em como o suspense e medo podem servir 
como estratégias para pensar alguns dramas contemporâneos, para isso utilizar-se-á o pensador 
polonês Zigmunt Bauman,  que propõe três tipos básicos de medo: ameaça ao corpo; ameaça à 
ordem social ou  sua confiabilidade; ameaça ao lugar da pessoa no mundo. Pretendemos com esse 
trabalho, apresentar de que forma os elementos estruturantes da sociedade japonesa dialogam 
com o desenvolvimento das novas mídias sociais. Como esses elementos operam dentro da nova 
sociabilidade construídas pelas redes sociais na contemporaneidade. 

Apresentar através da obra cinematográfica adaptada, uma tendência antiga no mercado 
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japonês de adaptação midiática da literatura e o que essa “tradução” pode revelar sobre a forma 
de socialização num contexto tecnoglobalizado. Apresentar  como a arquitetura do medo peculiar 
de Kanae Minato funciona nesse contexto. Para a consecução dos objetivos propostos, utilizaremos 
a pesquisa bibliográfica das obras relevantes, cujo ferramental teórico dará as bases para observar 
e analisar os aspectos propostos. E também utilizar a análise pelo viés da linguagem metafórica 
peculiar que o ideograma proporciona no caso específico do filme proposto.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

O filme  a ser analisado, adaptado de uma obra literária,  apresenta uma arquitetura de medo 
que revela aspectos interessantes sobre o ambiente social japonês, que é caracterizado por um forte 
sentimento de grupo e do desejo de manter a todo custo a harmonia do mesmo. Sentimento esse 
oriundo do que se denomina espírito wa confundindo-se exatamente com o próprio “ser japonês”. 
Outros conceitos importantes para o estabelecimento dessa harmonia para os japoneses são os de 
honne e tatemae, no qual. honne seria a essência e tatemae, e os de giri (dever) e ninjō (coração/
sentimento). Sobre esses últimos dois, em japonês existe um provérbio que exemplifica bem a 
questão e diz: 義理と人情の板挟み (o dilema entre o dever e o coração). 

Esse embate também pode ser observado sob outros vieses no ocidente e autores 
ocidentais, como Anthony Giddens, Colin Campbell e Zigmunt Bauman, refletem sobre as questões 
da identidade, consumo e redes de comunicação na contemporaneidade. Por isso, percebemos que 
essa mesma temática em um filme de suspense policial que se utiliza da redes sociais em contraponto 
com “realidades líquidas”, as quais constróem uma realidade paralela e, mais do que a identidade do 
assassino, enfatizam a construção/desconstrução das identidades de suspeita/vítima em confronto 
com as tensões da sociedade nipônica contemporânea em vista das novas tecnologias e formas 
de sociabilidade midiática (Facebook, Snapchat, Twitter, entre outros). Uma narrativa própria da 
sociedade japonesa em diálogo com a sociedade ocidental contemporânea pelo viés do peculiar 
romance de mistério.

No Japão, o que denominamos “policial” enquanto gênero literário corresponde a Suiri 
shosetsu, ou Mistery. O medo passa a aparecer, a partir do final dos anos 50 com o autor Seichō 
Matsumoto, como uma estratégia narrativa do moderno romance de mistério. E ainda que a criação 
de um novo estilo que necessitaria de criminosos com características mais pessoais e detetives mais 
atraentes, adequados à nova época (GONDA, p.9). De uma certa forma, esse uso do “inexplicado”, 
da sombra, como elemento narrativo aproxima esse tipo de literatura feita no Japão da literatura 
fantástica, por exemplo. 

Susan Napier aponta, especificamente na literatura japonesa, aspectos desse fantástico 
agindo no enredo e colocando para o leitor problemas que atuam como distopias frente a um Japão 
utópico (NAPIER, 1998, p. 143). Kanae Minato é chamada pelos veículos de comunicação japoneses 
de “rainha do iya misu” (iya - de não gostar e  misu - de mistério)  que seria um sub-gênero da 
literatura de mystery caracterizado por episódios macabros e por expor o pior lado da raça humana. 
Diferenças e abordagens que suscitam interessantes questionamentos.
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 3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Kanae Minato ambienta seu mistério tendo como pano de fundo o cenário das redes sociais 
e o mercado da beleza, ou seja o mundo da aparência. Os personagens trabalham em uma empresa 
de cosméticos, cujo nome do produto principal fornece parte do título do filme: sabonetes shirayuki 
(neve branca). Isso nos leva à primeira sugestão de crítica da autora com relação a uma preocupação 
excessiva com a aparência em detrimento da essência e também nos dá uma dimensão do objeto 
tensionador na obra: o papel da aparência na sociedade japonesa. Mas também remete ao conto 
de fadas ocidental, ‘Branca de Neve” que é envenenada por uma rainha que só se preocupava com 
a beleza. 

As duas protagonistas (a vítima Miki Noriko e a acusada Miki Shirono) possuem a similaridade 
do nome, mas diferiam na imagem: Miki Noriko era a personalidade que se destacava por suas 
atribuições: beleza, classe, contatos e namorados; Miki Shirono cujos ideogramas do sobrenome 
significavam beleza (a princesa do castelo), mas era a sem atrativos físicos, solitária, sem classe ou 
contatos. O filme  desenrola-se com uma analogia desses elementos iniciais com a tensão própria 
da sociedade japonesa que explicitamos antes. Essa estrutura podemos resumir como: Indústria da 
beleza (sabonetes shirayuki) - Miki Shirono (Não tem aparência/Tem essência)  - Miki Noriko (Não 
tem essência/Tem aparência). A partir do tensionamento desses estereótipos, Kanae Minato utiliza 
os novos e velhos meios de comunicação de massa, a internet e a televisão como potencializadores 
do medo.
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O CORPO E A CÂMERA NA CIDADE: 
SHINJUKU NO FIM DOS ANOS 1960

 Regiane Akemi ISHII 
(USP)2

RESUMO

Durante os anos 1960, Shinjuku, um dos principais distritos de Tóquio, abrigou um 
cruzamento de tensões que o levaram ao status de um espaço, simultaneamente, 
internacional e intensamente japonês. As consequências da Segunda Guerra Mundial, do 
Tratado de Mútua Cooperação e Segurança Japão-Estados Unidos e das Olimpíadas de 
1964, tornaram-se visíveis no espaço urbano, com as transformações da arquitetura de 
Shinjuku e dos modos de ocupação dos lugares públicos e privados. Esta comunicação 
dedica-se à análise fílmica de três produções realizadas em torno da efervescência da 
contracultura presente na virada da década de 1960 para 1970, na intersecção das esferas 
política, intelectual e sexual. Trata-se de filmes independentes, realizados sem o apoio dos 
grandes estúdios do período, que realizaram experimentações estéticas e investimentos 
espaciais na região de Shinjuku: Diário de um ladrão de Shinjuku (1969), de Nagisa Oshima, 
Parada funeral de rosas (1969), de Toshio Matsumoto, e Jogue fora seus livros, manifeste-
se nas ruas (1971), de Shuji Terayama. O principal aporte teórico para a análise das relações 
entre cinema e cidade encontram-se em Atlas of emotion - Journeys in art, architecture, 
and film (2007), de Giuliana Bruno. Já as investigações de Christine Greiner em Leituras do 
corpo no Japão (2015) e Fabulações do corpo japonês (2017) instigam a reflexão sobre o 
que chamou de “diásporas cognitivas”, deslocamentos de artistas e pesquisadores tanto 
japoneses, quanto ocidentais, que também são evidenciados nos filmes selecionados. 

Palavras-chave: Cinema. Tóquio. Arquitetura. Juventude

ABSTRACT

During the 1960s, Shinjuku, one of Tokyo’s main districts, housed an intersection of tensions 
that led it to the status of a space, simultaneously, international and intensely Japanese. 
The consequences of World War II, the Japan-US Treaty of Mutual Cooperation and Security, 
and the 1964 Olympics, became visible in urban space with the transformations of Shinjuku 

2  Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Meios e Processos Audiovisuais na ECA/USP. Mestre em Artes Visuais 
pela Unicamp com a dissertação “Tóquio no cinema contemporâneo – Aproximações” (2015). Desde 2013 atua como produtora de 
conteúdo no programa educativo da Fundação Bienal de São Paulo. E-mail: regiane.ishii@gmail.com  
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architecture and modes of occupation of public and private places. This communication is 
dedicated to the film analysis of three productions carried out around the effervescence 
of the counterculture present at the turn of the 1960s to 1970s, at the intersection of the 
political, intellectual and sexual spheres. These are independent films, made without the 
support of the big studios of the period, which carried out aesthetic experiments and space 
investments in the Shinjuku region: Diary of a thief of Shinjuku (1969), by Nagisa Oshima, 
Funeral parade of roses (1969), by Toshio Matsumoto, and Throw away your books, rally 
in the streets (1971), by Shuji Terayama. The main theoretical contribution for the analysis 
of the relations between cinema and city is in Giuliana Bruno’s Atlas of emotion - Journeys 
in art, architecture, and film (2007).  Christine Greiner’s investigations in Leituras do corpo 
no Japão (2015) and Fabulações do corpo japonês (2017) instigate reflection on what she 
called “cognitive diasporas”, displacements of artists and researchers, both Japanese and 
Western, which are also evidenced in the selected films.

Keywords: Film. Tokyo. Architecture. Youth

1. INTRODUÇÃO

Fixar o flagrante da vida urbana e abarcar a sensação de deslocamento nas ruas estão entre 
os projetos do cinema desde os seus primórdios. Tal imaginário cosmopolita presente em diversos 
momentos da história do cinema, também é vinculado à capital japonesa. Nesta comunicação, 
consideramos a cidade como um espaço dinâmico e instável, atravessado por dispositivos de registro 
e pós-produção e processos enunciativos variados. 

Além do trabalho de diretores como Yasujiro Ozu e Kenji Mizoguchi, que viveram o antes, 
o durante e o depois da Segunda Guerra Mundial, Tóquio passou a ser filmada por diretores 
inseridos na efervescência da contracultura da virada da década de 1960 para 1970, concentrada na 
região de Shinjuku. Além de exibir as fachadas das gigantescas lojas de departamento, essa área é 
historicamente famosa por abrigar movimentos como as manifestações de 1968, período em que a 
atmosfera tumultuada dos protestos políticos e da revolução sexual presente em diferentes partes 
do mundo também reverberou no Japão.

Em Corpos da memória - Narrativas do pós-guerra na cultura japonesa (1945-1970) (2012), o 
pesquisador japonês Yoshikuni Igarashi examina o campo de tensão entre a repressão e a expressão 
do trauma da guerra nos corpos que sobreviveram à destruição. Segundo o autor, a perda foi tida 
como base de uma narrativa do progresso do pós-guerra japonês. O alto crescimento econômico 
atingido na década de 1960 foi usado como uma resolução temporária para o país suportar as 
memórias da guerra, o que acabou por reverberar na própria arquitetura de Tóquio, com novas 
fachadas, planejamentos e, consequentemente, outros modos de convocar o corpo dos habitantes 
e visitantes, servindo como artifício para forjar a superação. 

O ápice da exibição da superação do pós-guerra se dá com as Olimpíadas de 1964. Para 
Igarashi, as Olimpíadas foram uma “oportunidade para a sociedade japonesa do pós-guerra 
reconfigurar e higienizar suas memórias da guerra através de corpos atléticos e paisagens urbanas” 
(2012, p. 52). A primeira rede ferroviária de alta velocidade, conhecida como shinkansen, foi 
inaugurada às véspera dos jogos. Resistentes à assepsia forjada do período, Diário de um ladrão de 
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Shinjuku (Shinjuku dorobô nikki), 1969, de Nagisa Oshima, Parada funeral de rosas (Bara no sôretsu), 
1969, de Toshio Matsumoto, e Jogue fora seus livros, manifeste-se nas ruas (Sho o suteyo machi e  
deyou), 1971, de Shuji Terayama, localizam-se como iniciativas de contestação, criando intersecções 
entre as esferas política, intelectual e sexual da juventude do período. Influenciados pela atmosfera 
do ano de 1968, quando movimentos estudantis tomaram Shinjuku, os filmes confrontam a narrativa 
de desenvolvimento econômico e higienização do espaço público, dedicando-se à efervescência 
dos bares e da produção cultural que emergia nas ruelas de Shinjuku, a poucas quadras das novas 
construções, como bancos, hotéis e prédios governamentais. Respondendo às urgências de seu 
tempo, esses filmes carregam um caráter documental somado à intensa experimentação estética. 
Em tais produções também é marcante a participação de personalidades da vanguarda artística e de 
figuras da vida noturna da cena gay interpretando seus protagonistas ao lado de transeuntes do dia 
a dia da cidade. 

Diário de um ladrão de Shinjuku é uma adaptação livre de Diário de um ladrão (1949), escrito 
pelo autor francês Jean Genet. A livraria Kinokuniya, um dos pontos mais populares de Shinjuku, 
é locação para uma das sequências iniciais do filme, em que o protagonista, interpretado pelo 
artista Yokoo Tadanori (1936 - ), rouba livros de Genet enquanto uma garota finge ser vendedora. O 
prazer adquirido com os roubos é relacionado com a inabilidade do casal alcançar o prazer em suas 
relações. Ao fim, o clímax do casal é atingido simultaneamente a uma manifestação em que uma 
pedra é atirada em direção ao posto policial da estação Shinjuku. 

Parada funeral de rosas é protagonizado pelo travesti Eddy, interpretado por Peter, figura 
da cena gay de Shinjuku descoberta pelo diretor Matsumoto. A narrativa não linear envolve um 
complexo de Édipo inverso e traz uma série de referências, de Baudelaire a Andy Warhol. Produzido 
pela Art Theatre Guild, importante centro de produções que ficaram conhecidas como “filmes de 
dez milhões de ienes”, Parada funeral de rosas foi relançado em versão restaurada em 2017 com 
variada fortuna crítica. 

Já Jogue fora seus livros, manifeste-se nas ruas, tem como protagonista um adolescente que 
joga futebol e lida com sua família disfuncional. A história principal é entrecortada por uma série de 
sequências da experiência jovem de Tóquio, como uma manifestação em Shinjuku que abarca uma 
polifonia de modos de exteriorizar a postura anti-guerra. 

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Nesta análise, mais do que explorar a imagem da cidade, buscamos analisar os investimentos 
espaciais. Assim, não estaríamos tratando da representação de algo estático, mas explicitaríamos 
nosso interesse sobre as práticas espaciais, que envolvem complexos expedientes na passagem do 
espaço real para um novo, o espaço fílmico. Na relação diretor/narrador-personagem-cidade, os 
corpos relacionam-se com os espaços e desencadeiam conjuntos de afetos. Cumprem-se jornadas 
singulares, e são justamente as especificidades desses percursos, organizados narrativamente, por 
via de uma emoção geográfica, que buscamos aprofundar nas relações entre os tempos/espaços 
cinematográficos e Tóquio. 

Segundo Giuliana Bruno, o espaço seria algo a ser praticado, constituindo a ligação entre 
cinema, arquitetura e corpo. O cinema, como arte espacial, teria a função de proporcionar uma 
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jornada psíquica pelo espaço. Na passagem do modelo ótico para o háptico, o espectador é tido 
mais como um voyageur do que um voyeur. 

A necessidade de estabelecer parâmetros espaciais e (des) localizar o corpo (...) é de fato uma obsessão 
emocional do filme. (...)  No começo de um filme, assim como no início da visita de um viajante a uma 
cidade, o espectador é pensado para confrontar uma emoção geográfica. (BRUNO, 2007, p. 271)

Percebidos por meio de hábito e tato, cinema e arquitetura são ambos uma questão de toque. O 
caminho háptico destas duas práticas espaciais toca a esfera física. Suas questões cinéticas são carnais. 
Em suas ficções arquitetônicas, há uma ligação tangível entre espaço e desejo. O espaço desencadeia o 
desejo. (...) Proporcionando espaço para viver e alojando lugares de biografia, o cinema e a arquitetura 
são constantemente reinventados por histórias da carne. (BRUNO, 1997, p. 20)

Assim, por meio da análise fílmica das três produções selecionadas e de suas escolhas formais 
e estéticas, podemos aprofundar as recorrências e particularidades dos investimentos espaciais 
realizados em Shinjuku. O cinema estaria envolvido em um complexo trânsito de identificações, 
onde as narrativas não apenas circunscrevem o olhar, como também se alimentam da relação 
intensa entre os corpos e o espaço urbano. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diário de um ladrão de Shinjuku, Parada funeral de rosas e Jogue fora seus livros, manifeste-
se nas ruas possibilitam que repensemos o legado cinematográfico e audiovisual de um intenso e 
fértil momento histórico a partir do presente, após 50 anos de importantes eventos. Como sabemos, 
os limites entre as tendências de vanguarda e o fenômeno pop são tênues em diversas abordagens 
sobre as manifestações culturais japonesas. 

Ao explorar algumas das camadas que integram Shinjuku, nosso intuito é o de traçar conexões 
com abordagens contemporâneas. Segundo Barber (2002, p. 147), “a imagem cinematográfica de 
Tóquio, ao longo das décadas do pós-guerra, se uniu com as texturas da cidade inteira em formas 
visuais que demonstraram a ambivalência e o poder excêntrico em que a cidade se baseou”. 
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O ESPAÇO DA PAIXÃO E DA DESTRUIÇÃO 
EM ‘FURYO: EM NOME DA HONRA’  

Pedro de Araujo Nogueira TINEN 
(Unicamp)3

RESUMO

FURYO: EM NOME DA HONRA (Merry Christmas Mr. Lawrence, 1983), primeiro filme de 
Nagisa Oshima realizado fora do Japão, é um marco importante na carreira do diretor 
em sua movimentação internacional. Nele, Oshima transforma o lugar de um campo de 
prisioneiros de guerra comandados pelos japoneses em uma narrativa sobre o choque 
entre culturas, sobre o reconhecimento do outro enquanto sujeito e sobre a confusão 
entre o desejo de destruir o inimigo e o de possuí-lo. Oshima constrói espaços cênicos 
claustrofóbicos, espaços do encontro entre as personagens, onde se estabelece um 
potente jogo escópico em que os olhares intra-diegéticos se confundem com o olhar da 
cena. Esta comunicação propõe uma análise fílmica e narrativa acerca das figurações 
espaciais do filme, observando o quanto essa espacialidade é relacionável aos regimes de 
visualidade da ordem teatral. 

Palavras-chave: Cinema. Espacialidade. Teatralidade. Nagisa Oshima. Adaptação Literária.

ABSTRACT

MERRY CHRISTMAS MR. LAWRENCE (1983), the first film of Nagisa Oshima to be made 
outside of Japan, is an important symbol for the filmmaker’s career in regard to its movement 
in the direction of international audiences. In it, Oshima transforms a concentration 
camp ruled by the Japanese in a narrative about the conflict between cultures, about 
the recognition of the other and the confusion between the desire to destroy the enemy 
and the desire to possess him. Oshima elaborates claustrophobic spaces, a space for the 
reunion of the characters, where a visual paradigm is established and the diegetic gaze is 
blurred with the gaze of the spectator. This presentation proposes a film analysis around 
the spatial figurations of Merry Christmas Mr. Lawrence, observing how the film’s spatiality 
is comparable to theatrical visual regimes.

Keywords: Cinema. Spatiality. Theatricality. Nagisa Oshima. Literary Adaptation.
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1. INTRODUÇÃO

Nagisa Oshima, famoso por filmes como IMPÉRIO DOS SENTIDOS (ai no korida, 1976) e O 
ENFORCAMENTO (koshikei, 1968), sempre foi um cineasta crítico às tradições japonesas, fossem 
elas cinematográficas, sociais ou mesmo sexuais, de tal modo que não causa estranhamento o 
fato de que, após o sucesso internacional de seus filmes e diante da crise econômica da indústria 
cinematográfica japonesa, o diretor busque retratar o seu país natal pela perspectiva estrangeira. O 
curioso é que, FURYO: EM NOME DA HONRA seja, provavelmente, o filme que oferece o olhar mais 
benevolente aos costumes japoneses entre todos os filmes do diretor. 

Adaptado do livro THE SEED AND THE SOWER (1963), onde o escritor sul-africano Laurens 
van der Post ficcionalizou as suas experiências em um campo de concentração comandado pelo 
exército japonês durante a Segunda Guerra Mundial, FURYO narra as relações entre dois soldados 
exército britânico, John Lawerence e Jack Celliers (interpretados por Tom Conti e David Bowie, 
respectivamente) com os militares japoneses Hara e Yonoi (interpretados por Takeshi Kitano e 
Ryuichi Sakamoto). De acordo com o próprio diretor (OSHIMA apud DANVERS; TATUM, 1986, pg. 
195), o interesse em adaptar essa história se deu pelo fato dela oferecer uma abordagem inédita no 
Japão sobre a temática dos prisioneiros de guerra. Desse modo, Oshima escolhe narrar essa história 
sob a perspectiva do outro e expande a questão do ‘ponto de vista’ das relações interculturais entre 
japoneses e ocidentais da temática para os aspectos formais do filme. 

A narrativa de FURYO é constituída através de duas relações entre quatro personagens. 
Cada uma delas opera como uma estrutura dramática cujos conflitos e tramas são relativamente 
autônomos, mas que ao mesmo tempo, são indissociáveis uma da outra e, juntas, instituem as 
temáticas centrais do filme: a alteridade, a reflexão sobre o outro, o reconhecimento do outro 
enquanto sujeito em oposição ao imaginário do inimigo fabricado pelos mecanismos da guerra e a 
confusão entre o desejo de aniquilá-lo e de possuí-lo. Cada uma dessas relações constitui um eixo de 
sentido do filme e o evento histórico da guerra é o que permite (ou obriga) que essas personagens se 
encontrem. São estabelecidas correspondências hierárquicas de poder que definem cada um desses 
eixos, relações de poder que são marcadas por um jogo escópico e erótico entre o estranhamento 
e a identificação.  

FURYO, assim como livro que o inspirou, explora as questões da xenofobia, da crueldade 
e da violência arbitrária da guerra como aspectos formativos de uma masculinidade militarizada, 
informada pelo nacionalismo e constituída pelo “desejo homossocial” (SEDGWICK, 1985). O que 
Oshima traz de inédito para essa narrativa é aproximação do desejo homossocial masculino do 
desejo homossexual, desvelando a atração erótica subjacente à convivência masculina dentro da 
organização militar. Masculinidade aqui opera como parte de um grande esquema narrativo de um 
projeto nacionalista. Justamente, é o espaço militarizado da prisão, do campo de prisioneiros, que 
proporciona o espaço do conflito entre as personagens, um conflito formado pela dinâmica entre 
desejo e repulsa e pela busca da satisfação sexual interditada. Então, o que se caracteriza é um 
espaço do encontro, onde a alteridade é instituída pela paixão em um lugar que, dadas as condições 
da guerra, paixão e destruição se tornam categorias indissociáveis.
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2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Na primeira sequência do filme, Lawrence e Hara caminham pelo campo de prisioneiros 
enquanto a câmera acompanha a movimentação dessas personagens através do espaço. A panorâmica 
mapeia a paisagem, cujos limites são sempre identificáveis pela própria natureza, as montanhas, as 
árvores e o mar produzem – em conjunto com as cercas e arames farpados da prisão – a sensação 
aprisionamento e confinamento do local. O movimento da câmera é acompanhado pela música 
tema do filme (composta pelo também ator, Ryuichi Sakamoto), o som se destaca por seus arranjos 
sintéticos e sua composição melódica. Desse modo, mesmo quando a imagem congela sobre o texto 
que informa a contextualização histórica da narrativa (“Java, 1942”), a instrumentalização eletrônica 
da trilha sonora situa o espectador no contexto da produção: os anos 1980. 

Assim, Oshima traz o anacronismo da representação histórica e para a superfície das camadas 
plásticas e sonoras do filme, produzindo uma composição ambígua entre o que é presente e passado, 
teatral e cinematográfico. Interessa observar como essa espacialidade é formalmente composta, 
notando o quanto a figuração espacial do filme remonta a uma configuração teatral através do 
confinamento, do enquadramento e da frontalidade da imagem. Teatralidade aqui não é reduzível 
apenas a um signo da artificialidade, mas a um regime de visual onde a encenação ocupa um lugar 
privilegiado. Na mesma medida, observa-se a construção relacional entre o teatral e o homossocial, 
cuja estrutura é maquinada como um espaço socialmente forjado, local de representação da 
masculinidade. Igualmente, o modo teatral põe em evidência o aspecto espetacular da violência 
no filme, pois a punição é construída como cerimônia pública. O objetivo desta pesquisa é analisar 
como a espacialidade do filme é formalmente composta, observando como espaço, narrativa e 
personagem são imbricados em um só elemento.    

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quando se refere aqui sobre as relações entre homossociabilidade e teatralidade enquanto 
conjugadas pela espacialidade, estamos refletindo sobre as metáforas que podem ser elaboradas 
entre ambos, especialmente no que tange os “espaços sociais de significação” (LANDOWSKI, 1992, 
pg. 14), constituídos através de um sistema de representações e interpelações. Representação 
alimentada pelo jogo intertextual e que depende de algum nível de codificação discursiva a fim de 
garantir a inteligibilidade entre os sujeitos. Se, de acordo com Ismail Xavier (2004, pg. 343), “a nação 
é produzida pela narração e outras formas de representação”, o que Oshima produz em FURYO não 
é necessariamente uma narração sobre o Japão e os japoneses, mas uma narração sobre o encontro, 
ainda que violento, entre nações. Esse encontro é atualizado pelos sujeitos do filme e, assim, o 
conflito entre as personagens se revela como um conflito entre culturas no qual a dialética entre 
alteridade e identidade opera como a dialética entre o interno (o ‘eu’, a cena, o espaço) e o externo 
(o ‘outro’, o espectador, o tempo).
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MODERNIDADE LÍQUIDA, TRADIÇÃO IDEM: 
MEMÓRIA E ESQUECIMENTO NA ANIMAÇÃO 

KIMI NO NA WA, DE MAKOTO SHINKAI

Ravel Giordano PAZ 
(UEMS)4

RESUMO

O trabalho discute a dialética de modernidade e tradição na animação Kimi no na wa (Your 
name), de Makoto Shinkai, a partir da noção de “modernidade líquida”, do filósofo Zygmunt 
Bauman. Essa dialética, marcada por uma positividade fundamental, se estabelece no 
entrelaçamento das almas, dos corpos e da temporalidade dos protagonistas do filme. 

Palavras-chave: Animação japonesa. Makoto Shinkai. Modernidade líquida. Tradição e 
modernidade. Zygmunt Bauman.

ABSTRACT

The paper discusses the dialectic of modernity and tradition in Makoto Shinkai’s animation 
Kimi no na wa (Your name), from the philosopher Zygmunt Bauman’s notion of “liquid 
modernity”. This dialectic, marked by a fundamental positivity, is established in the 
intertwining of souls, bodies and temporality of the protagonists of the movie.

Keywords: Japanese animation. Makoto Shinkai. Liquid modernity. Tradition and 
modernity. Zygmunt Bauman.

1. INTRODUÇÃO

Kimi no na wa, lançado no Brasil pelo canal Netflix com o título em inglês Your name, é 
uma animação japonesa de 2016 escrita e dirigida por Makoto Shinkai. Apesar de o desenho dos 
personagens ser creditado a um terceiro (Masayoshi Tanaka), o longa constitui, sem dúvida, o que no 
Ocidente se denomina um trabalho autoral, dado este relevante em se tratando de uma animação 
produzida e distribuída em larga escala comercial. Nesse sentido, a produção de Shinkai (somam-se 

4  Doutor em Letras Clássicas e Vernáculas. Professor efetivo da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Unidade de 
Campo Grande.
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a ela nove títulos anteriores) dá continuidade ao trabalho de animadores japoneses como Katsuhiro 
Ôtomo e Hayao Miyazaki, autores, respectivamente – entre outras obras –, de Akira (1988) e Sen to 
Chihiro no Kamikakushi (A viagem de Chihiro, 2001).

A menção ao segundo desses diretores, sobretudo, é aqui de suma importância: como nota 
Janete Oliveira (2018) em sua resenha de Kimi no na wa, o site Internet Movie Database (IMDB) 
se refere a Shinkai como “o novo Miyazaki”. E, de fato, não é difícil perceber as semelhanças 
estéticas entre os trabalhos de ambos, marcados, por exemplo, por certo jogo entre a delicadeza 
e a grandiosidade imagéticas. Mas Oliveira (2018) também indica pelo menos dois elementos 
temáticos que aproximam especificamente Kimi no na wa de Sen to Chihiro no Kamikakushi: “o 
tema do ‘outro mundo’ e o poder do nome”, poder este, por sua vez, ligado aos temas da memória 
e da identidade. Segundo a estudiosa, esses temas constituem “inserções no terreno mitológico” 
que, antes incomuns na obra de Shinkai, indicam seu amadurecimento. A possibilidade da perda ou 
esquecimento do nome, próprio ou de outrem, é um dos temas míticos e lendários por excelência 
– está presente, por exemplo, n’A Odisseia de Homero (1996) –, e, no caso dos filmes mencionados, 
articula-se intimamente aos temas da modernização e da ocidentalização do Japão.

É no tratamento desse tema em Kimi no na wa que, seguindo as indicações de Oliveira, 
pretendemos nos aprofundar em nosso trabalho, aclarando o que nos parece um aspecto importante 
na abordagem de Shinkai: a dialética fundamentalmente positiva entre pulsões identitárias e não-
identitárias na relação entre tradição e modernidade, diferente da que se verifica na animação de 
Miyazaki, onde esses termos estabelecem uma oposição mais direta. Para tratar desses temas, 
valeremos-nos das reflexões de Bauman (2003; 2004; 2007) sobre a modernidade líquida.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Uma das características mais significativas das substâncias fluidas (líquidas e gasosas) listadas 
por Zygmunt Bauman é sua sujeição ao tempo: para essas substâncias, “o que conta é o tempo, mais 
do que o espaço que lhes toca ocupar; espaço que, afinal, preenchem apenas ‘por um momento’” 
(BAUMAN, 2007, p. 9). Também em Kimi no na wa o fluxo do tempo é associado a uma substância 
líquida – o saquê produzido cerimonalmente, com finalidades religiosas, pela família Miyazumi –, 
mas também a um artefato sólido: os fios trançados pela avó Hitoha e pela Mitsuha visando o mesmo 
cerimonial. Os fios representam o entrelaçamento do tempo e da alma com o deus “Musubi”, nome 
cujo significado é “união”. Como explica Hitoha, eles “acomodam-se e tomam forma, entrelaçam-
se e retorcem-se, às vezes desenredam-se, rompem-se e voltam a se unir”. Assim, embora sólidos, 
também os fios, em sua leveza, guardam um índice de liquidez. Essa ideia, de uma “solidez líquida”, 
nos parece muito pertinente para aludir ao enredo e às relações humanas na animação de Makoto 
Hinkai.

O mote de Kimi no na wa é a troca de corpos entre o casal de protagonistas, a jovem interiorana 
Mitsuha Miyamizu e o jovem urbano Taki Tachibana. Durante algum tempo, em dias indeterminados, 
Mitsuha e Taki acordam ocupando o corpo e o espaço social um do outro; algo que a princípio 
ambos tomam como experiências oníricas, mas logo percebem tratar-se de um fenômeno “real”. 
A partir de então, passam a instruir-se mutuamente sobre como comportar-se em tais situações. 
Além das questões relativas às diferenças sexuais, sobressaem, nessa experiência de mão dupla 

SIMPÓSIOS- RESUMOS



12th International Congress of Japanese Studies in Brazil
25th Brazilian Meeting of University Professors of Japanese Language, Literature and Culture 

da alteridade, as relativas às diferenças culturais em sentido mais amplo, ligadas, de um lado, às 
funções religiosas de Mitsuha e, de outro, à vivência urbana de Taki. Além disso, as trocas também 
comportam um dimensão temporal: elas se dão num “salto” temporal de três anos; ou seja, quando 
ocupa o corpo de Taki, Mitsuha “viaja” três anos além de seu tempo, e Taki retroage outros três no 
seu. É no âmbito dessa dessincronia que se desenrolam alguns eventos fundamentais da narrativa, 
tais como a queda do fragmento do meteoro Tiamat que destruirá Itomori, a cidade de Mitsuha, e 
a viagem desta a Tókio, quando dará a Taki sua fita de cabelo, por sua vez ligada metonimicamente 
aos fios trançados cerimonialmente e, portanto, à noção mágico-religiosa do tempo expressa pela 
avó-matriarca Hitoha. Esse vínculo metonímico se reforçará quando, na tentativa de redesenhar o 
passado de Mitsuha, Taki beber o saquê destinado aos deuses preparado com a saliva dela, e que 
comportaria metade de sua alma.

Embora seja impossível expô-la aqui em todos os detalhes, é importante sublinhar que a 
complexidade desses entrelaçamentos – temporais, espaciais, culturais, anímicos, identitários – 
constitui o próprio motor da narrativa. E vale a pena sublinhar a palavra complexidade para opô-lo 
a qualquer dicotomia pura e simples. Em Sen to Chihiro no Kamikakushi, por exemplo, é clara a 
oposição entre o polo da modernidade e o da tradição, sendo o primeiro representado pelos pais 
da protagonista, que acedem ao espaço mágico frequentado pelos deuses como que à força, graças 
à potência do motor 4x4 do automóvel da família, e se apropriam do alimento destinado a eles, 
confiantes em seu dinheiro e seus cartões de crédito, perdendo a memória e a identidade por isso. 
Mesmo sem a dicotomia maniqueísta entre e bem e mal, é evidente que essa situação se configura 
como uma situação punitiva.

Em Kimi no na wa, a “perda” da identidade ou transformação em outrem, além de parcial, 
não surge como uma situação punitiva: é Mitsuha quem deseja viver no corpo de um garoto em 
Tóquio, e, embora se depare com as dificuldades de Taki no emprego, esse é um espaço onde ela 
também viverá outras relações, antes de sua mudança definitiva para a lá. Da mesma forma, Taki 
não é punido quando bebe o saquê dos deuses; pelo contrário, é isso que possibilita o reencontro e 
a salvação de Mitsuha.

Assim, tradição e modernidade não se excluem; antes se complementam. A própria ânsia 
de rememoração e reencontro em meio à multidão anônima de Tóquio marca a própria megalópole 
como como lugar de cultivo de uma “utopia mágica”, ainda que de cunho individualista. Entretanto, 
mesmo o individualismo dessa “utopia” mágico-amorosa ganha outra dimensão na declaração de 
Taki, em suas entrevistas de emprego, de que deseja fazer paisagens “que alegrem o coração das 
pessoas”. Reflexo de suas lembranças semiconscientes de Itomori e da destruição da mesma, essa 
utopia paisagística pode ser vista como uma projeção do espaço mítico-tradicional sobre o espaço 
urbano.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise do enredo e das relações entre os personagens da animação Kimi no na wa permite 
reconhecer uma dialética fundamentalmente positiva entre modernidade e tradição, na medida 
em que relaciona ambas as noções a uma espécie de liquidez relativa, que permite a vivência da 
subjetividade e da cultura do outro sem negar a subjetividade e a cultura próprias, mas sim tomando 
a esperança de intersecção de ambos os locus identitários como um projeto existencial.
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FILME COMO INTERPRETAÇÃO E TESTEMUNHO: 
A TRILOGIA RUROUNI KENSHIN (2012- 2014).

Mateus NASCIMENTO 
(PPGH-UFF)5

RESUMO

Nascido de uma provocação que o autor faz a si mesmo acerca do lugar público da 
história do Japão, este texto tem por objetivo analisar o papel do consumo das animações 
japonesas na construção de conhecimento por parte do público jovem. Nossa reflexão 
se baseia nas proposições de Néstor Garcia Canclini em seu clássico Culturas Híbridas. 
Para nós o fenômeno do consumo da cultura audiovisual é um bom exemplo de sua tese 
de que o consumo é produtor do processo de hibridização da cultura no momento em 
que o indivíduo assume uma construção de seus saberes em função das mensagens 
audiovisuais por ele mesmo recebidas. Este “híbrido” resulta do processo de interpretação 
do produto por parte do indivíduo gerando uma afetação simbólica, a ser constatada, 
sobretudo, na formação de cabedal de conhecimento sobre si e sobre o mundo. Na atual 
conjuntura, esta afetação significa assumir protagonismo no processo de construção 
da identidade (alguns opinam que esta construção de si mesmo é uma afirmação da 
potência da pós modernidade enquanto eixo central na sociedade contemporânea) e sua 
manutenção contínua. O conceito segue complexo, mas aponta para a uma antropologia 
da materialidade das coisas relacionadas a indústria cultural, no atual contexto da 
globalização, e o engajamento por parte do consumidor em apropriar-se de discursos 
presentes no que fora consumido. Observamos o ato de consumo de animações japonesas 
como sendo um espaço de formação pessoal e intelectual, no qual o indivíduo recria 
saberes sobre algumas temáticas. De forma especial, analisaremos o caso que nos parece 
mais emblemático: a popularidade da obra Rurouni Kenshin (1996-1998), ou, como ficou 
conhecido no Brasil, Samurai X, a partir de seu recente lançamento em trilogia estilo live 
action: Rurouni Kenshin Meiji kenkaku roman tan (2012), Rurouni Kenshin: Kyoto Taika-
hen (2014) e Rurouni Kenshin: Densetsu no Saigo-hen (2014).

Palavras-chave: animações japonesas. história do Japão. narrativa visual. identidade.  

5 Mestrando em História Social pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense 
(PPGH-UFF). Áreas de interesse: mídias, consumo e produção de sentido; história social da política no Japão contemporâneo 
(1868-atualmente). Pesquisador efetivo do Grupo de Estudos Japoneses da Universidade Federal Fluminense (GEHJA-CEIA/UFF), 
pesquisador colaborador do Laboratório Asian Club (Asian Club/IACS-UFF) e pesquisador do Centro de Estudos Asiáticos da mesma 
universidade (CEA-UFF). E-mail: duelmaster2008@hotmail.com ou gehja.ceia.uff@gmail.com. Link para currículo Lattes: http://lattes.
cnpq.br/4571522890526237.
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ABSTRACT

Born of a provocation that the author makes to himself about the public place in the 
history of Japan, this text aims to analyze, quite a bit, the role of consumption of Japanese 
animations in the construction of knowledge by young audiences. Our reflection is based 
on the propositions of Néstor Garcia Canclini in his classic Hybrid Cultures. For us, the pop 
culture (especially the audiovisual) consumption phenomenon is a good example of his 
thesis that consumption is the producer of the process of hybridization of culture at the 
moment when the individual assumes a construction of himself (hence his knowledge) 
according to the audiovisual messages received by him himself. This “hybrid” results 
from the process of interpretation of the product by the individual generating a symbolic 
affection, to be found, above all, in the formation of knowledge about himself and the 
world. In the present conjuncture, this affectation means a taking of protagonism in the 
process of the construction of the identity (some think that this construction of itself is an 
affirmation of the power of postmodernity as central axis in the contemporary society) and 
its continuous maintenance (Silva, 2014; ). The concept follows complex but basically points 
to an anthropology of the materiality of things (Appadurai, 2008) related to the cultural 
industry, in the current context of globalization and consumer engagement in appropriating 
discourses present in what was outside consumed. According to these authors, we observe 
the act of consumption of Japanese animations as a space of personal and intellectual 
formation, in which the individual recreates knowledge about some themes. In a special 
way, we will analyze the case that seems to us most emblematic: the popularity of the 
work Rurouni Kenshin (1996-1998), or, as it became known in Brazil, Samurai X.

Keywords: Japanese animations. history of Japan. visual narrative. identity.

1. INTRODUÇÃO

Inicialmente exibido no programa Angel Mix da rede Globo (entre 1999 e 2000), num canal 
aberto, Rurouni Kenshin ou Samurai X foi uma das animações mais populares no Brasil nos anos 
1990 e influenciou muitos jovens com seu arco narrativo consideravelmente complexo e cheio 
de reconstituições (e reconstruções) históricas específicas, se transformando em um caso curioso 
de argumento mobilizável sobre o real. A influência foi tanta que mesmo após tantos anos, o 
lançamento de uma trilogia live action não abalou a popularidade da obra. Ao contrário: de todas 
as recentes produções, somente os live actions de Samurai X (2012 e 2014) e Fullmetal Alchemist 
(2017) agradaram as fanbases. Há que se ressaltar a importância do canal de distribuição Netflix 
nisso. 

No tocante a história recontada nos live actions, a reconstrução histórica é presente logo nos 
momentos iniciais da narrativa e muitas destas representações são aceitas como fatos históricos, 
em detrimento das leituras históricas sobre o período produzidas por pesquisadores acadêmicos. 
Podemos citar como exemplo a presença de Yamagata Aritomo (1832-1922), um dos principais 
articuladores da manutenção do poder imperial na Restauração Meiji (1868), representado como 
um dos responsáveis diretos da segurança pública que interpela Kenshin constantemente. 

Esta presença histórica nos provoca a pensar, tal como Burke, 2016 (2001), sobre o uso de 
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imagens como evidência histórica: “toda imagem conta uma história” (Burke, 2016 [2001]: 209). A 
partir disso, num dado conjunto de narrativas visuais opera-se construção tanto de testemunhos 
identitários (como a cultura fã otaku o é) quanto de saberes. Tal que para o público consumidor, 
seriam narrações fidedignas com a mesma validade de uma obra acadêmica. O consumo de Samurai 
X trouxe uma concepção específica, do fã, sobre o que era o Japão Meiji e o séc. XIX nipônico nos 
anos 1990 e esse fato se repetiu nos momentos posteriores ao lançamento de cada um dos filmes 
da trilogia.

A questão passa a tornar-se complexa. De um lado, é óbvio que existe uma gama de 
possibilidades possíveis de formação conhecimento para o interessado em história saciar suas 
curiosidades para além da dita história científica, oficial e profissional. Ou seja, ter em mente que na 
operação realizada para se formar saberes, discursos diversos (não só o científico) são mobilizados 
pelo público consumidor. 

De outro, pensando-se exclusivamente no caso da ficção seriada, existem perigos na 
aceitação da narrativa como sendo argumento de verdade quando, pois esta parte de um projeto da 
indústria cultural. Metaforicamente, encontram-se aqui as teses da materialidade das coisas – uma 
discursividade dos bens culturais na economia – de Appadurai com a desterritorialização geradora, 
via consumo, de identidades virtuais na obra de Canclini: ao se atribuir valor sobre uma narrativa, o 
consumo desta torna-se uma operação simbólica formadora de imaginário e cultura. Seria isto em si 
construção de conhecimento?  

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Portanto, para podermos estudar de maneira mais detalhada a relação entre animações, 
enquanto ficções seriadas que denotam continuidade narrativa de longa duração, e produção do 
conhecimento, estamos nos propondo observar o movimento de consumo de entretenimento 
japonês e a produção de conhecimento, por parte do sujeito, resultante como resultado da entrada 
deste consumidor na zona de imersão (Huizinga, 1971) pela diretriz do fascínio. 

Para o autor, ocorre na zona de imersão uma instrumentalização do contexto e da mensagem 
por parte do receptor, o qual na sequência repensa e internaliza-as como categorias estruturantes 
de sentido prático para a vida comum. Defendemos que animações são elementos mobilizadores de 
sensibilidades e fascínio, conceito que cumprem esse papel estruturante. 

O fascínio é um conceito importante também na obra de Hans Gumbrecht (2011), para 
quem o aprendizado da história encontra-se em uma nova fase: se antes, de acordo com os autores 
dos estudos históricos, estávamos lançados num regime de historicidade que considerava a ciência 
história como um elemento “libertador” e engajado na elucidação da experiência futura, no agora 
somos lançados a uma recomposição do presente: ele se torna amplo e alcançável não pela via 
da elucidação científica, mas da experimentação subjetiva (produção de presença), uma vez que 
deixou de ser um horizonte de possibilidades. Em termos simples: a experiência de se defrontar 
com uma mensagem estética, como no nosso caso, assistir a uma obra, consiste na materialidade 
comunicativa (uma categoria de Gumbrecht expressa em várias de suas obras), cujo resultado é a 
fruição da narrativa. 
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Se pensarmos diálogos possíveis com a proposta de Canclini e Appadurai podemos 
apontar como tese que o consumo ocorre no cenário de possibilidades amplificadas por conta da 
globalização: isso implica numa relação com a cultura desterritorializada, através da qual o sujeito se 
refunda. Essa refundação consiste na imersão do sujeito no consumo a qual o lança num processo 
de interpretação e de formação de imaginário, amparado no discurso consumido. Neste sentido, a 
antropologia de Canclini nos é chave fundamental na compreensão do fenômeno do consumo: a 
materialidade e a nova geografia do consumo apontadas por ele lançam as bases para se interpretar 
esse sujeito contemporâneo que, no limite, é um híbrido constante. A partir desse conceito é possível 
problematizar a relação entre produção do conhecimento, sociedade de consumo e a indústria 
cultural contemporânea e o nosso objeto de estudo, Samurai X.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Convém-nos propor que a franquia Rurouni Kenshin, possui uma vida social definida por 
um circuito de produção e recepção mediada pela fundamentação de um valor, ou, uma rota: esta 
vai qualificá-la no jogo da construção dos símbolos e sentidos (Appadurai, 2008). O processo tem 
como resultado a interpretação e apropriação (eventualmente, a criação) de um determinado 
valor social da obra. Rurouni Kenshin tem vários valores passíveis de apropriação, dos quais o 
mais notável é o bushidô, enquanto retórica moralista. Esta dinâmica é facilitada pelo consumo 
no cenário globalizado, que demonstra a existência de várias realidades facilmente acessíveis e 
mobilizáveis (Canclini, 1997) para formação do eu social, a identidade. Consome-se para se saciar; 
através deste fascínio algo os saberes que o indivíduo tenha e este transforma a coisa em objeto 
dotado de sentido (Gumbrecht, 2011). Logo, quando do contato com a obra exposta o espectador é 
capaz de influenciar e ser influenciado, isso é o consumo. Nossa proposta aqui é observar o anime 
Samurai X como um produto que segue essa lógica, qual seja, um percurso bilateral que o consagrou 
como uma imagem canônica no momento em que exportou e solidificou uma noção do que era ser 
japonês no circuito televisivo brasileiro contemporâneo. Assim, concluímos que da ficção se permite 
ser uma via interpretativa do real. Dessa forma, a trilogia Rurouni Kenshin se mostra importante por 
nos provocar a repensar o lugar da animação na escrita da identidade, pois o modelo do Japão do 
séc. XIX que foi demonstrado permeou tanto na esfera do conhecimento histórico quanto na esfera 
da identidade.
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RESUMO

Este trabalho se dedica a estudos sobre o haikai e a performance, buscando estabelecer 
pontos de interseção entre aquele tipo de poesia japonesa e este campo de ação e reflexão, 
onde se conjuga a teoria e a prática. A partir de percursos referenciais a respeito de ambas 
as formas, a pesquisa procura criar uma interlocução entre os modos de pensar ocidental 
e oriental, voltados aos fazeres artísticos, no intuito de permeabilizar conceitos e práticas, 
e de contribuir para uma crítica performática atualizada e transdisciplinar. Os trabalhos 
de arte tomados como exemplos, neste estudo, correspondem ao desejo de se ilustrar 
tendências que se expressam nos espaços limiares entre os campos da performance art, 

1  Ph.D em Letras-Literatura Comparada pela Universidade Federal de Minas Gerais – Universidade Federal de Minas Gerais. 
E-mail: robersonunes@gmail.com. titulação, área de estudos e e-mail.
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da poesia, do teatro, da dança, da música, das artes plásticas, da fotografia, do cinema etc. 
Este estudo se realiza com base numa tradição experimentalista, em arte, reagindo a ou 
dialogando com os contextos culturais e sociais em que se manifesta. Tendo se originado 
desde a criação da performance poético-cênica HAIKAI – somente as nuvens nadam 
no fundo do rio, o trabalho investe na conexão paradoxal entre práticas performáticas, 
imagéticas e efêmeras, e o registro poético e acadêmico.

Palavras-chave: Haikai. Performance. Literatura. Arte. 

ABSTRACT

This work is dedicated to studies on haiku and performance, aiming to establish intersection 
points between the former, a kind of Japanese poetry, and the latter, a field of action and 
reflection which combines theory and practice. Starting from reference pathways regarding 
both forms, the research seeks to generate a dialogue between Western and Eastern 
ways of thinking, focused on artistic doings, in order to merge concepts and practices, 
and to contribute to the emergence of an up-to-date, transdisciplinary performatic critic. 
The art works used as examples in this study aimed to demonstrate trends expressed on 
the boundaries of the following fields: performance art, poetry, theater, dance, music, 
visual arts, photography, cinema, etc. This study is based on the experimentalist tradition 
in the arts and reacts or dialogues with the cultural and social contexts in which this 
tradition manifests itself. Having originated from the creation of the poetic and theatrical 
performance, HAIKU – only clouds swim at the bottom of the river, the work focused on the 
conflicting connection between performative, pictorial, transient practices, and the poetic, 
academic record.

Keywords: Haikai. Performance. Literature. Art.

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho, homônimo, destaca resumidamente pontos importantes da obra Haikai e 
Performance: imagens poéticas, de minha autoria, publicado, no Brasil, em 2016. O livro nasceu 
a partir da pesquisa realizada sobre a experiência prática da montagem da peformance HAIKAI – 
somente as nuvens nadam no fundo do rio. A obra teórica traça um resgate histórico sobre as origens 
do haikai no Japão, disserta sobre como o haikai teria chegado ao Ocidente e, mais especificamente, 
ao Brasil, estabelecendo uma relação com a poesia modernista de Oswald de Andrade, assim como 
com a poesia concreta e o projeto verbivocovisual de Haroldo de Campos, Augusto de Campos 
e Décio Pignatari, expandindo-se até a experiência performática de Paulo Leminski. Em seguida, 
explora-se os estudos de performance como metodologia de análise, assim como manifestações 
de performance art, com foco na presença do artista (relação vida e arte) e em aspectos visuais 
corporificados em obras desse gênero.

Com a publicação de Haikai e Performance: imagens poéticas tem-se, além de um panorama 
geral deste tipo de poema japonês e de teorias da performance, a criação original de uma relação 
entre estas duas expressões artísticas. Trata-se de comparação e crítica literária, baseada em estudos 
teóricos anteriores, postos aqui em diálogo e espelhamento. Estudos de Paulo Franchetti sobre o 
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haikai e os de Vera Casa Nova sobre ideogramas, textos e imagens, assim como, as teorias sobre 
performance desenvolvidas por Richard Schechner e Diana Taylor, além de todos os outros citados 
na obra, certamente foram fundamentais para se construir esse novo caminho que aproxima haikai 
e performance.

Ressaltarei neste simpósio, como os estudos de performance (prática e ferramenta de análise 
metodológica) podem nos auxiliar a pensar, ler e recriar, poeticamente, ações que intervenham, 
no establishment. Nesse sentido, “performar” traria consigo o ato de transgredir realidades, 
interferindo no social, não apenas pela representação, mas através de uma ação que se pretende 
transformadora. Com base em tópicos do livro (NUNES, 2016), o objetivo é mostrar como, muitas 
vezes, uma performance de arte se confunde com a própria vida daquele que a realiza. Isto contribui 
para a abertura da análise crítica, o que me estimula, particularmente, a repensar e a questionar, por 
exemplo, quais as possiblidades de interferência que a arte exerce, nos diversos palcos da sociedade 
nos dias de hoje, e vice-versa. Esta pesquisa será apresentada através de exposição oral sobre o 
tema e mostra de registros videográficos de HAIKAI – somente as nuvens nadam no fundo do rio. 

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Toda a herança deixada pelos modernistas, pelos concretos, por Leminski etc., reflete hoje, 
tanto nos haikais de Alice Ruiz, quanto nas experimentações poético-objeto-musicais de Arnaldo 
Antunes e Adriana Calcanhoto, por exemplo. A partir destas, tradições formais-experimentalistas, é 
que se pode questionar os limites entre a poesia escrita, no papel, e o desenho, a cartografia ou a 
imagem em movimento. É assim que a ideia de poesia como imagem, em diálogo com outras formas 
de arte, abrindo-se à utilização de suportes e materiais artesanais ou tecnológicos, e se registrando, 
seja como poema-objeto, seja através do próprio corpo (som e movimento), são, neste contexto, 
imprescindíveis para se discutir os intercâmbios entre as concepções de haikai e os estudos de 
performance.

Nesse sentido, as relações criadas no livro contribuem para a composição de novas 
realidades, considerando-se que o haijin (poeta de haikai), trabalhando seu poema como uma 
expressão simbólica aberta à interação entre ética e estética, dentro da cultura japonesa, não separa 
vida de arte. Assim como, de modo semelhante, a performance art (live art), como alternativa às 
convenções teatrais ou das artes plásticas, firmou-se a partir das questões vitais dos artistas, que se 
expuseram (e que ainda se expõem, trabalhando sob tais prerrogativas) como suas próprias obras, 
nas experiências (umas mais, outras menos extremistas) da chamada lifelike art. 

Olhares do Ocidente para a cena oriental, onde arte e vida se interpenetram de forma tão 
contundente, onde se toma o ser humano como Uno, são, evidentemente, uma via interessante 
de acesso à cultura do Japão, na qual a prática do poema haikai está inserida. O que se pode ver, 
aqui, portanto, é mesmo um desvendar-se das relações entre o haikai e a performance, criando um 
paralelo entre o poema e outras manifestações poético-visuais. É preciso observar que um (o poema 
escrito) tem como suporte o objeto livro, e o outro (a performance) acontece num espaço físico 
determinado, onde a poesia pode ser corporificada por atores, dançarinos, músicos, em conjunção 
com objetos, aparelhos técnicos e outros fatores envolvidos na complexidade do processo de 
tradução intersemiótica, como ocorreu na performance HAIKAI – somente as nuvens nadam no 
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fundo do rio.

Com está constatado no livro Haikai e Performance: imagens poéticas, a presença no aqui 
e agora, tanto no haikai como na performance, instaura-se onde não há senão a certeza da (im)
permanência, própria do tempo-espaço, que, independentemente de qualquer ação, transcorre, 
transformando-se, a cada instante, o qual, evidentemente, não pode ser medido apenas pelos 
ponteiros do relógio, cronometrando o início e o fim de um acontecimento. O instante, aqui, deve 
ser pensado a partir de uma visão plural, uma perspectiva caleidoscópica, descompartimentada, 
infinita de possibilidades, que vão para além dos registros, revelando equações em que um 
resultado é maior que a soma dos elementos perceptíveis e palpáveis, em confluência momentânea 
e movimento contínuo. A presença, dentro dessa mesma ótica, seria, propriamente, a colisão de 
ações e pensamentos, em imagens e sons sobrepostos e multiplicantes. Estar presente, no aqui e 
agora, relaciona-se, pois, intimamente, com a observação minuciosa do instante, prática realizada 
por Bashô, base do Zen-Budismo, e característica absolutamente marcante da performance (art).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Enquanto as áreas de estudo da performance se expandem, como que ilimitadamente, 
por contraste, o haikai mergulha no microuniverso do detalhe. O poemeto japonês, como uma 
“homenagem à síntese”, aglutina, num minuto, o ser, a natureza e a observação de um fato ou 
detalhe concreto, constituindo-se como uma chave que pretende abrir as portas para a iluminação. 
Assim como o koan, ele não se furta ao direito de sobressair como expressão minúscula do mistério 
da própria existência das coisas (de acordo com o animismo, as coisas, animais, plantas, pedras, céu 
etc., têm vida, têm espírito, e é nesse espírito que Bashô acreditava para realizar o seu haikai). Isto 
me permite concluir que ambos estão em constante movimento, um (a performance) se dirigindo 
para um conjunto de atividades cada vez maior, o outro (o haikai) buscando a singularidade de algo 
cada vez mais pontual, preciso, minimalista, como a microsensação poética da intuição, rumo ao 
satori. Acredito que a soma de diferentes vias de pensamento nos permitirá redescobrir o haiku e 
o hacai no Brasil quando o assunto é mesmo a sua tradução, composição, assimilação e recriação. 
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RESUMO

Este trabalho faz uma pequena análise de O crisântemo de cem pétalas, coletânea de 
haicais publicado em Manaus em 1985, pelos poetas Luiz Bacellar e Roberto Evangelista. 
Serão analisados principalmente os haicais de tendência mais “tradicionalista”, como 
aqueles que tratam da natureza e são “traduções” de haiku clássicos japoneses. Como 
a coletânea contém muitos haicais que tratam da natureza mas sem o termo de estação 
(kigo), será sugerida a catalogação de termos que não se relacionam com determinada 
estação do ano, da categoria de miscelâneas, seguindo o exemplo da algumas vertentes 
atuais do Japão que admitem haiku sem kigo.

Palavras-chave: Haicai, Termo de estação, Kigo, Haicai sem kigo.

ABSTRACT

This work makes a brief analysis of The Hundred Petals Chrysanthemum, a haicai 
collection published in Manaus in 1985, written by two poets, Luiz Bacellar and 
Roberto Evangelista. This work analyzes mainly the haicai considered “traditionalist”, 
for example, those which contain the elements of the nature or are “translations” 
of the Japanese classic haiku. The collection contains many haiku lacking of the 
season word (kigo). Therefore, the identification of the words of haicai that do 
not relate to the seasons are suggested, namely, the words of the miscellaneous 
category, following the new tendencies of the Japanese haiku, which accept haiku 
without kigo.

Keywords: Haicai, Season word, Kigo, Haicai without kigo.

2  Ph.D em Language and Information Sciences pela Universidade de Tóquio. E-mail: etsuenaga@gmail.com
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1. INTRODUÇÃO

Franchetti (2008) destaca as seguintes vertentes do haicai brasileiro: 1) a tradicionalista; 2) a 
de inspiração zen; 3) a filiada a Guilherme de Almeida; 4) a epigramática; 5) a de matriz concretista; e 
5) a nova, o sincretismo que se opera entre elas. Em A coletânea de cem pétalas notamos nos poemas 
de Luiz Bacellar uma tendência em seguir as vertentes 1) tradicionalista e 3) filiada a Guilherme de 
Almeida, e nos de Roberto Evangelista, as vertentes 2) de inspiração zen e 5) de matriz concretista.

No Brasil, a importância do termo de estação do ano (kigo), imprescindível em um haiku 
segundo muitas escolas do Japão, passou a ser difundida pelo Grêmio Haicai Ipê criado em 1987. 
Como O crisântemo de cem pétalas foi publicado em 1985, os dois autores provavelmente tiveram 
pouca preocupação em inserir kigo nos seus haicais. Neste trabalho, os poemas que tratam da 
natureza, são “traduções” ou “transcriações” de haiku clássicos ou são dedicados a Bashô serão 
considerados da vertente “tradicionalista”, e esses serão o principal alvo de estudo.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Como exemplos de haicais de outras vertentes inseridos em O crisântemo de cem pétalas, 
podemos citar os filiados a Guilherme de Almeida, com título e rimas: “(O Poeta) Sempre perseguido 
/o grilo fica tranquilo/cantando escondido.” (LB, p. 77), “(Do esforço) O brilho da mica/ao sol que 
de um caracol/no caminho fica.” (LB, p. 93) e outros. Há também haicais com abordagem tecnicista, 
provavelmente seguindo a vertente de matriz concretista, como: “No casco da tarta-/ruga as rugas 
do/tempo em fuga.” (RE, p. 169) e “Pluma de Sama-/uma semente nave-/ga o planeta.” (RE, p. 
185) e com questionamentos filosóficos, provavelmente seguindo a vertente de inspiração zen: “Se 
cem homens/contemplam a mesma pedra:/mil pedras desiguais.” (RE, p. 149), “Ovo estrelado:/o 
cosmos. Contemplá-lo/é consumi-lo?” (RE, p. 161), e outros. 

Agora, vamos para a análise dos haicais mais “tradicionalistas”. Os dois autores compõem 
poemas dedicados a Bashô: “Ah, o Satori:/ Matsuo Bashô, San-/to, me baixou na cuca...” (LB, p. 29), 
“Bashô: luz súbita./Fundiram-se os circuitos /lógicos.” (RE, p. 137) e “(A Bashô) Velha bananeira:/
touceiras e cachos,/filhos às pencas!” (RE, p. 139). E os dois, principalmente Bacellar, fazem 
“traduções” ou “transcriações” de haiku clássicos japoneses, principalmente de Bashô. Por exemplo: 
“Kimonos ao sol./Agitou-se a manga/do menino morto.” (LB, p. 65), “Água resmungona.../o pulo da 
rã/no tanque limoso.” (LB, p. 91) e “O viajante deita/ e no sono continua a/ caminhada.” (RE, p. 139). 

Talvez de forma não intencional, muitos haicais que tratam da natureza apresentam termo 
de estação catalogado em Kigologia (MASUDA e ODA, 1996), tais como “grilo”, “papoula”, “garças”, 
“andorinhas” etc.: “Perdido na grama/o grilo responde/ao canto do pássaro.” (LB, p. 59), “Dentro da 
papoula/o pirilampo apaga a/lâmpada de fada.” (LB, p. 61), “Voo de garças/em diamante: altíssima/
geometria.” (RE, p. 167) e “O voo poente/das andorinhas enverga/o horizonte.” (RE, p. 195). Mas 
há muitos elementos tratados nos poemas que não se relacionam com nenhuma estação do ano, 
por exemplo “fruta”, “passarinho”, “folhas”, “luz”, ancião”: “A raiz destila/a terra e cai:/fruta aberta.” 
(LB, p. 27), “A fruta aberta/revela o mistério/da raiz: néctar.” (RE, p. 27), “Música de Mozart:/os 
dois passarinhos/do jardim respondem...” (LB, p. 43), “As folhas cobriram/a caixa de prata/que eu 
perdi na mata?” (LB, p. 83), “Pela fresta a/luz esperta o olhar/e o quarto escuro.” (RE, p. 163), “O 
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peixe vivo/faz vibrar o coração/e o caniço.” (RE, p. 175) e “De par com o co-/xo, o ancião pondera/a 
ultrapassagem.” (RE, p. 205).

No Japão, embora muitas escolas considerem o kigo imprescindível para um haiku, têm 
surgido correntes que aceitam haiku sem kigo. Por exemplo, em Gendai haiku saijiki [Glossário 
contemporâneo dos termos de estação de haiku] (KANEKO, 1996), foi incluído, de forma ousada, 
o capítulo Miscelâneas, com haiku sem kigo, ao lado dos capítulos tradicionais:  Primavera, Verão, 
Outono, Inverno e Início de Ano. Kaneko (1919-2018), que é um dos importantes poetas de haiku do 
Japão, define o kigo da seguinte forma (KANEKO, 1996, p. 847-848): 

Em minha concepção, kigo e kidai (N. T. tema de estação) não são coisas distintas. Ambos são “palavras 
criadas”. Por exemplo, temos aqui a palavra “cigarra”, que é um kigo de verão. Ela representa a cigarra, 
o inseto vivo, mas, ao mesmo tempo, representa outra coisa. Ela nasceu da fusão entre a cigarra viva 
e o sentimento das pessoas (pensamento, imaginação, sensação etc.). A isso chamo de “estetização” 
da cigarra. Kigo não é a coisa ou o fenômeno em si; é a “palavra criada” que surge quando esses 
são estetizados. (...) A palavra “utsusemi” (N. T.: pele da cigarra) não se refere simplesmente à pele 
da cigarra; esse termo renasceu como uma palavra que carrega uma transparência, o sentimento de 
transitoriedade da vida e da morte. Assim foi criada uma nova palavra. (minha tradução.)

Kaneko continua: “Aprendendo da forma como os kigo foram formados, ou seja, na condição 
de ‘palavras criadas’, gostaria que termos de miscelâneas (zō no go) suficientemente estetizados 
sejam conquistados. Termos de miscelâneas que se equiparam a kigo” (KANEKO, 1996, p. 849-850). 
Como termos de haiku da categoria de miscelâneas, são catalogados: fenômeno atmosférico (céu, 
sol, manhã, luz, água, vento etc.), geografia (montanha, vale, campo, ilha, rio etc.), ser humano 
(cabeça, nariz, boca, pai, mãe, ancião, tristeza, etc.), vivenciais (agricultor, comerciante, refeição, 
carro, escola etc.), cultura e religião (arte, música, cor, esporte, paz etc.), fauna (vaca, cavalo, gato, 
cão etc.), flora (flor, galho, árvore, capim, folha etc.) (KANEKO, 1996). 

No Brasil, onde a mudança da estação do ano não é tão perceptível como no Japão, talvez 
seja preciso catalogar-se termos de haicai que não estejam ligados a determinada estação, da 
categoria de miscelâneas, seguindo o exemplo de Kaneko (1996). Os elementos tratados nos haicais 
de O crisântemo de cem pétalas, apresentados acima, poderiam servir de referência para essa 
catalogação. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Provavelmente os autores de O crisântemo de cem pétalas tiveram pouca preocupação com 
o termo de estação (kigo), mas acabaram por compor haicais com elementos considerados termos 
da categoria de miscelâneas (zō no go) por uma nova vertente japonesa que aceita haiku sem kigo. 
Seguindo o exemplo dessas novas vertentes do Japão, sugere-se a catalogação de termos de haicai 
do Brasil que não se relacionam com determinada estação do ano.
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GRÊMIO HAICAI IPÊ – 30 ANOS DE ESTUDO E PRÁTICA 
DO HAIKAI EM LÍNGUA PORTUGUESA NO BRASIL

Débora Fernandes TAVARES3 
(Universidade de São Paulo)

RESUMO

O Grêmio Haicai Ipê é um grupo de estudo e prática do gênero poético haikai, escrito em 
língua portuguesa. Sediado na cidade de São Paulo, o grupo foi fundado por Hidekazu 
Masuda (1911-2008), completou em 2017, 30 anos de produção e atuação ininterruptas 
e publicou em 1996 o primeiro “dicionário de kigologia” brasileiro. A pesquisa tem como 
objetivo narrar a história do Grêmio Haicai Ipê e analisar a sua atuação como grupo 
de criação de um gênero poético japonês, chamado no Brasil de haikai ou haicai, mas 
produzido em língua portuguesa. Trata-se de pesquisa com tema inédito, inclusive no 
Japão, onde foi apresentado em dezembro de 2017, sob o  tema “Haiku in Brazil”, na Aichi 
Prefectural University – Japão. 

Palavras-chave: haiku, haikai, kigo. 

ABSTRACT

Grêmio Haicai Ipê is a group that studies and composes haikai in the Portuguese language. 
Established in São Paulo, Grêmio Haicai Ipê was founded in 1987 by Hidekazu Masuda 
(1911-2008), who published the first “kigology dictionary” in 1996. This research aims to 
narrate Grêmio Haicai Ipê’s 30 years old trajectory and analyze its role as a group that 
composes haikai in Portuguese language. This is a new and unpublished theme which was 
presented at Aichi Prefectural University – Japan, in December 2017 on a conference called 
“Haiku in Brazil”.

Keywords: haiku, haikai, kigo.

3 Mestranda do Programa de Pós Graduação em Língua, Literatura e Cultura Japonesa da FFLCH USP. Autora do livro “ 
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1. INTRODUÇÃO

O Grêmio Haicai Ipê foi fundado em 1987 por Hidekazu Masuda (1911- 2008). Discípulo de 
Nenpuku Sato (1898-1979), que difundiu grandemente a prática do haiku no Brasil pelos imigrantes 
japoneses, Masuda Goga (haimei criado por ele mesmo) trabalhou na divulgação do haikai no Brasil 
de forma pioneira: com a escrita dos poemas em língua portuguesa. 

Ciente da dificuldade da  transplantação do kigo (termo que faz referência à estação do ano, 
presente no haiku tradicional japonês) à realidade brasileira, Goga, juntamente com sua sobrinha e 
discípula Teruko Oda ((1945- ) , após longa pesquisa sobre as características de cada estação do ano 
no Brasil publicou em 1996 o livro “ Natureza – Berço do Haicai – Kigologia e Antologia”, primeiro 
“dicionário”  de kigo brasileiro. A obra, cuja catalogação é inédita no mundo, tornar-se-ia referência 
para os haikaístas na composição dos poemas. 

O Grêmio Haicai Ipê reúne-se mensalmente em São Paulo para estudo e prática do haikai em 
língua portuguesa. Desde 2012 o Grêmio está sob a coordenação de Teruko Oda e conta atualmente 
com a média de 18 participantes. A cada encontro, são escolhidos dois kigo como temática para a 
composição de 1 a 3 haikai para o encontro mensal seguinte. Os participantes trazem os haikai de 
sua autoria na reunião subsequente e, após a votação do grupo, são escolhidos os melhores poemas 
do dia. O ponto alto da reunião acontece com os comentários da coordenadora acerca de todos os 
haikai da tarde. 

O Grêmio busca seguir a linha tradicional japonesa na composição dos poemas, respeitando 
o estilo da escola Shômon, de Matsuo Bashô (1644-1694) e, na publicação própria “ Introdução 
ao Haicai” (2008), apresenta as 10 regras básicas para a composição de haikai, cujo resumo 
apresentaremos a seguir:

1. Poema conciso, formado por 17 sílabas/ sons, distribuídos em 3 versos (5/7/5), sem rima ou título.

2. Presença do kigo

3.Cada estação tem sua própria característica do ponto de vista da sensibilidade do poeta e transmite 
determinada emoção, que é captada por ele e transformada em versos.

4. O poeta deve respeitar a simplicidade; evitar “enfeites de termos poéticos”; captar um instante; 
evitar o raciocínio.

5. A métrica ideal do haikai é 5/7/5 sílabas ou sons mas não há exigência rigorosa, obedecida a regra 
de não ultrapassar em muito as 17 sílabas e também não muito menos do que isso.

6. O haikaísta deve utilizar no poema palavras do cotidiano e de fácil compreensão.

7. O dono do haikai é o próprio autor, por isso deve-se buscar a verdade do espírito haikaísta que exige 
consciência e realidade. 

8. O poeta deve captar a instantaneidade. 

9. O haikai não deve ser um poema discursivo ou acabado. A sensação deve ser apenas sugerida.

10. O haikai é uma composição emanada da sensibilidade do poeta, por isso deve-se evitar expressões 
de causalidade ou de sentimento vazio.

Francisco Handa (2012), monge e haikaísta, resume o conceito de simplicidade e 
instantaneidade do haikai em uma breve frase de Goga: “Não se importe com a qualidade, apenas 
componha”.

O Grêmio Haicai Ipê também empenha-se na expansão da prática desse gênero poético em 
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outras localidades do Brasil, Outros grêmios com o mesmo objetivo foram originados do Grêmio 
Haicai Ipê: Grêmio Caminho das Águas (Santos), Grêmio Chão dos Pinheirais (Irati – PR), Grêmio das 
Águas de Março (Rio de Janeiro), Grêmio Haicai Sabiá (Magé – RJ).

Sobre a relevância do trabalho do Grêmio Haicai Ipê no cenário literário brasileiro, Paulo 
Franchetti comenta no prefácio do livro “Goga e Haicai – Um Sonho Brasileiro”: “Obras fundamentais 
para a bibliografia do haicai brasileiro vieram à luz graças ao trabalho de Goga e de seus companheiros 
do Grêmio Haicai Ipê. A existência de um grupo de estudos animou Goga a lançar, em 1988, o livro 
‘O haicai no Brasil’ (...) Trabalho pioneiro em rastrear as origens e o desenvolvimento do haicai 
brasileiro desde o início do século XX, ‘O haicai no Brasil’ marcou época como a primeira obra a 
tratar da história da forma poética, fruto da pesquisa solitária de Goga” (Oda, 2011).

OBJETIVO

O objetivo desta pesquisa é narrar a história do Grêmio Haicai Ipê e analisar a sua atuação 
como grupo de criação de um  gênero poético japonês, chamado no Brasil de haikai ou haicai, mas 
produzido em língua portuguesa. 

METODOLOGIA

a. Pesquisa documental e bibliográfica sobre a origem do haiku no Japão (Blyth 1971, Keene 
1978, Miner 1985, Paz 1996, Shirane 2007)

b. Pesquisa bibliográfica sobre a introdução e difusão do haikai no Brasil (Castro 2016, 
Franchetti 2012, Goga 1988, Mendonça 1999, Oda 2011)

c. Pesquisa documental e entrevista para historiar e descrever as atividades do Grêmio Haicai 
Ipê (pesquisa de campo, leitura e análise das atas de reuniões, realização de entrevista e sua análise)

d. Pesquisa documental para análise das características do haikai segundo o Grêmio Haicai 
ipê

e. Pesquisa documental e entrevista para a elaboração da biografia de Teruko Oda (leitura de 
atas, entrevista, resenha de livro de Teruko Oda)

REFERÊNCIAS 
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BLYTH, Reginald. Haiku II. Tokyo: The Hokuseido Press, 1971 
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Nippak Ltda, 1996.

GOGA, Masuda. O Haicai no Brasil. São Paulo: Editora Oriento, 1988.
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Ipê. São Paulo: Massao Ohno Editor, 1991.
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Century. New York: Columbia University Press, 1999.

KEENE, Donald. World within Wall: japanese literature of the pre-modern era, 1600-1867. New 
York: Holt, Rinehart and Winston, 1978.

MENDONÇA, Maurício A. Trilha Forrada de Folhas – Nenpuku Sato, Um Mestre de Haikai no Brasil. 
São Paulo: Edições Ciência do Acidente, 1999.
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ODA, Teruko. Goga e Haicai: um sonho brasileiro. São Paulo: Escrituras, 2011.

SHIRANE, Harue. Traditional Literature: an anthology, beginnings to 1600. NY: Columbia University, 
2007.

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Narrar a história do Grêmio Haicai Ipê e analisar a sua atuação enquanto grupo que cria 
poemas denominados haikai ou haicai,  em língua portuguesa, é contribuição importante e inédita  no 
cenário da literatura brasileira.  Certamente também é objeto de interesse de estudiosos japoneses 
sobre o assunto o assunto. Assim, sugerimos como projeto futuro, a publicação de um livro bilíngue 
(português ou inglês / japonês) sobre este estudo.

3. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BLYTH, Reginald. Haiku I. Tokyo. The Hokuseido Press, 1971 

BLYTH, Reginald. Haiku II. Tokyo: The Hokuseido Press, 1971 

CASTRO, Débora Novaes de. O Haicai no Brasil: Comunicação e Cultura. São Paulo:  Scortecci, 2016.

FRANCHETTI, Paulo, Elza Doi. Haikai: Antologia e História. Campinas: Editora Unicamp, 2012.

GOGA, Masuda, Teruko Oda. Natureza – Berço do haicai – kigologia e antologia. São Paulo: Diário 
Nippak Ltda, 1996.

GOGA, Masuda. O Haicai no Brasil. São Paulo: Editora Oriento, 1988.

GOGA, Masuda, Roberto Saito, Francisco Handa. As Quatro Estações – Antologia do Grêmio Haicai 
Ipê. São Paulo: Massao Ohno Editor, 1991.
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SIMPÓSIO 3 - HAIKU E HAICAI DO BRASIL: TRADUÇÃO, COMPOSIÇÃO, ASSIMILAÇÃO, 
RECRIAÇÃO.  
SYMPOSIUM 3 - HAIKU AND HAICAI OF BRAZIL: TRANSLATION, COMPOSITION, ASSIMILATION,
RECREATION 
28/08/2018  17h00-19h00  
Auditório do Instituto de Estudos da Linguagem (IEL)

PRÁTICA DA LITERATURA DE COOPERAÇÃO 
“RENKU (HAICAI ENCADEADO)” — UMA 

ABORDAGEM VISANDO A NOVA EDUCAÇÃO 
POR MEIO DA PALAVRA E DA LITERATURA

Yoshikazu SHIRAISHI 
(Ohara College of Bookkeeping, LAW and Tourism in Kanazawa)

RESUMO

Este trabalho apresenta um relatório das oficinas de renku realizadas na Universidade de 
Brasília e na Universidade de São Paulo. RENKU não é simplesmente uma literatura de 
poema curto, mas uma literatura de colaboração realizada em grupo. Como resultado das 
oficinas, obteve-se feedback de todos os participantes de que a prática foi eficaz tanto na 
aprendizagem da língua japonesa como também na de literatura. 

Palavras-chave: renku, haikai, ensino de literatura, ensino de língua japonesa, cooperação.

ABSTRACT

This presentation is a practical report of a workshop at the University of Brasilia and 
University of Sao Paulo. RENKU is not only short poetry literature but also literature of 
collaboration done in groups. As a result of practice, I got feedback that all participants are 
effective for Japanese learning and literature education.

Keywords: renku, haikai, literature education, Japanese language education, cooperativity. 

1. INTRODUÇÃO

A criação literária não é muito adotada no ensino de língua japonesa, talvez porque ela 
não seja prática, quase não seja exigida em vestibulares nem nos exames de proficiência em língua 
japonesa, e as expressões literárias sejam difíceis. Mas para adquirir uma cultura geral e compreender 
a cultura japonesa a fundo, acredito que estudar a literatura enquanto se diverte seja importante 
para a aprendizagem de língua japonesa. O haiku e o tanka, principais poemas do Japão, possuem 
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características peculiares que diferem das de outras formas poéticas porque neles estão “contidas 
uma beleza, uma filosofia e uma sacada, e (os participantes) podem participar sem uma consciência 
poética especialmente elevada” (HOSOKAWA, 2017, p. vii), justamente por eles serem curtos. Assim, 
por meio de oficinas de composição de poemas curtos, procurou-se buscar um método de educação 
que ofereça uma compreensão profunda da cultura japonesa que atinja o coração das pessoas, 
relacionando o ensino de língua japonesa com a literatura.

Existe uma tentativa de ensinar a língua japonesa por meio de haiku proposta em “Haiku 
ni yoru nihongo/nihon bunka kyōiku no jissen to kōsatu [Prática do ensino de língua e da cultura 
japonesas por meio de haiku e suas considerações]” (SUGANAGA, 2011, p. 371-387). Mas em vez 
de realizar oficinas de haiku ou tanka, foram realizadas oficinas de renku. Essa forma foi optada 
porque enquanto haiku e tanka são poemas compostos individualmente, renku são compostos de 
forma coletiva, em cooperação. Como esse tipo de prática não é muito comum em literaturas de 
outros países, considerou-se que esse aspecto da cultura japonesa seria destacada. Além disso, 
como o renku apresenta semelhanças com haiku e tanka, como o ritmo de 5-7-5 sílabas, a percepção 
tradicional das estações do ano e outros, considerou-se que essas características poderiam ser 
estudados simultaneamente. Em renku é escolhida uma pessoa que atua como facilitador (chamada 
de sabaki) das composições, e na sua atuação se manifesta a filosofia que valoriza a individualidade, 
que está relacionada à coexistência multicultural. 

Na nossa oficina voltada para os estudantes de língua japonesa de níveis iniciante a avançado, 
a primeira metade foi dedicada a um mini-curso com o tema “O que é renku”, onde foram explicados 
os poemas japoneses waka, haiku e renku, bem como a história de poemas curtos japoneses. Na 
segunda metade, com a duração de cerca de noventa minutos, os participantes dividiram-se em 
dois ou três grupos para compor renku (de seis versos). Por último, os participantes responderam 
uma enquete simples, expressando opiniões sobre a oficina. Neste trabalho serão discutidos os 
resultados obtidos do ponto de vista educacional e os seus desafios. 

1.2 UMA BREVE INTRODUÇÃO A RENKU E SUA PRÁTICA

 1.2.1 SOBRE RENKU

Renku são haikais encadeados e, nessa prática artística em grupo, as pessoas compõem 
poemas de 5-7-5, 7-7, 5-7-5, 7-7 sílabas, assim por diante, em sequência. O primeiro verso do haikai 
encadeado é chamado de hokku. O haiku de Matsuo Bashô é hokku de haikai encadeado (renku). O 
hokku de Bashô é seguido de versos de outros poetas, como mostra o exemplo:  

　さみ堂礼遠あつめてすゝしもかミ川　  芭蕉

  　　　　　岸にほたるを繋ぐ舟杭　　　　　　　一栄

　爪ばたけいざよふ空に影待ちて　　　  曽良

　　　　　　里をむかひに桑のほそミち　　　　　川水

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（『芭蕉真蹟歌仙』）

Rio Mogami está refrescante, juntando as chuvas do tsuyu   Bashô   
        Estaca para barcos que deseja reter o vaga-lume na margem  Ichiei
Campo de cabaças aguarda a lua no céu da décima sexta noite   Sora
                       Trilha entre as amoreiras que segue para o vilarejo  Sensui

(Bashō Shinseki Kasen)
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Em geral um renku possui 36 versos (kasen) ou 18 versos (han-kasen). O verso deve estar 
relacionado ao anterior, e é importante mudar a interpretação e evitar a repetição dos conteúdos 
anteriores (fazer tenji, ou seja, a mudança). Bashô disse: “Um kasen possui trinta e seis versos. O 
conteúdo jamais pode se repetir” (Sanzōshi). Assim foram desenvolvidas regras que os participantes 
de renga e haikai (renku) devem seguir, e elas variam conforme a vertente. 

 1.2.2 A PRÁTICA

Foram realizadas oficinas na USP e na UnB tendo como participantes os seus estudantes. 
Nenhum deles tinha experiência em compor renku e a maioria nunca tinha composto um haiku. 
O nível de japonês variava de iniciante a avançado. O grupo dos iniciantes compuseram versos em 
português.

Adotamos renku de seis versos: uma forma de renku chamada “On za rokku” (ASANUMA, 
2014) praticada pelos universitários. Essa forma foi considerada adequada para os jovens mais do 
que han-kasen de 18 versos, e o formato proposto por Asanuma (2014) foi simplificado ainda mais, 
definindo os seguintes temas. Hokku (verso inicial): primavera; segundo verso: primavera; terceiro 
verso: miscelânea; quarto verso: amor; quinto verso: amor; e sexto verso: miscelânea (livre). Como 
foram formados vários grupos, não estabelecemos o sabaki nem jitaba. 

2.  RESULTADO DA ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES 

2.1 EXEMPLOS DA PRÁTICA 

As tabelas 1 a 3 mostram os exemplos da prática de renku. O grupo da tabela 2 era iniciante 
em língua japonesa. O grupo da tabela 1 apresentou o número de moras correto porque contou 
com a ajuda de um professor de língua japonesa, mas o tenji (mudança) saiu relativamente fraco. O 
grupo da tabela 2 compôs em português: começou falando do clima seco de Brasília, passou para 
a relação conjugal “seca”, e por último falou da mãe cansada, ou seja, o tenji foi bem sucedido. O 
grupo da tabela 3 é da USP. Por falta de orientação dos professores, o número de moras dos dois 
últimos versos não está correto. Além disso, rosa é kigo de verão. Mas foram compostos versos 
interessantes, como por exemplo aquele em que aparecem rimas: “bara bara da kimochi wa aka no 
bara no yō”.

Tabela 1:  capítulo flamboaiã (estudantes da UnB e um professor de japonês)

Verso Autor Tema

１
春になりフランボヤンが道にふる

A primavera chegou chove flamboaiã na estrada RJ Primavera

２
ブラジリアには今日も雨なし

Mais um dia passa e Brasília não tem chuva CR Primavera

３
家にいてキウイ食べたい猫ちゃんと

Em casa quero estar comendo kiwi com o meu gato RJ Miscelânea

４
私のかれとニャンニャン思う

Com o meu namorado penso no meu gatinho MK Amor

５
一人もの愛されたことまだなくて

Sozinho estou até agora nunca ninguém me amou ER Amor
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６
さようならでもかくごできてる

Adeus preciso dizer mas estou preparado CR Amor

Tabela 2:  A seca e as pessoas (estudantes da UnB e equipe) 

Verso Autor Tema

1 O ar seco ataca Brasília, as curvas da rua envolvidas com 
calor. FN Primavera

2 A cidade se transforma antes seca agora chuva GB Primavera

3 A chuva leva a vida e ameniza o calor. CMT Miscelânea

4 Nos casas, guardam-se os umidificadores de volta. CMR Amor

5 No armário guardadas as fotos de um casamento. FN Amor

6 A mulher com a ajuda da família, cria seu filho GB Amor

Tabela 2: Capítulo não esquecerei (estudantes da USP) 

Verso Autor Tema

1 バラバラだきもちは赤のバラのよう
O sentimento está desagregado rosa vermelha JN Eu (primavera)

2 とりのなきごえなのにシンパイ
É canto de pássaro mas isso me aflige AL Eu (primavera)

3
あさはやくしぶしぶおきるUSP生

O uspiano de manhã cedo sai da cama com custo 
TM Miscelânea

4 いつも痛いよ今日も心が
Dói hoje também como sempre o meu coração  LZ Amor

5 なぜあのすがたえいえんいない
Por que eterna não ficará comigo essa imagem AL Amor

6 ひるねぼうの中いろいろ（の）悩み
Aflições variadas no meio da soneca JN Amor

2.2 RESULTADO DA ENQUETE

Responderam a enquente dezenove estudantes da USP e vinte e dois estudantes da UnB. 
Todos consideraram a prática de renku útil para estudar os poemas curtos japoneses, a literatura 
clássica japonesa e ao mesmo tempo a língua japonesa. Muitos responderam que a prática foi difícil, 
mas que conseguiram se divertir. Apresento a seguir alguns exemplos das respostas.

Q - O que você achou da oficina de renku?

1. Nunca tinha escrito poemas japoneses antes, mas fiquei realmente empolgado com essa 
oportunidade. Aprendemos muito com a prática, e me diverti muito. (estudante da UnB)  

2. Eu nunca tinha praticado antes, e foi uma experiência muito boa. (estudante da USP) 

3. Muito bom! Mas deveria ter mais exemplos relacionados. (estudante da UnB) 
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� -Você percebeu coisas novas sobre a literatura japonesa?

1. Foi incrível aprender sobre a poesia japonesa. Eu entendi, um pouco, como os autores trabalham e 
pensam para escrever um renku. (estudante da UnB)

2. Sim, foi um aprendizado muito bom. Compreendi melhor a história e as características de renku 
e também o seu modo de compor. Foi a minha primeira experiência em compor renku. Foi uma boa 
experiência (estudante da USP)

3. Sim. Foi uma ideia completamente nova pensar em como escrever e pensar junto. (estudante da 
USP)

Q -  Você acha que essa oficina é eficaz para estudar o japonês?

1. Sim, a necessidade de criar um poema com limitação de sílabas exige um grande exercício prático. 
(estudante da USP)

2. Claro. Foi um pouco difícil pensar em escrever em japonês. Mas depois da dificuldade inicial, tornou-
se realmente divertido. (estudante da USP) 

3. Sim! Eu não falo japonês fluentemente, mas consegui quebrar os meus limites e escrever junto com 
os meus amigos. (estudante da USP)

2.3 CONSIDERAÇÕES

A prática de renku mostrou que os estudantes de nível intermediário ou acima conseguem 
compor renku, e que ela é eficaz para a melhor compreensão da literatura japonesa e também para o 
estudo da língua japonesa. Os comentários 6 e 9 acima mostram que, por ser uma literatura feita em 
cooperação, os participantes conseguem complementar a habilidade de língua japonesa de forma 
mútua, e compor poemas de determinado nível que sozinhos não conseguiriam compor. Por esses 
motivos, acredita-se que esse seja um modelo bastante eficaz para a aprendizagem colaborativa da 
língua japonesa.

Além disso, muitos responderam que se divertiram com a prática. Acredito que eles se 
sentiram atraídos pela prática em si de examinar o significado e o som de cada palavra, compor 
poemas expressando os seus pensamentos e compartilhá-los com o grupo. Esse método é diferente 
da aprendizagem que foca a forma, ou seja, que estuda somente a gramática e o vocabulário, nem 
baseado em tarefas, ou seja, que visa a realização de determinadas tarefas, como fazer compras. 
Acredito que essa prática tenha mostrado a possibilidade do “ensino de língua baseado no 
pensamento e na literatura” por meio de renku. 

Outro fato interessante é que os estudantes de nível iniciante do japonês conseguiram 
compor renku em português, adotando os seus elementos como o tenji e obtendo bons resultados. 
Sinto que há possibilidade de renku se desenvolver dentro da literatura brasileira, como Lenku (ou 
Henku?), assim como o haiku foi difundido na literatura brasileira como haikai.

Como foi citado em uma das respostas da enquete, os estudantes precisam ter contato com 
maior número de exemplos para que essa prática se torne suficientemente eficaz. Como não houve 
sabaki (facilitador) nas oficinas, eu procurei auxiliar os participantes conversando com os grupos em 
sequência. Alguns não obtiveram apoio suficiente. Assim, acredita-se que seja necessário fazer mais 
estudos sobre esse método de aprendizagem da literatura e da língua japonesas, repetindo essa 
oficina mais vezes. 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme foi explicado acima, foi confirmada a eficácia da prática de renku no ensino da 
literatura e da língua japonesas. Para que a prática de renku seja adotada no ensino da literatura 
e da língua japonesas, é preciso definir melhor os detalhes, estabelecendo o nível de japonês, 
mostrando exemplos adequados, estabelecendo o método de trabalho em grupo e o número de 
oficinas necessário.
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CONFERÊNCIA 2 [JP] [PT]
(CONFERENCE 2)
09h00 – 10h00
Auditório III Centro de Convenções

印刷技術からみた日本語文献の歴史
HISTORY OF THE JAPANESE TEXTS AND THE TYPOGRAPHIC TECHNOLOGY

Jun SHIRAI 
(Shinshu University - Japan)1

書物のあり方を大きく変えた西洋の活字印刷技術は16世紀末に日本に輸入され、

一時的に活字本の時代が到来するが、半世紀ほどで急激に衰退する。日本語の文

字には、漢字、変体仮名、連綿表記、書道芸術、漢文訓読など、西欧語にない数

々の課題があったうえ、写本を印刷で再現するという根本的な発想が変わらない

ため、印刷物を基準とした表記の統一や標準化・効率化という、西欧語にみられ

るような改革が起こらなかったのである。その結果として、日本では従来からの

伝統的な整板（木版）が優勢だったが、活字本は江戸時代の後半に復興する。そ

の時代の書物は幕府の出版統制を受けたが、活字本は正式な書物とみなされず検

閲の対象外であり、大量生産と販売・流通を必要としない私的な範囲での出版に

都合が良かったからだと言えば、活字本のもつ価値の違いが理解できるだろう。

講演では、印刷技術からみた日本語文献の歴史に日本語や日本文化の特徴が端的

に現れていることを、豊富な資料をもとに解説する。

[PT] A tecnologia ocidental de prensa de tipos móveis metálicos foi introduzida em fins 
do século XVI no Japão, mudando sensivelmente o feitio dos documentos escritos. Isso 
causou o advento de um período próspero da tipografia, mas foi efémero, ocorrendo o seu 
declínio após cerca de meio século. A grafia da língua japonesa possuía várias barreiras, 
inexistentes nas línguas da Europa, tais como o kanji (ideograma), o hentaigana (variações 
de uma mesma fonossílaba), o renmen hyōki (escrita cursiva), a arte da caligrafia, o kanbun 
kundoku (leitura de textos chineses em japonês) etc. Além disso, sem uma mudança 
fundamental na ideia de que imprimir significava reproduzir os manuscritos, não haveria 
uma revolução na escrita – uniformização, normatização e otimização em função da 
tipografia – como a ocorrida na Europa.  Devido a esses fatores, os japoneses continuaram 
usando predominantemente a xilografia e, somente em meados do século XIX é que os 
livros impressos por tipos ressurgiram. A publicação nessa época era controlada pelo 
governo militar (chamado Bakufu), mas os livros impressos com tipos não foram sequer 
considerados livros, ficando fora dessa fiscalização. Os livros impressos com tipos não eram 
vistos como compatíveis para produção, comercialização e distribuição em grande escala, 
e ficaram limitados à impressão doméstica. Essa diferença dá mostra do pouco valor dado 
à tipografia na época. Nesta conferência, mostraremos, com diversos exemplos, algumas 
particularidades da língua e a da cultura japonesa que estão diretamente relacionadas 
com a tipografia.

1 Prof. visitante da Universidade de São Paulo  
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MESA-REDONDA 5 – RELAÇÕES INTERNACIONAIS
ROUND TABLE 5 – INTERNATIONAL RELATIONS
29/08/2018  10h20-11h50
Auditório 1 do Centro de Convenções da Unicamp

RELAÇÕES INTERNACIONAIS DO JAPÃO - 
ESTRATÉGIAS DE INSERÇÃO INTERNACIONAL

JAPAN`S INTERNATIONAL RELATIONS - STRATEGIES OF INTERNATIONAL INSERTION

Coordenadores:
Alexandre UEHARA 

(Escola Superior de Propaganda e Marketing)
Silvio Y.M. MIYAZAKI 

(Universidade de São Paulo)

Membros:
Henrique Altemani de OLIVEIRA (Universidade de Brasília)

Wellington AMORIM (Escola Naval/Inest UFF)
Carlos Eduardo Riberi LOBO (Centro Universitário Assunção)

A mesa analisará diferentes aspectos que afetam a economia, a política e a segurança do 
Japão neste século XXI e, por consequência, influenciam a sua inserção internacional. O 
objetivo é apresentar reflexões e discutir o Japão, que apresenta um processo de revisão de 
suas instituições, incluindo a discussão de reforma da sua Constituição, para que se possa 
projetar como uma potência de maior expressão no século XXI. O ambiente internacional 
está distante da realidade da segunda metade do século XX, em o Japão era a segunda 
maior economia global e a locomotiva das economias asiáticas. Neste novo contexto e a 
própria realidade japonesa apresentam significativa complexidade, que dificulta previsões 
para as relações entre importantes atores na região, como Japão, China e Estados Unidos, 
sendo essa, exatamente, uma das razões que justificam e tornam necessárias debates 
como a proposta nesta mesa, que contribuirá para apresentação informações e discussões 
contemporâneas sobre a inserção internacional do Japão. 

Palavras-chave: Japão; Economia Japonesa; Segurança Internacional; Relacionamento 
Brasil-Japão, Ajuda Oficial para o Desenvolvimento (ODA), Política Externa. 
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MESA-REDONDA 6 – LITERATURA JAPONESA 
ROUND TABLE 6 – JAPANESE LITERATURE 
29/08/2018  10h20-11h50
Auditório 3 do Centro de Convenções da Unicamp

A LITERATURA JAPONESA NO BRASIL: OLHARES DO 
PASSADO ENTRELAÇANDO CAMINHOS PARA O FUTURO

 JAPANESE LITERATURE IN BRAZIL: LOOKS FROM THE 
PAST INTERTWINING PATHS TO THE FUTURE

Coordenação:
Joy Nascimento AFONSO 

(Universidade Estadual Paulista-Assis) 

Membros:
Ernesto SAMBUICHI (Universidade Federal do Amazonas) 
João MONZANI (Universidade Federal do Rio de Janeiro)

Neide Hissae NAGAE (Universidade de São Paulo)

Nessa mesa nos propomos a discutir, partindo da revisitação de produções críticas 
múltiplas possibilidades de analisar e observar a produção literária japonesa, que cada vez 
mais tem sido lida em território brasileiro e que, por vezes, por serem analisadas apenas 
sob um viés, tem-se criado uma perspectiva excludente das obras, não relacionando-
as ao contexto literário universal. Analisando a produção crítica sobre o romance 
“Sanshirô”(1909), uma das obras clássicas do cânone nipônico, escrito por Natsume 
Sôseki (1867 – 1916), segundo o professor Dr. João Monzani (UFRJ), pode-se observar 
uma distinção clara na visão dos críticos, ao dividirmos em antes e depois da década 
de 80.  Enquanto que o “primeiro conjunto [...] tem por característica principal o uso 
de dados da biografia do autor ou de pormenores da época para explicar/interpretar o 
romance em questão. O segundo conjunto é composto por textos críticos que datam 
todos de anos posteriores ao ano de 1980. Suas características marcantes são a leitura 
do texto literário enquanto um discurso completo em si mesmo, autônomo, analisável 
através de suas próprias referências internas, bem como a visão do texto literário como 
objeto primariamente linguístico” (MONZANI, 2018). O que nos leva a questionar qual 
método devemos utilizar para analisar as obras japonesas em solo brasileiro? Introduzir 
a leitura apenas pela perspectiva japonesa, ou relacionar a crítica ocidental? Ou ainda 
em quais seriam os críticos básicos para a leitura introdutório em nossos cursos nas IES? 
Nessa mesa, a professora Dra. Neide Nagae (USP- 2018) se propõe “a tecer reflexões sobre 
os modos de se ler uma obra literária moderna japonesa pautando-me nas visões de 
estudiosos japoneses que apresentam introduções para os textos literários como MAEDA 
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(1993); maneiras de se criar uma visão própria a partir de leituras da prosa moderna 
(HIRANO:2009), incluindo KATŌ (1999) com suas preocupações para com a preservação 
da Literatura, entre outros, num momento em que estamos na chamada era pós-teoria 
(Ōhashi: 2006). Utilizarei, para tanto, a obra Mizukara waga namida o nugui tamau hi 
[O dia em que enxugareis espontaneamente nossas lágrimas] publicada em 1971 por 
Kenzaburō Ōe, neste ano que será o último da Era Heisei (1989-2018) japonesa e em 
memória aos 10 anos de falecimento de Shūichi Katō”. Ao retomarmos a visão de críticos 
que repensaram a literatura japonesa, em anos idos, de forma singular, podemos repensar 
e construir a partir de agora, novas perspectivas para a pesquisa literária japonesa no 
Brasil. Nas palavras do professor Ernesto Sambuichi (UFAM - 2018) não “se trata de propor 
que deixemos de lado estes teóricos que são amplamente utilizados tanto no Japão como 
no Brasil, mas de não limitar mesmo quando nos empenhamos em ampliar as leituras 
possíveis de alguma obra, sem que a descaracterize. Deste modo, o que tenho a oferecer 
a esta mesa como ponto de discussão é uma ferramenta (não-)convencional cartesiana 
de um tripé básico axiomático formado por uma multiplicação da dualística ou redução a 
ela que, por meio desse processo de visualização do ambivalente e dicotômico, é possível 
trazer à luz resultados interpretativos consideráveis de obras modernas e contemporâneas. 
Em suma, a consideração dos axiomas matemáticos aplicados à Literatura. Como exemplo 
de obras farei algumas considerações sobre Hitsuji wo meguru bōken (Caçando Carneiros), 
de Haruki Murakami”.  Em suma, essa mesa se propõe a apresentar e discutir múltiplas 
abordagens críticas sejam elas orientais ou ocidentais, a fim de que possamos ao olhar o 
passado, pensar nos novos caminhos de pesquisa que tem sido desenvolvidos no Brasil 
sobre a literatura japonesa. 
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RODA DE CONVERSA - LITERATURA
YARNING CIRCLE – LITERATURE 
29/08/2018  13h40-14h40
Auditório 1 do Centro de Convenções da Unicamp

OLHARES LITERÁRIOS SOBRE O JAPÃO, 
COM JOÃO PAULO CUENCA

 LITERARY GAZES UPON JAPAN WITH JOÃO PAULO CUENCA

Mediadora:
Lica HASHIMOTO 

(Universidade de São Paulo)
Convidado:

João Paulo CUENCA

Vamos conversar com o escritor e cineasta brasileiro João Paulo Cuenca, autor do romance 
O Único Final Feliz Para Uma História de Amor É Um Acidente (2010), que narra uma 
singular história de amor que se passa em Tóquio. O  livro  nasceu de uma viagem do 
escritor a Tóquio e dialoga com os mitos e os clichês da cultura japonesa do passado e 
do presente.  Nascido no Rio de Janeiro em 1978, João Paulo também é autor de Corpo 
presente (2003), O dia Mastroianni (2007), A última madrugada (2012), Descobri que 
estava morto e o longa-metragem A morte de J.P. Cuenca (2016). Nos últimos anos o 
escritor passou a se dedicar no teatro, cinema e TV. Considerado um dos jovens autores 
mais destacados da América Latina, João Paulo Cuenca é um leitor confesso de obras da 
literatura japonesa moderna e contemporânea. Dentre vários assuntos, vamos falar dos 
significados universais das culturas japonesa e brasileira no contexto do século XXI.  
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PALESTRA  - LITERATURA 
LECTURE  – LITERATURE 
29/08/2018  13h40-14h40
Auditório 3 do Centro de Convenções da Unicamp

AMERICAN FRONTIER SPIRIT AND 
JAPANESE GIRLS’ COMICS

Palestrante:
Hisayo OGUSHI

(Keio University - Japan)

Laura Ingalls Wilder was first introduced to Japanese audience when the translation of 
the Long Winter was published in 1949. Yumiko Taniguchi points out that the 6th volume 
of Little House Series surely encouraged Japanese people who had been enduring the 
suffering of war. After the World War II, the United States worked out a campaign called 
“paper bullets” to democratize Japan through American literature. According to Suzuki 
Noriko and Nozomi Ochi, in 1947, answering the request from General Headquarters, 
the US Educational Mission to Japan donated “Gift of Books” containing 620 American 
books to school libraries in Japan. Other institutions include American Book center and 
Smithsonian Institute shipped collections of American books to Japanese educational 
organization for the purpose of democratic education. Added to this, Civil Information 
and Education Section (CIE), a lower branch of GHQ, encouraged publishers to translate 
American literary materials into Japanese. Probably because of the democracy campaigns 
by CIE, the propaganda of “the American way of life” was widely spread in Japan, which 
affected Japanese national identity. The reception of American literature in Japan has 
been rejuvenated by the age of democratization after the World War II. Concurrently, “The 
American Way of Life” permeated through Japanese culture via visual materials. Along 
with modern American families depicted in comedy dramas, Western TV shows were 
broadcasted in Japan from the late 50s to the mid-60s, including Cowboy G-Men, The Cisco 
Kid, Rowhide, and The Lone Ranger. The Little House Series, along with other western TV 
programs and movies, was one of the vehicles of the Americanism and the Frontier spirit 
in the far east country.
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OFICINA E DISCUSSÃO
WORKSHOP AND DISCUSSION  
29/08/2018  15h00-16h00
Auditório 1 do Centro de Convenções da Unicamp

SISTEMA HEPBURN NO BRASIL - POR 
QUÊ, PARA QUE E COMO? 

THE HEPBURN ROMANIZATION SYSTEM IN BRAZIL - REASONS, OBJECTIVES AND WAYS

ブラジルでヘボン式綴り－その理由と目的および方法

Coodernação:
Kyoko SEKINO 

(Universidade de Brasília)

Neide Hissae NAGAE 
(Universidade de São Paulo)

A romanização ou a transliteração do japonês para o português no Brasil apresenta uma 
variação muito grande causada pelas próprias formas existentes no Japão e também 
pelas peculiaridades dos pares linguísticos envolvidos. Tratando-se da representação 
do som realizado por meio da escrita, a transliteração envolve questões complexas que 
não se restringem ao nível lexical, mas abarcam frases. Esta apresentação propõe uma 
uniformização da romanização no Brasil por meio de uma discussão ampla, com todos os 
envolvidos que se valham do recurso da romanização para o desenvolvimento dos estudos 
japoneses no Brasil, ou pelo menos, com a participação de docentes, pesquisadores e 
alunos das IES com cursos de Letras. A partir da exposição da situação atual e das 
problematizações iniciadas e discutidas no XI CIEJB de 2016, almeja-se um avanço nas 
discussões visando a uma possível “norma brasileira”, caso seja necessário atender a 
peculiaridades geradas a partir do contato das duas línguas distintas. Espera-se que 
essa discussão se torne uma plenária ou assembleia com um maior número possível de 
participantes deste evento de 2018.

[ENG] The romanization or transliteration of Japanese into Brazilian Portuguese has so 
many variations because of those appeared out of the peculiarities of the linguistic pairs 
involved, summing up the existing Japanese standards. For phonetic representation through 
writing, transliteration involves complex questions not restricted to the lexical level but 
encompass phrasal level. This presentation proposes a standardization of Romanization 
in Brazil through a broad discussion with all those who use the Romanization resource for 
the development of Japanese studies in Brazil, or at least, with teachers, researchers and 
students of courses in Letters in the Higher Educational Institutes. From an initial exposition 
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of the current situation and the problematizations, and the issues already discussed in 
the XI CIEJB of 2016, an advance is being sought through discussions in order to create a 
possible “Brazilian norm”, only if it is necessary to attend the peculiarities generated from 
the contact of the two distinct languages. We hope that this discussion will be a plenary or 
assembly with as many participants as possible of this 2018 event.
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COMUNICAÇÃO ORAL – ARTES E CULTURA
ORAL COMMUNICATION   – ARTS AND CULTURE 
29/08/2018  16h30-16h50
Sala CL01(térreo) - Centro de Ensino de Línguas
Room CL01 (ground floor) - Centro de Ensino de Línguas

NEO-JAPONISMO: O CONSUMO DA CULTURA 
JAPONESA CONTEMPORÂNEA PELO OCIDENTE

 Carina Silva d’Almeida CARDOSO
(UFRJ)1

RESUMO

Na metade do século XIX, mais precisamente nas Exposições Internacionais ocorridas 
na Europa entre 1862 e 1878, era notável a influência do Japão nas artes plásticas 
europeias. Tal interesse pelo estudo das artes japonesas fez com que, em 1872, o crítico 
e colecionador de arte Phillipe Burty cunhasse o termo Japonisme. Quase dois séculos 
depois, o termo Neo-Japonismo vem sendo usado em diversos campos — incluindo na 
Moda, Gastronomia, Design e Cinema— para se referir a uma nova penetração da cultura 
japonesa no ocidente. Com as facilidades de acesso promovidas pela internet e uma 
abordagem mais agressiva no comércio exterior, as barreiras que isolavam o arquipélago 
do resto do globo foram plenamente derrubadas, permitindo aos apreciadores, acesso a 
áreas até então inexploradas. De acordo com Nissim Otmazgin, em seu artigo de 2008 para 
o The Asia-Pacific Journal, o governo do Japão “vê agora os produtos culturais tanto como 
um setor econômico lucrativo tanto como um meio de se obter ‘soft power’” (OTMAZGIN, 
2016), conceito delineado por Joseph Nye. Este conceito também pode ser comparado ao 
que Peter van Ham chama de “brand state”, o que poderia indicar o interesse do Japão 
em criar para si uma imagem que seja não apenas atraente em termos de marketing, 
mas politicamente agradável. O objetivo do artigo é discutir o fenômeno tanto pelo viés 
econômico, com base no consumo de suas produções culturais, quanto pelo ponto de 
vista político e social, questionando as motivações do país para promover sua cultura 
pelas mais diversas regiões do globo.

Palavras-chave: Cultura Japonesa. Arte. Japonismo. Relações Internacionais. Política 
Internacional. 

ABSTRACT

At the first half of the Nineteenth century, precisely during the International Exhibitions 
held in Europe between 1862 and 1878, it was remarkable the Japanese influence in the 
European artistic production. Such an interest for the study of Japanese arts made Phillipe 

1  Pós-Graduanda em Estudos Japoneses pela UFRJ. Contato: carinacardoso@gmail.com.
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Burty to come up with the term Japonisme, in 1872. Almost two centuries later, the term 
Neojaponism started being used in several areas — including Fashion, Gastronomy, Design 
and Cinema — in order to approach a new penetration of the Japanese culture in the West. 
With the easy access provided by the internet and a much more aggressive approach of 
foreign trade, the barriers that long ago isolated the archipelago from the rest of the 
world have been completely shattered, allowing the enthusiasts to access areas that were 
so far uncovered. According to Nissim Otmazgin, in his article at The Asia Pacific Journal, 
Japan’s government “now see popular cultural products as both a profitable economic 
sector and a means to attain ‘soft power’” (OTMAZGIN, 2016) a term created by Joseph 
Nye. This concept may also be compared to what Peter van Ham calls brand state (HAM, 
2001), which could explain Japan’s interest in create for itself an image that would not only 
be attractive in terms of marketing, but also politically agreeable. This article purpose is to 
discuss this phenomenon economically, based in the consumption of its cultural products, 
but also though a political and social point of view, questioning Japan’s motivation to 
promote its culture all through the most diverse regions of the globe.

Keywords: Japanese Culture. Art. Japonism. International Relations. International Politics.

1. INTRODUÇÃO

O termo Japonisme surgiu originalmente no século XIX, cunhado por Phillipe Burty à 
época das Exposições Internacionais ocorridas na Europa. Este termo se referia à influência das 
obras japonesas levadas àquele continente principalmente através de mercadores, as quais faziam 
referências a cenários, pessoas e costumes exóticos do país. 

No entanto, o tema deste artigo é o modo como a arte contemporânea japonesa vem 
influenciando o consumo do mundo todo, seja na música, na moda, nas artes gráficas e até mesmo 
em áreas não artísticasm, como no comportamento ou na culinária. Assim sendo, faremos um recorte 
a partir do período conhecido historicamente como “Milagre Japonês”, o qual teve início em 1954, 
com a retomada da expansão comercial, até os dias atuais. Dentro desse período, iremos analisar 
as produções culturais exportadas neste intervalo, o perfil de seus consumidores e os impactos 
políticos resultantes dessa troca.

Assim definido o tema, nos deparamos com a questão principal deste artigo: o consumo 
contemporâneo da cultura japonesa é realmente impulsionado pelo interesse do público ocidental ou 
existe um interesse nacional na exportação de seus costumes e valores? Para tal estudo, analisamos 
diversas teorias, como a de soft power, de Joseph Nye, assim como a de brand state de Peter van 
Ham, a fim de embasar a nossa perspectiva acerca do posicionamento japonês no cenário político. 
Além disso, buscamos o ponto de vista de críticos e produtores de bens culturais, com o objetivo de 
obter um panorama do consumo da cultura japonesa nos dias atuais. 

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

No decorrer desse trabalho, concluímos que, a despeito do que Takashi Murakami apelida 
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de “efeito de castração”, o Japão vem demonstrando uma autonomia cada vez maior, tanto em seu 
posicionamento político quanto em suas atuações no cenário global. Embora a influência norte-
americana ainda seja sentida nos produtos, na alimentação, nos costumes e até mesmo na língua 
japonesa, é impossível não reconhecer o efeito reverso: o quanto o Japão vem influenciando os 
Estados Unidos e, paralelamente, o restante do Ocidente. 

Muito embora, como bem definiu Keohane, o Japão não possua a capacidade de se tornar 
uma potência hegemônica no futuro próximo, isso não significa que não possa estender sua influência 
para além do eixo geográfico em que está inserido. Assim, é possível que estes braços culturais que 
se estendem cada vez mais longe, possam se traduzir futuramente em parcerias mais consistentes 
e, obviamente, em mais peso em sua balança de poder. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta análise teve por base os padrões de consumos ocidentais de produtos culturais 
japoneses. No entanto, é importante deixar claro que existem outros fatores que também devem 
ser levados em conta em se tratando de poder político, como domínio de estratégias militares ou 
poderio bélico, fatores que não foram levados em consideração para este estudo. No entanto, 
considerando as atuais negociações do Japão com a Coreia do Norte, é possível que esses fatores 
venham a se modificar drasticamente nos próximos anos. Portanto, é possível que novos trabalhos 
venham a trazer ainda mais luz a essas questões.
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COMUNICAÇÃO ORAL – ARTES E CULTURA
ORAL COMMUNICATION   – ARTS AND CULTURE 
29/08/2018  16h50-17h10
Sala CL01(térreo) - Centro de Ensino de Línguas
Room CL01 (ground floor) - Centro de Ensino de Línguas

O JAPÃO E A MODA OCIDENTAL: INFLUÊNCIAS 
DA CULTURA E ESTÉTICA JAPONESAS 

NO VESTUÁRIO OCIDENTAL

Luiza VIEIRA 
(Senai/ Cetiqt/ GEHJA - UFF)1

   Ana Paula Lima de CARVALHO 
(Senai/ Cetiqt)2

RESUMO

Essa pesquisa destina-se a apresentar as influências da cultura e da estética nipônica 
dentro da moda ocidental, desde a alta costura até o street fashion, baseada inicialmente 
na análise da curadora Akiko Fukai, diretora e curadora-chefe do Instituto de Indumentária 
de Quioto, acerca da influência dos quimonos e das estamparias japonesas nos trabalhos 
de grandes estilistas como Madeleine Vionnet e Charles Worth. A partir dessa primeira 
análise, traça-se uma linha temporal que remonta essa influência desde o século XV, com 
as sedas japonesas e sobrevestes femininas criadas a partir do quimono, populares na 
corte francesa, até o período atual da moda, com nomes como Yohji Yamamoto, Kenzo 
Takada, Hanae Mori, dentre tantos outros estilistas japoneses que revolucionaram as 
passarelas. 

Palavras-chave: Moda. Japão. Estética. Japonismo. Alta Costura.

ABSTRACT

This research intend to present the influences of Japanese culture and aesthetics within 
western fashion, from haute couture to street fashion, based initially on the analysis of 
curator Akiko Fukai, director and chief curator of the Kyoto Clothing Institute, on influence 
of Japanese kimonos and prints in Japan in the works of great stylists like Madeleine 
Vionnet and Charles Worth. From this first analysis a time line dating back to the fifteenth 
century is traced back to the Japanese and feminine silks created from kimono, popular 
in the French court, until the current period of fashion, with names like Yohji Yamamoto, 

1  Graduanda de moda pela faculdade SENAI/CETIQT, pesquisadora de quimonos e Corte Heian. luiza.vieirarj@gmail.com.
2  Mestre em Design pela Pontifícia Universidade Católica – PUC-RJ, e docente da disciplina de Indumentária na faculdade 
Senai/ Cetiqt. aplcarvalho@gmail.com.
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Kenzo Takada, Hanae Mori among many other Japanese designers who revolutionized the 
runways.

Keywords: Fashion. Japan. Aesthetics. Japonism. Haute Couture.

1. INTRODUÇÃO

Em 1982, as passarelas da alta costura conheceram as formas geométricas e as cores 
sólidas3 de Yohji Yamamoto e Kenzo Takada4, estilistas considerados revolucionários por darem 
um novo sentido ao conceito de elegância através do estilo minimalista e geométrico de suas peças 
(SARMENTO, 2012), norteando dessa forma o trabalho de diversos outros profissionais do mundo, 
incluindo o Grupo Mineiro de Moda5, um dos pioneiros da vanguarda na moda brasileira. Todavia, 
não foi a primeira aparição da influência nipônica no cenário da moda mundial, antes mesmo de 
falarmos sobre passarelas, o pai da alta costura, Charles F. Worth, já utilizava motivos orientais em 
suas peças (FUKAI,1996), e mesmo antes, é possível observar a introdução não só do quimono, mas 
como da própria visão cultural e artística do povo japonês dentro da sociedade Ocidental (De Mente, 
2006), uma contribuição rica e que muitas vezes é ignorada nos estudos acadêmicos de Indumentária. 
A peça mais antiga que se tem registros já feita sob a influência japonesa é o robe à la polonaise 
que consiste numa sobre veste do século XV, amplamente usada por Madame Pompadour, que na 
parte de trás possuía um laço ou nó que remetia ao obi usado pelas mulheres japonesas na Era Edo. 
Apesar de seguir a convenção europeia da época, a inspiração era clara e inclusive defendida pela 
Marquesa, que era frequentemente vista com peças que remetiam a culturas orientais (OLIVEIRA, 
2013; NERY, 2003). 

A partir daí, cria-se uma linha temporal através dos movimentos artísticos e culturais que 
“beberam” da fonte da estética e cultura nipônica para criar novos designs de roupas e acessórios, 
além de ressignificar o uso de peças tradicionais japonesas. Dessa maneira, é possível responder a 
seguinte questão: Desde quando o Japão tem influenciado a moda ocidental e quão significativa foi 
essa influência?

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

O fenômeno da moda se alimenta da busca cíclica pela novidade, sem que esse conceito 
de “novo” seja atrelado à ideia de progresso ou evolução (SVENDSEN, 2010). E é em busca dessa 
originalidade que, já no século XVIII, a adoção de acessórios, estampas e tecidos orientais, além de 
modelos de sobrevestes inspirados em quimonos da Era Edo, foram defendidos por Madame de 
Pompadour e suas correlacionadas (OLIVEIRA, 2013) na corte de Luís XV. Após a Revolução Francesa, 

3  Yamamoto ficou famoso por sempre criar looks com apenas uma única cor em todas as peças, variando entre preto, branco, 
preto e branco e azul escuro.
4  Kenzo se destacou pelas combinações de contrastes entre cores fortes como azul royal, vermelho, amarelo ouro, rosa 
choque e verde.
5  Cooperativa formada por pequenas marcas de Minas Gerais nos anos 80. As marcas que originalmente formaram o grupo 
são: Artimanha, Allegra, Art Man, Bárbara Bela, Comédia, Femme Fatale, Frizon, Patachou, Pitti e Straccio.  

SESSÃO DE COMUNICAÇÃO ORAL - RESUMOS



12th International Congress of Japanese Studies in Brazil
25th Brazilian Meeting of University Professors of Japanese Language, Literature and Culture 

o Japão volta a ser o pivô da moda no século XIX ao fim do período do Sakoku6 e a retomada das 
relações políticas e comerciais com a Europa; a partir desse período, influenciou diversos estilistas e 
designers através dos anos - incluindo o próprio “Pai da Alta Costura” Charles F. Worth (FUKAI, 1996). 
Colunas de moda como a da revista americana Table Talk exprimem uma verdadeira admiração pela 
delicadeza e elegância dos quimonos japoneses, chegando à incentivarem o uso como no artigo a 
seguir: “Every fashionable hostess who will pour tea through the spring’s sunny afternoons, will ache 
to possess a kimono after she has once noticed its graceful proportions setting off the figure of one 
of her sisters. (FORNEY, 1893).

Até a metade do século XX, o Japão foi fonte de inspiração por si só, o que muda a partir 
dos anos 1980, com a chegada dos primeiros estilistas japoneses nas passarelas ocidentais 
(Yohji Yamamoto, Rei Kawakubo7, Kenzo Takada e etc.) com seus estilos que uniam arte, moda e 
minimalismo numa mesma conjuntura, trazendo peças e conceitos inéditos8 para as passarelas da 
época. (SARMENTO, 2012; ANDRADE, 2011).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através da análise de documentos, modelagens, fotos e entrevistas, é possível perceber que 
o Japão já é uma fonte de inspiração significativa para a moda ocidental desde os primórdios da 
mesma. A curadora Akiko Fukai, em seu artigo, ainda nos elucida sobre estilistas contemporâneos 
que até hoje utilizam as roupas tradicionais japonesas ou o conceito do minimalismo japonês em suas 
obras, tornando a estética japonesa uma das fontes estrangeiras mais antigas, de maior inspiração, e 
importantes na história da moda. 
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KAWAII: DO JAPÃO PARA O MUNDO
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RESUMO

Entre os conceitos importados do Japão para o mundo, kawaii é um dos que mais ganhou 
destaque nos últimos anos, chegando a lugares nunca antes imaginados e ganhando 
seguidores por todo o globo. Fazendo parte, inclusive, da ideologia Cool Japan, desenvolvida 
e reproduzida mundialmente pelo Governo Japonês. O kawaii é entendido e disseminado, 
na maior parte das vezes, de maneira simples e rasa, como fofo. A tradução como fofo 
não está errada, entretanto, não é capaz de conter todo o significado e força que o termo 
carrega. Tal definição simplista aparece, ora por ingenuidade e falta de conhecimento 
aprofundado, ora por razões políticas e questões de poder. Por isso, dizer que o kawaii 
significa apenas fofo apresenta não apenas perdas semânticas, mas também riscos de 
negligenciar todas as permutas, a complexidade de significados, e história por trás do 
termo, além de reproduzir discursos vazios de julgamento crítico. A história deste conceito 
estético envolve questões de gênero, cultura e estética dentro da sociedade japonesa. 
Desta forma, através da contextualização e apresentação de um panorama histórico social 
do termo, o presente artigo tem como objetivo apresentar uma visão mais aprofundada 
dos significados de kawaii e seu desenvolvimento através dos anos, na tentativa de ampliar 
as possibilidades e servir de base para análises mais críticas a respeito do tema.

Palavras-chave: Kawaii. Japão. Sociedade. Globalização. Mulheres.

ABSTRACT

Among the concepts imported from Japan to the world, kawaii is one of the most prominent 
in recent years, reaching places never before imagined and gaining followers across the 
globe. Also part of the “Cool Japan” ideology developed and reproduced worldwide by the 
Japanese Government, kawaii is understood and disseminated, in most cases, in a simple 
and flat way as cute. The translation as cute is not wrong, however, it is not able to contain 
all the meaning and power that the term carries. Such a simplistic definition appears, 
sometimes through naivety and lack of in-depth knowledge, sometimes for political 

1  Mestranda no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Estudos de Linguagens (POSLING) do Centro Federal de 
Educação Tecnológica de Minas Gerais – CEFET-MG. Formada em Design de Moda com Formação Complementar em Artes Plásticas 
pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). anninha2602@gmail.com
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reasons and questions of power. Therefore, to say that kawaii means just cute presents 
not only semantic losses, but also risks of neglecting all the permutations, the complexity 
of meanings and the history behind the term, besides reproduce empty discourses, without 
any critical judgment. The history of this aesthetic concept involves questions of gender, 
culture and aesthetics within Japanese society. Thus, through the contextualization and 
presentation of a historical social panorama of the term, this article aims to present a 
deeper insight into the meanings of kawaii and its development over the years, in an 
attempt to expand the possibilities and serve as a basis for more critical analysis on the 
subject.

Keywords: Kawaii. Japan. Society. Globalization. Women.

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos 30 anos, o kawaii atravessou os mares e fez fãs no mundo inteiro. Takamasa 
Sakurai (2009), em Sekai kawaii kakumei: naze kanojotachi ha “nihonjin ni naritai” to yobu no 
ka (Revolução Mundial do Kawaii: Por que as garotas dizem: quero virar japonesa?”2), discute o 
desenvolvimento do kawaii no mundo, apresentando exemplos de sua apropriação em diversos 
países. De Paris a Düsseldorf, garotas e mulheres desejam se tornar japonesas e tentam se aproximar 
do sonho kawaii. Mas o que é esse sonho? 

Definir o kawaii é um trabalho complexo, uma vez que mesmo que o termo se defina como 
fofo, a palavra tem um significado semântico muito mais abrangente que o “fofo” do português. 
Sua definição envolve conceitos como infância, juventude, fragilidade, e até mesmo dó.  Segundo 
Inuhiko Yomota (2013, p. 29), é provável que tudo tenha começado na Era Heian com Makura no 
Sōshi (O Livro do Travesseiro), de Sei Shōnagon. Nesta época, aparecendo como utsukushi3, que, 
mais que simplesmente bonito, tinha significado e uso muito próximo ao atual kawaii. Aparecendo 
novamente, no Konjaku Monogatarishū (Antologia de Contos do Passado), uma coleção de 31 
volumes de estórias escritas no final do período Heian, como kahayushi, e estava ligado ao estado 
de rubor, envergonhamento que avermelha a face. 

O termo se desenvolveu no decorrer dos anos, e é possível observar que a história do kawaii 
não é tão recente e simples como se imagina. Os estudos a respeito do mesmo, em língua portuguesa, 
são escassos. Assim, o presente artigo tem como objetivo apresentar uma visão mais aprofundada 
dos significados do termo e seu desenvolvimento através dos anos. Para isso, usaremos como aporte 
histórico/ teórico, os textos de Inuhiko Yomota,  Reiko Koga e Rea Amit. Para as questões a respeito 
do kawaii fora do Japão, os autores escolhidos foram Takamasa Sakurai e Masafumi Moden. Por 
último, para a abordagem crítica, os escritos de Sharon Kinsella, Laura Miller, Ernani Ota e Yamamoto 
Hiromichi foram usados. Buscando como resultado, servir de base para trabalhos futuros, e ampliar 
as possibilidades para análises mais críticas a respeito do tema no Brasil.

2  Tradução livre
3 Yomota (2013, p. 31)「 うつくし」, quando escrito em kanji:「美し」ou「愛し」. E o que conhecemos hoje como 
「美しい・うつくしい」era,  naquela época「くたし」.
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2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Segundo Ota (2011, p. 104), o discurso que conhecemos a respeito de uma “cultura japonesa 
milenar” é, na verdade, uma construção política e de dominação que começou a ser criada à partir 
da Era Meiji. Algo parecido aconteceu com o kawaii em anos mais recentes. Em Cute Masquerade 
and the Pimping of Japan, Laura Miller mostra como o conceito de kawaii que se espalhou para o 
mundo, conceito este que é o mesmo utilizado pelo Cool Japan, é uma construção que confunde e 
leva a um entendimento vazio da estética, sem a perspectiva de gênero ou sua expressão na cultura 
feminina. 

Ainda segundo Miller (2011, p. 25), kawaii é usado com frequência para descrever ou 
caracterizar a maior parte da cultura japonesa de consumo em massa. O que, por um lado, não 
está errado como apresenta Sharon Kinsella (1995) em Cuties in Japan, por outro, usar o termo de 
maneira impensada elimina o reconhecimento da ação feminina na construção e modelagem do 
mesmo. Como Miller (2011, p. 26) deixa claro, é preciso perguntar por que aspectos mais complexos 
e “indecorosos” dessa estética, assim como as suas formas mais extremas ou mesmo o anti-kawaii, 
são negligenciados com frequência. A escolha por um kawaii “simples” e raso parece ser uma escolha 
política que contém formas de dominação e poder, que banaliza a cultura feminina ligada ao termo. 
Por isso, a necessidade de aprofundamento teórico e pensamento crítico a respeito do mesmo. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O kawaii se espalhou pelo globo e se difundiu como um termo de subcultura. Mas suas 
origens vão desde O livro do Travesseiro, passando pelo kabuki no período Edo, literatura popular, 
e escritores como Dazai Osamu. O seu significado abrange desde objetos pequenos, coisas frágeis, 
alusões ao coquetismo, o sentimento de necessidade de proteger alguém, e, inclusive, a luta e o 
papel da mulher na sociedade. Todos eles ajudaram a criar a estética atual. É possível perceber 
na sociedade capitalista da segunda metade do século XX, um enorme crescimento na produção 
industrial do kawaii. Essa relação com o mercado e as questões políticas que rodeiam o tema não 
podem ser negligenciadas, caso contrário, corre-se o risco de reforçar discursos vazios de significado 
e ignorar, principalmente, o papel da mulher como agente constante neste processo.   
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RELATOS DE COSPLAYERS EM RELAÇÃO AO 
PROCESSO DA ARTE DE SE FANTASIAR 

Roberta Helena Costa CHAHINI 
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Thelma Helena Costa CHAHINI 
(Universidade Federal do Maranhão)2

RESUMO

Cosplay é a junção das palavras costume (traje, fantasia) e roleplay (brincadeira, 
interpretação). Representa um hobby que consiste em fantasiar-se de personagens, 
geralmente de quadrinhos, games e desenhos animados japoneses. Cosplayers são pessoas 
que se vestem em eventos e em concursos para a melhor interpretação do personagem, 
roupa e etc. Este estudo tem por objetivo investigar o que pensam e como agem os 
participantes do universo Cosplay em relação ao processo da arte de se fantasiar. No total, 
fizeram parte da pesquisa 14 participantes que frequentam os eventos de Cosplay em 
São Luís do Maranhão. Os instrumentos de coleta de dados compreenderam entrevistas 
semiestruturadas, realizadas por meio de um roteiro contendo sete perguntas. Os dados 
apontam à questão de que as pessoas consideradas Cosplayers buscam uma identidade 
social e cultural japonesa por se sentirem influenciadas pelas tecnologias da informação 
e da comunicação do mundo globalizado, bem como, por sentirem necessidade de fazer 
parte de certos grupos e por eles serem aceitos.

Palavras-chave: Cultura Japonesa. Universo Cosplay. Cosplayers. Mangás. Animes.

ABSTRACT

Cosplay (コスプレ) is a contraction of two English words – costume and role-play. It 
represents hobby, activity or practice of dressing and pretend to be a character from a 
fiction work (such as a comic book, video game, especially from Japanese genres of manga 
(漫画) and anime (アニメ) – animation. Cosplayers dress up at events and contests 
in order to role play characters, show their clothes, etc. This study aims to investigate 

1  Graduada em Design. Estudante de Teatro. robertachahini@outlook.com
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what cosplay universe participants think and act in relation to art process of wearing 
costumes. 14 people who participate in Cosplay events in São Luís do Maranhão were 
interviewed. The tools to collect data are semi-structured interviews, accomplished by 
means of a script containing seven questions. The data point out the subject matter that 
who consider themselves as Cosplayers search for a social and cultural identity because 
they are influenced by information technology and communication from globalized world, 
as well as they feel the necessity of taking part in certain groups and fell accepted.

Keywords: Japanese culture. Cosplay. Cosplayers. Mangas. Animes

1. INTRODUÇÃO

Várias pessoas sofrem influências direta e indireta do fenômeno globalização, pois, de 
acordo com Woodward (2000, p. 20) esta “envolve uma interação entre fatores econômicos e 
culturais, causando mudanças nos padrões de produção e consumo, as quais, por sua vez, produzem 
identidades novas e globalizadas”. Sobre as influências culturais, Befu (2003) esclarece que o termo 
japonização e/ ou niponização se refere à entrada da cultura japonesa em vários países.

Faz-se importante informar que Cosplay é a composição das palavras costume (traje, 
fantasia) e roleplay (brincadeira, interpretação). Representa um hobby que consiste em fantasiar-se 
de personagens, geralmente de quadrinhos, games e desenhos animados japoneses. E Cosplayers 
são pessoas que se vestem em eventos e concursos para a melhor interpretação da personagem, 
roupa e etc. Os Cosplay mais bem feitos, em sua maioria, encontram-se no Japão. É importante 
refletir com Arrabal (2014) que, ao informar que mesmo o grande público considerando Cosplay 
como sinônimo de diversão e fetiche, há pesquisadores que optaram por realizar estudos científicos 
sobre o assunto. 

Diante do exposto, esclarece-se que, o interesse por este estudo ocorre pelo motivo de 
querer compreender essa realidade que envolve várias pessoas, de variadas classes sociais e faixa 
etárias e, que fazem parte do Universo Cosplay, bem como trazer visibilidade para a relevância da 
cultura japonesa ao Universo Cosplay em São Luís/ MA. Concorda-se com Arrabal (2014, p. 1) quando 
o autor ressalta que “na ciência, as imagens em si não representam conceitos, mas no universo 
cosplay, a caracterização imagética de personagens da cultura mundial pode revelar vários sentidos 
sob distintos olhares”. E é sobre esses “distintos olhares” que a relevância social e científica desse 
estudo se dá, além de compreender as relações sociais que se estabelecem nesse universo, trazer 
visibilidade para o universo cosplay em relação a aplicação do design, para que futuras pesquisas 
sejam realizadas nessa área.

Nesse contexto, questiona-se: o que pensam e como agem os participantes do Universo 
Cosplay em relação ao processo da arte de se fantasiar? Tendo como hipótese que as pessoas que 
são consideradas cosplayers, buscam uma identidade social e cultural japonesa por se sentirem 
influenciadas pelas tecnologias da informação e da comunicação do mundo globalizado, bem como, 
por sentirem necessidades de fazer parte de certos grupos e por eles serem aceitos. Para dar conta 
de responder ao problema levantado, elencou-se como objetivo primário investigar o que pensam 
e como agem os participantes do Universo Cosplay em relação ao processo da arte de se fantasiar.
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Os objetivos secundários compreenderam conhecer o Universo Cosplay; mapear os eventos 
de Cosplay em São Luís; observar o processo dos eventos de Cosplay em São Luís; identificar os 
participantes dos eventos de Cosplay em São Luís; conhecer a percepção dos participantes dos 
eventos de Cosplay em relação ao envolvimento com o processo da arte de se fantasiar; verificar 
como agem os participantes do Universo Cosplay em relação a arte de se fantasiar; descrever 
possíveis sugestões dos participantes do Universo Cosplay em relação a arte de se fantasiar.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Dentre os 14 participantes neste estudo, sete pertencem ao sexo feminino e sete ao 
masculino, com faixa etária de 12 a 27 anos. Dentre esses, um encontrava-se cursando o 9º ano 
do ensino fundamental, cinco possuíam apenas o ensino médio e oito estavam cursando o ensino 
superior. Um é professor de Inglês, um é corretor de imóveis, um é ator e programador, um é 
profissional liberal, e os demais, estudantes. Quando foram questionados sobre o que os motivava a 
participar dos eventos de Cosplayers, os relatos revelam que a maior motivação, além de encontrar 
pessoas que compartilham os mesmos ideais e objetivos, bem como fazer amizades e se divertir, 
é o reconhecimento do público que frequenta o evento, de que o Cosplay apresentado é digno de 
receber prêmios e elogios, que contribuem para o reconhecimento do empenho do Cosplayer, para 
sua valorização no meio, elevando o seu status e autoestima entre seus pares.

Os dados convergem com os encontrados por Coelho Junior e Silva (2007) e com os de 
Barboza e Silva (2013) ao constatarem em suas pesquisas que os Cosplayers buscam por diversão e 
encontro com os amigos, satisfação pessoal, identificação social com determinado grupo, bem como 
pela busca do reconhecimento por seus pares. Convergem, também, com os encontrados por Nunes 
et al (2015) ao relatarem o universo cosplay presente na região sudeste do Brasil e as culturas juvenis 
com suas formas de resistência ao cotidiano materializadas em performances constituídas pelo 
prazer de encenar. Nesse sentido, se faz importante citar Barboza e Silva (2013), quando enfatizam 
que há uma geração extremamente globalizada que abraça estéticas, gostos e comportamentos, 
influenciados pela cultura pop produzida no Japão.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Percebe-se a comprovação da hipótese levantada, visto que os dados apontam à questão 
de que as pessoas consideradas Cosplayers buscam identidade social e cultural japonesa, por se 
sentirem influenciadas pelas tecnologias da informação e da comunicação do mundo globalizado, 
bem como por sentirem necessidades de fazer parte de certos grupos e por eles serem aceitos.
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グローバル化社会における日本の若者文化
の発展と危機マンガやアニメを中心に

ON THE DEVELOPMENT AND CRISIS OF MANGA AND ANIME IN GLOBAL SOCIETY 
DESENVOLVIMENTO E CRISE DA CULTURA JOVEM JAPONESA EM UMA SOCIEDADE 

GLOBALIZADA, CENTRADA NOS “MANGÁS” (QUADRINHOS) E “ANIMES” (ANIMAÇÕES)

Yoko KINO 
(Toyo University)1

ABSTRACT

Since the 1980’s, young people who love Japanese manga and anime have increased in 
France and Brazil. Manga and Anime are coming established as the ninth art. French and 
Brazilians who were familiar with Anime as TV programs spread their interest to Manga. 
And young foreigners even Nikkei who learns Japanese through manga has also increased. 
Today, more and more people read Manga or watch Anime on the Internet both in Japan 
and abroad. It is convenient for raising awareness of Manga and Anime, but intellectual 
property rights are often infringed.

Keywords: Keyword Globalisation. Japanese Culture.Manga. 9th Art. Japonisme

1. はじめに

　1980年代からフランスを中心に欧州、ブラジルを中心に南米で日本のアニメやマ

ンガを愛好する若者が増え、ひとつの文化として定着しつつある。浮世絵に象徴されるジ

ャポニスムを印象派に結晶化させたフランスと世界最大の日系コミュニティを有する親日

国ブラジルにおいて日本のマンガやアニメに代表される第9芸術は積極的に受容されもは

やブームとはいえない様相を呈している。こうした日本発の若者文化が有する普遍性と特

殊性を明らかにするとともに、グローバル化が進展する現代社会において、とりわけ、イ

ンターネットの普及によって広がりを見せる現象の光と影を指摘することを目的とする。

1 紀　葉子－東洋大学   社会学博士、kino@toyo.jp
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2. 分析結果と考察

報告者はフランスやブラジルの日本文化関連の現地イベントで参与観察および調査

紙を用いての会場調査を実施してきた。フランスでもブラジルでも、マンガやアニメを中

心にした文化イベントに熱狂的な若者が多数集まること、また、こうした若者の中からマ

ンガ作品や関連グッズを自ら製作することを試みるものが登場している。ただ単にマンガ

やアニメを受動的に楽しむだけでなく、創作意欲に火をつけることができる点に、マンガ

やアニメの第９芸術としての普遍的な可能性がみて取れる。マンガの形式を習得し、自ら

もまた作品を製作する主体となる。日本で数多くのユニークな作品群が作られ続ける背景

には、読者が作者に転換するハードルが油彩画や小説よりも低いことがあげられる。作品

に描かれた世界観の多くは（一部の歴史に忠実な物語などを除き）若者の憧れや不安を具

象化したものであり、若者を非日常に誘う装置としてマンガやアニメをみた場合、その背

景として世界的な経済不況があることも指摘できよう。

フランスではOECDの「雇用アウトルック2013」によると25歳以下の若年層の失業

率は26.2％と４人に一人は仕事からあぶれている。また、新興国ブラジルにおいても大学

の大衆化と相まって若年層の失業は深刻な状況である。2013年７月のIBGEの月間報告によ

ると、18歳から24歳までの若年層の失業率は５月には13.6％であったものが６月には14.1

％と上昇している。2014年度まで報告者が継続的に実施してきたフランスでの調査による

と、マンガやアニメに関する店が大学街に多かったことから所得階層の高いスノッブな趣

味という人口に膾炙した通説とは逆に、必ずしも経済的には恵まれていない階層に愛好家

が増えていることは明らかである2。経済のグローバリズムが進行する今日の社会で一人

前の「おとな」になることは容易ではなく、経済的な自立を阻まれた若者の生きにくさは

世界共通の課題でもあり、今日の若者は若者であることを強いられているとしても過言で

はないだろう。こうした世代に若者文化の新しい形式を与えたのが日本のマンガやアニメ

である3。昨今のフランスやブラジルで翻訳出版されるマンガの傾向としてファンタジー

色の濃いものが増えていることがあるが、こうした作品群は若者にとっては厳しい現実を

暫しの間、忘れさせてくれるものであるのかもしれない。こどもを対象にした童話とは異

なり、ジュヴナイルフィクションの歴史は浅く作品群も限定的であるところへ日本のマン

ガやアニメが入り込んだともいえよう。ジュヴナイルフィクションに関して日本では独自

に発展を遂げた傾向が顕著であり、大人向けの小説との差異化を図る「ライトノベル」4

がジャンルとして確立している。ライトノベルと極めて緊密な関係にあるマンガやアニメ

が作品の多様性と完成度を補完し合っており、若者を対象とした作品群の豊かな土壌とな

っている。若者が接近しやすい作品群を作り上げる土壌を醸成したことに日本文化の特殊

性が認められよう。

こうした特殊な日本文化ではあるが、受容し愛好する層には普遍的な傾向性が明ら

である。が、その一方で、フランスとブラジルのイベントに参加して大きな違いとして認

識される傾向として、フランスではマンガの新作が翻訳出版されるのを待ちかねて大量に

2 拙著（2010）および（2012）

3 拙著（2014）

4 和製英語であるlight novelというジャンルは小説というほど重くはない軽い読み物を含意しているようだが、
明確な定義はない。私小説が独自に発展した日本の小説の重さに比して会話を中心に展開してゆく作品群は読みやすい
ものが多い。アニメ化もされ世界的な人気を博した「涼宮ハルヒの憂鬱」シリーズの次のように始まる冒頭はライトノ
ベルの世界を端的に表現していると言えるかもしれない。「俺が朝目覚めて夜眠るまでのこのフツーな世界に比べて、
アニメ的特撮的マンガ的物語の中に描かれる世界の、なんと魅力的なことだろう。俺もこんな世界に生まれたかった！
」
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購入してゆくマニアが少なくないにもかかわらず、ブラジルではそのような姿をみること

は稀であるばかりかそもそもマンガの翻訳出版が低調なことが指摘される。この傾向はイ

ベント会場のみならず書店においても同様で、ブラジルではフランスほど多くの翻訳マン

ガを目にすることはない。これはマンガを購入できるだけの経済的な余裕があるか否かだ

けではなく、そもそもマンガに限らず書籍を読む習慣が身に付いているかどうかによると

ころが大きいのではないかと推察される。マンガを読むということはただ絵を眺めるだけ

ではなく、コマを追って物語の解釈を進めてゆくことであり、そもそも本を読むという習

慣がなければマンガを読むことも容易ではない。ブラジルではフランスに比して本を読む

という「ハビトゥス（habitus:身体化された社会的に獲得された性向）」を形成する機会

が充実しておらず、裾野の形成がフランスほど広くないことが、翻訳マンガの作品数や出

版社の数の少なさとして表れている。

また、フランスとブラジルとの大きな違いのひとつとしてブラジル社会には日系

コミュニティが形成されていることがあげられる。日本語の習得は日系人にとっては自ら

のアイデンティティにもつながる重要な課題であった。しかしながら、送出国である日本

が日本語教育の熱意を欠く中、日系コミュニティで第２次世界大戦時の障害を乗り越えて

継承されてきた日本語教育とマンガの関係は必ずしも相互補完的なものではなかった。マ

ンガの日本語はまさに生きた言語であり、コロニアの日本語教師にとって望ましくない表

現が少なくないのみならず、戦後の新しい表現を含むものである。マンガで日本語を学ぶ

ということは、日本語を通して古き良き日本の文化を守ろうとしている日本語教師にとっ

ては眉をひそめるものであったことは想像に難くない。2012年に報告者がインタビューを

した高齢の日本語教師は、日本語を通して日本の秩序を重んじる姿勢をも習得させること

を目標とする教師であった。武道のように礼に始まり礼に終わる教育を心がける彼にとっ

て、マンガの中で用いられる日本語表現が望ましくないものであったことはいうまでもな

い。が、皮肉なことに、彼の教室に通うきっかけを与えているものこそがマンガでもあっ

た。授業が終わった後、黒板にマンガ風の絵を書き始める女の子を見つめる彼の眼差しは

複雑なものであった。ドイツ系の移民がGoethe-institutで、イタリア系の移民がSocieta 

Dante Alighieriで送出国の言語や文化を学ぶことができる一方で、日本がそれに相当す

る組織的なバックアップをコロニアに提供することはなかったとしても過言ではない。日

系コロニアが日本語教育を続けて行く上でマンガが組織的に果たした役割は大きなもので

はなくマンガは私的な教材であったといえよう。ブラジル社会において数少ない中間層を

形成し教育熱心な日系人だからこそ、マンガを読むことを通して日本語を私的に学ぶこと

も可能であった。継承言語として日本語の教育が容易ではない一方で、マンガの登場は日

系人はもとより非日系人にも日本語ならびに日本文化への関心を募らせる文化使節となっ

たのである。

マンガの翻訳出版においてフランスとブラジルには違いがあると指摘したが、紙を

媒体とする出版の形式そのものの変化もあわせて考える必要があるだろう。フランスにせ

よブラジルにせよ、所得階層が高くない若者であってもマンガやアニメを楽しむ方法が普

及している。電脳空間に所蔵されているマンガやアニメの視聴である。日本のテレビ局で

放映されたアニメ作品に字幕をつけて即座にネット上にあげる「サービス」は、知的所有

権の侵害を指摘されながらも、取り締まることが容易ではない。これはブラジルやフラン

スに限ったことではなく、日本においても同様であり、マンガ作品の無料閲覧が若者の間

に広く浸透しつつある。こうした傾向は多くの人々からの認知を得るという意味では有益

であるものの、プロフェッショナルとしての仕事の遂行には大きな障害となっている。

全国出版協会の統計資料によるとマンガ市場は1995年をピークに年々減少してお
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り、その象徴的な存在が集英社の週刊「少年ジャンプ」である。1995年の3-4合併号が653

万部でギネスブックにその記録が刻まれて以降、減少を続け、2017年には200万部を割り

込んでしまった。1995年はジャンプ黄金期ともいわれ、現在でも世界中に愛読者がいるこ

とでしられている「ドラゴンボール」や「スラムダンク」が連載されていた時期である

が、それらの連載が終わったというだけでは説明のつかない急落ぶりの背景にはインター

ネットの普及が考えられる。実際、紙媒体のマンガ雑誌の売り上げが減少を続ける一方

で、電子マンガの売り上げは伸びており、紙媒体と電子媒体を合わせれば、マンガの売り

上げはプラスで推移している。しかしながら、この電子マンガの中には対価を支払われな

いままに流通している海賊版も多く存在し、漫画家の生活を脅かしかねない状況になって

いる。日本漫画家協会は「このままの状態が続けば、日本のいろいろな文化が体力を削ら

れてしまい、ついには滅びてしまうことでしょう」5と警鐘を鳴らしている。インターネ

ットは作品を紙媒体以上に広げてくれるのみならず、紙媒体よりも容易に作品を読むこと

ができるという利便性を有している。しかしながら、その利便性と引き換えに優秀な作品

群を失うことになってしまうならば、「誇るべき日本の文化」としての地位をようやく獲

得しつつあるマンガの衰退を招きかねないのである。インターネットは諸刃の剣であり、

普及の局面においては時間的空間的制約を超えて広がりをみせる便利なツールであるが、

第9芸術の新たな担い手となるべき新芽を摘む可能性もまた否定できない。今でこそCool 

Japanとして世界中の若者世代にアピールする力を持っているとしてもその継続性を危う

くする危険性をインターネットは同時に有しているのである。

3.結論

ミネルバのフクロウは黄昏時に飛び立つという。ハリウッドで映画化されたり、作

品の中に描かれている風景をみるためのツアーが企画されたりするような力をもった作品

群が掲載されていたジャンプ黄金時代の黄昏に日本の文化としてマンガは評価を高めつつ

ある。世界中の若者に人気の渋谷のスクランブル交差点であるが、渋谷が若者の文化の中

心として一際輝いていたのは90年代のまさにジャンプ黄金期である。日本発のユニークな

文化を萎ませることなく咲かせ続けることができるかどうかが問われているといえよう。

参考文献
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5  拙著（2014）
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RESUMO

O trabalho é resultado da pesquisa das autoras, sobre o próprio processo de produção 
artística. O problema da pesquisa surgiu da dificuldade de explicitar textualmente a sua 
poética. A pesquisa partiu das pinturas realizadas com a apropriação da tinta Sumi (termo 
que designa a tinta conhecida no Brasil como “nanquim em barra”). Sendo uma das autoras, 
brasileira, neta de japoneses, constatou a forte influência de suas raízes orientais tanto no 
seu modo de ser e pensar, quanto na forma de produzir as pinturas. E, ao desenvolver-se 
em terras brasileiras, esta arte recebe a influência das condições locais, onde absorve a 
sua seiva. As autoras abordam, inclusive, sobre a diferença na estrutura linguística, para 
contextualizar as suas formas de produção. Após compreender o seu modo de produzir, 
com utilização da tinta Sumi, as autoras continuam a pesquisa, mantendo o conceito e sua 
aplicação em outros materiais plásticos. 

Palavras-chave: Poéticas visuais. Arte. Sumi. Japonesidade.

ABSTRACT

The research is about the process of artistic production itself. The problem of the research 
arose from the difficulty of explaining poetics. The research was based on the paintings 
made with the appropriation of the Sumi ink, the ink stone. Being one of the authors, 
Brazilian, granddaughter of Japanese, she verified the strong influence of Japanese culture 
in the way to produce paintings. When developed in Brazilian lands, this art receives the 
influence of local conditions, where it absorbs its sap. For textual elaboration, the authors 
tried to address even on the difference in linguistic structure, to contextualize its form 
of production. After understanding their way of producing, using Sumi ink, the authors 
continues the research keeping the concept and its application in other plastic materials.

Keywords: Visual poetics. Art. Sumi. Japanese.

1  Especialista em Poéticas Visuais pela Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR), Campus I. Área de estudo: Artes Visuais.  
Email: ryonnoda@gmail.com.
2  Professora Doutora Sandra Borsoi – UEPG (Universidade Estadual de Ponta Grossa).
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1. INTRODUÇÃO

O escopo desta pesquisa em Poéticas Visuais é elaborar uma reflexão teórica, a respeito 
do processo de produção artística das próprias autoras, com a tinta de origem japonesa, sumi3. 
Este objetivo foi, obstinadamente, estipulado pelas autoras porque estavam insatisfeitas com as 
tentativas anteriores para apresentar os seus trabalhos. Um processo que pode ser descrito de forma 
muito simples, se levar em conta apenas a questão técnica. Porém, faltava ressaltar a questão da 
concentração, do estado meditativo, como elemento preponderante nesta manifestação artística. 
Um aspecto que se torna mais significativo se contextualizado no olhar oriental.

Não se trata apenas de uma descrição a respeito da técnica. Uma abordagem teórica 
condizente com o processo exigia mais, bem mais. Foi necessária uma revisão pessoal, situar no 
tempo e no espaço, em relação à ancestralidade e à territorialidade. Primeiro como indivíduo depois 
como artista. E como artistas pesquisadoras, situar o processo artístico.

Foi com o apoio do texto de Gaston Bachelard (1989), sobre o valor da casa natal, que a 
presença maciça das raízes japonesas se tornou evidente. Em praticamente todos os cômodos 
da“casa”, tanto emocional quanto física. 

A infância é certamente maior que a realidade. Para explicar, pela vida afora, nossa atração pela 
casa natal, o sonho é mais poderoso que o pensamento. São os poderes do inconsciente que fixam 
as lembranças mais distantes […]. É no plano de devaneio e não no plano dos fatos que a infância 
permanece viva em nós e poeticamente útil. (BACHELARD, 1989, p. 35).

O fato de uma das autoras ser da terceira geração passava um sentimento de distância, 
em relação ao “ser japonês”. Havia sim a apropriação de um material bastante tradicional, a tinta 
sumi. Porém, poderia haver alguma aproximação no “modo” de fazer a pintura não parecia ser algo 
viável. O que se percebia era apenas a incompatibilidade com o modo de pensar o fazer, quando se 
levantava questões sobre o planejamento da pintura. Sobre o uso de esboços, por exemplo, como 
explicar a inexistência deles, sem que isso configurasse falta de responsabilidade ou compromisso 
com trabalho realizado. Procedimento este que encontra abrigo e amparo, se contextualizado da 
cultura oriental.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

No capítulo “Problematização e pressupostos metodológicos”, ressalta-se o valor do texto 
para o artista. Quando, para o artista,  os escritos ultrapassam a questão de ser um requisito 
acadêmico, para se tornarem instrumentos interindependentes na gênese do trabalho de arte (REY, 
2008).

Um elemento importante, para esta análise, foi considerar que a utilização de um material 
tão tradicional como a tinta sumi, por si já evoca a cultura oriental. Tratar da cultura oriental no 
ocidente enfrenta algumas dificuldades, entre elas, a própria estrutura de linguagem. Procura-se 
apresentar também a linguagem desta escrita, para abordar o tema deste trabalho, recorrendo à 
linguagem metafórica.

3  Tinta produzida com fuligem de material vegetal ou mineral, que perfaz as tonalidades de preto e cinza. (OKANO, 2013).
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O capítulo “As raízes e a seiva” trata do entendimento da artista como um indivíduo, 
descendente de japoneses. Para compreender melhor a sua produção artística, foi necessário 
ressignificar o quanto havia, ainda, de “japonesidade” no seu modo de ser. Nascida no Brasil, sem 
maiores intimidades com o país de seus ancestrais, refletir sobre os valores fenomenológicos da 
“casa natal” foi determinante para saber situar o seu “fazer” artístico.

Em “Caminhos e descaminhos”, os “caminhos” descrevem pontualmente aspectos 
tradicionais da pintura com a tinta sumi, a clássica arte japonesa conhecida como sumie. Um recorte 
direcionado para embasar este trabalho, e não uma revisão histórica completa sobre esta arte.

Em “Descaminhos”, é descrito com a maior exatidão possível, o ato da pintura, objetivo desta 
pesquisa. Com a livre utilização do recurso da linguagem metafórica, provavelmente excedente para 
uma linguagem acadêmica ocidental, mas essencial no modo japonês de se expressar. E de expressar 
com mais exatidão o que se pretende que seja compreendido. O objetivo é ir além das palavras, 
como no caso da citação mais longa sobre o conto da Harpa domada, de Kakuzo Okakura, em O livro 
do chá, escrito em 1906. A ideia é acompanhar o fluxo e a fluidez.

No capítulo “Novos caminhos”, os resultados da pesquisa e conceitos aplicados em tinta 
a óleo, e tinta acrílica sobre tela, apontam para novas possibilidades. Uma vez compreendido o 
processo, foi possível experienciá-lo em outros materiais plásticos, diferentes da tinta sumi sobre o 
papel.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Optar por escrever este trabalho, com o foco de elucidar teoricamente o processo de produção 
artística, foi uma escolha assertiva. A principal inquietude, enquanto artista, era não ter clareza para 
apresentar o processo artístico. Desvendar o caminho percorrido descortina novos horizontes. 

Ao iniciar os estudos em Poéticas Visuais, buscávamos elaborar um discurso sobre o nosso 
trabalho, que fosse minimamente compatível ao processo realizado. A pesquisa trouxe duas 
importantes questões, interligadas, e não cogitadas antes. Uma delas foi constatar a magnitude com 
que as raízes japonesas estão presentes no nosso modo de ser, pensar e sentir, e por consequência, 
em toda a produção artística. A outra questão foi entender a necessidade de contextualizar 
culturalmente, até na própria linguagem, para perceber que o texto realmente cumpre a função de 
apresentar, e ambientar, o processo de produção das pinturas.
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[清水の冠者物語]-SHIMIZU NO KANJA MONOGATARI: 
UMA ANÁLISE VISUAL DO TEXTO E IMAGEM

 Lucas GUIMARÃES 
(UFRJ)1

Thiago CARNEIRO 
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RESUMO

Shimizu no Kanja Monogatari é uma narrativa encontrada em um dos três emakimono 
pertencentes ao acervo da Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Doado em 
1883 por Carlos de Koseritz, o emakimono, até onde temos conhecimento, ainda carece 
de análise e estudo. O presente trabalho em coautoria, e ainda em processo, tem por 
objetivo analisá-lo do ponto de vista do texto e da imagem. Para tal, revisaremos a 
bibliografia básica acerca da caligrafia de estilo kuzushiji e da história da arte clássica 
japonesa como ponto de partida, esperando obter a transcrição do texto, e uma análise 
formal e iconológica da cena de batalha presente no rolo de pintura.

Palavras-chave: Emakimono; Caligrafia japonesa; Cena de batalha; Iconografia; Samurai.

ABSTRACT

“Shimizu no Kanja Monogatari” is a narrative found in one of the three emakimono that 
belongs to Fundação Biblioteca Nacional collection. It was donated in 1883 by Carlos de 
Koseritz, the emakimono as far as we know still needs to be analyzed and studied. The 
present work in co-authorship and still in process aims to analyze the document from the 
point of view of text and image. To do that, we will review the basic bibliography about 
Kuzushiji calligraphy style and the history of Japanese classical art as a starting point, we 
hope to obtain the transcription of the text and a formal and iconological analysis of the 
battle scene present in the painting scroll.

Keywords: Emakimono. Japanese calligraphy. Battle scene. Iconography. Samurai.
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1. INTRODUÇÃO

Emakimono é uma das manifestações mais conhecidas da cultura japonesa, sendo de grande 
interesse e importância para compreensão da história da arte e cultura nipônica. Segundo Paine e 
Soper (1981), em “The Yamato-e Tradition of Narrative Scrolls”, as longas pinturas horizontais foram 
derivadas da China, e já no século VIII aparecem no Japão. Na China, os rolos de pintura foram 
utilizados para se obter a maior expressão da paisagem na arte. No Japão, o método se desenvolveu 
particularmente para ilustrar romances, histórias e biografias.

O rolo Shimizu no Kanja Monogatari, do século XVII, é o último de uma versão possivelmente 
de dois ou três volumes. Escrita em caligrafia no estilo kuzushiji, dita “desmanchada”, a narrativa se 
passa na era Kamakura (1185 - 1333) e trata da luta entre os clãs Minamoto e Taira, foi escrita pela 
primeira vez ao final da era Muromachi (1333 – 1508), conforme informações cedidas por Sonia 
Ninomiya a Paulo Herkenhoff (1997). O emakimono foi doado à Biblioteca Nacional em 1883, por 
Carlos de Koseritz, junto com outros dois rolos manuscritos, como descrito na carta a João Capistrano 
de Abreu em 27 de julho de 1883.

O trabalho tem por objetivo fazer uma análise do ponto de vista do texto e da imagem no 
rolo de pintura, intrínseca ao próprio conceito que apresenta. Por um lado, analisar a caligrafia de 
estilo kuzushiji enquanto ato artístico e, futuramente, uma possível transcrição do texto. Por outro 
lado, o trabalho busca analisar alguns aspectos da pintura clássica japonesa no que diz respeito às 
suas características formais, conceituais e iconológicas, por exemplo, a figura do samurai.

Por se tratar de uma fonte primária, nos deparamos com algumas informações divergentes 
acerca do objeto. As principais fontes secundárias que conhecemos até então são: a carta do 
doador, Carlos de Koseritz, na ocasião da doação em 1883; e um catálogo da Biblioteca Nacional 
organizado por Paulo Herkenhoff. em 1996, no qual os professores Sonia Ninomiya e Hideichi Fukuda 
contribuíram. Nesse sentido, partimos do pressuposto que trabalharemos diretamente com a fonte 
primária embasada pela bibliografia citada abaixo. 

Do ponto de vista metodológico, vamos estudar a caligrafia clássica chinesa como um 
mecanismo de comparação para analisar a caligrafia kuzushiji. Trabalharemos a escrita como um ato 
artístico, mas, ao mesmo tempo, tendo em mente a ideia, de acordo com Rafael Tadashi Miyashiro: 

A caligrafia possui uma riqueza significativa, que ajuda a traçar um entendimento dessa arte, como 
algo mais amplo, muito além de uma especialização dentro das escritas caligráficas, ou mesmo de um 
saber fragmentado dentro da cultura japonesa. (2009, p. 11)

Na análise formal da cena de batalha, contamos com o referencial teórico fornecido por 
autores como Paine e Soper em The Art and Architecture of Japan (1981), para abordar questões 
como a policromia e a composição de grupos e figuras, assim como a perspectiva da cena apresentada. 
No que diz respeito à análise iconológica, abordaremos a figura do samurai e a construção da ideia 
do mesmo enquanto herói nacional japonês, baseados principalmente na dissertação de Gabriel 
Pinto Nunes, O Bushidô na visão de Nitobe: a construção de uma identidade nacional a partir de um 
sistema ético (2013), e no trabalho de Oleg Benesch, Inventing The Way Of The Samurai: Nationalism, 
Internationalism and Bushidō in Modern Japan (2014).
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2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Segundo a descrição feita pelo professor Hideichi Fukuda, a pintura deste rolo é à base 
de pigmentos de terra moídos, dita saishiki emaki, e a caligrafia de carvão sobre gampi-shi. O 
revestimento externo do rolo (hyôshi) é de seda azul bordada representando dragões e nuvens. A 
parte interna do rolo (Mikaeshi) e bordas das ilustrações, em ouro. A caligrafia é em estilo kuzushiji, 
dita “desmanchada”. 

O rolo de pintura apresenta nove cenas, dentre as quais, destacamos a primeira. É a maior 
cena apresentada no rolo e nos mostra uma batalha entre samurais de clãs inimigos. Observamos a 
cena como se estivéssemos por cima das nuvens. O campo de visão da cena é atravessado por um 
kuromatsu, dividindo-a em dois grupos de ação. Do lado direito onze samurais, sendo dois deles já 
mortos; do lado esquerdo, outros dezessete samurais, sendo dois mortos e um mantido como refém. 
Este refém está caído no chão, enquanto outro samurai o segura pelos cabelos. Ao mesmo tempo, 
outros samurais olham essa cena com os braços esticados em sinal de uma tentativa de impedir 
que algo aconteça. Há também muitos cavalos na cena. Todos os samurais usam indumentárias 
bastante coloridas, incluindo as selas dos cavalos. Há uma predominância da complementação 
verde-vermelho, criada pela presença do kuromatsu, a indumentária dos samurais, as selas dos 
cavalos e o sangue.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o presente trabalho desejamos alcançar os objetivos dispostos ao longo da pesquisa 
com o intuito de sempre buscar nos deparar com indagações e respostas para o enriquecimento 
deste trabalho. O caminho que nos interessa trilhar nesse vasto mundo japonês, em específico, 
a caligrafia e as cenas de batalhas é, de nos entusiasmar a observar os objetos de análise com 
outra perspectiva. Dessa forma, ressaltamos a importância desta pesquisa, pois, como apontado por 
Paine e Soper (1981), poucos emakimono originais “sobreviveram” até hoje. Ou seja, é um privilégio 
termos um original dessa grandeza no acervo de uma instituição brasileira, e, por isso, acreditamos 
no potencial dessa pesquisa que resgata esse objeto e agrega conhecimento científico nele.
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KOE NO KATACHI E A INTEGRAÇÃO ENTRE 
ALUNOS SURDOS E OUVINTES NO JAPÃO 

Greice Luize Schaefer da SILVA 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul1

Andrei dos Santos CUNHA 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul2

RESUMO

Este trabalho pretende tratar a respeito do tema do ensino de surdos em escolas de 
ouvintes no Japão, através do mangá Koe no Katachi, da autora Yoshitoki Oima. Com o 
propósito de analisar o quanto a literatura pode servir como meio de acesso a realidades 
periféricas, neste caso, a dos surdos japoneses. Este trabalho utiliza-se primariamente 
de uma pesquisa bibliográfica e documental na área de ensino de surdos no Japão, de 
forma a fomentar uma reflexão a respeito da integração entre alunos surdos e ouvintes 
em escolas japonesas. 

Palavras-chave: Cultura de Exclusão. Ensino de Surdos. Língua de Sinais. Inclusão Social. 
Mangá.

ABSTRACT

The purpose of this article is to discuss teaching deaf students in mixed schools in Japan 
making use of manga “Koe no Katachi” by author Yoshitoki Oima. With the purpose to 
analyze how literature can serve as a means of access to marginalized realities, in this case 
the Japanese deaf students. Primarily this text uses bibliographical documentary research 
in the area of education for deaf children in Japan in order to encourage reflection about 
integration between deaf and hearing students in Japanese schools. 

Keywords: Culture of Exclusion. Deaf People Education. Sign Language. Social Inclusion. 
Manga. 
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1. INTRODUÇÃO

Este trabalho pretende analisar o mangá Koe no Katachi (聲の形, “A forma da voz”) da 
autora japonesa Yoshitoki Oima, visando a reflexão no que diz respeito ao retrato da integração 
de alunos surdos em escolas de maioria ouvinte, no Japão e no Brasil. Utilizando como corpus o 
primeiro volume da série em quadrinhos (tanto a edição japonesa [OIMA, 2013] quanto a brasileira 
[OIMA, 2017], pretendo estabelecer um vínculo entre real e ficção. De forma a identificar no mangá, 
as atitudes de alunos e professores que refletem a cultura de inclusão ou exclusão no ambiente 
escolar, a partir de conceitos obtidos na consulta bibliográfica (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2008; 
SASSAKI, 2005). 

O trabalho consiste em uma pesquisa bibliográfica e documental acerca da situação atual 
do ensino de surdos no Japão comparada com a representação dessa realidade no mangá. O corpus 
documental é baseado principalmente na Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994) que tem como 
objetivo oferecer diretrizes básicas para o estabelecimento de um sistema inclusivo de educação. 
Com enfoque nas falhas de abordagem da escola retratadas na obra, este trabalho busca analisar 
quais seriam as alternativas que poderiam ser empregadas em casos reais, semelhantes ao da 
personagem Nishimiya. Dessa forma, é possível refletir sobre a educação japonesa de surdos em 
escolas de ouvintes através da narrativa, repensando não apenas as práticas pedagógicas, como 
também, as institucionais da sociedade.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Em fevereiro de 2011, foi publicada uma história em quadrinhos de capítulo único (one shot) 
intitulada Koe no Katachi, na revista Bessatsu Shônen Magajin (別冊少年マガジン). Essa narrativa 
com 61 páginas, escrita pela jovem autora Oima Yoshitoki, foi expandida e tornou-se uma série, 
publicada na revista Shûkan Shônen Magajin (週刊少年マガジン), a partir de 2013, por cerca de 
um ano, gerando uma publicação encadernada de sete volumes. A série está sendo lançada no 
Brasil pela NewPOP Editora desde 2017, com o título de A voz do silêncio, com tradução de Sayuri 
Tanamate. O enredo da obra parte da perspectiva de Shôya Ishida, jovem estudante do ensino médio, 
que aprende a língua japonesa de sinais para pedir desculpas e demonstrar seu arrependimento 
pelo sofrimento causado a Shôko Nishimiya, colega surda que foi vítima de seu bullying no ensino 
fundamental. O que me chamou a atenção, foi o primeiro volume da série, que mostra o primeiro 
contato entre os dois protagonistas ainda na infância. Nesse volume, também é possível perceber 
uma série de situações que envolvem o ensino, aprendizagem e integração dessa personagem surda 
com os colegas. O despreparo dos profissionais e a falta de adaptação metodológica parecem ser os 
problemas mais evidentes abordados na narrativa, no que diz respeito ao papel da escola no ensino 
de crianças surdas. Entretanto, tanto o despreparo da escola quanto os problemas de adaptação 
da aluna são reflexo de uma realidade social que diz respeito à sociedade como um todo, e não 
somente à escola, que existe dentro de um sistema educacional. (CARVALHO, 2014).

É possível elencar uma série de problemas sociais e educacionais na forma como as outras 
personagens lidam com Shôko, as diferenças comunicativas entre ela, seus colegas e professores 
ouvintes, as metodologias utilizadas em sala de aula, e como algumas delas colaboram muito mais 
para a exclusão do que para a integração da menina em sua nova turma. Na obra, é possível perceber 
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a manutenção de atividades ouvintizadas que não fazem parte da cultura surda e contribuem para 
a exclusão da aluna, como atividades de leitura oral e coral (STROBEL, 2008). É possível verificar 
através das interações entre as personagens da obra que a criança surda é quem participa mais 
ativamente das interações, e se mostra mais interessada na manutenção dos diálogos, processo 
que foi verificado também nos estudos levantados por Xie, Potměšil e Peters (2014), a respeito da 
integração entre crianças surdas e ouvintes. 

Embora sejam utilizados comumente como sinônimos, se faz necessário diferenciar os 
conceitos de integração e inclusão. Como explica Sassaki (2005), a diferença entre tais conceitos 
está intimamente ligada a dois outros conceitos: o modelo médico de deficiência e o modelo social 
de deficiência. O modelo médico de deficiência considera que o problema está na pessoa, que 
precisa ser “corrigida” de forma a poder fazer parte da sociedade; enquanto que o modelo social de 
deficiência aponta a série de barreiras que impedem o desenvolvimento e interação social dessas 
pessoas com o restante da sociedade. Assim, enquanto as práticas de integração se voltam para a 
manutenção das estruturas institucionais, práticas de inclusão se focam em modificar a sociedade 
para eliminar barreiras e atender as necessidades de todas as pessoas. 

É seguindo as práticas de integração, que, boa parte das escolas para surdos são mantidas no 
Japão. Essas utilizam o chamado Método de Comunicação Total, em que a sinalização é utilizada de 
forma a facilitar o acesso à língua falada, integrando os surdos na sociedade por meio de oralização 
(CAPOVILLA, 2000). Embora existam escolas bilíngues, em japonês escrito e língua de sinais, onde as 
crianças podem se inserir em uma cultura surda e desenvolver sua língua materna mais facilmente, 
nem sempre essas escolas são acessíveis geográfica e financeiramente. Em casos de crianças como 
a personagem Nishimiya, que frequentam escolas regulares, as políticas de integração deveriam ser 
requisito mínimo, mas, tal como evidencia a obra, nem sempre a realidade provém o mínimo para a 
educação dessas crianças, deixadas de lado por meio de uma cultura de exclusão. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através de uma análise da história do ensino de surdos no Japão, é possível perceber como 
se deu e ainda se dá o ensino dos mesmos, e como a educação do país se baseia em políticas 
de integração que, por vezes falham e acabam funcionando como fator de exclusão. Embora seja 
uma obra de ficção, Koe no Katachi reflete a realidade de sistemas educacionais, reflexo de uma 
cultura de exclusão na sala de aula. Koe no Katachi é capaz de nos apresentar uma narrativa que 
permite a reflexão no que diz respeito a uma realidade que nem sempre está presente, devido 
ao afastamento das pessoas surdas do convívio com ouvintes, não apenas nas salas de aula, mas 
na sociedade como um todo. É uma narrativa que nos leva a refletir a respeito de soluções que 
podemos propor, evidenciando algumas das necessidades de adaptação metodológica, e nos 
compelindo a uma reflexão a respeito de situações sobre as quais, de outra forma, talvez nunca 
pensássemos a respeito. É propondo uma reflexão a partir de uma personagem de ficção que venho 
também propor uma reflexão sobre todas aquelas crianças nas quais essa personagem foi inspirada, 
na história dessas inúmeras crianças que passaram pelas mesmas dificuldades e acabaram por se 
isolar de forma semelhante. 
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A INVENÇÃO DA CULTURA EM JOJO’S 
BIZARRE ADVENTURE

Ikaro MELO 1

Ernesto Atsushi Sambuichi2

 Universidade Federal do Amazonas

RESUMO

Este artigo apresenta uma discussão a respeito de Arte e Cultura, relacionando o mangá 
Jojo’s Bizarre Adventure com o conceito de Invenção da Cultura proposto pelo antropólogo 
Roy Wagner. O mangá de Hirohiko Araki é uma das obras mais cultuadas atualmente, 
neste tipo de mídia, se fazendo notar em vários tipos de produções culturais no Japão, e 
mais recentemente, também no resto do mundo. Jojo’s possui 30 anos de histórias que 
em suas páginas foram capazes de cunhar cultura, reinterpretando-as em algo único e 
característico que é valorizado por todos aqueles que a consomem. Uma das marcas 
fortes da obra de Araki nos simbolismos, que sempre incutiram muito conteúdo em seu 
trabalho, e com a consolidação da internet, vem sendo abraçada por pessoas de várias 
partes do mundo. Jojo’s, além de ser uma fonte de cultura inventada, também funciona 
como uma celebração da arte pop de seu tempo, oferecendo uma visão interessante das 
décadas passadas.

Palavras-chave: Cultura Japonesa, Artes, Mangá, Antropologia.

ABSTRACT

This article presents a discussion about Art and Culture, relating manga Jojo’s Bizarre 
Adventure with the anthropologist Roy Wagner’s concept named Invention of Culture. 
Hirohiko Araki’s manga is one of the most popular works currently in this type of media, 
becoming noticeable in various types of cultural productions in Japan and more recently 
in the rest of the world as well. Jojo’s has 30 years of stories that in their pages were 
able to produce culture, and reinterpreting them into something unique and characteristic 
that is valued by all those who consume it. One of the strong marks of Araki’s work is the 
symbolism that has always instilled much content in his work that with the consolidation 

1  Ikaro Melo  é graduando em Letras- Língua e Literatura Japonesa pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Manaus, 
Amazonas, Brasil. E-mail: melosensei3@gmail.com
2  
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of internet has been embraced by people from all over the world. Besides Jojo’s a source of 
invented culture, also functions as a pop art celebration of its time, offering an interesting 
insight from the past decades.

Keywords: Japanese Culture, Arts, Manga, Anthropology.

1. INTRODUÇÃO

Jojo no Kimyô na Bôken, também conhecido como Jojo’s Bizarre Adventure, é o principal 
trabalho do autor Hirohiko Araki. A obra em questão começou a ser publicada em 1987, nas páginas 
da antologia semanal Weekly Shônen Jump3, sendo atualmente publicada na antologia mensal Ultra 
Jump4. 

A trama de Jojo’s gira em torno das extraordinárias aventuras dos descendentes da linhagem 
Joestar. A narrativa de Jojo’s se divide em arcos fechados denominados “partes”. O mangá conta 
atualmente com oito, cada qual com uma temática, tempo, espaço e personagens diferentes, sendo 
que os protagonistas possuem em comum um apelido de “Jojo”, derivado das sílabas iniciais ou 
finais de seus nomes. 

A primeira parte, Phantom Blood, se passa na Inglaterra Vitoriana, e conta a juventude de 
Jonathan Joestar, sua relação conturbada com o irmão postiço Dio Brando, e como uma máscara de 
pedra, artefato de uma civilização pré-colombiana, mudaria a vida de ambos. A sequência, Battle 
Tendency, se passa 50 anos após Phantom Blood, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, e conta 
a história de Joseph Joestar, neto de Jonathan, que acaba por se envolver com os remanescentes 
da civilização responsável pela criação das máscaras de pedra, e que estão em busca da perfeição 
evolutiva. Stardust Crusaders se situa 50 anos após a conclusão de Battle Tendency, no final dos 
anos 1980, com o neto de Joseph, Jôtarô Kûjô, manifestando uma espécie de “possessão” chamada 
stand5, decorrente do retorno do antigo antagonista da família Joestar, Dio Brando. Junto de seu avô 
e outros companheiros, ele irá embarcar numa viagem fantástica com um trajeto similar ao de A 
Volta ao Mundo em 80 Dias, que se inicia no Japão e termina no Egito. Diamond is Unbreakable, se 
passa dez anos após o final de Stardust Crusaders, numa pacata cidade interiorana do Japão chamada 
Moriô6. O protagonista, Jôsuke Higashikata, é filho bastardo de Joseph Joestar e deverá parar um 
assassino serial que aterroriza sua cidade explodindo suas vítimas, e lidar com outros usuários de 
stand. Vento Aureo se passa na Itália, com Giorno Giovanna, filho bastardo de Dio Brando que se 
torna um soldato da máfia italiana com o objetivo de se tornar um grande Don. Stone Ocean conta a 
história de Jolyne Cujoh, filha de Jôtarô Kûjô que se encontra presa na Penitenciária Feminina Green 
Dolphin por um crime cometido por outra pessoa. Steel Ball Run e Jojolion são reimaginações de 
Phantom Blood e Diamond is Unbreakable, respectivamente, sendo que o primeiro se passa numa 
corrida de cavalos partindo de San Diego até Nova York, com o objetivo de coletar as Relíquias do 

3  Antologia semanal de mangás da editora Shûeisha.
4  Antologia mensal de mangás da editora Shûeisha.
5  Projeção da psique de um ser, externando a vontade, personalidade e demais características do usuário. Stand acabou por 
se tornar um dos elementos mais notórios de Jojo’s Bizzare Adventure.  
6  Cidade fictícia.
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Homem Santo no caminho, e o segundo se trata de um homem sem memória que é encontrado em 
Moriô e possui em seu corpo, características de duas pessoas desaparecidas. 

Jojo’s Bizarre Adventure trata-se de um enorme caldeirão cultural, agregando elementos da 
cultura oriental e ocidental, passeando pelas artes gráficas e musicais de seu tempo, reimaginando 
a cultura já existente e criando uma nova que não apenas confere um apelo único para a obra, mas 
também transcende suas páginas e influência a própria sociedade. A cultura criada por Araki é o foco 
principal da pesquisa que objetiva uma análise antropológica, a partir dos conceitos da Antropologia 
Cultural. 

Desse modo, a presente pesquisa tem como objetivo apresentar uma análise antropológica 
da obra de Araki, a partir do conceito de “Invenção de Cultura”, trabalhado por Roy Wagner.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Hirohiko Araki iniciou sua obra Jojo’s Bizarre Adventure no auge dos anos 1980, e a mesma 
perdura até hoje, encontrando-se atualmente em seu oitavo arco de histórias. Dentro de sua obra, 
Araki apresenta viagens a locais distantes, costumes de diversos povos, referências artísticas do 
passado e do presente. A partir de todo este arcabouço cultural, Araki compôs uma obra única 
e característica, que viria a influenciar outras produções culturais através da nova cultura por ele 
forjada. Esta influência continua se espalhando pelo Japão e, com o advento da internet, encontra-
se agora acessível para o resto do mundo.

A obra de Araki será interpretada a partir do conceito de “Invenção Cultural” trabalhado por 
Roy Wagner (2010) em seu livro A Invenção da Cultura. Segundo Wagner, a cultura pode ser criada 
e reinterpretada com precedentes de uma tradição direta ou não. Frequentemente, as culturas 
inventadas são avaliadas como sendo expressões endêmicas daqueles que inclusive reivindicam 
uma tradição de gerações muito anteriores, algo que não se reflete na realidade. A obra de Wagner 
pontua sobre a recorrência de elementos culturais pertencentes a outras civilizações ou grupos 
étnicos, que são reinterpretados por indivíduos ou grupos sociais e assim incorporados dentro da 
cultura destes que os analisam. 

E, quanto mais familiar se torna o estranho, ainda mais estranho parecerá o familiar. É uma espécie de 
jogo, se quisermos - um jogo de fingir que as ideias e convenções de outros povos são as mesmas (num 
sentido mais ou menos geral) que as nossas para ver o que acontece quando “jogamos com” nossos 
próprios conceitos por intermédio das vidas e ações de Outros. À medida que o antropólogo usa a 
noção de cultura para controlar suas experiências em campo, essas experiências, por sua vez, passam a 
controlar sua noção de cultura. Ele inventa “uma cultura” para as pessoas, e elas inventam “a cultura” 
para ele. (WAGNER, 2010, p. 39)  

Sendo assim, “Invenção da Cultura” trata de como a cultura é adaptada pelos indivíduos 
(ou grupos) para atender as necessidades que eles possuem para com a realidade vigente. A nova 
cultura pode ser moldada através da incorporação de elementos externos para que dali, algo novo 
venha a surgir e se tornar parte indissolúvel do meio onde aquela determinada cultura passa a ser 
cultivada. O papel do simbolismo é muito importante para tal, conferindo força e legitimação àquela 
cultura recente.
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Sob o prisma de “Invenção da Cultura”, uma cultura pode ser analisada antropologicamente 
partindo de vários fatores, por exemplo, como ela altera e influencia a noção de estética na 
posteridade. Aquilo que outrora era tido como de pouco valor, obsoleto, passa a adquirir caráter 
audacioso, célebre e rico, sendo esta transformação algo que será replicado não raro por indivíduos 
que desconhecem as origens (ou as fontes mais próximas) daquilo que estão reproduzindo. Isto se 
relaciona diretamente com o conceito de “Invenção da Cultura”. É digno de nota que, justamente por 
ser um constructo derivado, as culturas inventadas são bastante valiosas para se analisar o passado, 
ajudando o antropólogo a traçar melhor o desenvolvimento de uma determinada sociedade e 
cultura, e fenômenos como a famigerada apropriação cultural. 

Os postes totêmicos, as múmias egípcias, as pontas de flechas e outras relíquias em nossos museus 
são “cultura” em dois sentidos: são simultaneamente produtos de seus criadores e produtos da 
antropologia, que é “cultural” no sentido restrito. Na medida em que pacotes mágicos, cerâmicas, 
mantos e outros itens foram fundamentais para a definição e a reconstrução museológica de outras 
“culturas”, adquiriram a mesma importância estratégica que as relíquias que nós buscamos preservar: a 
primeira máquina de costura, mosquetes usados em guerras revolucionárias ou os óculos de Benjamin 
Franklin. O estudo dos “primitivos” tornou-se uma função de nossa invenção do passado. (WAGNER, 
2010, p. 63)  

Jojo’s Bizarre Adventure é uma obra que se vale de elementos culturais como nomes de 
bandas, artistas, músicas, e o próprio título do mangá vem da música Get Back, da banda britânica 
The Beatles. Aliado a isto, conta com referências a livros e filmes populares, sendo que Araki inclusive 
lançou dois livros onde discorre sobre cinema, um sobre filmes de terror e suspense7 e outro sobre 
filmes no geral8. O mangá desenvolvido por Hirohiko Araki é bastante frutífero em simbolismos, 
tais qual o uso de arcanos maiores do tarô, projeções psicológicas, foreshadowing9, entre outros, 
e a “Invenção da Cultura” é observável dentro da obra, especialmente em Stardust Crusaders, 
que se vale de aspectos culturais de cada um dos locais visitados pelos personagens, uma vez que 
o autor viajou do Japão até o Egito em busca de inspiração e material para este novo mangá, e 
desta maneira, mistura a influência ocidental popular da cultura dos países que visitou, com a sua 
percepção enquanto japonês. É algo que lembra o discurso de Wagner a respeito do pintor holandês 
Pieter Brugel que, quando pintava quadros com temática bíblica, refletia inevitavelmente sobre as 
características da paisagem e do cotidiano dos Países Baixos. 

Como mostram seus esboços, Bruegel era fascinado pelas circunstâncias da vida entre os camponeses 
de seu país: suas roupas, suas casas, seus hábitos e divertimentos. Ele extraía um deleite artístico da 
geometria de suas formas, acentuadas pelas posturas características de suas labutas e recreações, e 
harmonizava o todo de sua composição com uma rara percepção da intimidade entre o camponês e a 
paisagem. (WAGNER, 2010, p. 43)

É recorrente a reprodução de poses, falas, elementos narrativos e visuais em outras produções 
culturais, para além do que é dispensado a outros mangás. É possível ver como a obra criou uma 
cultura própria a partir de elementos culturais exteriores, e influenciou uma série de produções e 
manifestações artísticas que vingam e prosperam na atualidade, chegando a ganhar exposições em 

7  ARAKI, Hirohiko. Araki Hirohiko no Chō hen’ai! Eiga no Okite. Tóquio: Shûeisha, 2011.
8  ARAKI, Hirohiko. Araki Hirohiko no Kimyô na Horā Eiga-ron. Tóquio: Shûeisha, 2013.
9  Recurso literário que consiste em dar pistas ao leitor, sobre acontecimentos futuros dentro de uma obra, através de 
diálogos, eventos, ações, objetos e etc.
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museus como o Louvre (França), em 2009; o Centro de Artes Mori, em Sendai (Japão), em 2012; 
e mais recentemente, no Museu Nacional de Artes de Tóquio, que teve uma exposição durante o 
verão de 2018, em comemoração aos 30 anos da obra. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Observou-se que a obra de Araki funciona como uma cápsula, comportando a cultura de 
diferentes períodos e grupos étnicos, e que, a partir disto, foi possível para o autor forjar a sua própria 
cultura que, para além do Japão, ganha repercussão para o resto do mundo através do meio digital, 
oferecendo as ferramentas necessárias para traçar a extensão das influências da obra. Reinventando 
a cultura à sua própria maneira, Araki promove um manifesto cultural que inspira inúmeros artistas 
em seu país-natal e para outras partes do mundo, com elementos narrativos, poses, artes visuais, 
moda, entre outros, enriquecendo notoriamente a arte e a cultura. A influência da obra de Araki pode 
ser sentida também em manifestações culturais como o vaporwave e synthwave10 que celebram 
o passado e, sendo Jojo’s Bizarre Adventure uma obra que contém muito dessa cultura passada, 
oferece muitas possibilidades interpretativas. 
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RESUMO

É crescente o interesse pelo estudo de variados aspectos da cultura japonesa introduzida 
no Brasil desde o início da imigração japonesa, em 1908. Contudo, observa-se que no 
âmbito acadêmico, há muito a ser explorado em termos de pesquisa sobre a realidade da 
introdução da religiosidade/ espiritualidade japonesa no país. A partir da perspectiva dos 
estudos de tradução cultural, esta comunicação pretende apresentar aspectos específicos 
de novas religiões japonesas introduzidas no Brasil do século XX, as quais, além disso, 
foram “traduzidas” culturalmente a partir do contato com a religiosidade brasileira e 
de seus próprios mecanismos e processos de institucionalização. Por meio de estudos 
bibliográficos e pesquisa de campo, foram reunidos dados relevantes que possibilitam 
analisar de forma mais ampla o processo de tradução cultural das seguintes novas religiões 
japonesas: Tenrikyo, Seicho-no-Ie, Sekai Kyusei Kyo (Igreja Messiânica) e Kofuku no Kagaku 
(Happy Science).

Palavras-chave: Novas Religiões Japonesas; Tradução Cultural; Ciências da Religião; 
Sincretismo

ABSTRACT

There has been a growing interest in the study of various aspects of Japanese culture 
introduced in Brazil since the beginning of Japanese immigration in 1908. However, it is 
observed that in the academic field there is a lot to be explored in terms of research on the 
reality of the introduction of Japanese religiosity/ spirituality in Brazil. This paper aims to 
present specific aspects of new Japanese religions from the twentieth century introduced 
in Brazil. Furthermore, those religions were culturally “translated” from the contact 
with Brazilian religiosity and its own mechanisms and processes of institutionalization. 

1  Possui graduação em Língua, Literatura e Cultura Japonesa - Tokyo University of Foreign Studies (1997), mestrado em Letras 
(Língua, Literatura e Cultura Japonesa) pela Universidade de São Paulo (2004) e doutorado em Ciências da Religião pela Universidade 
Metodista de São Paulo (2009). Pós-doutorado concluído (2016). Atualmente é coordenadora de Pesquisa na Faculdade Messiânica e 
docente na Universidade de São Paulo/ FFLCH-DLO. E-mail: andreatomita@hotmail.com 
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Bibliographical studies and field research were conducted to gather relevant data that 
contributes to broadly analyze the process of cultural translation of the following new 
Japanese religions: Tenrikyo, Seicho-no-Ie, Sekai Kyusei Kyo (Church of World Messianity) e 
Kofuku no Kagaku (Happy Science).

Keywords: New Japanese Religions; Cultural Translation; Science of Religion; Syncretism

1. INTRODUÇÃO

Embora o estudo das novas religiões japonesas (NRJ) seja bastante consolidado no Japão e em 
proeminentes centros de estudos em universidades no exterior; no Brasil, o estudo da religiosidade 
japonesa ainda ocupa uma posição restrita. 

Partindo de uma visão histórica sobre os estudos das Novas Religiões Japonesas no Brasil, 
verifica-se que Takashi Maeyama, antropólogo japonês que foi professor da UNESP de São Carlos 
na década de 1970, pesquisou religiões como a Oomoto-kyo e Seicho-no-Ie numa abordagem 
antropológica na etnicidade (identidade étnica). 

A partir de década de 80, outros pesquisadores japoneses também contribuíram para esses 
estudos, como Nakamaki Hirochika (Museu Nacional de Etnologia); Koichi Mori (pesquisador do 
CENB); Masako Watanabe (Universidade Meiji Gakuin); Masanobu Yamada (Universidade de Tenri); 
Hideaki Matsuoka (Universidade da Califórnia, Berkeley) e etc. 

Em termos de pesquisadores brasileiros, o estudo acadêmico das novas religiões japonesas 
toma novo impulso nos idos de 1990, com o trabalho do antropólogo brasileiro Ronan Alves Pereira 
sobre as pioneiras novas religiões – Oomoto e Tenrikyo, com livro publicado em língua portuguesa, 
fruto de seus estudos na Universidade de Tóquio, sob orientação de Susumu Shimazono – renomado 
pesquisador de religiões japonesas. 

Nossa proposta de análise da religiosidade japonesa não pretende se restringir à perspectiva 
social ou antropológica, como em geral veio sendo desenvolvida pelos estudiosos mencionados 
previamente. Pretende-se estudá-la sob o prisma das Ciências da Religião com especial atenção à 
tradução cultural ocorrida em seu processo de transplantação para a cultura brasileira. 

Como a mensagem das respectivas NRJ foi transmitida de forma que estas não fossem mal 
interpretadas e até rejeitadas pelos brasileiros? Quais elementos históricos e culturais japoneses 
teriam colaborado (ou não) para a transmissão de suas teologias? Quais temas foram traduzidos 
culturalmente ou não? Afinal, aquilo que não é traduzido é tão significativo e revelador quanto 
aquilo que é traduzido. 

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Em linhas gerais, a noção de tradução cultural será fundamentada na visão pós-colonial de 
Boaventura de Sousa Santos (2010) que compreende a tradução como um processo intercultural e 
intersetorial, observando os diferentes saberes, práticas e sujeitos em busca de inteligibilidade. 
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Diante da concepção de que o mundo seja uma totalidade inesgotável que contém muitas 
totalidades parciais, parece fazer “pouco sentido captar este [mundo] por uma grande teoria geral, 
porque esta pressupõe sempre a monocultura de uma dada totalidade e a homogeneidade de suas 
partes” (SANTOS, 2010, p. 123). 

O trabalho de tradução incide tanto sobre os saberes como sobre as práticas (e seus agentes). 
No primeiro caso, a tradução assume a forma de uma hermenêutica diatópica que parte da ideia da 
relatividade das culturas, ou seja, de que todas as culturas são incompletas e podem ser enriquecidas 
pelo diálogo e confronto com outras culturas. 

No segundo caso, o trabalho de tradução incide sobre saberes aplicados, transformados 
em práticas e materialidades, ou seja, “visa esclarecer o que une e o que separa os diferentes 
movimentos e diferentes práticas, de modo a determinar as possibilidades e limitações da articulação 
ou agregação entre eles” (SANTOS, 2010, p. 127). 

Outra característica importante do trabalho de tradução cultural é o fato de sua complexidade 
não existir apenas pelo número e diversidade de práticas ou sujeitos coletivos envolvidos, mas ainda 
pelo fato de estar ancorado em saberes e culturas muito diversas. É simultaneamente um trabalho 
intelectual e político. É ainda, um trabalho emocional, “porque pressupõe o inconformismo perante 
uma carência decorrente do caráter incompleto ou deficiente de um dado conhecimento ou de uma 
dada prática” (SANTOS, 2010, p. 129). 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observando os saberes, as práticas e os sujeitos das NRJ no Brasil, verificaram-se diferentes 
graus de tradução em busca de inteligibilidade. Uma vez que nenhuma cultura é completa, é por 
meio da tradução que se vê a diversidade sem relativismo. Nessa perspectiva, a tradução é como 
um processo de significação do mundo que não tem sentido único e, por isso, contribui para a 
constituição dos sujeitos, bem como para a maior ou menor consolidação de suas comunidades. 
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MA E MÁRIO QUINTANA: O VAZIO DE SAPATO FLORIDO

João Gustavo Silveira de MEDEIROS
 UFRGS1

RESUMO

O trabalho objetiva estabelecer um diálogo entre as culturas japonesa e brasileira por meio 
da perspectiva do entre-espaço (間, ma), aplicada aos poemas de Sapato Florido, obra 
de 1948 do poeta gaúcho Mário Quintana. A compreensão dos modelos de pensamento 
lógico-bipolar ocidental e lógico-relacional oriental é de fundamental importância para 
que se assimile a noção intuitiva do entre-espaço. Proponho a análise de oito poemas 
da obra de Quintana a partir dos seguintes pontos tangentes ao ma: (i) a utilização do 
silêncio e do branco do papel; (ii) a valorização da interpretação particular tanto do autor 
quanto do leitor; (iii) as noções intuitivas de temporalidade e espacialidade; (iv) a adoção 
direta de influências orientais. É possível observar, assim, como perspectivas distintas 
de realidade podem interagir de modo a se compreender melhor tanto obras ocidentais 
quanto orientais. 

Palavras-chave: Vazio; Temporalidade; Espacialidade; Subjetividade; Poesia. 

ABSTRACT

This text aims to establish a dialogue between Japanese and Brazilian cultures through the 
perspective of inter-space(間, ma), applied to the poems of Sapato Florido, book written 
by Brazilian poet Mário Quintana. It is important to understand both the Western bipolar 
logic and Eastern rational logic to grasp the intuitive motion of inter-space. I propose the 
analysis of eight Quintana’s poems from the following ma-related perspectives: (i) use of 
silence and the blank page; (ii) appreciation of subjective interpretation of the writer and 
the reader; (iii) intuitive notions of temporality and spatiality; (iv) passages that directly 
bring Oriental influences. Therefore, it is noticeable how distinct perspectives of reality 
interact so as to better understand both Western and Eastern art and culture.  

Keywords: Empty space; Temporality; Spatiality; Subjectivity; Poetry.

1  Estudante de Letras Bacharelado Tradutor Português/ Japonês, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E-mail: jgs.
medeiros@hotmail.com
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1. INTRODUÇÃO

É difícil explicar o vazio. A ausência. A duração dos instantes em que nada acontece, mas que 
parece dar suporte a todos os acontecimentos mundanos. Okano busca esclarecer a questão a partir 
da noção oriental de entre-espaço, conhecida pelos japoneses como ma: 

Escreve-se 間e, como quase a maioria dos ideogramas, possui leituras plurais — Ma, Ainda ou Kan — 
e engloba semânticas como “espaço intermediário”, “intervalo”, entre outras. Regido por uma lógica 
relacional, apresenta-se de maneiras diversificadas de acordo com as associações que se estabelecem 
no espaço e no tempo. (OKANO, 2013, p. 150)

O conceito por trás de ma integra algo que é despercebido pela filosofia clássica ocidental. 
Esta estabelece uma visão dualística de mundo ao qualificar como contradição estruturas lógicas que 
são simultaneamente verdade e falsidade; o entre-espaço, em alternativa, aborda uma perspectiva 
relacional, e assim compreende a realidade como uma infinidade de situações coexistentes. Desse 
modo, Ma se percebe por meio de um pensamento abstrato e intuitivo: é tudo o que ao mesmo 
tempo é, e não é. A partir dessa premissa, é possível descrever o vazio como tudo aquilo em que 
nada há, e em que tudo pode haver. De acordo com Okano,

Ma cria uma estética peculiar que implica a valorização, por exemplo, do espaço branco não desenhado, 
do tempo de não ação de uma dança, do silêncio do tempo musical, bem como dos espaços que se 
situam na intermediação do interno e externo, do público e do privado, do divino e do profano ou dos 
tempos que habitam o passado e o presente, a vida e a morte. (OKANO, 2013, p. 151)

O intercâmbio entre as culturas oriental e ocidental permite novas e enriquecedoras 
interpretações de realidades aparentemente opostas. Ainda que de difícil transposição para 
o ocidente, ma é uma estética que não raro também se percebe fora do Japão, como podemos 
observar no seguinte poema de Sapato Florido, obra do escritor brasileiro Mário Quintana:

 Da paginação

 Os livros de poemas devem ter margens largas e muitas páginas em branco e suficientes claros nas 
páginas impressas, para que as crianças possam enchê-los de desenhos – gatos, homens, aviões, casas, 
chaminés, árvores, luas, pontes, automóveis, cachorros, cavalos, bois, tranças, estrelas – que passarão 
também a fazer parte dos poemas... (QUINTANA, 2012, p.72)

Mário Quintana nasceu em Alegrete, em 30 de julho de 1906, porém, viveu a maior parte 
de sua vida em Porto Alegre, onde atuou como jornalista e tradutor. Sem se abster da técnica, suas 
publicações valorizavam a simplicidade e a introspecção, sendo comumente consideradas um reflexo 
do que era o próprio escritor: “não houve, na sucessão de meus livros, uma evolução, como alguns 
críticos julgam, levados pela cronologia da sua publicação. Nunca evoluí: sempre fui eu mesmo” 
(QUINTANA, 2008, p. 49). A brasilidade retratada em Sapato Florido é descrita por Trevisan (1976, 
p. 8) como a de um universo pré-tecnológico, anterior à eletrônica e à informática – semelhante 
ao mundo oriental em que o poeta imergira em 1941, ao traduzir o pensador chinês Lin Yutang2.  
Quintana não distingue em sua obra ser humano, poeta e natureza — são elementos que se 

2  Lin Yutang (1895-1976) foi um escritor, tradutor e linguista chinês. Buscou em suas obras, desmistificar a divisão cultural de 
oriente e ocidente. Além de suas próprias publicações, traduziu para o inglês os textos canônicos chineses como O livro do Caminho 
e da Virtude, de Lao-Tsé. 
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misturam, salientando assim suas similaridades e diferenças. Desse modo, propõe que o leitor utilize 
de seus próprios sentimentos para preencher o vazio deixado intencionalmente em uma linguagem 
humorada e sem artifícios.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Quintana questiona a filosofia dualística ocidental ao mesmo tempo em que liberta seus 
versos de qualquer rigidez: seus poemas não são prosas e nem verso; são sensoriais, subjetivos e 
indiferentes ao mundo da razão:

Viração

Voa um par de andorinhas e se faz o verão. E vem uma vontade de rasgar as velhas cartas, velhos 
poemas, velhas contas recebidas. Vontade de mudar de camisa, por fora e por dentro... Vontade... 
para que esse pudor de certas palavras?... vontade de amar, simplesmente. (QUINTANA, 2012, p. 96)

Quando negamos que a verdade só pode ser provada por meio de acontecimentos que se 
repetem, fenômenos generalizados perdem a relevância. Quintana descreve uma realidade que não 
é pautada por regras, mas sentimentos passageiros particulares do cotidiano. Deseja começar uma 
nova estética, afastando-se dos antigos versos ortodoxos que até então predominavam em sua obra. 
Assim, é possível notar que o tempo articulado pelo poeta não é uma grandeza física cronológica, 
mas um senso perceptível pela consciência do leitor, como em Chão de outono: 

Chão de outono

Ao longo das pedras irregulares do calçamento passam ventando umas pobres folhas amarelas em 
pânico, perseguidas de perto por um convite de enterro, sinistro, tatalando, aos pulos, cada vez mais 
perto, as duas asas trajadas de negro. (QUINTANA, 2012, p. 77)

A natureza atua como elemento de incerteza, semelhante à visão oriental descrita por 
Cunha: “a arte e a literatura japonesas ora a retratam como fonte de medo e incerteza, ora como um 
retrato domesticado de um mundo belo e sutil” (2015, p. 197). Descreve-se um ambiente oscilante: o 
outono anuncia o fim do calor enquanto também é preludio do frio; as folhas em pânico se misturam 
à irregularidade das pedras. A morte — viva e alada — paira sobre o cenário vazio.                                                                                                               

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por se tratar de uma estética geradora baseada em conceitos como infinidade e continuidade, 
é de se esperar que ma permita pesquisas que abrangem diversas áreas de conhecimento. É 
possível estabelecer um estudo de literatura comparada entre Mario Quintana e autores orientais 
que também utilizaram do vazio e da simplicidade em sua escrita, como, a título de exemplo, o 
escritor japonês Kawabata Yasunari (SHIMON, 2000). É importante também frisar que a noção de 
entre-espaço advém de uma percepção de realidade cuja compreensão jamais se restringirá ao 
Japão, o que permite a relação de Sapato Florido com filosofias como o taoísmo. No que se refere à 
psicologia, é interessante uma reflexão sobre o estilo de vida adotado por Quintana, condizente ao 
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de pensamentos intuitivos como o zen-budismo, e avesso ao que era considerado normal no Brasil 
de seu tempo – questão que atualmente é discutida de maneira parcial e superficial em bibliografias 
de apoio.
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O EXTEMPORÂNEO NIETZSCHIANO NO “AGORA=AQUI” –  
UMA LEITURA SOBRE O TEMPO EM AME AGARU    

Edylene SEVERIANO 
UFRJ1

RESUMO

Esta proposta de comunicação dedica-se a tecer uma leitura sobre o filme Ame agaru 
(1999). A perspectiva aventada baseia-se nos conceitos de “extemporâneo”, de Friedrich 
Nietzsche, e de tempo (- espaço) japonês, “agora=aqui”, apresentado por Shuichi Kato, 
tendo como mote a relação “dentro-fora”, evidenciada pelos ie e mura. Trata-se de uma 
reflexão sobre o homem e sua relação com tempo, cujo ímpeto reside em provocar o 
pensamento acerca do “como?”, no que se refere, possivelmente, a um movimento 
característico das sociedades humanas.

Palavras-chave: Cinema; Filosofia; “agora=aqui”.

ABSTRACT

This communication proposal is devoted to reading about the film “Ame agaru” (1999). 
The prospect is based on Friedrich Nietzsche’s concepts of “extemporaneous” and Japanese 
time, “here = here”, presented by Shuichi Kato, with the motto “inside-out” as evidenced 
by the “ie” and “mura”. It is a reflection on man and his relationship with time, whose 
impetus lies in provoking thought about “how?” in what refers, possibly, to a movement 
characteristic of human societies.

Keywords: Cinema; Philosophy; “now=here”.

1. INTRODUÇÃO

Esta proposta de comunicação é resultado da confluência interpretativa da obra Ame agaru 
(Depois da chuva, 1999) e do conceito de “extemporâneo”, de Friedrich Nietzsche. Intentamos 

1  Mestranda do Programa de Pós-graduação em Ciência da Literatura, pela UFRJ, bolsista CNPq. Pesquisa o cinema de Akira 
Kurosawa a partir dos conceitos de estética tradicional japonesa e temporalidade. E-mail: edylenedanielseveriano@hotmail.com
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pensar o extemporâneo nietzschiano a partir das noções de tempo em que a sociedade japonesa 
vigora, refletindo sobre o “agora=aqui”, a partir da figura do rōnin (samurai sem mestre).

Ame agaru é o último trabalho de Akira Kurosawa, que, infelizmente, ele não pode concluir. 
Coube ao seu discípulo, o diretor Takashi Koizumi, e a alguns membros de sua equipe e seus filhos, 
o diretor Hisao Kurosawa, e a figurinista Kazuko Kurosawa, finalizarem esse projeto.

O filme traz a história de Misawa, um rōnin que viaja com sua esposa, Tayo, na tentativa 
de se estabelecer a serviço de algum senhor feudal. Sem êxito, até que se vê retido em uma 
hospedaria, em decorrência de uma chuva que causou inundação, Misawa encontra nesta parada, 
a possibilidade de prestar seus serviços ao senhor local e, consequentemente estabelecer-se, fato 
que não se concretiza.

É a partir da personagem do rōnin que observamos a tensão temporal expressa por Nietzsche. 
Na Segunda consideração Intempestiva: utilidade e desvantagem da história para a vida (2003), 
Nietzsche discorre sobre a relação do homem com a história, com os conceitos de passado, presente 
e futuro, e como esses conceitos determinam, e são determinados, pelas relações humanas, 
sobretudo no que tange a felicidade: “[q]uem pode se instalar no limiar do instante, esquecendo 
todo passado, quem não consegue firmar pé em um ponto como uma divindade da vitória sem 
vertigem e sem medo, nunca saberá o que é felicidade, e ainda pior: nunca fará algo que torne os 
outros felizes” (2003, p. 9).

Nosso intuito é problematizar como o ressentimento, expressão da lembrança constante, 
bem como o esquecimento são medidas irresolúveis para as questões humanas. Nietzsche o fizera 
para o ressentimento, façamos então sobre o esquecimento, que encontramos na construção 
temporal japonesa, enunciado pelo “agora=aqui” em que vigora o rōnin.

Para tanto, nos guiaremos pela obra Tempo e espaço na cultura japonesa (2012), de Shuichi 
Kato, em que, por meio da análise de aspectos culturais japoneses, como a língua, literatura e 
arquitetura, o crítico apresenta o tempo japonês a partir das seguintes concepções: o “tempo como 
linha reta”, o “tempo da circularidade” e o “tempo da vida”. Deter-nos-emos no “tempo em linha 
reta”, sem início e sem fim, pois tal concepção estrutura-se numa sucessão de acontecimentos do 
“presente”, composto pelo “agora=aqui”.

Desse modo, entendemos o tempo “agora=aqui” como um possível “extemporâneo” 
nietzschiano, contrário ao tempo vetorial da “Modernidade”, e, agregando a esta urdidura, o ímpeto 
de superação do ressentimento – que subjaz ao conceito de Nietzsche –, lançamo-nos a pensar o 
filme do Koizumi (e Kurosawa).

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Como porta de entrada à obra, utilizamos o próprio título: Ame agaru, termo que significa 
literalmente a “chuva sobe”, ou seja, que “a chuva passou”, entendido também na sociedade japonesa 
como a resolução de um problema. Para nós, a intempestividade de Misawa para com o mundo. 
Adotou-se aqui, o conceito de circularidade temporal. O “agora” é uma sucessão de presentes que 
se repetem, sendo a reprodução de outros “agora” que o antecederam. Constatamos que a vida de 
Misawa se desenrola nos dias que passa na hospedaria, enquanto a “chuva chove”. Citando Kato: 
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“O fluir infinito do tempo é dificilmente captado, e o que se pode apreender é apenas o ‘agora’, por 
isso, cada ‘agora’ pode se tornar o centro da realidade no eixo do tempo. Nele, as pessoas vivem o 
‘agora’” (KATO, 2012, p. 48).

Misawa é um habilidoso samurai, mas não consegue conter o seu ímpeto: sempre incorre 
num extrapolar à medida em que a convenção impõe, e ao revelar sua própria grandeza termina em 
desgraça. Ao derrotar o senhor feudal, não sendo a primeira vez que se excede, o rōnin reafirma sua 
condição como “o de fora”. Lembrando que a relação temporal se baseia na lógica tempo-espaço, 
“agora=aqui”, o descompasso do personagem o leva a uma espécie de ostracismo social e ao conflito 
com sua esposa, Tayo, primeira e última instância da relação de Misawa com “o dentro”, mura (vila).

Detendo-nos aos níveis de “os de fora”, o outro deles se dá por meio da relação com o ie 
(casa). O ie está dentro do mura, sendo o núcleo das relações da sociedade japonesa, e, assim como 
ele, salvaguarda os indivíduos e exige que estes hajam de acordo com a ordem estabelecida.  Desse 
modo, o extemporâneo do “agora=aqui”, no ie, se dá no desajuste da relação entre Misawa e Tayo. 

A esposa deveria agir de modo a honrar seu marido, e Tayo o faz. Entendendo como as 
relações sociais foram estabelecidas, ela habita no “tempo-espaço” do mura. Entretanto, seu marido 
(aquele que deveria estar de acordo com ele) não o faz. Trazemos aqui o jogo de cenas em que 
Misawa regressa à hospedaria com provimentos, evidenciando ter lutado pelo dinheiro necessário 
para compra-los.

O rōnin segue agindo de acordo com a sua consciência e senso de justiça, mesmo que para 
isso fira o código de conduta samurai, auxiliando aqueles que precisam, sejam esses “os de dentro” 
ou não. No entanto, para uma sociedade organizada pela relação murabito (pessoa de dentro) e 
sotobito (pessoa de fora), sua conduta não se adequa à condição de murabito. Misawa não pertence 
“ao dentro” e não se mostra capaz de relacionar-se plenamente com este. 

Consideramos ser este o exato ponto no deslocamento de dentro para fora, de fora para 
dentro, que Misawa se torna capaz de perceber e apreender o seu tempo, torna-se contemporâneo 
residindo no extemporâneo do tempo do “agora=aqui”. Entendemos ser nesse ponto que o rōnin 
de Koizumi e Kurosawa passa também a ser o de Nietzsche, e com isso evidencia a problemática do 
“extemporâneo” da fluidez temporal do agora, agora=aqui.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Cremos que aquele que seria o último samurai/rōnin de Kurosawa nos traz a questão da vida, 
no “agora=aqui” como valorização da condição humana no mundo; não distante do que passou, pois 
este nunca passa; tampouco ansiando pelo que há de vir, este já veio e virá novamente. Assim, do 
encontro entre o roteiro do cineasta rapsodo, o filólogo alemão e o teórico japonês, depreendemos, 
que a condição humana no mundo precisa dialogar com o que somos e o que sempre somos/ fomos, 
para aí sim devirmos em um “agora enquanto eterno” e um “aqui enquanto mundo”.

Entretanto, a resposta ao “como?” ainda permanece latente. Entendemos que mesmo o 
“extemporâneo” nietzschiano, em alguma medida encontrado no Japão, não permite a plenitude 
desta sociedade, se, por um lado, “firmar o pés” não traz felicidade, por outro, fluir plenamente 
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também não; a ambos subjaz a alteridade. Cabe então como tarefa, urgente, do nosso agora, 
pensarmos em um fluir de todas as sociedades.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

DEPOIS DA CHUVA “AME AGARU”. Direção: Takashi Koizumi. Produção: Masato Hara. Roteiro: Akira 
Kurosawa. Japão: Asmik Ace Entertainment; Kurosawa Production; 7 Films Cinema, 2000. 1 DVD (87 
min.) color.  

KATO, Shuichi. Tempo e espaço na cultura japonesa. Tradução: Neide Nagae e Fernando Chamas. 
São Paulo: Estação Liberdade, 2012. 288 p. 

NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Segunda Consideração Intempestiva: da utilidade e desvantagem da 
história para vida. Tradução Marco Antônio Casanova. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2003.

SESSÃO DE COMUNICAÇÃO ORAL - RESUMOS



12th International Congress of Japanese Studies in Brazil
25th Brazilian Meeting of University Professors of Japanese Language, Literature and Culture 

COMUNICAÇÃO ORAL – ARTES E CULTURA
ORAL COMMUNICATION   – ARTS AND CULTURE
29/08/2018  17h10-17h30
Sala CI 02 (1º andar) - Centro de Ensino de Línguas 
Room CI 02 (1st floor) - Centro de Ensino de Línguas

SOM, SILÊNCIO, CONTEMPLAÇÃO E MA. 
ANALISE DO FILME MONONOKE HIME DE HAYAO 

MIYAZAKI1 E TRILHA SONORA DE JOE HISAISHI

André E.R. Silva 
UNICAMP2

RESUMO

A presente pesquisa analisou o filme Mononoke Hime de Hayao Miyazaki, com o foco 
na trilha-sonora de Joe Hisaishi, tentando compreender as técnicas utilizadas. Foram 
lidos diversos livros e artigos para uma melhor compreensão sobre o tema, e foi feito 
uma análise do filme a partir desse levantamento bibliográfico. Ao longo da pesquisa 
foi verificada a existência do conceito MA, entendimento japonês sobre o silencio, 
contemplação, vazio e o espaço entre os objetos, ações ou acontecimentos. Após essa 
contextualização, se fez possível uma melhor interpretação do filme, pois o silêncio deixou 
de ser enxergado de forma incidental, passando a ser entendido como uma técnica de 
direção fílmica. Utilizando o MA de forma consciente, Hayao Miyazaki consegue construir 
momentos de contemplação dentro do filme, criando espaços não só para a fruição do 
elemento visual, mas também do auditivo, assim aumentando o poder expressivo da 
trilha sonora. A pesquisa não possuiu uma pretensão de alcançar o real pensamento do 
compositor ao engendrar a obra, entretanto buscou-se uma aproximação possível dos 
conceitos utilizados na criação da animação Mononoke Hime. Através da análise se fez 
exequível produzir uma linha de raciocínio acerca da elaboração da trilha sonora.

Palavras-chave: Hayao Miyazaki, Joe Hisaishi, Mononoke Hime, MA, Silêncio. 

ABSTRACT

This research analyzed the soundtrack of Hayao Miyazaki’s “Mononoke Hime” composed 
by Joe Hisaishi, in attempt to understand the techniques used. Several books and papers 
were read for the better comprehension of the movie’s theme and an analyze was made 
accordingly the literature review. During the research the concept of Ma (Japan’s view of 
silence, contemplation, empty, and the space between objects, actions and events) was 

1  Os nomes serão escritos na forma ocidental. 
2  Graduando em composição e teclados na UNICAMP curso 22, Andre.d.tuffo@gmail.com
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found as one of the main concepts. After a philosophic contextualization, it was possible 
to realize that the use of silence was not accidental but a technique deliberately used by 
the director. By expertly using MA Miyazaki is able to create moments of contemplation, 
generating room for the fruition of not only visual elements but the audible as well, 
therefore improving the soundtrack’s expressive capacity. The research was not meant 
to completely explore the composer’s creative process while composing the piece, but to 
seek a better understanding of the concepts used to create Mononoke Hime.  

Keywords: Hayao Miyazaki, Joe Hisaishi, Mononoke Hime, MA, Silence.  

1. INTRODUÇÃO

Os filósofos sempre fizeram estudos acerca da arte, como por exemplo, Aristóteles em seu 
livro Arte Retorica e Arte Poética. Porém a arte cinematográfica não conta com a mesma quantidade 
de análise que as outras disciplinas artísticas detêm, dado que o cinema existe há pouco mais de 
100 anos, e dentro da arte cinematográfica, os estudos sobre a animação são ainda mais escassos.

Por causa dessa problemática surgiu a necessidade e motivação em se fazer essa pesquisa 
sobre os filmes do Studio Ghibli, com o recorte nos filmes do Hayao Miyazaki, e com enfoque no 
filme Mononoke Hime, atentando se para a trilha sonora do filme. Por essa razão foi necessária uma 
compreensão sobre o compositor Joe Hisaishi e o diretor Hayao Miyazaki.

O objetivo da pesquisa foi o entendimento estético, teórico e prático da trilha sonora do filme 
Mononoke Hime. Na área estética buscou-se a compreensão dos motivos para criação da obra, suas 
referências e inspirações. Foram analisadas e delimitadas algumas técnicas usadas, seja na direção 
fílmica de Hayao Miyazaki, quanto às técnicas composicionais da música de Joe Hisaishi, para se ter 
um fundamento teórico. E por ultimo a criação de uma analise que vertesse para a possível criação 
de um método composicional para trilha sonora.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Com o levantamento bibliográfico foi possível ter uma visão menos ocidentalizada sobre o 
objeto analisado, ao longo da pesquisa o conceito MA se fez presente nos textos que analisavam e 
descreviam artes japonesas. O MA pode ser descrito como: 1) Intervalo entre duas coisas: 1. Intervalo 
espacial; 2. Intervalo temporal; 3. Tempo destinado a um determinado fim (OKANO, Michiko Apud 
Kôjien 2007), ou ainda segundo Okano:

A espacialidade MA é um entre-espaço e pressupõe uma montagem, que pode se manifestar como 
intervalo, passagem, pausa, não ação, silêncio, etc. [...] A existência da espacialidade MA pressupõe 
divisão e intermediação, como também relação e conexão, instâncias em que a noção de fronteira se 
torna uma constante. [...] Dessa forma, a espacialidade MA pode ser entendida como fronteira, algo 
que separa e ata os dois elementos que intermedeia, criando uma zona de coexistência, tradução e 
diálogo. (OKANO, Michiko 2007)
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Através dessa concepção pode-se perceber que a forte relação com o silêncio (entende-se 
por silêncio a falta de trilha sonora, porém as cenas detêm sons naturais, como conversas, sons de 
pássaros, etc.) nos filmes de Hayao Miyazaki é proposital, tendo isso em vista pode-se notar que esse 
era o ponto principal para uma compreensão mais apurada da obra, assim como evidencia Hisaishi:

“De acordo com a equipe da Disney, se não houver música por mais de 3 minutos, os estrangeiros (não 
japoneses) se sentem desconfortados. [...] no Laputa tem apenas uma hora de musica em 2 horas e 4 
minutos de filme. Existem partes de sete a oito minutos que não tem musica.” (KEYBOARD MAGAZINE, 
1999, tradução nossa)3

Com isso o método analítico passou a ter um olhar mais apurado para a expressividade do 
silêncio, e sua utilização consciente. E houve uma procura por momentos no filme que indicassem a 
utilização do MA, dado que ele é dos motes que rege a obra.

Com a pesquisa foi elaborado não só uma linha de raciocínio para entender melhor o filme 
Mononoke Hime, mas também um método para se criar uma trilha sonora. Em si o método não 
discursa sobre técnicas orquestrais ou composicionais, a preocupação do método está em trazer à 
luz uma forma de aplicabilidade do produto sonoro na arte fílmica, por isso não foi levado muito 
em conta que tipo de composição o Joe Hisaishi elaborou, mas sim que tipo de diálogo a direção do 
Hayao Miyazaki teve com a música do J. Hisaishi. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a análise foi possível perceber que o silêncio no filme fez com que a trilha sonora tivesse 
mais destaque, logo aumentando sua expressividade. Com essa técnica (aplicação do MA) Miyazaki 
faz com que a música de Joe Hisaishi não fosse usada apenas para adornos nas cenas, mas sim 
criando espaços para contemplação e imersão na obra.

A compreensão desse pensamento ao engendrar esse tipo de obra abre espaço para uma 
nova forma de se fazer filme no ocidente, e no campo acadêmico contribui-se para uma melhor 
visão acerca do silêncio, som e contemplação nas artes cinematográficas.
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HŌGAKU E YŌGAKU NO CINEMA JAPONÊS: 
UM PERCURSO ATÉ JOE HISAISHI 

Renan PEREIRA 
Universidade de Brasília1

RESUMO

Historicamente, o cinema japonês fez uso de sua música tradicional (Hōgaku) e da 
música em estilo ocidental (Yōgaku) para compor suas trilhas sonoras, criando uma 
atmosfera musical híbrida. O objetivo dessa pesquisa é identificar e demonstrar essa 
particularidade da prática musical nas trilhas sonoras japonesas, tendo como objeto o 
compositor Joe Hisaishi (1952), que segue essa tradição em mesclar tais elementos em 
suas trilhas. Aplicando métodos de análise musical interpretativa da nova musicologia e 
da hermenêutica musical (KERMAN; KRAMER), busca-se trabalhar a significação musical 
nos filmes Princesa Mononoke (1997) e A viagem de Chihiro (2001), dialogando com seu 
contexto cultural e a simbologia dos elementos musicais na narrativa. Com a bibliografia, é 
possível confirmar que essas práticas fazem parte da poética musical de Hisaishi (KOIZUMI, 
2010; RUSLI, 2010; ROEDDER, 2013), e que as mesmas podem ser identificadas nos filmes 
selecionados para análises.

Palavras-chave: Música Japonesa. Cinema Japonês. Trilha sonora. Hibridismo Cultural. 
Nova Musicologia.

ABSTRACT

Since the beginning Japanese cinema uses the traditional music (Hōgaku)   and the Western-
style music (Yōgaku)   to write musical score, creating a hybrid musical atmosphere. This 
research aims to identify and demonstrate this singularity of Japanese musical practice in 
soundtracks, studying Joe Hisaishi (1952) as research object. Hisaishi follows the tradition 
of mixing those elements. Applying new musicology and musical hermeneutics methods 
of interpretive musical analysis (KERMAN, KRAMER), we seek to make a musical meaning 
in the movies “Princess Mononoke” (1997) and “Spirited Away” (2001), dialoguing with 
its cultural context and the symbology of musical elements in the narratives. With the 
bibliography is possible to conclude that hybrid musical practices are part of the Hisaishi’s 
musical poetics (KOIZUMI, 2010; RUSLI, 2010; ROEDDER, 2013) and they also can be 

1  Bacharel em Composição Musical e Mestrando em Musicologia na Universidade de Brasília. E-mail: rventura_unb@hotmail.
com
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identified in the films selected for this analysis.

Keywords: Japanese music. Japanese Cinema. Soundtrack. Cultural Hybridism. New 
Musicology.

1. INTRODUÇÃO

Partindo do ponto de vista da nova musicologia, segundo Joseph Kerman e Lawrence Kramer, 
“a música é uma prática cultural e existe dentro e através de contextos culturais” (BEARD; GLOAG, 
2005, p. 34-35). Assim, é observado que existe uma prática comum entre os compositores do cinema 
japonês em mesclar a música tradicional japonesa a outros estilos ocidentais. 

Essa prática está presente desde os tempos do cinema mudo, quando as performances 
realizadas pelo benshi mesclavam instrumentos japoneses e ocidentais criando ambientação 
semelhante às artes dramáticas clássicas2 (MAXIMO, 2003). Com a transição para o cinema sonoro, 
muitos compositores formados na tradição ocidental passaram a escrever para cinema (GALLIANO, 
2002, p.32). Como relata Ichiro Saito (1909 - 1979), as composições eram encomendadas nos moldes 
da música europeia3 ou em estilos musicais derivadas das formas clássicas japonesas (ANDERSON; 
RICHIE, 1982, p. 341-345). Fumio Hayasaka (1914-1955), Akira Ifukube (1914-2006), Masaru Sato 
(1928-1999) e Toru Takemitsu (1930-1996) são apenas alguns dos nomes que alcançaram fama 
internacional e que desenvolveram a prática desse estilo híbrido. Em seus trabalhos, nota-se que o 
uso da técnica trabalha de forma simbólica a narrativa criada nos filmes, podendo carregar valores 
culturais, sociais e espirituais da cultura japonesa.

Nesse contexto, podemos classificar Joe Hisaishi como seguidor dessa prática musical em 
estilo híbrido e assim pretende-se responder: (1) onde está Hisaishi no contexto musical do Japão e 
qual o seu envolvimento com Hōgaku e Yōgaku? (2) quais os elementos do Hōgaku mais evidentes e 
frequentes em seu trabalho? (3) como e quais elementos do Yōgaku ele utiliza em suas músicas? (4) 
como se dá a junção dos dois estilos musicais e quais suas funções e significados dentro dos filmes? 
Dessa maneira, busca-se identificar e demonstrar essa prática no trabalho de Hisaishi, do qual foram 
selecionados para análise dois trabalhos representativos do compositor: Princesa Mononoke (1997) 
e “A viagem de Chihiro (2001), dirigidos por Hayao Miyazaki.

O referencial teórico parte das reflexões da nova musicologia e da hermenêutica musical 
(KERMAN; KRAMER), e a coleta de dados foi dividida em três partes, sendo a primeira sobre os 
costumes, crenças, valores estéticos e o contexto histórico-cultural do Japão (KENEE, 1971-1988; 
MARRA, 1999-2002; DAVIES; IKENO, 2001; RICHIE, 2007; KATO, 2007; NAKAGAWA, 2008; OKANO, 
2012; GORDON, 2013); a segunda sobre o cenário musical no Japão, englobando aspectos musicais 
do Japão tradicional, ou Hōgaku (KISHIGE, 1982; MALM, 1963-1983; TOKITA, 2007; MIKI, 2008), 
assim como da música ocidental assimilada pelo Japão moderno, ou Yōgaku (HERD, 1989-2004; 
GALLIANO, 2002; STEVENS, 2008); e a terceira sobre vida, obra e poética musical de Joe Hisaishi, 
reunidas a partir de entrevistas para TV, revistas, sites e making of, além de trabalhos sobre o 
compositor (KOIZUMI, 2010; RUSLI, 2010; ROEDDER, 2013). 

2  Kabuki, Nō e Bunraku.
3  Inspiradas em Schubert, Brahms, Debussy, Ravel, entre outros.
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Quanto ao método, utiliza-se o modelo de Kramer, que trabalha no campo da significação 
musical através da hermenêutica, e propõe uma análise em que a interpretação dos elementos 
musicais é vista da “mesma forma e com a mesma profundidade que textos literários e práticas 
culturais”, cujos “significados são produzidos dentro de práticas e valores sociais” (KRAMER, 1990, 
p.1). Assim, na análise dos trabalhos, além de identificar o uso de Hōgaku e Yōgaku nas trilhas, 
busca-se a interpretação do valor simbólico dos estilos distintos, destacando os significados desses 
elementos musicais no contexto da cultura japonesa e da narrativa dos filmes. 

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Joe Hisaishi é reconhecido por utilizar uma ampla variedade de estilos musicais em suas 
trilhas sonoras, passando pelo minimalismo, pop-eletrônico, orquestral europeu e tradicional 
japonês. Carolina Stevens, destaca que nas trilhas de Princesa Mononoke e A viagem de Chihiro, 
em específico, o compositor assume um estilo “neo-tradicional” devido aos elementos de música 
tradicional japonesa incorporados em seu estilo orquestral (STEVENS, 2008, p. 30). Pode se ainda 
dizer que existem quatro elementos que definem sua poética musical para a música cinematográfica: 
(1) uso do modo dórico para “criar uma sensação histórica europeia”; (2) música clássica ocidental 
para sugerir elementos ocidentais; (3) escalas pentatônicas e outros elementos de estereótipo 
“asiático” para reforçar o senso de japonês; (4) “estilo eclético de canções populares japonesas” 
(KOIZUMI, 2010, p.61) para aberturas e finais de filmes.

Outro aspecto relevante é a própria formação de Hisaishi que está diretamente relacionada 
com o desenvolvimento do estilo híbrido na trilha sonora, pois, como ressalta a musicóloga Alexandra 
Roedder, Hisaishi foi aluno e assistente do compositor Masaru Sato após se formar na faculdade de 
música de Kunitachi. Sato, por sua vez, também foi aluno e assistente de outro grande mestre da 
música do cinema japonês, Fumio Hayasaka, sendo que ambos são consagrados por suas habilidades 
em compor para cinema em estilos musicais variados (ROEDDER, 2010, pg. 68-69), e pelos seus 
trabalhos com grandes diretores de sua época, como Kenji Mizoguchi e Akira Kurosawa.

Por fim, com as primeiras análises, já é possível encontrar elementos desse hibridismo 
na música de Hisaihi. Em Princesa Mononoke, por exemplo, a instrumentação intencionalmente 
combina instrumentos da orquestra ocidental com instrumentos japoneses4, como Ryuteki, Hichiriki, 
e conjunto de Taiko. É possível ainda reconhecer em ambos os filmes, o uso de escalas pentatônicas, 
como as escalas Min-yo, Ritsu e Ryuukyuu5, além de acordes formados por quartas e segundas, 
característicos do Gagaku. Tais elementos musicais desenvolvem sentidos diferentes de acordo os 
contextos culturais, sociais e espirituais apresentados nos filmes. Além disso, é possível identificar 
valores estéticos japoneses, como Ma (間), mono no aware (物の哀れ), Wabi-Sabi (侘び~寂び) 
e Yugen (幽玄) em pontos específicos da narrativa e da música dos filmes.

4  Informações do álbum: <https://vgmdb.net/album/19761 >.
5  Segundo a classificação de Fumio Koizumi: <https://japanhistorymusic.weebly.com/japanese-music-theory.html>.
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A pesquisa continua em andamento, porém, já podemos apresentar algumas conclusões 
partindo da bibliografia e análises realizadas nas obras. Com o material levantado, foi possível 
reconhecer que o estilo musical híbrido de Hisaishi é procedente das práticas multi-estilística 
desenvolvidas pelos mestres da música do cinema japonês. É possível identificar tais elementos 
nos filmes selecionados e, futuramente, será trabalhada a relação desses elementos no contexto da 
narrativa e em seus significados culturais. 
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A LEITURA DA MORTE E DO(S) CORPO(S) 
NO BUTÔ DE TATSUMI HIJIKATA

Daniel Ribeiro Fernandes ALEIXO 
UNICAMP 1

RESUMO

A presente pesquisa de cunho descritivo e exploratório – prático-teórica, derivada da 
minha iniciação científica titulada “A Leitura da Morte no Butô de Tatsumi Hijikata” pela 
FAPESP, orientada pelo Prof. Dr. Eduardo Okamoto, trata sobre as origens do Butô, tendo 
especialmente a morte, como tema na obra do ator e bailarino Tatsumi Hijikata, uma das 
principais referências, ao lado de Kazuo Ohno, da criação desta manifestação cênica. O 
estudo do Butô nos permite uma compreensão da imagem identitária do corpo japonês, a 
partir da década de 1950. O estudo foi pautado no fichamento bibliográfico dos manifestos 
do próprio Tatsumi Hijikata, e de autores como Jean Genet, Yukio Mishima, Eden Peretta, 
Marquês de Sade, Christine Greiner, entre outros, e no fichamento filmográfico das 
coreografias de Butô pelos grupos performáticos de Hijikata, disponíveis na internet e em 
DVDs. O fruto prático desse estudo foi a idealização e encenação solo performática “Vento 
Daruma”, apresentada no Instituto de Artes da Unicamp (IA/ Unicamp) em dezembro de 
2017.  

Palavras-chave: Butô; Morte; Hijikata; Artes; Dança.

ABSTRACT

The present research of descriptive and exploratory nature-practical-theoretical, derived 
from my scientific initiation titled “The Reading of Death in the Butoh of Tatsumi Hijikata” 
by FAPESP guided by Prof. PhD Eduardo Okamoto, about the origins of Butoh, particularly 
the death as a theme in the work of the actor and dancer Tatsumi Hijikata, one of the main 
references along with Kazuo Ohno, to creation of this scenic expression. The study of Butoh 
allows us an understanding of Japanese body identity image from the late 1950s. The study 
was based on Tatsumi Hijikata’s bibliographic manifests and authors such as Jean Genet, 

1  É ator, dançarino, estudante graduando em Artes Cênicas – terceiro ano – na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), 
e aluno do curso de japonês no Centro de Estudos Linguísticos da Unicamp (CEL). Estuda as artes da cena no oriente, principalmente 
o teatro japonês. Atualmente é bolsista pesquisador pela FAPESP com a pesquisa de Iniciação Científica intitulada “A Leitura da Morte 
no Butô de Tatsumi Hijikata”, orientada pelo Prof. Dr. Eduardo Okamoto. Email: lawlietlion_aleixo@yahoo.com
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Yukio Mishima, Eden Peretta, Marquis de Sade, Christine Greiner, among others, and the 
film with Butoh choreographies by Hijikata’s performing groups, available on internet and 
DVDs. The practical result of this study was the idealization and solo performance “Wind 
Daruma”, presented at the Institute of Arts of Unicamp (IA/ Unicamp) in December, 2017.

Keywords: Butoh; Death; Hijikata; Art; Dance.

1. INTRODUÇÃO

O cenário do Japão na década de 1950 foi caracterizado pelo terror após uma guerra mundial 
que havia terminado recentemente, pela entrada de leis de mercado e do exército norte-americano 
no país, e pelo hibridismo cultural do Ocidente com o Oriente. Conceitos como honra e excelência, 
típicos do pensamento nipônico, mesclaram-se com conceitos de capitalismo e meritocracia, 
gerando um comportamento social praticamente novo. Uma forte imposição de mercado passou a 
estar presente na rotina dos japoneses, que aumentaram as metas de produtividade, sublinharam 
a rigidez da etiqueta social, entraram em contato com as formas espetaculares ocidentais de teatro 
e danças europeias, como o ballet e o jazz, e receberam forte influência das vanguardas europeias, 
principalmente do dadaísmo e surrealismo. Tal contexto contribuiu para a formação das chamadas 
vanguardas “sujas“, grupos performáticos de artistas japoneses que faziam fortes críticas políticas 
e contra o neoliberalismo, o qual, acreditavam, o país estava sendo forçado a seguir. Em meio a 
esse caos social, nasce o Butô, uma forma de arte de cunho político e transgressor aos padrões do 
Ocidente, não como uma afronta xenofóbica, mas uma defesa da identidade japonesa que estava 
sendo diluída durante o século XX. Muito do que se pensa a respeito dessa dança nos leva a crer 
que ela possui teor anarquista. A relação com o corpo se baseia na “revolução anatômica” e na 
“revolta sensorial”, isto é, a desconstrução dos símbolos e códigos sociais e individualistas injetados 
pelo capitalismo nas pessoas, a ressignificação das formas (conceito que varia de interpretação por 
dançarino) e um ritual de completa imersão. Por ser tão transgressor, o Butô continua sendo até os 
dias de hoje, uma arte pouco conhecida e, de certa forma, desprezada por parte dos japoneses. No 
Brasil e no resto do Ocidente, a dança foi curiosamente bem recebida, sendo adotado por artistas 
como Takao Kusuno e pelas coreógrafas Maura Baiocchi e Emilie Sugai. 

Contudo, para se entender a origem do Butô e seus significados, é necessário entender as 
memórias de um sujeito específico, Tatsumi Hijikata. Toda a sua experiência de vida recebeu fortes 
influências dos rumos assumidos por seu país materno. A sua dança e o seu corpo foram severas 
críticas a uma situação que afetava não só a ele, mas a todos os demais japoneses, sendo assim, uma 
dança de resistência nacional durante muito tempo. Tatsumi Hijikata (Kunio Yoneyama era o seu 
verdadeiro nome) nasceu em Tohoku, na região rural de Akita (Japão), em 1928. Sua criação numa 
família pobre o fez experienciar situações difíceis, como a venda de sua irmã mais nova como gueixa 
para aumentar a renda dos pais, a morte de seus onze irmãos durante a guerra, os dias tortuosos 
nos campos arrozais, o trabalho fordista nas indústrias de armamentos, e uma vida transviada numa 
tentativa de se mudar para Tóquio a fim de obter sucesso capital. A convivência com a criminalidade 
da vida urbana e o estilo marginal de se envolver com a sociedade, sua prisão por pequenos furtos 
e a sua vida sexual extremamente ativa, conceberam a sua personalidade e a revolta interna que 
fomentariam a sua arte. Hijkata também apoiou seus estudos em leituras vorazes de escritores 
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ocidentais e orientais como Artaud, Jean Genet, Yukio Mishima, Marquês de Sade, Bataille, 
Lautréamont, Sartre, Nietzsche, Marcuse, entre outros representantes das vanguardas francesas 
e alemãs. Seu contato com o ballet clássico e o jazz lhe rendeu subsídio para a desconstrução que 
logo mais acarretaria na sua revolta. A característica mais marcante do Butô está justamente no 
hibridismo dos conhecimentos ocidentais e orientais promovidos em prática pelo corpo. 

O nascimento definitivo do Butô se deu em 1959, com a coreografia Kinijki, inspirada no 
romance homônimo de Yukio Mishima acerca da homossexualidade masculina. Imediatamente, a 
nova dança foi considerada danosa e perigosa pelos críticos de arte. Hijikata realizou e inspirou 
muitos trabalhos e, já no final da vida, deu início ao primeiro festival de Butô no Japão e garantiu que 
seu nome e sua dança ficassem marcados na história, mesmo após a sua morte em 1986, por cirrose 
hepática. Em 1980, o Butô ganhou os olhos do mundo através das coreografias de Kazuo Ohno e 
muitos dos antigos discípulos do primeiro mestre difundiram (e difundem) suas visões acerca da 
filosofia e da técnica do Butô.       

Muito do que se sabe sobre as reflexões de Tatsumi Hijikata se encontra nos registros pessoais 
do próprio em forma de manifestos. Neles, o dançarino sempre buscou expor o seu desequilíbrio, 
os seus desejos mais medonhos e a sua relação com as memórias do passado e as angústias do 
presente, visto a sua preocupação com o futuro capitalista. Seus escritos são cheios de neologismos, 
frutos do contato com o surrealismo, difíceis de entender. A presença da morte é algo bastante 
presente constante nas suas anotações, como na sua própria dança. É imprescindível falar sobre 
seu Butô sem falar sobre morte, pois essa é uma das bases da própria dança. O Butô de Hijikata 
jamais está desvinculado da morte. O corpo ambicionado por ele, chamado de “corpo morto”, 
consiste no esvaziamento do seu ser social (Shintai) para vir a ser um ser vazio (Karada), um caráter 
herdado do pensamento zen-budista que dialoga com o Ma (intervalo entre o espaço e o tempo 
onde acontecem os rituais e a arte). Esse processo é uma metamorfose onde o indivíduo abandona 
o seu comportamento, a sua personalidade e os seus trejeitos para criar um corpo receptivo a todos 
os estímulos. Os estímulos internos do próprio organismo e sua própria relação com o exterior 
criam a anatomia autônoma, uma anatomia grotesca e decadente, com traços de morte e de 
desespero. A decadência do corpo também abrange o sexo, outra característica fundamental desse 
Butô. É introduzido o conceito de corpo carne (Nikutai), um corpo totalmente orgânico e cético, 
sem imaginário ou fantasia, é simplesmente o organismo falando por si mesmo, sem influências 
intelectuais. Sendo assim, o sexo e a morte mostram-se como faces complementares na metodologia 
do criador desta dança transgressora do Japão do século XX. Uma linguagem completamente 
corporal, onde a mensagem é passada por meio de um eterno definhar.

1.1 OBJETIVO

O objetivo desse estudo sobre o Butô é compreender a imagem identitária do corpo japonês, 
a partir da década de 1950, e sua repercussão nos dias de hoje e em que âmbitos isso atingiu o 
restante do mundo. No mais, uma dissecação crítica de uma forma artística de revolta, levando em 
conta a sua trajetória de origem, em um momento conturbado na história do Japão.  

1.3 METODOLOGIA

O projeto é uma exposição da minha pesquisa de iniciação científica vinculada à FAPESP, 
embasada em um levantamento bibliográfico e filmográfico das obras disponíveis produzidas por 
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Tatsumi Hijikata, e das obras que o inspiraram. O estudo dessas obras foi feito através da leitura de 
livros, manifestos e entrevistas traduzidas do inglês e do japonês para o português, atentando-se 
ao material produzido diretamente por Hijikata e por confiáveis especialistas brasileiros de Butô, 
como Christine Greiner e Eden Peretta, além de os autores que inspiraram o dançarino, como 
Yukio Mishima, Jean Genet, Marquês de Sade, entre outros. O resultado prático desse estudo foi a 
idealização e encenação performática do solo “Vento Daruma”, apresentado no Instituto de Artes da 
Unicamp (IA/ Unicamp) em dezembro de 2017. A pesquisa trata da origem da dança Butô, levando 
em consideração o contexto histórico artístico e político do Japão da época, e dos desdobramentos 
atuais da dança Butô no mundo. Dentro disso, as temáticas da morte, da memória e do grotesco 
serão linhas temáticas usadas como guias.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

O caráter político de vanguarda do Butô já se destaca por ser uma forma espetacular oriental, 
avesso aos avanços do Ocidente sobre a sociedade japonesa da época, na segunda metade do século 
XX. A revolta da dança de Tatsumi Hijikata perante o imperialismo norte-americano e a diluição da 
cultura nacional nipônica foi uma forma de resistência que perdura como herança de um país que 
quase ruiu durante o fim da Segunda Grande Guerra. A despeito desta forte conexão com seu tempo 
histórico, não raro, o Butô ainda é visto com um quê de exótico, precipitado por parte das pessoas 
que tendem a uma visão orientalista. Estudar as origens dessa manifestação, é uma maneira de 
contribuir para uma visão mais complexa e próxima de seus anseios originais. O Butô, a despeito de 
uma radical proposição poética, aproveita de diferentes inspirações para se constituir: a literatura 
francesa, a arte expressionista alemã, e as principais formas de dança do Ocidente conectam-se com 
o espírito profano do Kabuki, dos festivais folclóricos do Japão e do zen-budismo. Isso significa que 
estudar o Butô pode constituir uma maneira de, ao mesmo tempo, contrastar e combinar culturas 
ocidentais e orientais. Este “entre” culturas pode remeter igualmente a um corpo que antecede às 
culturas, menos ligado aos sistemas de produção e mais próximo da natureza.  O Butô e a sua ânsia 
por explicitar a morte é uma crítica ao neoliberalismo e ao descaso das pessoas com o corpo que 
perdura desde a sua origem, e que corrobora o sistema em que vivemos, sendo sustentado pelos 
dançarinos e coreógrafos ainda vivos e ensinado de várias maneiras, uma infinidade de vertentes. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A apresentação oral no congresso, de uma pesquisa relacionada ao fazer artístico japonês 
na dança Butô, possui extrema importância em um contexto acadêmico em que as formas das artes 
da cena no Japão, quando estudadas no Brasil, prestigiam em sua maioria, o seu âmbito tradicional 
e milenar, como o teatro Nô e Kabuki. Mesmo os pesquisadores das artes cênicas japonesas da 
modernidade e contemporaneidade possuem trabalhos escritos muito restritos que representam os 
únicos materiais disponíveis em português sobre o assunto, já que poucos dos manifestos originais 
de Tatsumi Hijikata, e até mesmo os cadernos de cada um de seus discípulos estão disponíveis em 
inglês e francês, e menos ainda em português, vindo muitas vezes em fragmentos selecionados 
como citação de pesquisa. O Butô tem conexão direta com o hibridismo cultural pós-guerra, entre os 
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saberes europeu e estadunidense, o saber japonês é resultado da antropofagia cultural dessas duas 
sociedades mundiais da era moderna a contemporânea. Ficam abertas questões a serem discutidas 
sobre o futuro da arte no Japão, a partir desse século.   
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CONTRIBUIÇÕES DE ICHIKAWA DANJURÔ 
PARA O DESENVOLVIMENTO DO KABUKI: O 

PRIMEIRO E O SEGUNDO DANJURÔ 

 Ernesto SAMBUICHI
UFAM1

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo apresentar os dois primeiros Ichikawa Danjurô 
que tanto contribuíram para o desenvolvimento e afirmação do estilo aragoto no período 
Edo. Neste, discriminam-se as origens destas personalidades e também as características 
do estilo, elementos que produziram um efeito não somente para a formação do kata dos 
Ichikawa, mas também para o próprio teatro kabuki como um todo.

Palavras-chave: Ichikawa Danjurô. kabuki. aragoto. Período Edo. 

ABSTRACT

The present work aims to present the first two Ichikawa Danjurô that greatly contributed 
to the development and affirmation of the aragoto style in the Edo period. In this, it 
discriminates the origins of these two personalities and the characteristics of style, 
elements that produced an effect not only on the formation of the Ichikawa kata, but also 
on kabuki theater itself as a whole. 

Keywords: Ichikawa Danjurô. kabuki. aragoto. Edo Period.

1. INTRODUÇÃO

Ichikawa Danjurô2 é o nome artístico do membro maior da família Ichikawa, escola célebre 
do teatro kabuki. Dentre os vários atores de kabuki, a linhagem dos Danjurô destaca-se na formação 

1  Mestre em Cultura e Literatura pela Nagoya University, e Professor assistente da Faculdade de Letras (FLET) da Universidade 
Federal do Amazonas (UFAM), Manaus, Amazonas, Brasil; ernestosambuichi@hotmail.com. 
2  Os nomes próprios seguem a ordem do japonês.
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de um estilo característico e muito presente até a atualidade: o aragoto. Há uma característica que 
não é exclusividade do kabuki, porém, faz com que as mais diversas contribuições se condensem 
em um só nome, apesar de tais feitos terem sido realizados por diferentes pessoas: trata-se da 
“nomeação”, (shûmei, em japonês), que significa a herança do nome por seu sucessor. Ou seja, 
quando falamos em Ichikawa Danjurô, estamos nos referindo a doze pessoas com o mesmo nome, 
pois, temos nos dias atuais, o Ichikawa Danjurô XII, ainda em atividade. Por esta simples razão, este 
trabalho visa tratar do início desta importante linhagem e a contribuição dos dois primeiros Danjurô, 
separadamente, cada qual com o seu mérito individual e não o coletivo. 

2. OS PRIMEIROS DANJURÔ 

2.1. ICHIKAWA DANJURÔ I (1660 - 1704) E A FORMAÇÃO DO TEATRO ARAGOTO 

De acordo com Ichikawa Danjurô XII (2008), um jovem chamado Ebizô entrou no mundo do 
kabuki e encenou Shiten’nô Osanadachi, no papel do valente Sakata-no Kintoki. Watanabe (2009) 
afirma que Ebizô encenou a peça aos 14 anos, em meados de 1674. E é este jovem ator que viria a 
se tornar no famoso Ichikawa Danjurô I. 

Quase em unanimidade, é comum citar a formação do estilo aragoto como a maior 
contribuição de Ichikawa Danjurô I, quando Ebizô pintou o seu rosto de vermelho e encenou com 
pujança nessa peça. Este estilo encena a violência, e por isso, os protagonistas são essencialmente 
homens, e cenas de guerra e conflitos entre homens bravos são o tema principal. Para compreender 
como se deu a formação do aragoto, Sato (1997) pondera as colocações de Origuchi, Gunji e Imao 
como pilares e afirma: 

A respeito desta arte, o número de pesquisas é elevado, e juntamente com as teorias a respeito 
de Ichikawa Danjurô, não seria demasiado dizer que o aragoto é a base que fundamenta todas as 
pesquisas sobre o Edo-kabuki. Se forem dividir tais pesquisas em dois grandes temas, provavelmente 
um será sobre os fundamentos e o processo de formação, enquanto o outro será a respeito do formato 
da arte com o período Genroku como o centro. (SATO, 1997, p. 97-98, tradução nossa)

Os enfoques supracitados não atribuem a criação do estilo a uma pessoa somente, mas não 
negam a importância de Danjurô I no processo. Não seria demasiado afirmar que as inovações de 
Danjurô I confirmaram a tendência das artes baseadas no kata de “entrar primeiro na forma, para 
depois sair dela”. E Danjurô I fez jus a este kata, construindo um teatro mais viril, com peculiaridades 
distintas das demais existentes na época, que foram incorporadas por seus sucessores como “kata 
do aragoto”. 

Danjurô I foi também o dramaturgo Mimasu Hyôgo, compondo peças que foram conservadas 
até os dias atuais. Uma fatalidade, porém, marcou o período e findou a era desta personalidade: 
quando na ocasião de uma peça, conforme Watanabe, Danjurô I foi atacado em pleno palco por 
um ator de nome Ikushima Hanroku, que o matou com uma espada (WATANABE, 2009, p. 145). Há 
várias versões para a motivação do crime, mas não passam de conjecturas até hoje. O que há como 
ponto convergente entre as versões, é o fato de Danjurô I sempre negociar com jovens atores, de 
ser muito rigoroso e abusar da violência, e o fato incontestável de ter sofrido uma morte violenta 
quando tinha apenas 45 anos de idade. 
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2.2. ICHIKAWA DANJURÔ II (1688 - 1758) E A CONCLUSÃO DA ARTE ARAGOTO

Com o assassinato de Danjurô I, o seu filho Kuzô ficou com a responsabilidade de suceder o 
seu nome. Assim, cinco meses após o incidente, Kuzô fora nomeado Ichikawa Danjurô II. 

Contudo, isso não significou uma melhoria de sua reputação no início. Não seria fácil alcançar 
a notoriedade conseguida por Danjurô I e Mimasu-ya Hyôgo. Além disso, comparado ao pai, seu físico 
era menor e debilitado, sua voz era mais baixa, e devido ao ódio que o seu pai disseminou entre seus 
pares, foi friamente recebido pelo círculo teatral. Por causa desta parede imensa, Danjurô II teve de 
percorrer um caminho muito penoso. Mesmo assim, concentrou todos os seus esforços para elevar 
o nome de seu pai, dirigindo suas preces a Fudô-son do monte Narita, deixando por lá o seu pedido: 
“Que eu possa me tornar um ator melhor que o meu pai” (TAGUCHI, 2005, p. 7). Prometeu dedicar-
se à sua formação, tratar as pessoas com educação e prudência, não cobrar caprichos, e trabalhar 
firmemente sem deixar-se levar pelo ócio, tendo em mente sempre elevar o nome de seu pai como 
o grande mestre fundador da dramaturgia. 

Danjurô II encenou seguidamente peças nas quais seu pai tinha sido destaque e fomentou não 
somente o padrão do aragoto, mas também o estabelecimento da arte dos Ichikawa. Encenou peças 
já consolidadas e gradualmente foi conseguindo exibir uma atuação semelhante e até superior ao do 
seu pai. Para se ter uma ideia desta evolução, a peça Shibaraku, que é a que concentra os melhores 
adjetivos e consagra Danjurô I, esta é encenada mesmo nos dias atuais no formato “original”: o que 
Danjurô II estabeleceu como ator e dramaturgo. Apesar de ter tido atuações criticadas no início, 
conseguiu aperfeiçoar sua técnica de forma espantosa. E no ano 6 de Kyôhô (1721), Danjurô II atingiu 
o reconhecimento público ao ser considerado senryô-yakusha, ou seja, ator de primeira ordem com 
imensa aprovação do público, crítica e respeito da massa em geral. 

De acordo com Ichikawa Danjurô XII, a grande razão de sua popularidade pode ser atribuída 
à sua construção das falas dos personagens. Os diversos jogos de palavras com homônimos e 
combinações, aspecto muito apreciado pelos populares do período Edo, eram construídos com 
muita técnica oratória. Houve ademais uma tecitura para que a entidade Fudô correspondesse à 
figura de Danjurô em várias peças, além de induzir o público a crer que Danjurô II é o alter ego do 
primeiro. Com o respaldo do público, a experiência foi um grande sucesso e esta correspondência 
entre a imagem de Fudô a Danjurô existe até hoje. Embora se concentre na formação do kata da 
família, Danjurô II faz do aragoto uma arte plural, não se limitando à sua individualidade. Com isso, 
Danjurô II conclui o aragoto iniciado por seu pai. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presença e a pujança de Danjurô I fez dele o marco inicial de um estilo que até hoje é 
marca representativa do Kabuki. Já Danjurô II marcou seu nome não somente pelo que herdou, mas 
principalmente como trabalhou o que já existia para um kabuki mais envolvente e divertido, com 
refino e escracho, simultaneamente. Partindo-se de um panorama da vida dos dois, muito se pode 
conhecer sobre o aragoto e quais foram suas contribuições para o mundo do teatro, curiosidades e 
origens. Enquanto um iniciou, o outro o concluiu, criando o kata de um estilo praticado e que é um 
dos retratos do kabuki atualmente. 

SESSÃO DE COMUNICAÇÃO ORAL - RESUMOS



12th International Congress of Japanese Studies in Brazil
25th Brazilian Meeting of University Professors of Japanese Language, Literature and Culture 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FURUIDO, Hideo. Kabuki Nyûmon. Tokyo: Iwanami Junia Shinsho, 2007. 

HATTORI, Sachio. E de Yomu Kabuki no Rekishi. Tokyo: Heibonsha, 2008.

ICHIKAWA, Danjûrô XII. Danjurô no Kabuki An’nai. Tokyo: PHP Shinsho, 2008.

KUROISHI, Yôko. Kabuki no Rekishi: Hôreki Kabuki (Edo). Tokyo: Iwanami Shoten, 1997. 

SATO, Kabuki no Rekishi: Eri. Engi, Enshutsu – Aragoto no Tôdaisei. Volume I, Tokyo: Iwanami Shoten, 
1997.

TAGUCHI, Akiko. Nidaime Ichikawa Danjurô. Tokyo: Minerva Shobô, 2005.

WATANABE, Tamotsu. Edo Engeki Shi.Volume I, Kôdansha, 2009.

ORAL COMMUNICATION SESSION -  ABSTRACT    
         

185



XII Congresso Internacional de Estudos Japoneses no Brasil
XXV Encontro Nacional de Professores Universitários de Língua, Literatura e Cultura Japonesa

186

COMUNICAÇÃO ORAL – ARTES E CULTURA
ORAL COMMUNICATION   – ARTS AND CULTURE 
29/08/2018  19h00-19h20 
Sala CL02(1º andar) - Centro de Ensino de Línguas
Room CL02 (first floor) - Centro de Ensino de Línguas

O KATA NA RECONSTRUÇÃO DE 
PERFORMANCES DE BUTOH

Ana Cristina YOKOYAMA
Universidade de São Paulo1

RESUMO

Como parte da pesquisa sobre a trajetória artística de Ohno Yoshito, junto ao 
desenvolvimento do butoh no Japão, este artigo analisará a recriação da obra “Admirando 
La Argentina”, de 1977. Considerada a obra-prima de Ohno Kazuo e Hijikata Tatsumi, a 
reconstrução desta performance compõe o primeiro trabalho solo de Ohno Yoshito após a 
morte de seu pai, Ohno Kazuo. A partir do conceito de kata, discutido nos escritos de Yves 
Cadot e Tokitsu Kenji, serão analisados os elementos que possibilitaram o renascimento 
dessa obra em sua potência inicial. Considerando, ainda, a qualidade efêmera da matéria 
performática em seu processo de repetição, ou cópia, os estudos de Irit Averbuch e 
Richard Schechner também dialogarão com o resultado alcançado na reprodução da obra 
em questão. 

Palavras-chave: Butoh; Kata; Ohno Yoshito e Ohno Kazuo; Admirando La Argentina; Teatro 
Japonês.

ABSTRACT

As part of the research on Ohno Yoshito’s artistic trajectory, along with the development 
of butoh in Japan, this article will analyze the re-creation of the work “Admiring La 
Argentina” (1977). It is considered the masterpiece of Ohno Kazuo and Hijikata Tatsumi, 
the reconstruction of this performance composes the first solo work of Ohno Yoshito after 
the death of his father, Ohno Kazuo. From the concept of kata, discussed in the writings 
of Yves Cadot and Tokitsu Kenji, this work will analyze the elements that made possible 
the rebirth of this work in its initial power. Considering also the ephemeral quality of the 
performance matter in its process of repetition, or copy, the studies of Irit Averbuch and 
Richard Schechner will also dialogue with the result achieved in the reproduction of the 
artistic work in question.

Keywords: Butoh; Kata; Ohno Yoshito and Ohno Kazuo; Admiring La Argentina; Japanese 
Theater.

1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Língua, Literatura e Cultura Japonesa do Departamento de Letras Orientais 
da FFLCH-USP, onde pesquisa o butoh de Ohno Yoshito. Anachiesa29@gmail.com.
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1. INTRODUÇÃO

Este artigo, como parte da pesquisa sobre a trajetória artística de Ohno Yoshito2, dedica-
se à análise da recriação da performance de butoh “Admirando La Argentina” (La Argentina Shô), 
de 1977 (OHNO, 2015). Cena integrante de seu primeiro trabalho solo, “Flor e Pássaro: uma carta 
para meu futuro eu” (Hana to Tori: mirai no watashi e no tegami), esta performance foi recriada no 
Japão em 2013. “Admirando La Argentina” é considerada a obra-prima, e a primeira obra de butoh, 
de Ohno Kazuo (1906-2010) (OHNO; OHNO, 2004, p. 150), um dos fundadores dessa expressão 
artística junto a Hijikata Tatsumi (1928-1986), no final da década de 1950. A obra foi apresentada 
em 1980, no XIV Festival Internacional de Teatro de Nancy, na França, lançando o butoh em escala 
mundial, tendo este influenciado, desde então, artistas de diversas linguagens e nacionalidades 
(FRALEIGH; NAKAMURA, 2006, p. 93). No Brasil, o espetáculo foi apresentou pela primeira vez em 
1986, passando por São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília e, em 2015, a obra de Ohno Yoshito fez a sua 
primeira turnê no Rio de Janeiro, São Paulo e na Comunidade Yuba. 

 A análise da recriação desta emblemática performance propõe uma discussão acerca da 
reprodução e permanência de obras de butoh ao longo do tempo e do espaço. Para tanto, será 
guiada pelo conceito de kata – forma, arquétipo, matriz primordial, transmissão do gesto justo, 
entre outras definições de Yves Cadot na obra Vocabulaire de la Spatialité Japonaise. Tendo se 
desenvolvido ao longo dos séculos na cultura japonesa, kata, além de ser visivelmente reconhecido 
nas artes marciais, como o judô e o katatê (TOKITSU, 2010), é um dos elementos primordiais para 
a permanência da cerimônia do chá (sadô) e para a existência dos teatros Kabuki e Nôgaku, Nô 
e Kyôgen. Está presente em todas as manifestações artísticas tradicionais japonesas e não tem 
equivalência conceitual no pensamento ocidental (TOKITSU, 2002, p. 29).

Também serão pautados os estudos de Irit Averbuch e Richard Schechner sobre as 
reproduções performáticas, dialogando com a natureza da matéria em análise.

2. O RENASCIMENTO DE “LA ARGENTINA”

Quase trinta anos depois, no mesmo espaço do Teatro Anchieta do SESC Consolação, em 
São Paulo, renascia para o público brasileiro, a figura de Divine, a velha decadente e travestida 
prostituta da obra “Admirando La Argentina”. Divine refez sua trajetória, da plateia ao proscênio, em 
seu caminhar lento de vida e morte (FLOWERBIRD, 2015; KAZUO OHNO, 2000). A maioria de nós, 
público das gerações que não presenciaram a Divine das décadas anteriores, estava diante do que só 
conhecíamos pelas gravações deixadas em vídeo ou pelas palavras descritas nos livros e entrevistas 
sobre o impacto que “Admirando La Argentina” causou em suas audiências. Não era mais Ohno 
Kazuo seu intérprete, e sim seu filho Ohno Yoshito, mas Divine estava ali, inteira em seu novo corpo. 

Esta recriação nos colocou novamente, diante da obra de 1977, fazendo com que 

2  Na transcrição das palavras japonesas para o português, foi usado o método Hepburn, adotado no Japão e em países 
de língua inglesa: os nomes próprios grafados com o sobrenome antecedendo o nome. O termo butoh seguiu o método Hepburn 
revisado, o qual aceita que as terminações de vogais longas sejam grafadas com “h” ao invés de seu prolongamento (ex: butô), exceto 
antes de outra vogal ou “y”. Optou-se assim para que a grafia fosse mantida conforme as publicações traduzidas do Kazuo Ohno Dance 
Studio.

ORAL COMMUNICATION SESSION -  ABSTRACT    
         

187



XII Congresso Internacional de Estudos Japoneses no Brasil
XXV Encontro Nacional de Professores Universitários de Língua, Literatura e Cultura Japonesa

188

atravessássemos, nós e Ohno Yoshito, a experiência vivida e compartilhada pela matriz de Ohno 
Kazuo e Hijikata Tatsumi.

Segundo Averbuch (2008, p. 42, tradução nossa):

Quando falamos de performance de qualquer tipo, ou performance de ritual ou uma forma performática 
de arte, podemos reivindicar que a performance por si mesma é uma cópia, uma duplificação, uma 
reprodução e realizá-la é reproduzi-la como antes, repeti-la.

Sendo esta ideia de repetição nomeada de “comportamento restaurado” pelo estudioso 
de performance e teatro, Richard Schechner, que considera este “comportamento” a principal 
característica da performance (SCHECHNER, 1985).

De natureza intangível, como toda arte performática, a reprodução, neste caso, abriria espaço 
para flexíveis variações e mudanças visíveis realizadas pelo intérprete, sem perder o caráter da 
performance (AVERBUCH, 2008, p. 42). No entanto, não é o que ocorre na reprodução de “Admirando 
La Argentina” de Ohno Yoshito. Nesta performance, os elementos tangíveis – figurino, maquiagem, 
luz, som, gestos e desenho cênico – são mantidos com o rigor de uma cópia perfeita, mantendo 
ainda, as qualidades intangíveis do corpo vivo do interprete que a realiza a cada apresentação.

Esta qualidade nos remete à mais antiga forma, que se tem registro, de ritual, teatro e 
dança japonesa, kagura. Fonte primordial do teatro Nô (GIROUX, 1991, p. 220), kagura carrega dois 
aspectos do ritual no Japão: uma cópia parcial que poderia ser considerada a parte ensaiada da 
performance, e uma parte imprevisível que possibilita a erupção espontânea, que no caso do kagura 
é a manifestação do kami (AVERBUCH, 2008, p. 44) e nesta obra de butoh, a qualidade inominável 
que torna a performance viva, desaparecendo a autoria e sobressaindo a essência da própria obra.  

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Uma vez que o kata não é elaborado por um único indivíduo, e sim pela soma das experiências 
de gerações anteriores, necessitamos compreendê-lo para além de um conjunto de formas e 
modelos, olhando para o seus movimentos codificados e formalizados “decorrentes de um estado 
de espírito orientado para a realização de um caminho” – Dô (TOKITSU, 2010, p. 29). Quando nos 
deparamos com “Admirando La Argentina” de Yoshito/ Kazuo/ Hijikata, reconhecemos a erupção do 
butoh por meio de seu kata. Assim, a matriz fundamental é ofertada às gerações seguintes para que 
elas revisitem a fonte primária (CADOT, 2014, p. 230).

A análise completa será apresentada no artigo de onde deriva este resumo aqui enunciado.
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O NÃO-RACIONAL E A NÃO-AÇÃO COMO 
MÉTODOS DE CONHECIMENTO 

NÔ, BUTÔ, DO-HÔ
NON-RATIONAL AND NON-ACTION AS METHODS OF KNOWLEDGE

NŌ, BUTŌ, DO-HŌ

Juliana KASE 
Universidade de São Paulo1

RESUMO

As expressões artísticas japonesas como o teatro Nô, a dança Butô e a prática corporal 
Dô-hô, expressam uma experiência do corpo muito peculiar à cultura japonesa. Apesar de 
diacrônicas, tais expressões, influenciadas pela experiência do corpo dentro de práticas 
religiosas, como o Budismo e o Shugendo, buscam fortemente ir além da consciência 
através de uma mudança de percepção. Suas práticas privilegiam o processo e o preparo 
do corpo para o recebimento da ação. Assim, a partir de duas premissas fundamentais – a 
não consciência e a passividade-estas práticas guardam uma experiência que evidencia um 
método de construção do conhecimento que era disseminado na cultura japonesa como 
um todo até o Período Meiji (1868-1912), divergindo da direção tomada pelas práticas 
das sociedades científicas de origem europeia, em que predomina o sujeito guiado pela 
lógica racional e a visão objetiva dos objetos e do próprio corpo, que se disseminou até as 
formas de expressões artísticas. A partir de leituras e, principalmente a partir de vivências 
empíricas realizadas recentemente no Japão, propõe-se delinear os contextos históricos 
de origem dessas expressões e as características que as estruturam para a discussão de 
um método de conhecimento que não depende exclusivamente da lógica racional.

Palavras-chave: Nô. Butô. Do-hô. Artes do corpo. O corpo no Japão.

1  Artista plástica, documentarista e mestranda do Centro de Estudos Japoneses, do Departamento de Letras Orientais, da 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Em 2018 foi bolsista do intercâmbio de curta duração 
no Centro de Pesquisa para Materiais Culturais Não-escritos, Universidade Kanagawa, em Yokohama. Além da atividade em Artes 
Visuais que iniciou em 2004, expondo em instituições nacionais e internacionais, dirige atualmente o documentário Editor por Editor, 
sobre a produção editorial de Massao Ohno, projeto contemplado pelo Rumos 2016-17. Sua pesquisa em arte e cultura japonesa, 
principalmente focada sobre as expressões corporais como o Nô, visa estabelecer pontes entre variadas linguagens artísticas e 
culturas distintas. julianakase@gmail.com 
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ABSTRACT

The artistic expressions of the Nō theatre, the Butō dance and the Do-hō corporal practice, 
express a body experience very particular to Japanese culture. Though diachronic, these 
expressions are influenced by the body experience within religious practices as Buddhism 
and Shugendo and eager to go beyond consciousness through a change of perception. 
Their practices privilege process and preparation of the body to receive action. In this way, 
from two fundamental premises – the unconsciousness and non-action – these practices 
keep an experience that reveal a method of building knowledge which was disseminated 
in Japanese culture until the Meiji Period (1868-1912) diverging from the direction taken 
by practices of scientific societies of European origin where the person is guided by an 
objective rational thinking and objective view of objects and of the body itself. Using texts 
and recent empirical experiences in Japan, the proposal is to delineate the occurrence 
of historical contexts for these expressions and their structural characteristics, aiming a 
discussion about a learning method that does not depend exclusively on rational logic.

Keywords: Nō. Butō. Do-hō. Corporal art. Body in Japan.

 1. INTRODUÇÃO

O conhecimento científico, oriundo da cultura europeia, principalmente desde o período 
do Renascimento, desenvolveu-se na especialização de atividades, na subdivisão de áreas e nas 
categorizações dos objetos de estudo. Enquanto o curso de conhecimento no Japão, até o princípio 
do período moderno, Período Meiji (1868-1912), foi elaborado sobre uma perspectiva bastante 
diversa. Tal perspectiva depende de uma experiência de corpo, que envolve os sentidos, a mente, o 
coração, sem subdivisões ou hierarquias. 

Segundo Noguchi Hiroyuki (1945), criador do Do-hō, “no coração de uma cultura jaz uma certa 
visão do corpo e esta visão determina quais são as experiências perceptuais que a cultura tenderá a 
valorizar.” (NOGUCHI, 2004, p.4). Dentro da perspectiva deste corpo na cultura japonesa, estão duas 
qualidades que foram perseguidas no Japão enquanto método no processo de conhecimento, e 
que até hoje não são reconhecidos na cultura de origem europeia como ferramentas válidas (talvez 
alguma excessão se faça dentro das linguagens artísticas e dentro dos sintomas na psicanálise), 
são eles: o não racional e a não ação. Ambas as qualidades foram muito desenvolvidas dentro das 
práticas religiosas no Japão, como na meditação Budista, ou no Gyo Shugendo, principalmente no 
período Kamakura (1185-1333) e Muromachi (1336-1573), e que volta a ser valorizado na decepção 
com o progresso moderno, a partir anos 1960. Três expressões do corpo carregam esta visão do 
corpo em seu exercício: o Nô, o Butô e o Dô-hô.

O Nô é reconhecido como uma das formas de teatro mais antigas no mundo. Segundo 
Omote (apud Giroux, 1991, p. 3) “o termo nô indicando um gênero teatral passa a ser utilizado 
largamente por volta dos fins do século XV”, utilizando-se o termo sarugaku até meados do século 
XIX. A principal figura para o estabelecimento da linguagem do Nô, misto de canto, dança, gesto, 
palavra e narrativa, foi Zeami Motokiyo (1363-1443), sob o patronato do xogum Ashikaga Yoshimitsu 
(1358-1408), durante um período entre conflitos armados da era Muromachi.
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O Butô é uma dança que nasceu no fim da década de 1950, no contexto do pós Segunda 
Guerra Mundial, e teve como precursores, Hijikata Tatsumi (1928-1986) e Ohno Kazuo (1906-
2010). A dança buscada pelo butô é uma expressão de criação original e muito particular em que 
estão presentes, tanto aspectos da cultura dita ocidental, quanto da cultura milenar japonesa. Esta 
expressão é bastante calcada no mundo emocional e trata frequentemente de assuntos existenciais, 
tendo grande difusão em escala internacional, até hoje mantendo essa característica.

O Dô-hô, desenvolvido por Noguchi Hiroyuki2 (1948), estuda os princípios do movimento 
a partir do ponto de vista sensível, que ele chama de “interno” do corpo.  Com base no Seitai-hō, 
desenvolvido por seu pai, Noguchi Haruchika (1911 – 1976), no contexto de pós Segunda Guerra 
Mundial, Hiroyuki pesquisou diversas atividades corporais da cultura e das artes tradicionais 
japonesas, em uma espécie de resgate do conhecimento pelo corpo, que havia antes do período 
Meiji.

O objetivo, portanto, é discutir a experiência do corpo trazidos pelo teatro Nô, Butô, e Do-hô, 
que estão impregnados por princípios do Japão pré-modernização e pré-ocidentalização, visto que 
tais expressões retomam uma forma de saber que se dá através da percepção do corpo como um 
todo, não apenas pelo intelecto racional. “A educação japonesa era a educação do corpo. Ao invés 
de pensar com a cabeça, aprender com o corpo, ao invés de entender com a cabeça, sentir com o 
corpo, isso era respeitado.” (NOGUCHI, 2004, p.7).

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

A discussão do trabalho está baseada no referencial textual dos criadores e desenvolvedores 
de cada uma das práticas abordadas, denominadamente, Zeami Motokiyo com seus tratados 
sobre o Nô, depoimentos orais e escritos sobre o Butô de Ohno Yoshito (1938), e textos sobre o 
Do-hô de Noguchi Hiroyuki. Todos os autores não são pesquisadores teóricos, mas testemunhas 
da própria história em que se inscrevem e exercem a arte e sua transmissão. Dos dois últimos, 
contemporâneos, tive acesso às suas aulas práticas, o que permite uma articulação mais próxima 
entre texto e experiência. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Visto que as bases para a construção de conhecimento acadêmico no Brasil seguem quase 
que exclusivamente o modelo científico europeu, e considerando que o assunto não carrega a 
objetividade de materiais aferíveis, a apresentação de experiências de conhecimento com base prática 
como as apresentadas, lança uma reflexão para possibilidades futuras de validação de métodos 
que não se encaixam bem às categorias e procedimentos muito estandardizados. Bem como sugere 
que se possa manter não só o conteúdo, mas uma forma de pesquisa que contemple também os 
pesquisadores não textuais e não acadêmicos que se dedicam integralmente ao conhecimento do 
que se introduziu.

2  Noguchi Hiroyuki, diretor do Shintai Kyoiku Kenkyusho, Seitai Kyokai, Tóquio.
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KAMAKURA-BORI: KÔGEI COMO FORMA DE 
PRESERVAÇÃO DE TÉCNICAS ARTÍSTICAS TRADICIONAIS

Keiko NISHIE 
Universidade de São Paulo1

RESUMO

Kamakura-bori é uma técnica de ornamentação em laca sobre objetos esculpidos em 
madeira. Inicialmente desenvolvida durante a Era Kamakura (1185-1333) para substituir 
artefatos budistas chineses, passou a ser utilizada também na decoração de artigos 
seculares para a elite da Era Edo (1603-1868). Após a Restauração Meiji (1868), com a 
participação do Japão nas exposições internacionais de arte e indústria, e a conquista do 
mercado estrangeiro pelas artes tradicionais japonesas, a técnica passou a ser empregada 
na ornamentação de uma grande variedade de produtos cotidianos identificados como 
kôgei, ou “arte industrial”. Neste trabalho, tencionamos investigar esse desvio de função 
social como uma forma de transmissão e preservação da técnica. 

Palavras-chave: kôgei, artes e ofícios, laca, preservação

ABSTRACT

Kamakura-bori is a lacquerwork technique on objects carved in wood. Initially developed 
during the Kamakura Period (1185-1333) to replace Chinese Buddhist artifacts, it was 
also used in the decoration of secular articles for the Edo Period (1603-1868) elite. After 
the Meiji Restoration (1868) with the participation of Japan in international exhibitions 
of art and industry, and the conquest of foreign market by Japanese traditional arts, the 
technique was employed in ornamentation of a great variety of daily products identified 
as kôgei or “industrial art”. In this work, we intend to investigate this deviation of social 
function as a form of transmission and preservation of the technique.

Keywords: kôgei, arts and crafts, lacquerwork, preservation

1  Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Língua, Literatura e Cultura Japonesa, da Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas, da Universidade de São Paulo.
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1. INTRODUÇÃO

O trabalho ora proposto deriva de nossa pesquisa de Mestrado sobre a arte japonesa kôgei 
(工芸) nas duas décadas imediatamente após a reabertura do Japão para as relações políticas e 
comerciais internacionais no ano de 1858. Em nossa dissertação, procuramos investigar a formação 
da palavra kôgei como a tradução do termo inglês industry (SATO, 2011) e o início de um processo 
de reelaboração desse significado, no qual o olhar das vanguardas europeias teve um importante 
papel, aproximando-a de “arte”, em um sentido mais nobre.

Ao reler o texto, cujo depósito está previsto para o próximo mês de julho, percebemos um 
aspecto que acabou sendo pouco explorado, em favor da narrativa e da delimitação cronológica: 
a sobrevivência de técnicas artísticas da Era Edo (1603-1868), na forma de kôgei no Japão 
contemporâneo. Embora o assunto apareça tangencialmente em algumas passagens, sentimos falta 
de uma análise mais específica.

Essa reflexão, que relaciona passado e presente, tomou forma após nossa visita à cidade 
de Kamakura, onde tivemos a oportunidade de examinar algumas das muitas casas comerciais e 
ateliês especializados em kamakura-bori (鎌倉彫)2 e de conversar com duas gerentes3. A técnica era 
originalmente utilizada na produção de artefatos budistas e muito valorizada pela elite guerreira, 
mas sua função social precisou ser reinventada após o colapso do sistema feudal, período conhecido 
como Bakumatsu (1853-1867).

Dessa forma, tencionamos resgatar questões teóricas e históricas presentes em nossa 
pesquisa de Mestrado para analisar as técnicas artísticas que não puderam ser diretamente 
abordadas no texto final, em especial o kamakura-bori. Adicionaremos ainda informações obtidas a 
partir de nossa experiência direta no Japão.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Kamakura-bori, como o próprio nome sugere, tem origem na Era Kamakura (1185-1333), 
período marcado pela ascensão do xogunato e a transferência da capital para a cidade de mesmo 
nome. A religião budista adotada pela nova corte foi a causa da migração de sacerdotes chineses 
e da entrada de artefatos de laca esculpida, utilizados nos cerimoniais. Por volta do século XIV, a 
técnica kamakura-bori foi desenvolvida localmente para substituir a chinesa, tendo como diferencial, 
a economia de tempo e de trabalho pela utilização de uma base previamente esculpida em madeira. 
Sobre os objetos entalhados, eram depositadas muitas camadas de laca preta e avermelhada, 
posteriormente polidas, conferindo um aspecto envelhecido pelo aparecimento da cor contrastante 
nas saliências. Eventualmente, o processo preliminar de entalhe na madeira passou a ser considerada 
uma qualidade específica dos trabalhos de Kamakura, e essa característica é propositalmente 
evidenciada nos objetos produzidos.

Durante a Era Edo, com a hegemonia conquistada pelo clã Tokugawa, sob o título de xogum 
resgatado das épicas narrativas do século XII, a cultura da Era Kamakura passou a ser altamente 

2  “Técnica escultórica de Kamakura”, tradução nossa.
3  Possivelmente gerente-proprietárias.
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valorizada e a religião budista recebeu novamente a proteção da corte. Muitos artefatos produzidos 
para a elite guerreira e suas atividades, tais como a cerimônia do chá e a apreciação de incensos, 
faziam referência direta ao período. O historiador e professor de Estudos Japoneses da Universidade 
de Princeton, Martin C. Collcutt (1988), acredita que a formação cultural dos senhores feudais da Era 
Edo, os daimyôs, era um desenvolvimento da cultura do período Kamakura.

No século XIX, com a retomada do comércio com as nações estrangeiras, o Japão passou a 
apresentar sua produção material nas exposições internacionais, eventos emblemáticos da corrida 
mundial pela industrialização. A partir da Restauração Meiji (1868), a participação japonesa tornou-
se mais calculada e ostensiva, pois além da busca pelo desenvolvimento industrial, havia uma 
urgência na revisão dos tratados assinados no ocaso da Era Edo, extremamente desfavoráveis ao 
Japão, e as exposições eram uma importante vitrine para definir como o país seria visto por seus 
competidores, e influenciar futuras negociações (FOXWELL, 2009).

Nesse contexto, os objetos artísticos japoneses atraíram enorme interesse, sendo as técnicas 
de ornamentação em laca muito apreciadas no mercado europeu e norte-americano. As exportações 
impulsionaram a demanda por artesãos qualificados e a proliferação do ofício, antes restrito a 
poucos produtores de artefatos religiosos4 e de clientela elitista. Mais importante, multiplicaram-
se os tipos de objetos e modificou-se a sua função social como kôgei, ou seja, uma categoria de 
produtos artesanais e utilitários que substituía a produção industrial no comércio com as potências 
estrangeiras.

Kamakura-bori seria reconhecida oficialmente como arte tradicional somente em 1979, 
pelo Ministério da Economia, Comércio e Indústria. Em 2016, conhecemos a cidade e visitamos 
algumas casas comerciais. Na conversa com uma das gerentes, uma senhora idosa cuja loja-ateliê 
estava localizada nas imediações do Santuário Hachimangu, percebemos um grande orgulho na 
condução de um negócio existente há mais de cem anos, provavelmente desde a Era Meiji. Em 
outro estabelecimento, próximo ao Grande Buda de Kamakura, a gerente, também uma senhora 
idosa, nos explicou que seu ateliê era um dos poucos remanescentes desde a época da produção de 
artefatos religiosos, o que o diferenciava dos demais, apesar de suas vitrines apresentarem objetos 
de uso doméstico. Há certa graça na afirmação, pois nosso interesse está justamente no processo 
histórico que culminou nessa transferência de função social, e na não dissociação entre o belo e a 
vida cotidiana presente no cerne da arte kôgei.

3. CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS

A reabertura do Japão para as relações internacionais e seu acelerado processo de 
modernização sob o governo Meiji, provocaram grandes transformações na economia e na 
sociedade japonesa. As artes tradicionais, especialmente aquelas mais dependentes da organização 
social guerreira do período Edo, sofreram enorme impacto, com muitos ateliês e até mesmo ofícios 
extintos. Nesse contexto, acreditamos que o desvio de função de kamakura-bori para a categoria 
denominada kôgei, mesmo significando um rebaixamento social, contribuiu para a transmissão e 
preservação de uma técnica que possivelmente não sobreviveria.

4  É importante notar que, durante a Era Meiji, os esforços oficiais de separação das religiões budista e xintoísta levaram a 
uma perseguição ao budismo, o que causou também o declínio da produção de artefatos de kamakura-bori relacionados àquela fé.
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LINGUAGEM ONESEGRÁFICA: NOVAS 
POSSIBILIDADES DO AUDIOVISUAL

Misaki TANAKA 
 PUCSP1

RESUMO

O corpus deste artigo é o programa oneseg veiculado pelas redes de televisão no Japão. 
A grade de programação do padrão oneseg pode ser dividida em dois grandes grupos: 
o de transmissão simultânea à televisão tradicional e o de programação própria. Este 
estudo selecionou programas especialmente produzidos para o oneseg, para investigar 
se há diferenças entre estes e programas direcionados para receptores de televisão. Após 
analisar os episódios, pode-se dizer que por ser consumido via celular, o oneseg possui 
suas peculiaridades devido ao tamanho da tela e das condições de recepção. Esta pesquisa 
aponta as principais diferenças e propõe uma reflexão sobre as possibilidades do uso de 
termos como programas casuais e linguagem onesegráfica.

Palavras-chave: Padrão oneseg. Estética televisual. Linguagem onesegráfica. Programa 
casual.

ABSTRACT

The corpus of this article is the “oneseg” program broadcasted by Japan’s television 
networks. The programming grid of the “oneseg” can be divided into two main groups: the 
simultaneous transmission to conventional television and specific programming. For this 
study, original programs for the “oneseg”  were selected to investigate about differences 
between language  in those productions. By the analysis of the episodes, it can be said that 
because it is a program consumed by mobile phone, its language is peculiar due to the 
screen size and the reception condition. This research also points out the main differences 
and proposes a reflection on the possibilities of using terms such as casual program and 
“onesegraphic” language. 

Keywords: “Oneseg”. Television aesthetics. “Onesegraphic” language. Casual program.

1  Doutora em Comunicação e Semiótica pela PUCSP; desenvolve pesquisa sobre a linguagem do audiovisual; integrante do 
Centro de Estudos Orientais da PUCSP. E-mail: miisaki@pucsp.br
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1. INTRODUÇÃO

Este estudo aborda os programas produzidos para o padrão oneseg2. Esse padrão é uma 
grande possibilidade para a transmissão televisual no mundo contemporâneo,  direcionado para 
celulares sem a necessidade de streaming, podendo fazer uma transmissão própria ou simultânea 
com a televisão tradicional. No Japão, depois de o governo permitir a programação diferenciada para 
o celular, houve um avanço significativo na produção de oneseg. Pesquisas realizadas em Tóquio em  
2015, revelaram que não há coincidência entre o horário de maior audiência em oneseg e o da 
televisão tradicional, bem como a forma de consumi-lo. Quando se assiste à televisão tradicional, 
o consumidor está, em geral, dentro de um recinto, sozinho ou rodeado por amigos ou familiares, 
em número reduzido. Quando se assiste ao programa oneseg, o consumidor, em geral, encontra-se 
num ambiente externo, rodeado por inúmeras pessoas desconhecidas. Assim, como a diferença de 
recepção do cinema e da televisão resultou em duas linguagens - cinematográfica e televisual -, as 
diferenças entre os programas para a televisão tradicional e oneseg podem fazer surgir uma nova 
linguagem.

Dessa forma, o objetivo deste estudo é analisar os episódios especialmente produzidos 
para oneseg, levantar as principais características dos elementos componentes da sua linguagem, 
e verificar se há algo que podemos chamar de linguagem onesegráfica.  Como referencial teórico, 
este artigo tem como base os estudos sobre a narrativa de Gaudreault e Jost (2009); sobre a estética 
audiovisual de Aumont (2018) e Machado (2014); comunicação digital de Ferrari (2007), e construção 
do tempo e espaço japonês de Kato (2012) e Okano (2012). Num primeiro momento, foi realizada 
a pesquisa bibliográfica e videográfica. A partir desse levantamento e leitura, selecionou-se o que 
Machado chama de episódios seriados que tiveram boa aceitação entre os consumidores. Feito o 
recorte, foi realizada a análise da linguagem utilizada. Pelas diferenças observadas, propõe-se o uso 
de termos programa casual e linguagem onesegráfica.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Com os dados obtidos na pesquisa de campo realizada em Tóquio, podemos afirmar que a 
audiência de oneseg tornou-se significativa a partir da veiculação de produções próprias para esse 
padrão. Além disso, ficou evidente que o pico de audiência é diferente: o horário nobre na televisão 
tradicional japonesa vai das sete às dez horas da noite no chamado golden time, e até às onze horas 
da noite no chamado prime time; entretanto, em oneseg há grande consumo a partir das cinco horas 
da tarde. Isso se deve ao fato de os consumidores assistirem ao oneseg durante o percurso. Por volta 
das cinco horas, estudantes em trânsito para a residência e trabalhadores de meio-período que 
retornam para casa ou saem para buscar os filhos no maternal, assistem aos programas via celular. 
Após seis horas da tarde, a audiência é engrossada por trabalhadores que começam a encerrar suas 
atividades. No período matutino, há audiência entre sete e dez horas, período em que estudantes e 
trabalhadores estão em trânsito da casa ao destino. Além de o período de percurso, a pesquisa de 
campo provou que os consumidores acessam o oneseg durante o período de espera de encontros 
marcados fora de residências.  

2  Padrão oneseg: o sinal de transmissão de TV Digital é dividia em 13 segmentos. O padrão full HD utiliza 12 segmentos e o 
segmento restante chamado de oneseg é utilizado para transmitir a dispositivos portáteis.
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Essas condições de consumo implicam em muita interferência na recepção, como 
desconhecidos circulando no entorno e ruídos ambientes, fatores que devem ser considerados para 
a construção da narrativa. Além disso, assistir ao oneseg dificilmente está em primeiro plano, já 
que é uma atividade desenvolvida para aproveitar o tempo do percurso ou da espera. Assim, a 
linguagem utilizada deve atender a essas condições do consumidor, cuja concentração é menor do 
que a de um telespectador, para que a mensagem seja transmitida adequadamente. Como afirma 
Gaudreault, uma narrativa não pode ser analisada considerando apenas no que está se vendo na 
tela, mas devem-se considerar os dois espaços, o profílmico e o da consumação3. 

A pesquisa revelou que os programas oneseg que têm mais aceitação são aqueles com 
nenhuma ou pouca interatividade para a construção da narrativa, episódios de curta duração, 
que não requerem muita reflexão por parte do consumidor para a decodificação das mensagens.  
Dessarte, parece-nos que as melhores opções são o que podemos chamar de programa casual, 
tomando emprestado o termo casual games.   

Os episódios analisados fazem o uso de hibridismo, pouquíssimos são totalmente live action4 
ou animação. Quando a base é animação, o fundo pode ser uma imagem gravada pela câmera; 
quando a base é live action, há inserção de grafias estilizadas, ou desenhos, ou personagens 
ilustradas. Esses elementos adicionados à base, quase sempre possuem a função de redundar o 
significado da mensagem principal. 

Apesar de serem programas casuais, há sempre um toque educativo, provavelmente para 
dar a impressão ao consumidor de estar ampliando o repertório, e não simplesmente passando o 
tempo com algo supérfluo. Em geral, a iluminação de live action mantém uma regularidade durante 
o programa todo, mas percebe-se que não há uma preocupação aprofundada em elaborar um 
conceito criativo. O design de produção5 nos programas com base na animação possui uma linha 
mais definida, mas naqueles com base em live action parece ser menos cuidadoso: a paleta de cores, 
por exemplo, não acrescenta comentário à narrativa principal.

Os enquadramentos não são mais fechados do que os habituais para a tela de televisão, e 
isso abre espaço para a sobreposição de outros sistemas visuais para enfatizar a ação ou a mensagem 
pretendida, sem esconder as personagens. Há pouco proveito da significação dos ângulos de câmera 
e os movimentos utilizados são os mais fáceis de realização, como zoom e panorâmica6. A duração 
dos planos é longa se comparada às produções brasileiras de ficção ou não ficção televisuais, e 
percebe-se o uso frequente do que Okano chama de ma7. 

3  Profílmico é o espaço delimitado pelo enquadramento do plano, isto é, toda a imagem que, de fato, aparece na tela; o 
espaço da consumação refere-se ao ambiente onde o filme está sendo exibido.
4  É a encenação realizada por personagens que de fato existem e interpretam diante das lentes, tais como atores, atrizes e 
animais treinados.
5  Design de produção é a elaboração da construção visual do filme, selecionando, por exemplo, a paleta de cores, formas e 
tipo de iluminação para a produção da narrativa.
6  Zoom é a mudança do enquadramento através do movimento da lente de forma gradual; panorâmica (pan)  é o resultado 
do movimento da câmera com o eixo no mesmo lugar. 
7  Ma, um dos elementos muito presentes na cultura japonesa, é um espaço intervalar, um terceiro excluído, é a presença dos 
opostos no mesmo tempo e no espaço. 
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Diferentemente do que se imaginou no início, o enquadramento não se tornou mais próximo 
que o da televisão. O fato de a tela ser menor não implicou em planos fechados, mas, em planos 
médios híbridos: imagens diretamente gravadas pela câmera em sobreposição com grafias estilizadas 
e ilustrações. Percebe-se o uso frequente de redundância entre os sistemas visuais e sonoros e 
planos de duração mediana para superar os ruídos existentes na recepção. Pelas peculiaridades 
apresentadas, podemos chamar de programas casuais e que possuem uma linguagem própria: a 
onesegráfica. 

Considerando as possibilidades desse padrão de transmissão, o perfil do público e o 
desenvolvimento da tecnologia – celulares com mais definição de imagem e qualidade de áudio -, 
a linguagem onesegráfica poderá se tornar um pouco mais interativa, com desenhos de som e de 
produção mais trabalhados num futuro próximo.    

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AUMONT, Jacques. A estética do filme. 9ª ed. Campinas: Papirus, 2018.

FERRARI, Pollyana (Org.). Hipertexto hipermídia: as novas ferramentas da comunicação digital. São 
Paulo: Contexto, 2007.

GAUDREAULT, André; JOST, François. A narrativa cinematográfica. Brasília: Editora da UnB, 2009.

KATO, Shuichi. Tempo e espaço na cultura japonesa. Tradução de Neide Nagae e Fernando Chamas. 
São Paulo: Estação Liberdade, 2012.

MACHADO, Arlindo. A televisão levada a sério. 6ª ed. São Paulo: Senac, 2014.

OKANO, Michiko. Ma: entre-espaço da arte e comunicação no Japão. São Paulo: Annablume, Fapesp, 
Fundação Japão, 2012.

ORAL COMMUNICATION SESSION -  ABSTRACT    
         

201



XII Congresso Internacional de Estudos Japoneses no Brasil
XXV Encontro Nacional de Professores Universitários de Língua, Literatura e Cultura Japonesa

202

COMUNICAÇÃO ORAL – ARTES E CULTURA
ORAL COMMUNICATION   – ARTS AND CULTURE
29/08/2018  16h50-17h10
Sala CI 03 (1º andar) - Centro de Ensino de Línguas 
Room CI 03 (1st floor) - Centro de Ensino de Línguas

O ATOR AMARELO – IDENTIDADE E 
IMAGINÁRIO NIPO-BRASILEIRO EM CENA

Ricardo OSIRO 
USP1

RESUMO

Passados 110 anos da imigração japonesa no Brasil, quais são as representações de 
“japoneses” no teatro brasileiro? São comuns os personagens estereotipados, reduzidos 
a alguns traços de fácil identificação associados ao fenótipo amarelo, como os “olhos 
puxados”. Esses personagens falam com sotaque japonês, são tímidos, esforçados, 
estudiosos, reservados, agressivos. Geralmente são representados como o samurai, a 
gueixa, o sushiman, o executivo, o lutador de karatê, o tintureiro, o quitandeiro, entre 
outros. Atores nikkei2 se identificam com esse imaginário? Que outros imaginários estão 
presentes? O projeto de pesquisa “O Ator Amarelo” propõe a utilização da etnografia na 
investigação das experiências de atores e atrizes nikkei e sua relação com o imaginário 
sobre “japoneses” no teatro brasileiro.

Palavras-chave: teatro. nikkei. identificação. imaginário. etnografia.

ABSTRACT

After 110 years of Japanese immigration in Brazil, what are the representations of 
“Japanese” in Brazilian theater? Stereotyped characters are common, with a few easy-
to-identify traits associated with yellow phenotype, such as “almond-shaped eyes”. 
Those characters speak with Japanese accent, are shy, hardworking, studious, reserved, 
aggressive. They are usually represented as samurai, geisha, sushi man, executive, 
karate fighter, dyer, grocer, among others. Do Nikkei actors identify themselves with this 
imaginary? What other imaginary is present? The research project “The Yellow Actor” 
proposes the use of ethnography in the investigation of the experiences of Nikkei actors 
and their relationship with imaginary about “Japanese” in Brazilian theater.

Keywords: theater. Nikkei. identification. imaginary. ethnography.

1 Mestrando em Artes Cênicas, Pedagogia do Teatro – Formação do Artista Teatral, oshiroman@gmail.com
2 Nikkei - termo da língua japonesa que se refere ao indivíduo de ascendência japonesa ou japonês residente fora do Japão. 
Neste projeto, se refere aos brasileiros de ascendência japonesa e aos imigrantes japoneses residentes no Brasil.
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Passados 110 anos da imigração japonesa no Brasil, quais são as representações de 
“japoneses” no teatro brasileiro? São comuns as representações estereotipadas que reduzem 
essas personagens a alguns traços de fácil identificação, associados ao fenótipo amarelo, como os 
“olhos puxados”. Personagens que falam com sotaque japonês, são tímidos, esforçados, estudiosos, 
reservados, agressivos. Geralmente representados como o samurai, a gueixa, o sushiman, o 
pasteleiro, o executivo, o lutador de karatê, o tintureiro, o quitandeiro, entre outros.

Hall (2006, p. 50) entende que o conceito de identidade cultural nacional é a  construção 
de um ideal imaginado. Uma representação de características nacionais criadas em torno de uma 
língua, símbolos, comportamentos, modos de agir e de pensar.

[…] o imaginário é uma distorção involuntária do vivido que se cristaliza como marca individual ou 
grupal. Diferente do imaginado – projeção irreal que poderá se tornar  real -, o imaginário emana do 
real, estrutura-se como ideal e retorna ao real como elemento propulsor.   (DA SILVA, 2003, p. 12)

Para Maffesoli (1998), a “identificação” é uma escolha do sujeito de frequentar grupos de 
diferentes interesses com os quais se identifica, e a “identidade”, uma imposição externa. Identidades 
podem ser imaginadas ou imaginárias, mas ambas são impostas. No contemporâneo, entende-se a 
identidade como um processo dinâmico de trocas e negociações simbólicas. 

Como exemplo de um imaginário cristalizado, temos os filmes brasileiros que, na década 
de 1960, passaram a apresentar personagens asiáticos que reforçavam estereótipos sobre nikkei. 
Segundo Lesser (2008, p. 63), atores e atrizes nipo-brasileiros enxergavam sua atuação nesses filmes 
como uma forma de romper as tradições conservadoras de seus pais japoneses afirmando sua 
brasilidade. No teatro, a peça “Sua Excelência, o Candidato”3 apresenta a personagem chamada 
Kagashima, um hortifrutigranjeiro descrito como “lutador de caratê com cara de bravo”. Segue sua 
fala: “Kagashima tá com pressa. O senhor é o “Orando”, né?”4

O projeto “Travessias em Conflito”5 questionou a narrativa oficial da comunidade nikkei 
formal. Debateu a diversidade de experiências para fomentar a produção dramatúrgica. Por meio 
da linguagem do teatro documental, nikkeis se colocaram em cena como protagonistas de suas 
próprias dramaturgias. O Grupo de Arte Ponkã, com atores nikkei e de diversas origens, apresenta o 
“Manifesto Ponkã” com sua visão de identidade brasileira híbrida. 

Segue trecho:

[…]
ponkã é laranja mexerica
da terra de nativos e imigrantes
ponkã brasileiro

3 SUA Excelência, o Candidato. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2018. 
Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/evento391321/sua-excelencia-o-candidato>. Acesso em: 09 mai. 2018. 
Verbete da Enciclopédia. ISBN: 978-85-7979-060-7
4 MARTINI, J.; CARUSO, M. Comédias de Jandira Martini e Marcos Caruso: Porca Miséria, Quem Matou Amélie de Port-Salut? 
e Sua Excelência, o Candidato. 1ª Ed. São Paulo: Panda Books, 2005, p. 291.
5 Realizado entre os anos 2012 e 2013 pelo Núcleo Hana de Pesquisa e criação Teatral, sob a direção de Alice K., contemplado 
na 20ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a Cidade de São Paulo.
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(Ubiratã Tokugawa)6

São poucas as manifestações teatrais com nikkei no Brasil. Segundo a crítica teatral Mariangela 
Alves de Lima7:

Os japoneses estão entre nós há pouco mais de um século. […] Mas o teatro, até hoje, falou deles 
muito pouco. […]; a dramaturgia apenas começa a incorporar a nossa herança nipônica. Tivemos em 
São Paulo o grupo Ponkã, experimentando o sincretismo entre a nossa arte cênica e a arte cênica do 
Japão.

Diante desse quadro de pouca representatividade, têm-se como objetivos verificar a relação 
que atores nikkei estabelecem com o imaginário sugerido pelos papéis atribuídos a eles; identificar 
os tipos de personagens “japoneses” que se apresentam nas obras teatrais brasileiras; investigar 
quais atores representam papéis de asiáticos; e mapear outros imaginários com e sobre nikkei em 
cena.

Como metodologia, propõe-se a etnografia por meio de 10 entrevistas com atores nikkei 
de comprovada relevância na cena teatral brasileira. O contexto do campo de pesquisa pode ser 
tão ou mais importante do que o conteúdo das entrevistas. Angrosino (2004, p. 30-31) acreditava 
que por ser católico praticante, seria mais fácil realizar uma pesquisa em um monastério. Porém, 
percebeu que seus interlocutores tinham diferentes preocupações quanto à imagem que desejavam 
passar. Sua análise passou a abordar a relação com os entrevistados e as identidades negociadas na 
interação.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Questiona-se a atuação dos próprios atores nikkei na reprodução de imaginários estereotipados 
de japoneses. Sendo o imaginário não só utilizado para cristalizar identidades, mas como algo que 
“emana do real, estrutura-se como ideal e retorna ao real como elemento propulsor” (DA SILVA, 
2003, p. 12), o que impediria que os próprios atores nikkei tragam novos olhares propulsores de 
imaginários? Poderia ser a falta de protagonismo, de assumir a própria voz.

Dentre mais de 460 projetos teatrais contemplados pela lei do Fomento ao Teatro8, o único a 
questionar o imaginário e a identidade nikkei foi o “Travessias em Conflito”. Em consequência desse 
projeto, surgiu a montagem da peça “O Legítimo pai da Bomba Atômica”, contemplado no Prêmio 
Zé Renato9 em 2018, com elenco nikkei. Verificou-se que a pouca presença de nikkei está pulverizada 
em diversos projetos.

6 PONKÃ (1984) - cedido por Alice K. em 2015.
7 Relato de Mariangela Alves de Lima na apresentação da peça “Banzai Brasil”, de Carlos Queiroz Telles (1991). Fornecido por 
Alice K.
8 Programa Municipal de Fomento ao Teatro para a Cidade de São Paulo. Disponível em: <https://fomentoaoteatro.wordpress.
com/>
9 Disponível em: <https://fomentoaoteatro.wordpress.com/ze-renato/>.
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Os imaginários sugeridos pelos personagens atribuídos aos nikkei ora reforçam velhos 
estereótipos, ora sugerem valores positivos, que acabam por reduzi-los ao papel de minoria modelo, 
sendo este conceito utilizado para oprimir outras minorias. Em resumo, essencializam os asiáticos, 
atribuindo-lhes valores devido ao fenótipo.

Questionar atores nikkei sobre essas representações pode levar a uma reflexão do quanto 
são responsáveis por reproduzi-los. Poucos são os projetos teatrais que levantam essas questões. 
Há pouca dramaturgia feita por e para nikkei. Faz-se necessário trazer novos olhares e imaginários 
sobre japoneses e nipo-brasileiros.
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HISTÓRIA DO CINEMA JAPONÊS DE 
CUNHO SOBRENATURAL:

UM PANORAMA

Cláudio Augusto FERREIRA 
USP1

RESUMO

Na tentativa de condensar os 120 anos de cinema do Japão numa história do cinema 
japonês de cunho sobrenatural, é possível identificar padrões no conjunto de narrativas 
cinematográficas: (1) o cinema japonês parece se desenvolver em fases; e, (2) grande 
parte dos filmes japoneses de cunho sobrenatural, senão a maior parte dos mesmos, 
pode ser categorizada em séries temáticas e/ou franquias. Nesta comunicação, almejamos 
apresentar uma visão geral destas fases de desenvolvimento do cinema japonês, bem 
como das séries temáticas que se pretende analisar para a confecção desta história.

Palavras-chave: categorização; cinema fantástico; cinema japonês; história do cinema; 
estudos comparativos.

ABSTRACT

In an attempt to condense 120 years of Japanese cinema into a history of Japanese 
supernatural themed film, it is possible to identify patterns in the set of cinematographic 
narratives: (1) Japanese cinema seems to develop in phases; and, (2) a large part of the 
supernatural Japanese films, if not most of them, can be categorized in thematic series and/ 
or franchises. In this communication, we aim to present an overview of these development 
phases in Japanese cinema as well as thematic series that we intend to analyze for the 
making of this history.

Keywords: categorization; fantastic cinema; Japanese cinema; cinema history; comparative 
studies.

1  Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Letras, Literatura e Cultura Japonesa, do Departamento de Letras Orientais 
da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Doutorando em História, Teoria e Crítica, pelo 
Programa de Pós-Graduação em Meios e Processos Audiovisuais, da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. 
Contato: claudio.ferreira@usp.br
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1. INTRODUÇÃO

O cinema chega ao Japão em 1897, apenas dois anos após a primeira exibição pública do 
cinematógrafo dos irmãos Lumière. Os primeiros filmes tinham no máximo um minuto e eram 
exibidos com o acompanhamento de um narrador (benshi), que tinha a função de explicar aos 
japoneses, as imagens do cotidiano europeu e dar “colorido” aos esquetes narrativos. Os primeiros 
filmes rodados no Japão vieram logo depois, eram documentais,  mostravam cenas do cotidiano, 
ruas movimentadas, danças tradicionais e outros espetáculos (AUBERT; SCHMALSTIEG; SEGUIN, 
2015).

Salvo futuras descobertas, o filme de teor narrativo mais antigo a ter sobrevivido é Momijigari 
(Contemplação das Folhas de Outono), de Shibata Tsunekichi (1850–1929), filmado em 1899. O 
curta-metragem registra cenas do drama dançante do kabuki homônimo, no qual o samurai Taira no 
Koremochi derrota um demônio da montanha e, dessa forma, dá início à história do cinema japonês 
de cunho sobrenatural. Donald Richie, em seu prefácio a Japanese cinema: an introduction, afirma 
que quando em contato com o produto de uma cultura tão díspar da nossa, é possível interpretá-lo 
erroneamente – e que isso frequentemente acontece. “Nossa interpretação de um filme japonês 
pode vir a ser apenas parcial porque ignoramos os pressupostos culturais feitos pelo diretor” (RICHIE, 
1990, p. vii, tradução nossa). Os filmes japoneses de cunho sobrenatural têm uma base sólida nos 
teatros tradicionais do Japão – nô, bunraku (teatro de bonecos) e, mais diretamente, no kabuki – e 
nas literaturas setsuwa e kaidan, e sua compreensão demanda o conhecimento não só destas artes, 
mas também o das religiões e do folclore do Japão.

É devido a isto que, em nosso projeto de doutorado (cujo objetivo maior é produzir uma 
história do cinema japonês de cunho sobrenatural), optamos por apresentar não somente o 
desenvolvimento cronológico do cinema de cunho sobrenatural japonês, mas também a análise 
diacrônica de séries temáticas.

2. DESENVOLVIMENTO CRONOLÓGICO: AS FASES DO CINEMA JAPONÊS

Em seus primórdios, o cinema japonês teve por referência majoritária o teatro kabuki e, 
por quase duas décadas, manteve-se bastante diferente dos outros cinemas nacionais, que tinham 
por base o cinema narrativo norte-americano e europeu. A pesquisadora Keiko I. McDonald reitera 
a influência determinante do teatro tradicional japonês sobre o cinema japonês: “Os críticos 
usualmente identificam as três principais características do início do cinema japonês como onnagata 
([homens] interpretadores de mulheres), benshi (comentadores), e tomadas longas centro-frontais 
seguindo uma continuidade estrita” (McDONALD, 1994, p. 23, tradução nossa). Dessa forma, os 
filmes do primeiro cinema japonês são como peças filmadas a partir da plateia e apresentadas quase 
sem cortes – os filmes carecem de roteiro e o fluxo narrativo é ditado pelo benshi.

Na década iniciada em 1910, isso começa a mudar, tanto pelo surgimento do sistema de 
estúdio – Nikkatsu foi fundada em 1912, e Shôchiku em 1920 – quanto pelos experimentos com 
técnicas importadas do ocidente (primeiro plano, montagem paralela e etc.). Isto vem a culminar no 
melodrama Rojô no reikon (Almas na estrada), dirigido por Murata Minoru em 1921, considerado o 
primeiro filme japonês a ser diretamente influenciado pelo modelo de cinema americano (BALMAIN, 
2008, p.).
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Nesta segunda fase do cinema japonês, os filmes se aproximam mais dos produzidos no 
resto do mundo, mas ainda mantêm características próprias. Como defende Nöel Burch (1982), 
enquanto o cinema ocidental se identifica com a profundidade, a centralidade e a continuidade, 
a tradição cinematográfica nipônica deste período privilegia a planicidade, a descentralidade, a 
descontinuidade, e serve de contraposição aos códigos de edição do cinema dominante.

É preciso ressaltar que, desde o início, o cinema esteve sujeito à censura imperial de ideias 
ocidentais, de pornografia e atitudes de oposição ao imperador e ao governo. Com a crescente 
militarização do Japão, uma terceira fase de censura imperial rígida e propaganda de valores 
nacionalistas se instaura no cinema japonês durante a Guerra do Pacífico, e é substituída por 
uma quarta fase de censura americana e propaganda de valores ocidentais durante o Período de 
Ocupação (1945-1952).

Com o fim da ocupação, diretores como Ozu, Mizoguchi e Kurosawa, ainda que 
promovendo valores ocidentais como o empoderamento das mulheres, promovem uma nova 
busca pela japonicidade, incorporando em suas obras muitos elementos das tradições japonesas. 
Nesta fase, vemos em relação ao cinema de cunho sobrenatural, uma proliferação de filmes que 
adaptam narrativas ou personagens do período Edo frequentemente com o termo kaidan (história 
extraordinária) fazendo parte do título (HARAGUCHI, MURATA, 2000; IZUMI, 2000). Esta quinta fase 
do cinema japonês de cunho sobrenatural dura mais ou menos até o final da década de setenta e é 
simultânea ao surgimento dos filmes de kaijû (monstros gigantes), da nûberu bâgu (nouvelle vague) 
japonesa e dos filmes pink (eróticos não-explícitos).

Nas décadas de 1980 e 1990, a produção de filmes contendo fantasmas e outros seres 
sobrenaturais é mais comedida e esporádica. Esta sexta fase termina com o surgimento e a 
popularidade mundial do J-Horror, que a partir de filmes como Ringu (1998), Ju-on (2000) e suas 
respectivas adaptações norte-americanas – O Chamado (2002) e O Grito (2004) – foram capazes de 
fazer o onryô feminino (fantasma vingativo) se tornar parte do imaginário mundial contemporâneo.

A produção de filmes de j-horror (sétima fase) tem se tornado mais esparsa na última 
década, mas com os aprimoramentos – a evolução e consequente barateamento – da tecnologia 
de computação gráfica, a adaptação massiva de narrativas originárias dos mangás, animes e 
videogames, além da produção de continuações de franquias, vem se tornando uma tendência 
aparente e poderia ser até mesmo entendida como uma oitava fase.

3. AS SÉRIES TEMÁTICAS

As análises comparativas de séries temáticas (adaptações de uma mesma narrativa ou 
personagem) são valiosas por possibilitarem conclusões a respeito da estética e da sociedade 
japonesa, bem como de suas transformações através dos tempos, além de permitir observar 
minudenciosamente estratégias narrativas e características de produção que de outra maneira 
passariam despercebidas.

Até o momento, fomos capazes de identificar 22 séries temáticas sobre as quais pretendemos 
tratar no segundo volume da tese de doutorado:
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I. Adaptações das artes tradicionais

  (1) Yotsuya Kaidan (História extraordinária de Yotsuya)
  (2) Kasane Ga Fuchi (Nas profundezas do pântano de Kasane)
  (3) Botan Dôrô (A lanterna das flores de peônia)
  (4) Banchô Sara Yashiki (A mansão dos pratos em Banchô)

II. Franquias contemporâneas

  (5) Teito Monogatari (Narrativas da capital)
  (6) Gakkô no Kaidan (Histórias de fantasmas da escola)
  (7) Eko Eko Azaraki
  (8) Ringu (O chamado)
  (9) Ju-On (O grito)
  (10) Tomie

III. Folclore japonês

  (11) Yôkai (Monstros folclóricos)
  (12) Bakeneko (Gato-monstro)
  (13) Inugami (Deus-cachorro)
  (14) Hebionna (Mulher-serpente)
  (15) Yukionna (Mulher-da-neve)

IV. Folclore ocidental

  (16) Vampiro
  (17) Lobisomem
  (18) Zumbi

V. Lendas urbanas japonesas

  (19) Kuchisakeonna
  (20) Teketeke
  (21) Toire no Hanako-san
  (22) Kokkuri-san

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A opção de apresentar, ao lado do desenvolvimento cronológico do cinema japonês de 
cunho sobrenatural, análises de séries temáticas, tem por objetivo produzir uma história do cinema 
japonês de cunho sobrenatural que leve em conta não só as transformações do cinema no decorrer 
do tempo, mas também as ocorridas na sociedade e na cultura japonesa.
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KATANAS EM DEBATE: A VISÃO SOBRE O 
COMBATENTE SAMURAI ATRAVÉS DO VIÉS 

HISTÓRICO-CINEMATOGRÁFICO  

Douglas ALMEIDA 
UFF1

RESUMO

O Samurai é um dos maiores símbolos de referência japonesa que temos, com a sua 
imagem resgatada de histórias de um passado feudal, e trazida como um ser heroico, 
sacralizado e modelo de honra, disciplina e bravura do povo nipônico, tendo sido utilizado 
como ícone durante as grandes guerras mundiais, como um modelo de ser humano a ser 
seguido pelo ideal nacionalista Kokutai do Período Meiji, ainda que tenha sido no século 
XIX, em que o combatente independente samurai foi substituído pelos soldados imperiais 
e, seu modo de vida eliminado em prol da ordenação disciplinar da modernização. Este 
trabalho tem como objetivo analisar criticamente a relação entre história e cinematografia 
em meio à semiologia, discutindo o papel do audiovisual como documento secundário 
na reconstrução do conceito no imaginário contemporâneo de samurai, transmitido 
através da mídia pela via de filmes Jidai Geki Chanbara (tema de época e com luta de 
espadas, esse último termo vulgarmente conhecido como cinema samurai) com esboço 
pelo viés histórico do estudo das mentalidades, debatendo a importância do audiovisual 
como difusão da cultura japonesa através dos cinemas e os limites de sua capacidade em 
representar o “real”, percebendo que o samurai como concebemos hoje em dia, mesmo 
em outras mídias, traz um aspecto equivocado que denota uma necessidade em primazia, 
de um olhar mais crítico sobre o conteúdo midiático que consumimos.

Palavras-chave: Cinema. Samurai. Mídia.

1  Formado em História pela Universidade Federal Fluminense, pós-graduado em História Militar pela Universidade Federal 
do Estado do Rio de Janeiro. Coordenador do Grupo de Estudos Japoneses da UFF no Rio de Janeiro, professor e pesquisador atuante 
no Instituto Cultural Brasil-Japão do Rio de Janeiro, tem como foco em seus estudos, compreender a esfera militar japonesa no seu 
período feudal, buscando essencialmente compreender a relação com as representações contemporâneas que são feitas. E-mail: 
gehja.ceia.uff@gmail.com.
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ABSTRACT

Samurai is one of the greatest symbols of Japanese reference that we have, with his image 
rescued from stories of a feudal past and brought as a heroic, sacralized being and model 
of honor, discipline and bravery of Japanese people, it have being used as an icon during 
the Great World Wars as a model of being human to be followed by the Kokutai, nationalist 
ideal of the Meiji Period, although it was in nineteenth century that independent samurai 
combatant was replaced by imperial soldiers, and his way of life was eliminated in favor 
of disciplinary order of modernization. This work aims to critically analyze relationship 
between history and cinematography in the midst of semiology and discuss the role of 
audiovisual as a secondary source to reconstruct the concept in samurai contemporary 
imagery transmitted through media through Jidai Geki Chanbara films (theme of old period 
with sword fights, latter term is commonly known as Cinema Samurai) with a historical 
way of mentalities study debating the importance of audiovisual as diffuser of Japanese 
culture through films and its limits to represent the “real” realizing that samurai as we 
conceive nowadays even in other medias bring an equivocal aspect that denotes a primacy 
need of more critical look over media content that we consume.

Keywords: Cinema. Samurai. Media.

1. INTRODUÇÃO

A contemporaneidade é um período histórico conhecido por sua intensidade da presença 
da imagem e comunicação, tornando acessível às artes de massa e à veiculação das informações 
de uma maneira bem prática. Nesse âmbito, podemos começar a analisar como certas alegorias e 
representações nos chegam e sua validade histórica quando há representação do passado. Assim, 
temos como objetivo, expor como se dá a formação do imaginário sobre o guerreiro samurai diante 
da reconstrução pelas telas de cinema, criticando seu reconhecimento como fruto de um simulacro 
não só de sua época, mas também ligado a uma tradição de se pensar o samurai do Sengoku jidai 
(1467-1603) ou mesmo Era Edo (1603-1868), iniciando uma problemática voltada a compreender os 
limites da relação histórico-cinematográfica que permite divulgar um conteúdo, muitas vezes como 
um produto, e buscar a representação próxima do real.

Os filmes de época, jidai geki, com temática samurai, chanbara, variam consideravelmente 
entre si, deixando claro que no final de toda sua elaboração devem ser encarados como um produto 
de entretenimento direcionado para consumo, e não uma produção necessariamente ideológica na 
formação de mentalidades, ou com propósito essencialmente didático, buscando mais um homus 
ludens, referenciando Johan Huizinga (1938), do que efetivamente um resultado intelectual. 

O samurai ideal é a forma romanceada elucidada constantemente quando vemos a maioria 
das mídias, muitas vezes confundido com a figura do ronin, de um andarilho ou mesmo de outros 
personagens que chegaram a fazer parte da esfera militar com diferentes atuações, fossem Daimyos, 
Ashigaru, Sohei, dentre outros. Portando a espada onde reside sua alma e honra, voltado para uma 
disciplina de obediência cega aos superiores e seguindo um rígido código de conduta chamado 
Bushido, parece uma forma pronta e padronizada que tem assumido as formas mais diferentes ante 
a cultura pop, mas que no cinema chanbara assumem esse papel para ora serem tratados assuntos 
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de cunho heroico, como os samurais de ar swashbuckler, ou mesmo cowboy nas mãos de Akira 
Kurosawa, ora humanizados em realidades cruas como as da nûberu bâgu (nova onda, ou no termo 
original em francês, nouvelle vague), ora dramático, com o enfrentamento de sua relação entre o 
ninjo, ou o que samurais acham certo e de direito; e o giri, seu compromisso para com o clã e mestre. 

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Os anos 70 trouxeram à tona uma melhor reflexão em como a cinematografia pode adicionar 
aos estudos históricos, seja na análise do produto como um documento de referência primária, 
quando nele forem analisados os aspectos concernentes à época em que foi produzido, e documento 
de referência secundária, quando o enfoque é dado à sua interpelação com o passado (ROSSINI, 
1999). A era do acesso ao audiovisual pelas massas trouxe um novo aspecto ao cinema japonês, 
sendo como uma janela especialmente aos estrangeiros para conhecer o passado do arquipélago, 
seu cotidiano, tramas, costumes dentre outras peculiaridades retratadas. 

Eric Hobsbawn (1992) chegou a citar o surgimento das artes de massa em detrimento das 
artes de elite, destacando o cinema com uma capacidade legítima de influir decisivamente na maneira 
como as pessoas percebem o mundo. A própria noção do conceito de História foi alterada quando o 
Positivismo Historiográfico chegava ao limite do documento escrito apenas, buscando uma verdade 
que desde os últimos anos vem perdendo força com a presença da Escola da Nova História que abriu 
os horizontes com os estudos das mentalidades, permitindo uma melhor compreensão por novas 
alternativas documentais e perspectivas culturais dando um espectro de possibilidade de contínuo 
revisionismo histórico, que logo não se torna algo consolidado e impossível de ser retratado em 
recursos audiovisuais com elementos muito pessoais de seus diretores.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A qualidade de herói, vilão, com necessidades ou perversões humanas, não necessariamente 
classifica o quadro do que é esse guerreiro, modificando mesmo o pensamento sobre esse passado 
que acaba embaçado e tortuoso para ser desvendado, baseado em alguns momentos no Sengoku 
Jidai, com samurais em plena guerra civil que lhes fortificava sua significância – a identidade guerreira 
é reafirmada através do serviço militar – com uma autonomia praticamente inquestionável ante 
o fenômeno histórico de Gekokujô; e em um segundo momento na Era Edo, com a centralização 
do poder administrativo Tokugawa acabando por cessar as guerras, e com elas, a identidade do 
guerreiro que agora assumirá classes sociais e hierarquias muito complexas mesmo diante dos 
renegados ronin e entrando em crises que produzirão toda literatura para solidificar a tradição ideal 
do ser samurai. O que o trabalho levanta como questão é justamente o limite do cinema ao retratar 
um passado influenciando na reconstrução do imaginário de uma sociedade
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A IDENTIDADE OTOMEN: UMA QUESTÃO DE GÊNERO 

 Dandara Juliana Melo de Castro ALVES
Universidade Federal do Amazonas1

 Cristina ROSOGA
Universidade Federal do Amazonas2

RESUMO

O presente estudo tem por objetivo a análise da identidade de gênero na novela japonesa 
‘Otomen’, observando a desconstrução e a reconstrução de estereótipos de gênero na 
cultura japonesa. Otomen possui hobbies femininos, porém, mantém uma aparência e 
postura masculina, manifesta preferência por relações heterossexuais, mas é visto como 
afeminado, e sua caracterização realiza-se dentro do quadro de valores sociais japoneses 
e com base em estereótipos de gênero como yamato nadeshiko. A convivência com a 
identidade de gênero otomen mostra-se difícil para os personagens, gerando conflitos 
internos e interpessoais que os obriga a abdicar da vida que gostariam de usufruir para 
conformar-se à norma imposta pela sociedade. Otomen é uma identidade fragmentada 
pós-moderna, que desconstrói os estereótipos relacionados à masculinidade e 
feminilidade do Japão moderno, reaproveitando elementos característicos de cada 
gênero, em uma montagem original materializada nos personagens centrais, Asuka 
Masamune e Ryo Miyakozuka. O homem, considerado o prótipo de “ser humano” torna-
se alvo da desconstrução, trazendo a proposta da história da novela, a de revelar a fluidez 
da identidade e apoiar sua aceitação dentro da sociedade. 

Palavras-chave: otomen, identidade de gênero, sociedade japonesa, dorama

ABSTRACT

The present study aims to analyze the gender identity in the Japanese novel ‘Otomen’, 
observing the deconstruction and reconstruction of gender stereotypes in Japanese 
culture. Otomen has feminine hobbies, but maintain a masculine appearance and posture, 
manifested preference for heterosexual relations, but he is seen as effeminate, and his 
characterization takes place within the framework of Japanese social values and based 
on gender stereotypes like yamato nadeshiko. The coexistence with the otomen gender 

1  Discente do curso de Língua e Literatura Japonesa da Universidade Federal do Amazonas. Dan_daramello@hotmail.com
2  Professora efetiva de Língua, Literatura e Cultura Japonesa da Universidade Federal do Amazonas.  katogryi@gmail.com 
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identity is difficult for the characters, generating internal and interpersonal conflicts that 
force them to abdicate the life they would like to enjoy in order to conform to the norm 
imposed by society. Otomen is a fragmented, postmodern identity that deconstructs the 
stereotypes related to masculinity and femininity of modern Japan, reusing characteristic 
elements of each genre, in an original setting embodied in the central characters, Asuka 
Masamune and Ryo Miyakozuka. The man considered the prototype of “human being” 
becomes the target of deconstruction, bringing the proposal of history of the novel to 
reveal fluidity of identity and to support its acceptance within the society.

Keywords: otomen, gender identity, Japanese society, dorama

1. INTRODUÇÃO

O presente estudo tem por objetivo central a análise da identidade de gênero e dos 
estereótipos de gênero na cultura japonesa, tendo como objeto de pesquisa a novela japonesa 
(dorama) ‘Otomen’, produzida pela Fuji TV e transmitida entre 01 de agosto e 26 de setembro de 
2009. 

A identidade de gênero representa como um indivíduo se percebe em relação ao seu gênero 
sexual, sendo que esta pode coincidir total (ou parcialmente) com o seu gênero, deixando espaço 
para um amplo leque de possibilidades em relação ao ser humano, que não se encaixa nos padrões 
de “homem” ou “mulher”, mas se situam num espectro entre as duas condições. Porém, este 
espectro da identidade de gênero entra em conflito com o que Bourdieu (2012) chama de “divisão 
das coisas e das atividades (sexuais e outras) segundo a oposição entre o masculino e o feminino” 
(Boudieu, 2012, p. 16), divisão que “parece estar ‘na ordem das coisas’, como se diz por vezes 
para falar do que é normal, natural, a ponto de ser inevitável” (BOURDIEU, 2012, p. 17). A divisão 
universalmente manifestada entre assuntos e ações masculinas e femininas faz com que as pessoas 
que se identificam parcialmente ou completamente com o outro gênero não sejam compreendidas 
e aceitas pela sociedade, surgindo assim conflitos internos e interpessoais. Então, o individuo cuja 
identidade de gênero situa-se perto do lado oposto do seu gênero sexual, ou que manifesta interesse 
para atividades consideradas tipicamente do sexo oposto, sofre frequentemente a rejeição de seu 
meio social e interioriza a repressão externa, culpando-se pela sua identidade e vivendo em um 
constante conflito pessoal. 

A dorama Otomen retrata, em um contexto cômico, a relação entre dois jovens colegiais, 
Asuka Masamune e Ryo Miyakozuka, cada um apresentando características comportamentais ou 
preferências pelas atividades do gênero oposto, mostrando seus conflitos internos e suas lutas 
para aceitação pelos seus círculos de amigos e familiares. Durante a infância, Asuka Masamune 
cresce cercado por objetos em cores vivas, possui hobbies como preparar doces, costurar, brincar 
com ursos de pelúcia, entre outros. Porém, após a separação de seus pais, momento em que seu 
pai o abandona para viver como mulher, assumindo sua identidade de gênero new-half, a mãe faz 
Asuka prometer que irá viver como um verdadeiro homem japonês exemplar. Desde então, Asuka 
vive encarando um grande desafio ao esconder sua verdadeira identidade para não enfrentar o 
julgamento de sua mãe e do seu círculo. 
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Por outro lado, Ryo Miyakozuka, é criada por seu pai, e entra em contato durante a sua 
infância somente com brincadeiras relacionadas a lutas e de caráter marcial. A personagem possui 
características consideradas masculinas na sociedade japonesa contemporânea, como o gosto pela 
luta, o fato de não saber cozinhar e não ser delicada em seus movimentos. 

 A crise econômica prolongada no Japão, depois dos anos 1990, levou ao aumento de 
desemprego masculino e a uma feminização do mercado de trabalho. Neste contexto, a mulher 
obteve mais independência e poder social, enquanto que o homem perdeu seu estatus. Akasaka 
(2011) indica que o melhoramento no estatuto social da mulher levou a popularização na mídia de 
uma imagem masculina caracterizada por uma masculinidade pouco evidente (AKASAKA, 2011, p. 
1284). Surgiram assim, identidades masculinas como sôshoku-kei danshi e otomen. 

Com base na análise de Juliana Santos (2010) sobre os conceitos de gênero, sexo biológico 
e identidade de gênero, sobre identidade cultural de Stuart Hall (2006) e o gênero e sociedade 
de Simone de Beauvoir (1970), esta pesquisa propõe apresentar alguns estereótipos de gênero da 
sociedade japonesa e como a sua desconstrução foi utilizada para a criação de uma nova identidade 
masculina: a identidade otomen, enraizada e reforçando a sociedade japonesa contemporânea. 

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

A questão de gênero apresentada no dorama Otomen pode ser compreendida dentro do 
contexto histórico do Japão contemporâneo. A partir dos anos 1990, sob a influência da cultura 
mundial em relação à identidade de gênero, bem como da crise econômica (bubble keizai) que 
gerou desemprego entre a população masculina japonesa, questionando os valores tradicionais 
masculinos, a visão japonesa sobre a identidade de gênero começou a mudar, atitude que pode 
ser vista em vários aspectos da cultura pop, como personagens de mangá e animação com traços 
andróginos, e com características como gentileza, calma e compreensão por parte dos personagens 
masculinos; ou coragem, força e inteligência por parte dos personagens femininos. A mídia e 
especialmente os shows de divertimento, o-warai bangumi se tornaram abertos à presença de 
transexuais, homossexuais e travestis, enquanto que na moda se destaca o conceito de genderless-
kei (moda sem gênero, andrógina). Todavia, as novas identidades de gênero geram desconforto aos 
que se identificam com uma delas, pois não se enquadram nos padrões definidos pela sociedade 
para os dois polos, os estereótipos de gênero de “homem” e “mulher”. A partir desta, a mídia passa 
a ter um papel importante em apresentar esta realidade e os conflitos internos individuais, além 
de educar a sociedade ao não julgamento à falta de identificação de um indivíduo com seu gênero 
biológico, mas aceitar a estrutura de espectro da identidade de gênero.  

A construção da identidade otomen é realizada dentro do contexto ficcional do dorama, 
através da deconstrução da masculinidade, que representa o “gênero padrão”, assim como Beauvoir 
(1970) indica “O homem representa a um tempo o positivo e o neutro, a ponto de dizermos “os 
homens” para designar os seres humanos, tendo-se assimilado ao sentido singular do vocábulo vir 
o sentido geral da palavra homo” (1970, p. 9).

São desconstruídos elementos como o nome (Asuka sendo um nome feminino), aspecto 
físico (cabelo de comprimento médio), ações preferidas (costurar, cozinhar), objetos preferidos 
(bonecos), gestos, entre outros. Baseia-se no ideal de masculinidade japonesa nippon danji e de 
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beleza feminino japonês, Yamato Nadeshiko, que são utilizados como referência. A desconstrução da 
masculinidade é apoiada pela existência de uma personagem feminina, que completa a construção 
da identidade otomen - Ryo Miyakozuka, um reflexo espelhado de Asuka, que acaba tornando-se 
sua namorada. 

Hall (2006) indica que “as identidades modernas estão sendo ‘descentradas’, isto é, deslocadas 
ou fragmentadas, característica para o período pós-moderno” (2006, p. 8), e a identidade otomen 
é um exemplo neste sentido, desconstruindo os conceitos de masculinidade e feminilidade aceitos 
como “tradicionais” no Japão contemporâneo (apesar de a identidade masculina efeminada estar 
presente na literatura e arte do Japão desde o período Heian), conceitos apoiados pelas gerações 
mais velhas (a da mãe do protagonista Asuka), como elementos imprescindíveis da sua área de 
conforto, até o ponto que a sua ausência, ou a identificação do oposto provoca inquietação e pode 
afetar a saúde (por exemplo, a mãe de Asuka tem um ataque cardíaco ao ouvir que seu filho quer 
conhecer o que significa ser new-half ou transexual). A identidade “nacional” japonesa tem o papel 
de unificar os elementos conflituais que compõem a identidade otomen, mas também se constitui 
como base de questionamento para realizar a desconstrução, utilizando os estereotipos de nippon 
danji e yamato nadeshiko. 

A personagem Asuka Masamune possui duas personalidades, uma real e uma criada. A 
criada, moldada por sua mãe, apresentada ao mundo, é a de um homem varonil com quem seu 
amigo, Ariake, identifica-se. Esta imagem desenvolvida reprime quem Asuka é. Quando tem recaídas 
e surgem pensamentos femininos sobre comida ou beleza, o protagonista reprime seus sentimentos, 
tornando-se infeliz. Asuka não aceita sua identidade otomen, portanto, não se identifica como tal. 
Para ele, se identificar como tal é motivo de vergonha e julgamento. O ponto de partida para a sua 
personalidade verdadeira voltar à tona é quando Ryo Miyakozuka surge em sua vida, pois ela e suas 
novas amizades aceitam a sua identidade. Quando o protagonista conhece seus novos amigos que 
possuem esta identidade em comum, otomen, Asuka torna-se livre para se expressar. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É preciso a compreensão da possibilidade de um homem ter uma personalidade “incomum”, 
com aspectos e desejos femininos, sem precisar sofrer recriminação ou condenação por não estar 
no estilo-padrão do meio social em que vive. Personagens como Asuka fazem com que se reflita 
sobre o mundo real, pois a sua personalidade encanta muitos.  É gentil com todos, porém, vive uma 
vida infeliz ao esconder quem é. Ao assistir a trama, os telespectadores se simpatizam com Asuka e 
se indignam com a sua história. 

A autora do mangá Otomen, Aya Kanno, propôs ao público uma história na qual a personagem 
principal, o jovem Asuka Masamune, possui uma identidade de gênero afeminada e apresenta a 
visão da personagem em meio à sociedade. A luta da personagem para esconder sua identidade 
de gênero é evidentemente árdua, pois precisa abdicar da vida que gostaria de usufruir para se 
conformar às normas sociais japonesas, sendo que uma identidade de gênero diferente do habitual 
pode ser considerada como um tabu na sociedade japonesa. A proposta da autora é a conscientização 
de que a verdadeira identidade do personagem não deveria ser julgada ou condenada, assim como 
a de ninguém na sociedade. 

SESSÃO DE COMUNICAÇÃO ORAL - RESUMOS



12th International Congress of Japanese Studies in Brazil
25th Brazilian Meeting of University Professors of Japanese Language, Literature and Culture 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AKASAKA, Junko. Attractive male image: “Carnivorous boys”, “Herbivorous Boys” and “Otomen”.
In Nihon Shinri Gakkai 75 Ed., 2011. Disponível em: <.https://psych.or.jp/meeting/proceedings/75/
contens/poster/pdf/1PM139.pdf>. Acesso em: 31 mai. 2018.

ANJOS, Gabriele dos. Identidade sexual e identidade de gênero: subversões e permanências. Porto 
Alegre: Sociologias, 2000, p.274-305. 

BEAUVOIR, Simone de. O segundo sexo (Edição no Brasil). Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000, p. 
7-32. 

BOURDIEU, Pierre. A dominação masculina. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002.

CAMARGO, Ana Paula. A peculiaridade de sua cultura, arte e moda. Minas Gerais: Universidade 
Federal de Juiz de Fora, 2012. 

FADIMAN, James; FRAGER, Robert. Teorias da personalidade. São Paulo: Harbra, 1986, p. 4-70. 

FISCHER, Rosa. Identidade, cultura e mídia: a complexidade de novas questões educacionais na 
contemporaneidade. In: SILVA, Luiz Heron (Org.). Século XXI: qual conhecimento? Qual currículo? 
Petrópolis: Vozes, 1999.

GLAESER, Elizabeth. Aspects of gender identity development: Searching for an Explanation in the 
Brain. New York: NYU Steinhardt Applied Psychology, 2011. 

HALL, James. Jung e a interpretação dos sonhos: Manual de teoria e prática. 1ª edição. São Paulo: 
Editora Cultrix, 1997, p. 21- 30.

_____. A identidade cultural na pós-modernidade. 10a Ed. Rio de janeiro: DP&A, 2006.

KAWAI, H. A psique japonesa – grandes temas dos contos de fadas japoneses. São Paulo: Paulus, 
2007.

MICHITADA, Tarô. A cultura gestural japonesa. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2009.

OLIVEIRA, João. Tumultos de gênero: os efeitos de Gender trouble em Portugal. Bahia: Revista 
Periódicus, vol. 3, 2015, p. 6-18. 

SAKURAI, Célia. Os japoneses. 1ª edição. São Paulo: Editora Contexto, 2007. 

SANTOS, Juliana. Desigualdade social e o conceito de gênero. Minas Gerais: UFJF, 2010. 

ZUCKER, K. Intersexuality and gender identity differentiation. Amsterdã: Journal of Pediatric and 
Adolescent Gynecology, 15, 3-13, 2002.

 

ORAL COMMUNICATION SESSION -  ABSTRACT    
         

219



XII Congresso Internacional de Estudos Japoneses no Brasil
XXV Encontro Nacional de Professores Universitários de Língua, Literatura e Cultura Japonesa

220

COMUNICAÇÃO ORAL – HISTÓRIA E IMIGRAÇÃO
ORAL COMMUNICATION  – HISTORY AND IMMIGRATION 
29/08/2018  16h30-16h50
Sala CI 06 (1º andar) - Centro de Ensino de Línguas 
Room CI 06 (1st floor) - Centro de Ensino de Línguas

O PERCURSO DA VIAGEM DOS IMIGRANTES 
JAPONESES PARA O AMAZONAS NO PÓS-

GUERRA - ENTRE O SONHO E A REALIDADE

Linda Midori Tsuji NISHIKIDO
 UFAM/ USP1

RESUMO

Este texto objetiva analisar a trajetória de viagem dos imigrantes japoneses para o Amazonas 
no pós-guerra, do percurso entre o porto de Kobe até o de Manaus, desenvolvendo o 
encontro com o novo, isto é, a primeira viagem transoceânica, o primeiro encontro entre 
as famílias de imigrantes que passariam a conviver na colônia, o primeiro encontro com o 
espaço amazônico, com a culinária do lugar e etc., mesclado de sentimentos de ansiedade 
expressas em fantasias, sonhos e incertezas do futuro. Adotou-se como metodologia, 
a história oral, cuja fonte de investigação está centrada nas entrevistas realizadas com 
os imigrantes que vivenciaram o fenômeno, buscando enfatizar as culinárias servidas 
nas embarcações marítima e fluvial, de modo a desenvolver, a partir dela, as ações, os 
comportamentos e os aspectos culturais. Percebeu-se, no primeiro momento, que na 
trajetória Kobe-Belém, os nipônicos encontravam-se carregados de sonhos, não somente 
por estar iniciando a sua viagem, mas, sobretudo, pela recepção excepcional do navio que 
oferecia comidas japonesas, praticavam gincana esportiva (undokai), concurso literário. 
Por outro lado, na trajetória Belém-Manaus, os japoneses sentiram a realidade do lugar 
por meio das culinárias oferecidas pela embarcação, tais como café com leite e pão com 
manteiga no café da manhã; feijão salgado, carne e farinha no almoço e jantar, bem 
diferente em relação à culinária oferecida pela embarcação marítima. Tal diferença, numa 
visão mais ampla, serve também de parâmetro para outros aspectos da sociedade.

Palavras-chave: imigração, hábitos alimentares, memória, trajetória, história oral.

ABSTRACT 

This text aims to analyze the journey of Japanese immigrants to Amazon in post-war 
period, from the port of Kobe to Manaus, developing the encounter with the new one, 

1  Professora Substituta do Curso de Letras - Língua e Literatura Japonesa da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), 
e Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Língua, Literatura e Cultura Japonesa da Universidade de São Paulo (USP). Email: 
lindanishikido@ymail.com
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in other words, the first transoceanic voyage, the first encounter between families of 
immigrants that would live in colony, the first encounter with Amazonian space, with 
typical cuisine of this place, etc., mixed with feelings of anxiety expressed in fantasies, 
dreams and uncertainties of the future. The oral history was adopted as methodology, 
which investigation source is centered in interviews with immigrants who experienced the 
phenomenon, trying to emphasize on the culinary served on maritime and fluvial vessels, 
in order to develop from it, actions, behaviors and cultural aspects. It was noticed at first 
that in Kobe-to-Belem trajectory, Japanese were full of dreams, not only because they were 
beginning their journey but mainly because of the exceptional reception of the ship where 
Japanese food was offered, they practiced sports events (“undokai”), literary contests. On 
the other hand, from Belém-to-Manaus trajectory, Japanese felt the reality of this place 
through cuisines offered in the ship, such as coffee with milk and bread with butter for 
breakfast; salted beans, meat and Amazonian flour for lunch and dinner, very different 
from cuisine offered by maritime vessel. Such a difference, in a broader perspective, also 
serves as a parameter for other aspects of society.

Keywords: immigration, eating habits, memory, trajectory, oral history.

1. INTRODUÇÃO

Em comemoração aos 110 anos de imigração japonesa no Brasil (2018), este artigo apresenta 
parte do trabalho de dissertação do mestrado desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em 
Língua, Literatura e Cultura Japonesa da Universidade de São Paulo,    intitulada Hábitos alimentares 
esmerilados pelos imigrantes japoneses para o Amazonas no pós-guerra (1953-1967): a reconstrução 
do passado através da memória sobre a qual desenvolveu-se estudos da vida alimentar e sua relação 
com fatos sociais e culturais do lugar imigrado. 

Este estudo objetiva refletir sobre a trajetória de viagem marítima e fluvial dos imigrantes 
japoneses para o Amazonas no pós-guerra, do porto de Kobe até o de Manaus, tendo como principal 
fonte de investigação os relatos dos imigrantes, cuja memória tratou de preservar. 

Não obstante seja um breve percurso, em torno de 40 a 45 dias, a sua importância se estabelece 
na medida em que a trajetória se configura como o encontro com o novo, isto é, representam a 
primeira viagem transoceânica passando por lugares desconhecidos, o primeiro encontro entre as 
famílias de imigrantes que passariam a conviver na mesma colônia, o primeiro encontro com os 
extensos rios, com a fauna e a flora da Amazônia, com as pessoas do lugar e a cultura do receptor, 
especialmente no quesito alimentar que, de certa forma, sinalizaria o conjunto de diferenças 
significativas entre as duas etnias. Somado a isso, afloravam-se sentimentos de incerteza, ansiedade 
e sonhos, uma vez que pouco se conhecia sobre o novo lugar onde pretendiam refazer suas vidas, 
longe do Japão. Diante dessa situação, como os imigrantes comportaram ante o confronto com o 
novo? O que fizeram durante a viagem transoceânica e fluvial? Será que os japoneses tiveram a 
mesma receptividade culinária em comparação à imigração de São Paulo? Em que momento tiveram 
o primeiro encontro com a culinária da região e o que isso representou? 

Para dirimir estes questionamentos, adotou-se como método de pesquisa a história oral, 
tendo como fonte primária as entrevistas gravadas realizadas com os imigrantes que vivenciaram o 
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fenômeno. Entretanto, outras fontes como memoriais escritos, fotografias contribuíram, agregando 
valores para a investigação. É uma investigação ancorada nos preceitos de Jacks Le Goff (1990) que 
fundamenta sobre a importância da memória individual e da história oral para a investigação, uma 
vez que foram atribuídas novas concepções respaldando o uso desses conceitos.

2. A TRAJETÓRIA DO PORTO DE KOBE ATÉ O PORTO DE BELÉM: SONHOS

No percurso porto de Kôbe - porto de Belém, os imigrantes encontravam-se no clima 
de euforia, tamanha a excepcional recepção dada pela tripulação do navio, com as culinárias 
tradicionais, como arroz, misoshiru, tsukemono, peixes temperados à gosto dos nipônicos. Somado 
a isso, vislumbrar novos lugares e novas paisagens, além das diversas atividades de entretenimento 
e possibilidades de consumir culinárias japonesas configuraram para muitos como estar vivendo 
um sonho, assim afirmou Hada (1953, p. 25): “A celebração realizada na passagem da linha do 
Equador e gincana esportiva, a primeira visita numa cidade do exterior, tudo parecia um sonho 
por ser algo inédito” (tradução nossa)2. A entrevistada Shigueko Kina3 (2014) do primeiro grupo de 
imigração para Colônia Bela Vista, na época com 12 anos, comentou que a receptividade foi tão 
boa que teve a oportunidade de conhecer todo o espaço do navio, inclusive a sala do comandante. 
Houve, além disso, dramatização na passagem pela linha imaginária do Equador sobre a qual firmou 
na memória, pois foi escolhida para representar a deusa das águas. Havia também aulas para as 
crianças, ministradas por uma imigrante, atividades como a gincana esportiva (undôkai), concurso 
literário e etc. Por outro lado, havia grupos de pessoas que passaram a maior parte do tempo com 
mal-estar, em virtude de náuseas, decorrente do balouçar do navio em alto mar.

De modo geral, pode-se inferir que essa trajetória se configurou como a melhor etapa, ainda 
que tenha sido na terceira classe, pois, além da excelente receptividade da tripulação, fizeram novas 
amizades, inclusive com nipônicos que se destinavam a outras regiões como Amapá, Tome-Açu, 
Monte Alegre, alimentando sonhos e esperanças num espaço desconhecido4. 

3. TRAJETÓRIA BELÉM-MANAUS: REALIDADE

Esse percurso, ainda que relativamente curta, entre sete a dez dias, marca os primeiros 
encontros dos imigrantes japoneses com o novo lugar: a fauna e a flora amazônica, os povos 
amazônidas e a culinária do receptor que serviu como o parâmetro do devir no Amazonas, pois, 
como afirma Montanari (2009, p. 11) “a cozinha contém e expressa a cultura de quem a pratica, é 
depositária das tradições e das identidades de grupo”.

Assim, a refeição matutina oferecida na embarcação, segundo os imigrantes, constituía 
basicamente de café, leite, pão e frutas da região, como mamão e banana, e a principal, almoço e 
janta, foram servidas culinárias à base de carne, feijão, arroz e farinha. O café da manhã teve boa 

2  お船で  催しされた赤道祭や運動会、初めて見物した外国の街、皆珍しくて本当に夢のようです。

3  Dados da pesquisa de campo realizada na residência da entrevistado no dia 15 jul. 2014.
4  Neste parágrafo, excetua-se o primeiro grupo de imigrantes que se dirigiu à região de Baixo Amazonas, pois se deduz um 
tratamento especial por ser o pioneiro do pós-guerra, inclusive seguindo rotas diferentes. 
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aceitação pela maioria dos imigrantes japoneses, de modo que, na atualidade, a maioria das casas 
de imigrantes adota esse costume. O almoço e o jantar constituíam basicamente de carne, feijão, 
arroz e farinha, porém, o tempero e o preparo causaram estranhamento ao paladar nipônico. A 
começar pela carne de gado, em que os nipônicos da época não estavam habituados a comer, pois, 
no Japão, conforme Cwiertka (2008, p. 29) a refeição cotidiana constituía-se de peixes.  Apesar disso, 
a culinária a base de carne teve boa aceitação pela maioria dos imigrantes. 

O feijão salgado, por sua vez, não teve aceitação imediata, pois os japoneses estavam 
habituados a consumi-lo adocicado. Desta forma, alguns imigrantes colocaram açúcar que sobrara 
no café da manhã (Michiko Yano5 e Takako Nakagawa6). Mas é a farinha que marcou forte impressão, 
tendo em vista que o paladar nipônico não estava habituado a consumir elemento culinário à base 
de mandioca. A imigrante Shigueko Kina comenta que os peixes faziam a festa com a farinha: 

Eu pegava farinha e jogava pro peixe, comia farinha não sentia sabor nenhum. Ainda não sou muito de 
farinha não. Então jogava tudo pro peixe. Eu gostava de ver peixe comendo farinha. Porque primeiro 
provei, aquele monte de farinha né, não é salgado, não é doce, não é ácido, eu achei tão esquisito 
comer aquilo.

 Esse primeiro encontro com a cultura do receptor, sobretudo, a cultura alimentar, representou 
para os imigrantes, o início de uma aventura na selva amazônica entremeados de estranhamento e 
sabores exóticos.

3. CONSIDERAÇÕES

Na trajetória Kobe-Belém, os imigrantes, de modo geral, ainda se sentiam em suas terras, 
uma vez que a tripulação do navio era nipônica, bem como as atividades de entretenimentos eram de 
conhecimento dos imigrantes como atividades teatrais, práticas literárias e gincana esportiva. Além 
disso, a alimentação servida também fazia parte da culinária japonesa, como o arroz, misoshiru, 
tsukemono, peixes do mar etc. Estes fatores somados ao sentimento de entusiasmo proveniente 
da viagem, vislumbrando novos ares, novas paisagens, novas relações de amizades, fizeram do 
percurso, um sonho. Entretanto, ao serem transferidos para a embarcação brasileira, logo sentiram 
a diferença, sobretudo quanto às iguarias oferecidas pela embarcação brasileira: café com leite e 
pão na refeição matutina e carne com feijão e farinha, no almoço e jantar, sendo que raramente 
ofereciam culinária a base de verduras e legumes. Apesar do estranhamento, o café da manhã fora 
bem aceito, tanto que, hoje, a maioria adota em suas casas, o café com leite e pão. O feijão salgado 
e a farinha que ocasionaram estranhamento, hoje fazem parte da culinária dos imigrantes.  O que 
se pode afirmar é que, esse primeiro encontro com a cultura do receptor serviu de parâmetro para 
mensurar o quão diferiam na cultura alimentar, e essa percepção pode ser espelhada para outros 
setores da sociedade.

5   Dados da entrevista da pesquisa de campo realizada em São Paulo, na residência de sua irmã, Takako Nakagawa, 
em 06 mar. 2015.
6  Dados da entrevista da pesquisa de campo realizada na residência da entrevistada, em 06 mar. 2015.
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Sophia University2

RESUMO

Este trabalho focou-se nos dois maiores jornais japoneses no Brasil dos primeiros tempos 
da imigração: o Burajiru Jiho (1917-1941) e o Nippak Shimbun (1916-1941), ambos 
publicados na cidade de São Paulo. A intenção é de situar essas publicações dentro do 
contexto histórico da cidade de São Paulo do começo do século XX, bem como analisar as 
suas tendências editoriais, o perfil de seus fundadores e leitores e, por fim, o papel desses 
impressos na formação da opinião pública dentro da comunidade nipônica no Brasil. A 
delimitação temporal em 1916 e 1941 seguiu a cronologia das publicações, ou seja, a 
primeira edição de um jornal em língua japonesa no Brasil ocorreu em 1916 e a última (no 
período anterior à Segunda Guerra) em 1941, após o decreto que ordenava o fechamento 
de todos os jornais em língua estrangeira. Quanto à questão espacial, restringiu-se às 
publicações de jornais da cidade de São Paulo, devido à sua importância econômica e 
social dentro do contexto imigratório.

Palavras-chave: jornal japonês, imigração, cidade de São Paulo, Burajiru Jihô, Nippak 
Shimbum

ABSTRACT

This article focused on two major Japanese newspapers in Brazil in the early time of 
immigration: Burajiru Jiho (1917-1941) and Nippak Shimbun (1916-1941), both published 
in São Paulo city. The intention is to situate these publications within the historical context 
of the city of São Paulo in the early twentieth century, as well as analyze their editorials 
trends, the profile of its founders and readers and, finally, the role of these printed in 

1  Professora Doutora, Imigração asiática. setuyo2@gmail.com.
2  DoutorandaSociologia. ynagamura@yahoo.com.
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shaping opinion public within the Japanese community in Brazil. The temporal boundaries 
in 1916 and 1941 followed the chronology of publications, the first edition of a Japanese-
language newspaper in Brazil occurred in 1916 and the last one in (in the period before 
the Second War) 1941, after the decree ordering the closure of all newspapers in foreigner 
language. As for the place issue, it was restricted to publications in newspapers of the city 
of São Paulo, due to its economic and social importance in the immigration context.

Keywords: Japanese newspaper, immigration, São Paulo city, Burajiru Jihô, Nippak 
Shimbum.

1. INTRODUÇÃO

A história da imprensa japonesa no Brasil chega há quase um século desde a sua primeira 
aparição em 1916 com a publicação do jornal Shûkan Nambei (Semanário Sul-Americano). Desde 
então, a mídia nipônica sofreu grandes alterações em sua forma e em seu conteúdo, adequando-se 
às expectativas dos novos leitores e às transformações do contexto histórico. Em sua longa história 
de desafios para se manterem atuantes, os impressos japoneses enfrentaram embates culturais, 
preconceito racial, decreto proibindo a língua japonesa em território brasileiro, censura e, mais 
recentemente, diminuição drástica da tiragem devido à falta de leitores proficientes em japonês. 
Mesmo assim, os jornais japoneses produzidos em terras brasileiras ainda relutam nos dias atuais 
se adaptando às novas gerações de nipo-brasileiros, sua linguagem, seus gostos e sua problemática; 
bem como redirecionando o seu foco a uma nova categoria de leitores: os empresários japoneses 
a trabalho no Brasil. Ao que parece, esse novo filão tem-se destacado a cada ano como o principal 
assinante dos jornais nikkeis.

Diante dessa vasta história que abarca acentuadas transformações, resolvemos nos focar, 
nesse artigo, à pesquisa da imprensa japonesa no Brasil em seus primeiros tempos (1916-1941); a 
sua formação, o seu público-alvo, os seus ideais, as suas lutas e os seus interesses. Dessa maneira, 
tentaremos recuperar e compreender a participação dos jornais nikkeis na história da imigração 
japonesa, sobretudo no que diz respeito à tentativa, por parte da imprensa, em formar um juízo 
comum acerca do papel e da situação do imigrante japonês dentro da sociedade brasileira.

A delimitação temporal em 1916 a 1941 se justifica, primeiramente, porque nesse período 
boa parte dos imigrantes japoneses ainda mantinha a esperança de enriquecer no Brasil e, 
posteriormente, retornar ao Japão, portanto os impressos, ao menos inicialmente, foram produzidos 
para esse público específico. Em segundo lugar, porque seguimos a cronologia das publicações, ou 
seja, a primeira edição de um jornal japonês no Brasil ocorreu em 1916 e a última, após o decreto do 
governo brasileiro que ordenava o fechamento de todos os jornais em língua japonesa, em 1941. Por 
fim, porque encontramos estudos reduzidos acerca dos impressos japoneses no Brasil dessa época. 

Nesse aspecto, acreditamos que uma das causas desse campo ter sido tão pouco explorado 
é o fato de esses jornais terem sido produzidos em japonês arcaico, o que certamente dificultou a 
leitura e o trabalho dos pesquisadores. Outro agravante foi a falta de disponibilidade desse material 
em forma sistemática, pois só recentemente com a fundação do Museu da Imigração Japonesa 
no final da década de 1970 em São Paulo, que esses impressos foram catalogados e colocados à 
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disposição do público3. Já como objetos de nossa investigação, instituímos os dois maiores jornais 
japoneses no Brasil na época: o Burajiru Jihô (1917) e o Nippak Shimbum (1916) por terem sido os 
mais importantes e de maior circulação dentro da comunidade japonesa. Cabe dizer que a escolha 
desses dois impressos, publicados entre 1916 a 1941 na cidade de São Paulo, se deve também ao fato 
de seus fundadores terem sido rivais, não apenas no campo econômico da vendagem, mas também 
na área opinativa; o que nos instigou a presumir que os dois jornais traziam diferentes abordagens 
sobre a vida da colônia. Por fim, esclarecemos que embora já existissem alguns impressos em outros 
Estados brasileiros priorizamos as produções paulistanas em decorrência da importância econômica 
e social dessa cidade dentro do contexto imigratório. 

2. OS PRIMEIROS JORNAIS JAPONESES NO BRASIL

Uma cultura completamente diferente, um país distante e um idioma sem qualquer 
semelhança com a língua materna. Este foi o cenário encontrado pelos imigrantes japoneses no 
começo do século XX e que, de certa forma, favoreceu o surgimento dos jornais nikkeis, nos quais os 
nipônicos poderiam ter a satisfação de se expressarem em sua língua. Além disso, segundo Marcelo 
Cintra, o jornal em língua japonesa no Brasil daquela época executou o papel de “farol orientador 
da sociedade”, ou seja, ele desempenhou uma função não só informativa, mas também integradora 
da colônia japonesa. 

Dessa forma, surgiu o primeiro jornal japonês no Brasil, o Shûkan Nambei (Semanário da 
América do Sul), fundado por Ken’ichiro Hoshina. Esse periódico iniciou a sua circulação semanal 
em janeiro de 1916, apenas oito anos após a chegada dos primeiros imigrantes japoneses em terras 
brasileiras. 

Em agosto do mesmo ano foi lançado o Nippak Shimbun (Jornal Nipo-Brasileiro) e, no ano 
seguinte, em 1917 o Burajiru Jihô (Notícias do Brasil). Esses três periódicos, de maneira geral, foram 
os que deram o pontapé inicial para o desenvolvimento da imprensa nipo-brasileira, foram criados 
na capital de São Paulo e costumavam ser distribuídos para o interior do Estado.

Segundo o livro, Uma epopeia moderna 80 anos, em maio de 1933 o mercado editorial, 
sobretudo de jornais em língua japonesa, torna-se bastante expressivo com, pelo menos, cinco 
jornais de maior repercussão na comunidade japonesa: o Burajiru Jihô, o Nippak Shimbun, o Seishu 
Shinpô lançado em 1921 por Rokuro Koyama - bimensal de 8 páginas -, Nippon Shimbun fundado 
em 1932 por Sukenari Onaga - semanal de seis páginas - e Aliança Jihô de 1934 - semanal de quatro 
páginas. Ressalta-se também que todas essas empresas jornalísticas japonesas possuíam a sua 
própria oficina gráfica. Para Stewart Lone, a existência de inúmeros jornais em língua japonesa nos 
alerta sobre muitos pontos acerca da comunidade. A primeira é a existência de uma população 
minimamente letrada que sustenta esse mercado jornalístico muito competitivo. A segunda é a 
estrutura bem organizada dessas empresas que conseguem juntar e disseminar as notícias, tanto do 
Japão quanto do Brasil, atingindo o interesse dos leitores para ambas as partes.

3  O acervo desses periódicos foi constituído por meio de doações de leitores e encontra-se incompleto no Museu 
da Imigração Japonesa.
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3. CONCLUSÃO

Burajiru Jihô e Nippak Shimbun foram os dois jornais de maior circulação no Brasil da 
época e, certamente, supriram a necessidade de informação dos imigrantes japoneses, entretanto, 
esses impressos tinham um enfoque mais opinativo do que noticioso. Ambos os jornais criaram 
uma diversidade de opiniões dentro da colônia nikkei e, muitas vezes, reforçaram nos editoriais a 
personalidade de seus proprietários – Miura (editor do Nippak) era radical e crítico, enquanto que 
Kuroishi (proprietário e editor do Jihô) era moralista e defensor da autoridade.
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FRANCISCO ANTONIO DE ALMEIDA JÚNIOR - UM 
VIAJANTE BRASILEIRO NO JAPÃO OITOCENTISTA

Kelly YSHIDA 
 UFSC1

RESUMO

Em 1874, o brasileiro Francisco Antonio de Almeida Junior participou da missão francesa 
ao Japão para observação da passagem de Vênus pelo Sol. Em 1879, publicou seu relato 
pela Typ. Do Apostolo e Imperial Lithographia de A. Speltz. Na obra foram apresentadas 
questões como a curiosidade pelo exótico, o interesse científico, os costumes e cenários 
pelo seu caminho ao Oriente, bem como notas sobre os dois países na conjuntura 
internacional. Este livro foi considerado o primeiro relato de um brasileiro sobre o Japão. 
Seus comentários - tecidos antes do processo de imigração e mesmo antes do “Tratado de 
Amizade, Comércio e Navegação” de 1895 – nos apresentam o Japão nos primeiros anos, 
após o fim da política de isolamento e os interesses internacionais no país do extremo 
Oriente.

PALAVRAS-CHAVE: Relato de viagem. Século XIX. Japão.

ABSTRACT

In 1874 the Brazilian astronomer Francisco Antonio de Almeida participated in the French 
commission to Japan to observe the passage of Venus by the Sun. In 1879 he published 
his travel book by Typ. Do Apostolo e Imperial Lithographia de A. Speltz. In this book he 
wrote about the curiosity for exotic, scientific interests, the local customs and eastern 
landscapes, but also about Brazil and Japan in the international politics. This travel book 
was considered the first report of a Brazilian about Japan. His comments – written before 
the immigration process and the Treaty of Friendship, Commerce and Navigation signed in 
1895 – show us Japan during the first years after the end of policy of isolation and interests 
in the country of the Far East. 

KEYWORDS: Travel book. Ninenteeth century. Japan.

1  Bacharel e licenciada em História pela Universidade do Estado de Santa Catarina (2012), mestre em História pela 
Universidade Federal de Santa Catarina (2015) e doutoranda neste mesmo Programa de Pós-Graduação desde 2016. Tem interesses 
em pesquisas que versam sobre a história da imprensa, literatura e alimentação nos séculos XIX e XX, bem como nas relações entre 
Brasil e Ásia, especialmente o Japão, a partir da segunda metade do século XIX. E-mail: kellyshida@gmail.com.
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1. INTRODUÇÃO

Francisco Antonio de Almeida é usualmente reconhecido como o primeiro brasileiro a viajar 
e escrever um relato sobre o Japão. Sua obra, denominada Da França ao Japão: Narração de viagem 
e descrição histórica, usos e costumes dos habitantes da China, do Japão e de outros países da Ásia, foi 
publicada em 1879. Narrava sua trajetória ao extremo Oriente realizada em 1874, quando, por seus 
estudos em Astronomia, foi com a missão francesa ao Japão para observação e registro da passagem de 
Vênus diante do Sol. 

Pretende-se, a partir do relato de viagem - entendido como literatura com especificidades 
pela pretensão descritiva -, analisar como um brasileiro compreendia as mudanças políticas do Japão 
em seu momento de abertura para o exterior, para a participação política internacional; bem como 
a elaboração e reforço de imagens sobre os japoneses que eram correntes no Brasil e na Europa do 
fim do século XIX, momento antes dos acordos imigratórios.  

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO

O astrônomo enviado pelo diretor do Observatório Nacional para estudar na França que, 
por solicitação do governo imperial brasileiro. O relato de sua ida ao Japão em 1874 foi comentado 
na imprensa contemporânea pelo seu acabamento, mapa e imagens. O livro trazia temáticas que 
já estavam nos debates nacionais, como a possível imigração asiática, mas seu suposto pioneirismo 
em descrever a experiência de quem presenciou a realidade do extremo Oriente dava subsídios para 
novas argumentações. 

Almeida trouxe em seu livro, a trajetória desde Marselha, de cujo porto saiu no dia 19 de 
agosto de 1874, a bordo do Ava, da francesa Compagnie des messageries maritimes. Neste meio, 
nos 18 capítulos que compõem o relato, tratou da passagem por lugares como Itália, Egito, Aden 
(Iêmen), Ceylão (Sri Lanka), Malacca (Malásia), Singapura, Conchinchina (Vietnã), Hong-Kong, 
Macau, China, e Japão. A chegada ao destino é apresentada a partir do nono capítulo.

No Japão, os viajantes do Ava encontraram uma sociedade adaptando-se a uma nova 
configuração. Afinal, a partir de 1868, o país estava na Era Meiji, período marcado por um 
processo de “modernização” aos olhos do Ocidente. Deixava de ter uma política caracterizada pelo 
isolacionismo vigente no xogunato Tokugawa (1600-1868). A Restauração Meiji trazia uma ruptura 
política, econômica e social; isto, a partir de um esforço de urbanização, industrialização, porém com 
reestruturação política, econômica e mudanças de costumes.

Francisco Antonio de Almeida tinha uma compreensão positivada do japonês, o que 
contribuía para a imagem favorável diante da diversidade asiática. O relato e a atuação do autor, 
em diálogo com as transformações que as duas nações vivenciaram naquele período, parece ter 
contribuído para o estabelecimento das posteriores aproximações políticas entre elas. Neste caso, 
entende-se que a obra de Almeida foi de grande importância para as percepções iniciais sobre o 
extremo Oriente antes da imigração japonesa, bem como foi parte integrante da constituição deste 
processo.
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As considerações do autor sobre o Japão e os japoneses dialogam com as ideias correntes 
na Europa, participava de debates que ultrapassavam as fronteiras nacionais, tratava da questão do 
trabalho que era latente no Ocidente no fim do século, em que os asiáticos, não apenas os japoneses, 
eram peças importantes para manutenção da indústria e da lavoura. Contudo, há especificidades 
nacionais que faziam com que se tratasse do tema de forma diferenciada, como a crise da Monarquia 
ou mesmo a abolição da escravidão. 

Trata-se de relações que passam pela Europa e que contam com suas visões de mundo, mas 
que fazem dela um dos fatores de análise e não a única perspectiva. Basta olharmos um mapa para 
perceber que o Brasil está no Ocidente, mas, logo notamos que não se encaixa na divisão dualista 
que opõe um Ocidente moderno a um Oriente místico e atrasado. Não faz parte do ideal ocidental 
circunscrito em certos lugares da Europa e da América do Norte. Nesse sentido, os relatos de viagem, 
por vezes reveladores dos encontros antes de formalizações diplomáticas, nos apresentam contatos 
aparentemente imprevisíveis, mas expressivos da realidade vivida naquele final de século.
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BRASIL-MARU CHEGOU!: 
EXCURSÃO PARA O NAVIO DE EMIGRAÇÃO EM 1940

Sachio NEGAWA 
International Research Center for Japanese Studies1

RESUMO

Neste estudo, pretende-se tratar dos impactos da chegada do Brasil-Maru no Brasil, em 
fevereiro de 1940, especialmente a reação provocada nos alunos nikkeis que o visitaram. 
A partir disso, consideram-se as seguintes questões: 1 - Por meio da leitura dos jornais 
brasileiros da época, esclarecer que tipo de impacto a chegada do Brasil-Maru, provocou 
na comunidade nikkei e na sociedade brasileira; 2 - Esclarecer que tipo de significado havia 
nas visitas do navios para os alunos nikkeis, por meio da análise de suas redações escritas 
em língua japonesa.

Palavras-chave: Experiência do navio de emigração. Experiência marítima. Mídia de 
aprendizagem.

ABSTRACT

This study intends to address impacts of the arrival of Brazil-Maru in Brazil in February 
1940, especially focusing on how Nikkei students reacted to this event. To achieve this end, 
this presentation will explore: 1 - by analyzing Brazilian newspapers of that time, it will 
illustrate in what way tha event had impacts on Nikkei community and Brazilian society; 
2 - and to understand the significance of that event on Nikkei students by analyzing their 
essays in Japanese.

Keywords: Experience in the emigration ship. Maritime experience. Learning media.

1. INTRODUÇÃO

Neste estudo, procura-se abrir um novo campo de investigação nos estudos da migração e nos 
estudos japoneses internacionais, adicionando fatores como a experiência do navio de emigração e 

1  Research follow do IRCJS (NICHIBUNKEN), Ph.D. E-mail: snegawa14@gmail.com 
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a experiência marítima. As experiências vividas nos navios de emigração foram inesquecíveis para os 
imigrantes japoneses anteriores à Segunda Guerra Mundial, pois, para eles, constituíram o primeiro 
contato com a civilização ocidental. Por outro lado, para a grande maioria dos brasileiros, os navios 
de emigração japonesa foram o primeiro contato com os japoneses e desempenharam um papel 
simbolizante do que seria o “Japão”.

Os estudos sobre navios de emigração têm como exemplos representativos, as pesquisas 
realizadas por Akasaka (1974), Yamada (1998) e Tanaka (2010), que possuem trabalhos sobre os 
navios, as rotas, o saneamento, o entretenimento entre outros aspectos. Também na Itália, tem-se 
aumentado o interesse pelas pesquisas relacionadas ao transporte de passageiros nos navios de 
emigração. Por exemplo, no Galata Museo del Mare em Gênova, realiza-se a exposição “Memoria e 
Migrazioni” desde novembro de 2011 (Mu. MA-Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni, 2011).

No entanto, todos esses estudos são abordagens do ponto de vista do país emissor de 
emigrantes, faltando estudos do ponto de vista do país receptor, neste caso, o Brasil. Além disso, não 
há estudos da reação dos brasileiros quanto aos navios japoneses ancorados nos portos brasileiros2.

Nesta apresentação, em consideração aos problemas acima citados, pretende-se tratar das 
reações do lado brasileiro, que acompanhou a chegada do Brasil-Maru em Santos, e considerar as 
seguintes questões: 

1 - Por meio da leitura dos jornais brasileiros da época, como A Tribuna e Brasil-Jihô, 
esclarecer que tipo de impacto a chegada do Brasil-Maru, provocou na comunidade nikkei e na 
sociedade brasileira;

2 - Esclarecer que tipo de significado havia nas visitas dos navios para os alunos nikkeis, como 
principais participantes, por meio da análise de suas redações escritas em língua japonesa.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

2-1. CIRCUNSTÂNCIAS DA CHEGADA DO BRASIL-MARU

Em primeiro lugar, pretende-se considerar o período da chegada do Brasil-Maru, em fevereiro 
de 1940. O governo denominado Estado Novo tinha se iniciado no Brasil a partir de novembro de 
1937, e o ensino de japonês tinha sido limitado severamente pela política da nacionalização em 
1938. Foi, portanto, uma época em que para as crianças nikkeis tornou-se difícil “sentir” o valor da 
cultura japonesa. Por outro lado, no Japão, teve-se início a guerra contra a China e o surgimento do 
nacionalismo. Além disso, em 1940, comemorou-se o Kigen 2600 Nen (2600º Aniversário do Império 
do Japão), e devido a ele, esperava-se expandir a reputação nacional do Japão e tinha-se como 
necessário propaga-la no exterior. A viagem inaugural do Brasil-Maru, a volta ao redor do mundo e 
a visita ao Brasil, foram realizadas dentro desse contexto.

A visita do Brasil-Maru parece ter sido um notável evento para o Brasil também. A chegada 
desse navio em Santos foi divulgada na primeira pagina do dia 25 de fevereiro de 1940 do jornal A 
Tribuna, publicado em Santos.

2  A reação do jornal local quando o navio de emigração japonês chegou ao Havaí foi apresentada por Dusinberre (2016).
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2-2. NAVIO DE EMIGRAÇÃO COMO MÍDIA DE APRENDIZAGEM DOS ALUNOS NIKKEIS

Os navios de emigração japonês, empregados nas rotas para o Brasil, vistos como um símbolo 
do progresso e da glória do Império do Japão eram frequentemente considerados como ponto de 
visita nas viagens escolares das escolas primárias japonesas do Brasil, durante os  períodos que 
estiveram ancorados em Santos (根川2015, p. 49). Entre eles, o Brasil-Maru, foi o navio japonês 
mais popular. O que sentiram os alunos nikkeis que visitaram Brasil-Maru e que tipo de influência 
recebeu dessa experiência? Aqui, apresenta-se o texto da composição de uma aluna nikkei que 
visitou Brasil-Maru e analisa-se seu conteúdo.

桟橋には外国の船が沢山有りましたが、ぶらじる丸のやうに大きくきれいなのは一つもあり

ませんでした。

（…）

私はブラジルで生まれて、一度も船を見たことが有りませんでしたから、何時も父母に船の

事を聞いて居りましたが、ぶらじる丸を見て始めて船はどんなものかわかりました（『海』

第106号, p.34）。

Uma aluna da escola de Mogi das Cruzes, na época uma área completamente rural,  escreveu 
o texto. O município está separado do mar pela Serra do Mar. Para chegar à cidade portuária de 
Santos, onde visitaria o grande e luxuoso navio que era tão bonito a ponto de impressionar os outros, 
a aluna acordou de madrugada e foi de caminhão e trem. Pela descrição de que “nunca vi um navio”, 
sabe-se que foi a primeira vez que ela viu o mar e um navio. Um belo navio que veio do Japão, pátria 
de seus pais, e que a ele retornaria novamente. Tal experiência de estar em um navio de emigração 
e a experiência marítima teria ficado gravada no coração da menina como uma grande lembraça.

Desta forma, a visita a Santos e aos navios japoneses, para os alunos nikkeis tinha como 
significado conhecer a terra da qual seus pais saíram e atravessaram o mar para realizarem os 
primeiros passos no Brasil, e por meio da visita ao grande e luxuoso navio, digno do orgulho japonês 
perante o mundo, reconstatar a compreensão da força nacional japonesa. Isto é, durante o período 
em que o ensino da língua japonesa foi severamente limitado, e tinha se tornado difícil valorizar a 
cultura japonesa, era esperado que os alunos nikkeis cultivassem familiaridade e respeito pela pátria 
dos pais. 

3. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

A experiência do navio de emigração e a experiência marítima, consideradas neste estudo, 
permitiam ampliar a perspectiva dos alunos nikkeis e se tornaram um elemento importante para o 
re-conhecer do “Japão” por parte deles. Ou seja, os navios de emigração japonês funcionavam como 
uma mídia de aprendizagem sobre o “Japão”, tanto para os alunos nikkeis quanto para os brasileiros.
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A PARTICIPAÇÃO FEMININA NO KENDO 
BRASILEIRO: UM PANORAMA ATUAL 

Mariana Harumi Cruz TSUKAMOTO
USP1

Marina KODATO 
UNICAMP2

RESUMO

O Kendo é uma arte marcial originada no Japão, a partir de práticas voltadas ao combate 
real com espadas em guerra. No Brasil, a prática foi iniciada com a imigração japonesa e, 
atualmente é possível considerar que ela foi disseminada de modo amplo, o que pode ser 
constatado pelo número de não descendentes envolvidos e pelo seu desenvolvimento em 
regiões do país nas quais a influência nipônica foi menor. Além disso, o Kendo é uma arte 
marcial indicada para qualquer indivíduo, independentemente do gênero ou faixa etária. 
Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo analisar a participação feminina no 
Kendo brasileiro. Os resultados demonstram que as mulheres são minoria, provavelmente 
em virtude de valores culturais e sociais que afastam o público feminino desse tipo de 
prática. Apesar disso, no âmbito competitivo, nos últimos anos, o Kendo feminino brasileiro 
vem alcançando resultados mais expressivos do que a categoria masculina. 

Palavras-chave: Kendo. Artes marciais. Esporte. Gênero.

ABSTRACT

Kendo is a martial art originated in Japan from real combat practices with swords for use 
in war. In Brazil, the practice was introduced with Japanese immigration and nowadays 
it is possible to consider that it has been widely disseminated, based on the quantity of 
non-descendants involved and by its development in regions of the country which there 
was less Japanese influence. Moreover, Kendo is a martial art indicated for any individual, 
independent of gender or age. Therefore, the present study has as objective the analysis 
of female participation in Brazilian Kendo. Results demonstrate women are minority, 
probably in face of cultural and social values that repel the female public of this kind of 
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practice. Despite it in competitive circuit in the last years female Brazilian Kendo has been 
achieving more expressive results than male category.

Keywords: Kendo. Martial arts. Sport. Gender.

1. INTRODUÇÃO

O Kendo teve origem há aproximadamente 500 anos na doutrina dos samurais, mais 
precisamente no Kenjutsu, técnica de lutar e matar com a espada. No entanto, enquanto o Kenjutsu 
enfatizava o combate técnico, o Kendo se volta à disciplina do espírito e ao desenvolvimento do 
caráter (BENETT, 2004; ALL JAPAN KENDO FEDERATION, 2011). O percurso do Kendo foi influenciado 
por diversos fatos históricos do próprio Japão, principalmente relacionados às guerras. Em virtude 
disso, houve períodos nos quais esta prática foi proibida.

Em 1970, após um desses períodos de proibição, a Federação Internacional de Kendo (IKF) 
foi fundada constituindo-se como o órgão responsável pela divulgação e promoção desta arte 
marcial no mundo. Conceitua o Kendo como “disciplinar o caráter humano através da aplicação dos 
princípios do Katana (espada)” (ALL JAPAN KENDO FEDERATION, 2011b) e enumera como propósitos 
de sua prática:

• Moldar a mente e o corpo;
• Cultivar o espírito vigoroso através do treino correto e rígido;
• Esforçar-se para a melhoria da arte do Kendo;
• Basear a prática na estima humana e na honra;
• Relacionar-se com os outros com sinceridade;
• Perseguir para sempre o cultivo interior.

O Kendo chegou ao Brasil com os imigrantes nipônicos, no início do século XX.  Atualmente, 
ele é praticado em academias e associações culturais japonesas, e está presente em muitos estados 
do nosso país. No entanto, a maior concentração de praticantes está no estado de São Paulo. A 
entidade responsável por gerir o Kendo no Brasil é a Confederação Brasileira de Kendo (CBK).

Honda (2012) chama atenção às diferenças entre a prática do Kendo no Japão e no mundo 
ocidental. Elas passam por questões que vão desde a idade do praticante, uma vez que no seu 
país de origem, os kendokas costumam iniciar a prática ainda crianças, e até questões culturais, 
manifestadas através do grande número de regras de etiqueta existentes nesta prática. 

Em termos competitivos, o evento mais importante mundialmente é o Campeonato Mundial, 
que ocorre trienalmente. O Japão é soberano tanto nas competições masculinas quanto femininas, 
seguido pela Coreia do Sul. O Brasil tem um papel importante nesse cenário, tendo alcançado bons 
resultados na última década (como terceiro lugar nos mundiais de 2009, 2012 e 2015, na categoria 
equipe feminina, e terceiro lugar em 2009, na categoria equipe masculina). 

Considerada uma prática para todos, certamente o Kendo pode ser praticado por mulheres. 
No Japão, o envolvimento de mulheres com o Kendo passa a ser mais intensivo após a Segunda 
Guerra Mundial (SYLVESTER, 2018). No cenário mundial, observamos como fato marcante de maior 
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difusão do Kendo feminino, a realização de Campeonatos Mundiais, a partir do final da década de 
90. 

A participação feminina em diversas práticas corporais, incluindo as artes marciais, 
historicamente é menor. Muitas vezes, tais atividades são rotuladas como masculinas, por 
demandarem qualidades reconhecidas como tal e por conceitos forjados em uma sociedade 
dominada pela masculinidade hegemônica (FOLLO, 2012). No entanto, como afirma Sylvester (2018), 
o fato de existir uma maior quantidade de homens envolvidos com a prática do Kendo, muitas vezes 
dá a impressão de que esta é uma prática mais adequada para homens do que para mulheres, o que, 
de fato, não condiz com a realidade. 

Considerando o exposto, os objetivos do presente trabalho são: (1) analisar a atual situação 
da participação feminina no Kendo brasileiro e (2) divulgar a prática. Trata-se de um estudo descritivo, 
a partir do qual se pretende discutir as possibilidades de desenvolvimento desta categoria (Kendo 
feminino). Os dados foram coletados a partir de consulta à CBK, e analisados por meio da estatística 
descritiva. 

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

A análise dos dados nos permite constatar que a realidade do envolvimento feminino com 
a prática do Kendo é semelhante ao que é encontrado nas artes marciais de um modo geral. Assim, 
dos 883 federados à CBK, apenas 16% são mulheres, considerando-se todas as categorias (mirim, 
infantil, juvenil e adulto). 

Ao analisarmos os dados por categoria, observamos que as categorias mirim e infantil contam 
respectivamente com 32% e 33% de praticantes do sexo feminino. Por outro lado, na categoria 
juvenil, notamos uma queda para drásticos 17%. No que diz respeito à distribuição de praticantes 
do sexo feminino pelas cinco regiões do país, observamos os seguintes dados: Sul (15,9%), Sudeste 
(17,5%), Centro-oeste (17,7%), Nordeste (14,3%) e Norte (10,7%). 

Esta tendência é observada inclusive no Japão, local que conta com a maior concentração 
de praticantes no mundo, dos quais apenas 28,4% são mulheres (ALL JAPAN KENDO FEDERATION, 
2011a). O panorama encontrado é comum no ambiente das artes marciais, uma vez que as mesmas 
demandam qualidades como força e potência, promovem o contato corporal direto, envolvem 
impacto e outras situações não indicadas para aquelas que frequentemente são educadas para 
serem delicadas, recatadas, calmas e não competitivas (FOLLO, 2012). 

Uma outra questão passível de comentário refere-se ao número de mulheres graduadas no 
Brasil. É possível observar um aumento no número de mulheres com graduação mais elevada (acima 
de 4º Dan), o que denota uma permanência maior da mulher enquanto praticante, a ponto de se 
desenvolver tecnicamente para conquistar graduações. 

Paradoxalmente, apesar do número expressivamente menor de praticantes em nosso país, 
o desempenho das mulheres nas competições internacionais vem sendo notável. Nos campeonatos 
latino-americanos; em seis edições, o Brasil conquistou cinco vezes o primeiro lugar na categoria 
equipe, e uma vez o terceiro lugar. Em Campeonatos Mundiais, das dezesseis edições das quais o 
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Brasil participou, em uma oportunidade ficou em segundo lugar, e três em terceiro, atrás apenas de 
Japão e Coréia, nações que concentram os maiores números de praticantes.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar de a prática em um ambiente majoritariamente masculino e das influências de uma 
sociedade na qual a masculinidade hegemônica ainda persiste, o envolvimento das mulheres com 
práticas como o Kendo pode ser caracterizado como um ato de resistência.

Além disso, considerando que o Kendo feminino no Brasil é bem mais recente do que o 
masculino, podemos inferir que o seu desenvolvimento vem sendo exitoso. Por outro lado, os 
números mostram que ainda existe bastante espaço para o crescimento desta prática entre as 
mulheres. Para tal, seria interessante o desenvolvimento de ações específicas que levassem em 
conta as características desse público. 
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COMUNIDADE NIKKEI DE PARACATU-MG E 
SUAS EXPERIÊNCIAS DE DESENVOLVIMENTO 

NO CONTEXTO DO PRODECER

 Nanahira de Rabelo e SANT’ANNA1

CEAM/Universidade de Brasilia

RESUMO

A pesquisa apresenta outras possíveis leituras e perspectivas sobre processos de 
desenvolvimento, relativamente ao arcabouço teórico existente e tendências recentes no 
pensamento sobre desenvolvimento, obtidas a partir da trajetória da comunidade nikkei 
de Paracatu (MG), composta de pessoas e grupos que migraram para o município na 
segunda metade do Século XX, no contexto da abertura de novas fronteiras agrícolas em 
regiões de cerrado, proporcionada por programas como o PRODECER. A trajetória dessa 
comunidade foi acessada por relatos orais de nikkeis residentes em Paracatu, externados 
em entrevistas com a participação de 23 pessoas, durante trabalho de campo realizado em 
duas etapas. Um entendimento sobre processos de desenvolvimento como experiências 
que emergem de subjetividades em sua diversidade e complexidade, agrupadas nas 
dimensões de migração, trabalho, educação, comunidade e cultura, foi obtido com a 
aplicação de conceitos e abordagens chave dos estudos pós-coloniais, especialmente 
diáspora, hibridismo, entre-lugar, colonialismo, imperialismo e orientalismo, na análise 
das aspirações, valores e expectativas de desenvolvimento dos nikkeis ao longo de suas 
trajetórias de vida, considerando os contextos políticos, econômicos, sociais e culturais em 
que viveram e vivem desde as origens no Japão. A pesquisa também contribuiu para abrir 
possibilidades de reflexão, reconstrução e ressignificação da trajetória da comunidade 
estudada em seus processos de desenvolvimento.

alavras-chave: Comunidade nikkei. PRODECER. Desenvolvimento. Pós-Colonialismo. 
Relações Brasil-Japão.

ABSTRACT

The research presents other possible interpretations and perspectives on development 
processes, regarding the existing theoretical framework and recent trends in development 
thinking, obtained from the history of Nikkei community from Paracatu (Minas Gerais), 
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composed of people and groups that migrated to the municipality in the second half 
of the 20th century, in the context of opening of new agricultural frontiers in “cerrado” 
regions, provided by programs such as PRODECER. The history of that community was 
accessed by oral reports from Nikkei residents in Paracatu, expressed in interviews with 
participation of 23 people, during fieldwork conducted in two stages. An understanding 
of development processes as experiences that emerge from subjectivities in their diversity 
and complexity, grouped in dimensions of migration, work, education, community and 
culture, was achieved through the application of key concepts and approaches from post-
colonial studies, especially diaspora, hybridism, in-between, colonialism, imperialism 
and orientalism, in the analysis of development aspirations, values and expectations of 
Nikkei throughout their life trajectories, considering the political, economic, social and 
cultural contexts in which they lived and live since the origins in Japan. The research also 
contributed to open possibilities for reflection, reconstruction and re-signification of the 
history of community studied in its development processes.

Keywords: Nikkei community. PRODECER. Development. Post-Colonialism. Brazil-Japan 
relations.

1. INTRODUÇÃO

A comunidade de origem japonesa residente no Brasil celebrou 100 anos da imigração 
em 2008, e muito já foi publicado a respeito da história dos imigrantes e seus descendentes em 
várias localidades do território brasileiro. O mesmo pode ser aplicado à história do município de 
Paracatu, localizado na porção noroeste do estado de Minas Gerais, que completará 220 anos 
em 2018. Merece investigação mais aprofundada a trajetória da comunidade nikkei residente no 
município, composta de pessoas cujas histórias de vida indicam outras possibilidades em matéria 
de pensamento e ação na temática do desenvolvimento, para além de fatores ou determinantes 
como crescimento econômico, distribuição de renda, saúde, educação, longevidade e preservação 
ambiental, considerando a consolidação dessa comunidade em Paracatu no contexto do Programa 
Nipo-Brasileiro para o Desenvolvimento dos Cerrados – PRODECER, na segunda metade do Século 
XX.

Também são inúmeros os estudos sobre características e impactos da implantação e execução 
do PRODECER, realizados por autores de diversas áreas das Ciências Humanas e Sociais. Tais análises 
podem ser agrupadas em duas linhas, uma das quais compreendendo estudos que enfocam as 
repercussões positivas do programa para as relações entre Brasil e Japão, para a oferta de alimentos 
no mundo, e para o desenvolvimento econômico e a modernização agrícola do País. A segunda 
vertente agrupa pesquisas que criticam repercussões do PRODECER na forma de concentração de 
terras, êxodo rural, conflitos sociais, degradação ambiental, endividamentos, falências, entre outras.

Em diálogos com japoneses e descendentes que residem em Paracatu, em etapa preliminar 
e exploratória da pesquisa, tais pessoas apresentaram-nos fatos e impressões que dificilmente 
poderiam ser enquadradas em apenas uma ou outra das duas polaridades apresentadas na literatura, 
face à sua diversidade e complexidade. Foi possível perceber dinâmicas sobre temas aparentemente 
distintos, duais e mesmo contraditórios, alguns deles apresentados simultaneamente ao longo 
de uma mesma narrativa de história de vida. Deles emergiu a origem desta pesquisa: reler as 
experiências de desenvolvimento no quadro histórico do PRODECER passando mais ao largo de 
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dicotomias presentes na literatura nacional e internacional sobre o Programa. Não se trata de uma 
proposta de estudo acrítico, mas de uma curiosidade genuína por conhecer histórias de vida em que 
emergem questões de desenvolvimento em suas complexas relações com experiências singulares 
daqueles sujeitos históricos presentes na região nos momentos de implantação do Programa.

Portanto, sem pender para uma ou outra das duas linhas, e sem desconsiderar as contribuições 
desses estudos para o entendimento dos processos que caracterizaram a cooperação entre Brasil e 
Japão para o desenvolvimento pela modernização agrícola dos Cerrados, siguimos uma terceira via 
para abordar histórias de vida de migrantes no contexto de processos de desenvolvimento, a rota da 
oralidade, pela obtenção de relatos orais em entrevistas com 23 pessoas de 11 famílias de origem 
japonesa residentes em Paracatu. 

Na obtenção de outros possíveis sentidos, expressões, leituras e perspectivas sobre processos 
de desenvolvimento a partir da trajetória da comunidade nikkei de Paracatu, considero teorias de 
desenvolvimento existentes e abordagens dos estudos culturais e pós-coloniais que complexificam 
o pensamento sobre desenvolvimento, e propormos um entendimento sobre processos de 
desenvolvimento como experiências que emergem de subjetividades em sua diversidade e 
complexidade.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

A teorização realizada a partir da trajetória da comunidade nikkei de Paracatu é representada 
pela obtenção de entendimentos sobre processos de desenvolvimento como experiências 
que emergem de subjetividades em sua diversidade e complexidade. Essas experiências de 
desenvolvimento surgidas de subjetividades diversas e complexas guardam características 
semelhantes e elementos comuns que as permitem ser agrupadas em dimensões ou categorias 
descritivas que se revelaram predominantes ao longo das trajetórias de vida, nomeadamente 
migração, trabalho, educação, comunidade e cultura.  A análise estrutura-se considerando as cinco 
dimensões em interação com conceitos e abordagens chave dos estudos culturais e pós-coloniais.

Em um primeiro momento, analisamos a dimensão da migração pelas experiências 
de deslocamento dos nikkeis entrevistados desde a vinda de seus familiares para o Brasil. As 
dimensões de trabalho e educação ganham destaque como aspirações, valores e ações ao longo de 
trajetórias de vidas entre lugares – remetendo tanto a localidades geográficas quanto a referências 
socioculturais –, que se revelam marcadas por diversos hibridismos. Comunidade e cultura, por sua 
vez, são dimensões que incluem a formação de comunidades nikkeis pelo Brasil, a constituição de 
associações como a Associação Cultural Esportiva Recreativa Nipo-Brasileira de Paracatu (ACENP) e 
a Casa do Estudante Nipo-Brasileiro, em Brasília, e as práticas culturais de origem japonesa ou não 
realizadas nesses e outros espaços.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na iminência das comemorações dos 110 anos do início da imigração japonesa, e três anos 
decorridos das celebrações dos 120 anos do estabelecimento de relações diplomáticas, ou seja, 
quando muito se enaltece, no Brasil e o Japão, o sucesso da integração de japoneses e descendentes 
à sociedade brasileira, esta pesquisa nos permitiu entender esse processo em complexidades que só 
poderiam ser reveladas por quem as viu e viveu.
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Apesar de muito já ter sido produzido sobre a presença japonesa no Brasil, ainda há muito 
que se conhecer sobre a experiência de comunidades nikkeis em várias localidades do vasto território 
brasileiro, a exemplo da que reside no município de Paracatu. Sabe-se da modernização agrícola e da 
produtividade das regiões de cerrado, mas pouco se conhece sobre a experiência de quem esteve na 
lida diária com a terra, e de quem acompanhou esse trabalho dedicando-se a outras atividades, em 
todos os casos em uma localidade da qual tinham pouco ou nenhum conhecimento. Aqui, parece se 
repetir a trajetória dos primeiros imigrantes que vieram ao Brasil, genitores dos futuros agricultores 
que buscariam novas fronteiras no Cerrado.

Fontes escritas, orais e imagéticas, em complementaridade, proporcionaram visibilidade 
a experiências de desenvolvimento de pessoas e grupos que conformam a comunidade nikkei 
de Paracatu, em sua diversidade e complexidade. Relatos orais expressos pelos depoentes, em 
articulação com suas memórias, permitiram-nos conhecer a dimensão do vivido e também do 
revivido relativamente a processos de desenvolvimento cuja história se imagina plenamente 
investigada, como a realização de um programa binacional voltado ao desenvolvimento dos cerrados 
pela modernização agrícola. 
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A TRAJETÓRIA POLÍTICA DOS NIKKEIS NA 
CIDADE DE MAIRINQUE, SÃO PAULO

 Ricardo Vieira BERTOLDO1

RESUMO

Ao investigar sobre a contribuição e o destaque dos japoneses e descendentes à sociedade 
brasileira em diversas áreas como: profissional, acadêmica, artística, esportiva e etc., esta 
comunicação objetivará analisar a contribuição e a trajetória nipônica em uma área ainda 
não muito explorada: a área da participação na política. Especificamente, a pesquisa 
tratará sobre a trajetória política dos nikkeis na cidade de Mairinque, interior de São Paulo, 
iniciada em 1960, época da emancipação da cidade. O contexto da chegada à cidade, 
como entraram para a política, como se elegeram, o papel das associações japonesas 
no pleito e etc. Em um primeiro momento, foram utilizadas referências bibliográficas 
para a coleta de informações acerca do panorama geral dessa participação no cenário 
político nacional, principalmente no estado de São Paulo, começando, oficialmente, após 
o final da Segunda Guerra Mundial, época em que os nikkeis já estavam decididos que 
permaneceriam definitivamente no Brasil. Para a coleta dos dados e informações para 
os objetivos específicos do estudo, foram feitas observações in loco através de pesquisa 
de campo utilizando entrevistas semiestruturadas com os próprios políticos para esse 
fim. Analisando as informações através de leituras e das entrevistas, verifica-se que nos 
primeiros pleitos, os candidatos eram eleitos apenas pelos votos da colônia japonesa. No 
decorrer dos anos nota-se que a etnia já se encontrara totalmente assimilada à cidade, 
recebendo votos de todas as etnias que a compõe e lutavam em favor dos interesses de 
todos. Conclui-se que os nikkeis na cidade estavam desde o começo comprometidos com 
o trabalho e com as questões não só da comunidade japonesa, mas, também, com as dos 
outros brasileiros.

Palavras-chave: Imigração japonesa. Nikkeis. Políticos japoneses. Trajetória política. 
Japonesidade. 
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ABSTRACT

When investigating the contribution and prominence of Japanese and descendants to 
Brazilian society in several areas such as: professional, academic, artistic, sports, etc., this 
communication will aim to analyze the contribution and the trajectory of Japanese people 
in an area not yet explored: participation in politics. Specifically the research will deal 
with political trajectory of Nikkei in the city of Mairinque, in the countryside of São Paulo 
state, begun in 1960, time of emancipation of the city. The context of the arrival in the 
city, how they entered into politics, how they elected themselves, the role of Japanese 
associations in litigation, etc. Bibliographical references were initially used to gather 
information about the general panorama of that participation in national political scene, 
mainly in the State of São Paulo, officially beginning after the end of World War II, when 
Nikkei were already decided that they would definitely remain in Brazil. In order to collect 
data and information for the specific objectives of the study, field observations were made 
through field research using semi-structured interviews with politicians themselves for this 
purpose. Analyzing information through readings and interviews, it turns out that in the 
first lawsuits candidates were elected only by the votes of the Japanese colony. Over the 
years it has been noticed that the ethnic group had already been totally assimilated to the 
city, receiving votes from all ethnic groups that compose it and fought for the interests of 
all. It is concluded that Nikkei in the city were from the beginning committed to work and 
issues not only of Japanese community, but also with those of other Brazilians.

Keywords: Japanese immigration. Nikkeys. Japanese politicians. Political trajetory. 
Japonesity.

1. INTRODUÇÃO

A pesquisa objetiva a investigação da trajetória política dos imigrantes japoneses e de seus 
descendentes na cidade de Mairinque, interior do estado de São Paulo, localizada a 65 km da capital. 

Mairinque, até 1957, pertenceu ao município de São Roque, conquistando a sua emancipação 
em 1958. A cidade vivia exclusivamente da ferrovia, pois ali era uma região estratégica para a ligação 
entre o mar, o interior do país e o oeste do estado de São Paulo, abrigando oficinas reparadoras da 
Companhia Estrada de Ferro Sorocabana. Após 1930, as oficinas foram transferidas para Sorocaba, 
o que ocasionou a decadência do lugar, pois a maioria da população era funcionária da Companhia.

A cidade apenas começa a ressurgir economicamente graças ao início da imigração japonesa. 
Decididos a permanecerem no Brasil após o final da Segunda Guerra Mundial, os primeiros japoneses 
e descendentes que chegaram à cidade em 1948, vieram principalmente com o objetivo de ganhar 
a independência econômica. Com o estabelecimento dos primeiros nikkeis, Mairinque retomou 
seu crescimento econômico com a introdução da agricultura por esses imigrantes que cultivavam 
hortaliças e frutas, também tornando a cidade conhecida nacionalmente pela produção de pêssegos 
e pela extinta Festa do Pêssego.

Após a emancipação no ano de 1959, aconteceu a primeira eleição para os cargos do executivo 
e legislativo, e, em 1960, tomaram posse os primeiros vereadores e prefeito da cidade, já com um 
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representante nikkei como vereador. De 1960 até os dias atuais, a cidade já teve 17 legislaturas, 
sendo dez delas com a participação de ao menos um político nikkei. Com isso, pretende-se descobrir 
como objetivos específicos, as estratégias utilizadas por essas pessoas para se elegerem; o papel das 
associações japonesas no pleito, até que ponto influenciam; compreender o histórico de suas vidas 
e desvendar a contribuição para o desenvolvimento de políticas públicas para a cidade.

Para chegar a essas respostas foram utilizadas entrevistas semiestruturadas com os atores 
políticos nikkeis da cidade ou, em caso de impossibilidade, de parentes próximos. A pesquisa foca, 
portanto, a obtenção dos dados dos objetivos específicos, o período pós-Segunda Guerra Mundial, 
especificamente em 1960, ano que marcou o início da vida política da cidade. 

A pesquisa justifica-se, portanto, para a compreensão, mesmo que em parte, da inserção 
dessa etnia na sociedade brasileira e como ela lidou com as situações que lhe foram postas; como foi 
superar as adversidades e como se destacou em diversas áreas, focando na área política. Obviamente 
que os imigrantes e descendentes de Mairinque são poucos para definirmos um todo, mas com essa 
pesquisa espera-se que outras sejam realizadas em âmbito nacional e que tomem como base esses 
questionamentos aqui expostos e, indo além, mostrando tantos outros motivos que definitivamente 
ainda existem para serem pesquisados.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Ao analisar os dados através das leituras realizadas e das entrevistas, verificou-se que nos 
primeiros pleitos, entre 1960 a 1968, os candidatos nikkeis de Mairinque eram eleitos principalmente 
pelos votos da colônia japonesa. Segundo Miyao (1980, p. 97), nesta época:

Os candidatos dependiam dos votos de nipo-brasileiros, resultando daí empenharem-se mais como 
representantes de interesses da comunidade nipo-brasileira do que propriamente de interesses 
distritais ou regionais. Essa situação persistiu até a década de 70, mas mudou por completo a partir das 
eleições de 74. Nessas eleições fracassaram aqueles que eram mais conhecidos na coletividade e que 
recebiam os votos de nipo-brasileiros para se elegerem deputados estaduais e federais. Em seu lugar 
assumiram os candidatos novos, menos conhecidos, que colheram mais votos de brasileiros em geral.

Em Mairinque, percebe-se o mesmo fenônemo e no decorrer dos anos de 1970, nota-se que 
a etnia já se encontrava totalmente assimilada à cidade, recebendo votos de todas as etnias que a 
compõe e lutavam em favor dos interesses de todos. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com os resultados encontrados, concluiu-se que i.) os nikkeis chegaram a Mairinque com 
o objetivo de trabalhar e de se estabelecerem economicamente, ii.) entraram para a política 
principalmente para defender os interesses da comunidade japonesa em um primeiro momento, 
mas, em um segundo, se dedicaram às questões de toda comunidade étnica da cidade, e iii.) que o 
tema dessa participação na política tem a necessidade ainda de pesquisas mais detalhadas a nível 
nacional e que poderá tomar como base os estudos iniciais dessa pesquisa.
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- UM ESTUDO DE CASO SOBRE AS ASSOCIAÇÕES 

SOCIAIS NO BAIRRO DA LIBERDADE

Yin QIAO 
Universidade de São Paulo1

RESUMO

O bairro da Liberdade, localizado na região central da cidade de São Paulo, originalmente 
ocupado por portugueses e italianos, atualmente conhecido como um reduto de imigrantes 
japoneses, é cada vez mais ocupado por imigrantes chineses. Com o gradual aumento do 
número de imigrantes chineses no bairro da Liberdade desde os anos 1970, as interações 
sociais entre os imigrantes japoneses e chineses tornaram-se cada vez mais frequentes e 
o estudo do relacionamento civil entre estes dois grupos de imigrantes está relacionado 
com o desenvolvimento e estabilidade local. Desta forma, este trabalho tem como objetivo 
investigar a situação das associações ou entidades entre estes dois grupos de imigrantes 
desde os anos 1970 até os dias atuais, comparar as características das associações, assim 
como discutir sobre algumas perspectivas sobre a interação social e o desenvolvimento do 
relacionamento civil futuro entre estes dois grupos.

Palavras-chave: Bairro da Liberdade. Imigrantes Japoneses. Novos Imigrantes Chineses. 
Associações e Entidades. Interação social.

ABSTRACT

The neighborhood of Liberdade, a district in the central region of the city of São Paulo, 
originally occupied by Portuguese and Italians, now known as a town of Japanese 
immigrants, is increasingly being occupied by Chinese immigrants. With the gradual 

1  Yin Qiao: aluna de mestrado do progama de pós-graduação em Língua, Literatura e Cultura Japonesa da USP, na área de 
concentração de imigração, com foco no estudo comparativo entre a imigração chinesa e japonesa no Brasil. E-mail: Yinqiao0824@
gmail.com

ORAL COMMUNICATION SESSION -  ABSTRACT    
         

249



XII Congresso Internacional de Estudos Japoneses no Brasil
XXV Encontro Nacional de Professores Universitários de Língua, Literatura e Cultura Japonesa

250

increase of Chinese immigrants in the Liberdade neighborhood since the 1970s, social 
interactions between Japanese and Chinese immigrants have become more frequent and 
the study of the civil relationship between these two groups of immigrants is related to 
development and local stability. Thus, this research project aims to investigate the situation 
of cultural and commercial associations between these two groups of immigrants from the 
1970s to the present day, and compare the characteristics of the associations, as well as 
to discuss some perspectives on social interaction and the future civil relationship between 
these two groups.

Keywords: Liberdade Neighborhood. Japanese Immigrants. New Chinese Immigrants. 
Associations. Social interaction.

1. INTRODUÇÃO

O brasileiro difere da maioria dos povos por não descender de uma única raça, e essa é uma 
das razões que explicam a variedade de tipos físicos que podemos encontrar a partir de uma simples 
caminhada na rua. Portanto pode-se considerar que o Brasil é uma nação multicultural, por exemplo, 
podemos encontrar diversas etnias como indígenas, africanos, asiáticos e europeus. Segundo o censo 
realizado em 2010 (Brasil, 2018) a população brasileira era composta por 190.755.799 pessoas das 
quais 817.963 ou 0,43% eram indígenas enquanto que 99,57% eram imigrantes ou descendentes 
de imigrantes, desta forma, o Brasil pode ser considerado como um dos grandes receptores de 
imigrantes. 

Segundo Freyre (2003, p. 78) a imigração para o Brasil teve início logo após a sua descoberta 
quando um número pequeno de portugueses começou a se instalar nas colônias. Segundo Brasil 
(2007), no começo, o Brasil foi considerado um lugar de exílio português, para pessoas tidas como 
indesejáveis em Portugal, que tinham como pena vir ao Brasil. Esses primeiros exilados foram bem 
recebidos pelos índios da região litorânea e concentrados principalmente em Pernambuco, Bahia e 
Maranhão. Os colonizadores portugueses também trouxeram africanos que passaram a ser usados 
como escravos, “em decorrência do tráfico de escravos entre meados do século XVI, até a sua 
extinção, em 1850, entre 4 e 5 milhões de africanos foram levados ao Brasil na condição de escravos” 
(GUEDES, 2016, p. 122). No século 16 cerca de 50 mil portugueses e africanos desembarcaram no 
Brasil, além das tentativas de invasão dos franceses, holandeses e britânicos que acabaram sendo 
expulsos pelos indígenas e pelos portugueses (BRASIL, 2007).

No início do século XIX, a maioria dos países da América Latina obtiveram a sua independência, 
assim muitos países latino-americanos começaram a introduzir imigrantes para desenvolver o 
território e a economia. Os primeiros grupos de imigrantes não lusos e não africanos chegaram ao 
Brasil, de forma organizada, somente depois da abertura dos portos em 1808. Devido ao comércio de 
chá preto que era popular na Europa inicia-se a história da imigração chinesa para o Brasil em 1810, 
quando D. João VI autorizou a entrada de cerca de três mil chineses para trabalhar na plantação 
de chá, porém apenas 400 desembarcaram no Brasil em uma tentativa malsucedida de imigração 
(LEITE, 1999). Nessa época, na Europa, as questões sobre o tráfico negreiro e sobre abolição estavam 
em discussão nos congressos nacionais. No Brasil a casa de Bragança, dando continuidade a política 
de abertura para o exterior, incluiu em 1818 pela primeira vez no orçamento nacional gastos com 
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imigração. Inicialmente foram abertas três colônias localizadas nos estados do Rio de Janeiro e Bahia, 
mas todas elas fracassaram. De acordo com Toledo (1996) a entrada de escravos africanos no Brasil 
teve uma interrupção em 1850 com o aumento da pressão internacional em favor da abolição da 
escravidão. Esse é um dos motivos que levou a necessidade do emprego de imigrantes brancos em 
substituição da mão-de-obra escrava. Nicolau de Campos Vergueiro foi um dos primeiros a pensar 
nessa substituição e introduziu portugueses, alemães, suíços e belgas na fazenda Ibicaba, localizada 
no município de Limeira. Esses imigrantes tinham suas despesas pagas pelo governo imperial (SBCJ, 
1992). 

Em linhas gerais, a preferência era pela introdução de imigrantes de origem europeia visto 
que havia a intenção de branqueamento da população. A elite brasileira atribuía o atraso do país 
à miscigenação da população com o homem de cor, considerado como raça inferior. Por isso, no 
século XIX, os imigrantes eram de raça branca (italianos, portugueses, espanhóis) (LOURENÇÃO, 
2015), mas, posteriormente houve a proibição de emigração por parte de alguns países europeus 
para o Brasil por causa dos maus tratos e más condições de trabalho. Um exemplo de proibição foi 
o decreto Prinetti, uma portaria do Comissariado da Emigração da Itália, em 1902, suspendendo 
a licença de companhias de emigração assim como as operações de recrutamento de possíveis 
imigrantes (CENNI, 2003). O estado que mais sofreu com essa situação foi o de São Paulo. Então o 
governo paulista passou a aceitar a entrada de imigrantes japoneses, que começaram a chegar ao 
país em 1908 através da embarcação Kasato-Maru, para trabalharem inicialmente nas plantações de 
café do interior paulista, assim como faziam os italianos (LOURENÇÃO, 2015).

Na década de 1940 houve uma campanha contra japoneses no Brasil devido ao alinhamento 
do Japão ao Eixo durante a Segunda Guerra Mundial. Na fase anterior a esse período, os imigrantes 
se consideravam japoneses por que ainda havia a ideia de retornar com riquezas para o Japão. Depois 
da Guerra acabaram construindo suas vidas no Brasil abandonando a ideia do retorno (SASAKI, 
2006). Os imigrantes chineses, inicialmente, vieram ao Brasil logo após a instalação da família real 
para o cultivo de chá. Durante os cem anos seguintes houve a diminuição da sua presença no Brasil. 
Hoje a situação se alterou, através do aumento na entrada de chineses entre os anos 1940 e 1950 
devido a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Civil na China. Com o tempo, de forma gradativa, eles 
acabaram sendo integrados à cultura brasileira. Na anistia concedida pela polícia federal em 1998 e 
1999 chineses tiveram sua situação regularizada no Brasil. Em 2008 era estimada a presença de 190 
mil chineses no Brasil, dos quais 120 mil estão localizados em São Paulo (SHYU e JYE, 2008).  

Em comparação com os imigrantes chineses, o número de imigrantes japoneses é muito mais 
significativo. De acordo com Rosa (2017), com base nos estudos da Central Intelligence Agency (CIA), 
a população de japoneses e descendentes no Brasil chegou a mais de 1,6 milhão em 2015.  Segundo 
a reportagem de Leal (2011), os dados do censo de 2010 mostram que 2,084 milhões de habitantes 
no Brasil alegaram ser de etnia amarela, um aumento de 1,322 milhão de habitantes em relação 
a 2000, aumento de 177%.  Embora a porcentagem ainda seja pequena, o número de asiáticos e 
seus descendentes aumentou de 0,45% da população para 1,09%. Com esta tendência, o governo 
brasileiro também promulgou uma nova lei de imigração em 2017. A nova lei de imigração estipula 
que todos os imigrantes devem ter acesso livre e justo aos serviços públicos, aos programas sociais 
e ao bem-estar, bens públicos, educação, assistência judiciária pública integral, trabalho, habitação, 
serviços bancários e segurança social (Brasil, 2018).

Devido aos diferentes contextos culturais dos grupos de imigrantes chineses e japoneses, 
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eles possuem características próprias. Embora os imigrantes chineses tenham uma história de 
imigração mais longa do que os imigrantes japoneses, os imigrantes chineses são relativamente mais 
fracos em termos de números e integração social, além de espaço na pesquisa acadêmica. Houve 
algum progresso na pesquisa acadêmica para cada grupo de imigrantes, no entanto, este trabalho é 
o primeiro a comparar os dois grupos de imigrantes. 

“O nome Liberdade foi dado em 1920, mas o lugar já concentrava imigrantes japoneses 
desde 1912” (SCAVONE, 2008, p.41) e de acordo com Takeuchi (2008, apud BOCCI, 2009, p.1) e 
Araújo (1940, apud BOCCI, 2009, p.1) a ocupação dos imigrantes japoneses concentrou-se na região 
central e norte do bairro da liberdade, onde destacam-se as ruas Conde de Sarzedas, Galvão Bueno, 
Tabatinguera, Conde de Pinhal, Tomaz de Lima, Conselheiro Furtado, Irmã Simpliciana, Estudantes, 
Glória, Carolina Augusta, Oliveira Monteiro, João Carvalho e São Paulo. Com o gradual aumento do 
número de imigrantes chineses convivendo no meio dos japoneses, o bairro de liberdade tornou-se 
mais conhecido por ser um bairro oriental, uma Chinatown brasileira (BORGES, 2015). As notícias 
relatam o fato que a população de novos imigrantes chineses aumentou, mas, ao mesmo tempo 
ignoram a percepção mútua e o relacionamento civil entre esses dois grupos. Portanto, esse projeto 
também abordará as seguintes questões:

1.  O crescente número de novos imigrantes chineses já se tornou um fato no bairro da liberdade, 
houve interação social entre os imigrantes chineses e japoneses entre as associações asiáticas? Em 
caso de afirmação, essa interação ocorreu principalmente em qual área?
2. Quais caraterísticas das associações desses dois grupos? Quais diferenças e semelhanças? 

De forma mais específica, os objetivos deste trabalho dividem-se em: Investigar as associações 
ou entidades asiáticas no bairro da Liberdade, pesquisa bibliográfica histórica para classificar as 
características das associações entre esses dois grupos, analise da comunicação social e estimar 
relações futuras entre esses dois grupos de imigrantes. Portanto, para a realização da pesquisa, é 
necessária a utilização de livros e publicações a respeito da história das associações no bairro da 
Liberdade para uma análise minuciosa e observar as interações sociais entre os dois grupos.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

De acordo com a pesquisa, no bairro da Liberdade existem diversas entidades culturais, 
assistenciais, esportivas e associações de províncias destinadas aos emigrantes chineses e japoneses. 
Ao analisar os padrões operacionais dessas associações, verifica-se que existem diversas semelhanças 
entre as comunidades dos dois grupos de imigrantes. Por exemplo, diversos eventos culturais 
são realizados regularmente com o objetivo de proporcionar entretenimento e lazer gratuitos à 
população de São Paulo, aos turistas brasileiros e estrangeiros, que além de visitar o bairro, entram 
em contato com a cultura oriental. Outro ponto interessante é que entre as associações dos dois 
grupos de imigrantes não ocorrem muitas interações culturais tanto que cooperação comercial.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao realizar a pesquisa, foi possível compreender a história da imigração chinesa e japonesa 
do Brasil, associando com a história da imigração Brasil. Como esse trabalho é transcultural 
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exigisse o domínio de seus diferentes idiomas, devido a lacuna de estudos comparativos entre a 
imigração chinesa e japonesa do Brasil. Desta forma, existe um grande espaço para exploração 
e desenvolvimento do tema. Assim, é interessante notar a comparação de imigrantes chineses e 
japoneses do Brasil sob o aspecto de entidades ou associações. Em estudos futuros pode-se explorar 
o modelo de convivência dos dois grupos e promover a interação social. 
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PORTUGUESE HERITAGE ON JAPANESE CULTURE: ARTS, 
SCIENCES, ARTEFACTS, FOODS, WORDS AND ... TEPPŌ

Takeshi SUZUKI 
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RESUMO

O presente trabalho apresenta o quadro da época da chegada dos portugueses ao Japão 
e da sua ação, por quase um século, em terras nipônicas. A Europa, da época dos séculos 
XV e XVI, era o centro da civilização ocidental, e os portugueses, espanhóis e italianos 
ocupavam a posição de destaque, de controladores e donos do comércio com o Oriente 
Médio e a China, via mar Mediterrâneo e por terra. Os portugueses e os espanhóis, 
grandes navegadores, se aventuraram pelo mar, foram descobrindo e conquistando novas 
terras, obtendo com isso, grandes vantagens de comércio e divisas. Por outro lado, o 
Japão, arquipélago isolado e imerso em guerras civis, com muitos conflitos, não tinha a 
integração de suas unidades e o desfecho da unificação dos reinos acabou ocorrendo com 
a ação dos grandes senhores suseranos, os daimyōs Oda Nobunaga e Toyotomi Hideyoshi 
neste período. Os primeiros portugueses - mercadores e missionários - que aportaram no 
Japão nesta época, por muitos chamada de “Grandes Navegações”, encontraram o Japão 
sob o domínio de Nobunaga e Hideyoshi. O primeiro era receptivo, tolerante e pragmático, 
não se envolvia com a crença, mas servia-se da religião, como instrumento para auferir 
resultados vantajosos desta relação com os portugueses. À primeira vista, o catolicismo 
foi bem aceito pelas autoridades, sacerdotes xintoístas, budistas e consequentemente 
pela comunidade em geral, pois os preceitos do budismo, pensavam serem coerentes 
com os “Dez Mandamentos” pregados pela Igreja cristã. Posteriormente, com o passar 
do tempo os monges budistas e xintoístas sentiram seu espaço ameaçado pela expansão 
do catolicismo e muitos atritos ocorreram, envolvendo adeptos das facções religiosas. As 
autoridades também, sentindo a inconveniência das ações dos católicos, e ajudadas pela 
interferência dos holandeses que havia ganhado a simpatia dos japoneses, conseguiram 
retirar os comerciantes portugueses, assegurando exclusividade do comércio, juntamente 
com os chineses, alegando que os ibéricos estariam tramando a tomada do país, através da 
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disseminação da religião católica. Com isso, o governo japonês vetou qualquer atividade 
religiosa católica no país, promovendo a expulsão de todos os portugueses, espanhóis e 
italianos, envolvidos ou não com a religião. Apesar de a estada dos portugueses ter sido 
limitada a 96 anos, este trabalho ressalta o mérito das ações realizadas pelos mercadores 
e missionários, que deixaram um legado importante para os japoneses, bem como 
para as gerações seguintes, servindo de base para outras contribuições, que viriam dos 
holandeses e chineses, que ocuparam o espaço dos portugueses. De todas as contribuições 
efetuadas por eles e que influenciaram a cultura japonesa, a que mais impactou, na 
vida dos japoneses, foi realmente a introdução das armas de fogo, as espingardas, cujo 
desdobramento resultou em outro rumo para a história do Japão.

Palavras-chave: Influência Cultural Portuguesa. História do Japão Medieval. Armamento. 
Teppō.

ABSTRACT

This work presents a state when Portuguese arrived in Japan and their actions for almost 
a century in Japanese land. At that time, Europe was the center of Western civilization 
and Portuguese, Spanish and Italian occupied the leading position of controllers and trade 
owners of Middle East and China zones, by Mediterranean Sea and by land. Portuguese 
and Spanish, great navigators explored the oceans, were discovering and conquering new 
lands obtaining great benefits in trade and money. On the other hand, Japan, an isolated 
archipelago and immersed in civil wars with many conflicts, with no integration of their 
unities, the unification would only be able to be achieved by actions of great lords as 
daimyōs Oda Nobunaga and Toyotomi Hideyoshi. When the first Portuguese, merchants 
and missionaries, ashored in Japan, often called the “Great Navigations”, the country 
was under Nobunaga and Hideyoshi domain The first one was receptive, tolerant and 
pragmatic, not involved in belief, but used religion as a tool to gain advantageous results 
from that relationship with Portuguese. In a first moment, Catholicism was well accepted 
by Government officials and Shinto and Buddhist priests, consequently also by the people, 
because it was thought that catholic precepts the “Ten Commandments” preached by 
Christian Church were coherent with Buddhist ones. Lately, Buddhist and Shinto monks 
felt their space threatened by the spread of Catholicism and many frictions occurred, 
involving adherents of religious factions. The authorities also sensing the inconvenience 
of the actions by the Catholics, aided by the interference of the Dutch who had gained 
the sympathy of the Japanese, managed to withdraw Portuguese merchants, assuring 
exclusivity of the trade, along with Chinese, claiming that Iberians were plotting to take 
of the country through the spread of the Catholic religion.. Due to that, the Japanese 
government vetoed any Catholic religious activity in the country, promoting the expulsion 
of all Portuguese, Spaniards and Italians, involved or not with the religion. Although the 
Portuguese have been limited to 96 years, this work highlights the merit of the actions 
carried out by the merchants and missionaries, who have left an important legacy for the 
Japanese as well as for the next generations, serving as a basis for other contributions 
that would come from the Dutch and Chinese, who occupied the space of the Portuguese. 
Of all the contributions made by them and which influenced the Japanese culture, which 
most impacted in the life of the Japanese, was really the introduction of firearms, the rifles, 
which unfolded in another direction for the history of Japan. 

Keywords: Portuguese Cultural Influence; History of Medieval Japan; Guns; Teppō
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1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho visa apresentar a presença de portugueses no território japonês no 
período de 1543 a 1639, a sua influência na vida dos japoneses, e o seu desdobramento até os dias 
de hoje.

Entretanto, mesmo com os empecilhos, a convivência muito próxima com os japoneses, no 
dia a dia, através da religião e dos afazeres cotidianos, permitiu transmitir algo da cultura ocidental, 
através dos portugueses, espanhóis e italianos, que ditava as artes, as ciências e os costumes da 
civilização ocidental da época, e provocar grande impacto na sociedade do Japão. 

O trabalho foi constituído de duas partes. A parte I, subdividida em dois capítulos, reúne a 
narrativa da história política e social do Japão, dos períodos denominados Kamakura, Muromachi 
e Azuchi-Momoyama na historiografia japonesa; e de Portugal, da fase das grandes navegações e, 
consequentemente, da expansão comercial d’além mar, chegada ao Japão, atuação missionária das 
ordens católicas, principalmente de jesuítas da Companhia de Jesus, e por fim, da sua expulsão do 
arquipélago.

No capítulo1, registrou-se a ascensão da classe dos samurais ao poder, constituindo o 
xogunato, ou seja, um governo militar, em paralelo ao da corte imperial e dominante sobre ela. 
Apontou-se a derrocada do governo e da vida imperial-aristocrática, e o processo de ocupação pelo 
bushi, classe dos samurais ou militares guerreiros, do comando político-administrativo do país, 
decurso que durou cerca de 300 anos, até consolidar a unificação e a centralização do poder. O 
período chamado Sengoku Jidai ou período de guerras civis entre as várias suseranias, semelhantes 
aos feudos da Europa medieval, corresponde aos cerca de cem anos, entre 1477 e 1590 de incessantes 
guerras entre os senhores dessas suseranias, pela ampliação de seus domínios e, principalmente, 
por conquista do poder absoluto e centralizado. Outro assunto ao qual se dedicou foi a religião dos 
japoneses, levando em consideração que, a presença portuguesa no Japão se deveu aos missionários 
católicos, principalmente da Companhia de Jesus.

No capítulo 2, abordou-se o cenário dos avanços ultramarinos portugueses, desde 1415 com 
a conquista de Ceuta no Oceano Atlântico. A narrativa da história portuguesa focou a expansão para 
o extremo asiático e a exploração comercial, paralelamente à missionação católica, em especial a 
dos jesuítas. O fim da periodização foi a decadência da influência portuguesa no Japão, e a posterior 
expulsão dos lusitanos do arquipélago japonês. Do encontro dos comerciantes e missionários 
europeus com os japoneses, houve, não apenas troca de mercadorias ou a transmissão da crença 
cristã-católica, como também, um intercâmbio cultural bastante fecundo, assunto do capítulo 3.

Na parte II do trabalho tratou-se dos resultados diretos e indiretos que gerou o contato dos 
comerciantes lusitanos e missionários jesuítas, representantes da expansão imperialista lusitana e 
depois ibérica, no extremo oriente, com as autoridades e as populações japonesas.

O capítulo 3 tratou dos resultados do estreito convívio dos mercadores e missionários jesuítas 
com a população japonesa. Houve muitas contribuições de ordem política, econômica, cultural, 
artística e social transmitidas para os japoneses.

O capítulo 4 concentrou-se no aspecto arma de fogo, o teppō, considerado entre as 
contribuições herdadas pelos portugueses, uma das mais importantes, sob o ponto de vista da 
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história política, pois, foi o instrumento, que mudou a estratégia de combate e, consequentemente, 
acelerou a unificação das suseranias desintegradas e centralizou o poder com as intervenções de 
Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi e Tokugawa Ieyasu. Neste capítulo, discutiu-se também, as 
várias versões sobre a introdução dessa arma no Japão e também de sua utilidade, após findas 
as batalhas pela unificação do país e centralização do poder, finalmente nas mãos de Ieyasu e no 
xogunato Tokugawa, que governou o país caracterizado por um longo período de paz e também de 
isolamento.

A metodologia adotada, para a feitura deste trabalho, baseou-se na pesquisa bibliográfica em 
português e japonês, e também na pesquisa de campo no Japão, através de uma viagem realizada 
em Nagasaki e Tóquio.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

O conteúdo abordou os cenários históricos da época da descoberta do Japão pelos primeiros 
ocidentais, portugueses, nos ambientes português e japonês. De um lado, os ibéricos com as 
conquistas na fase das Grandes Navegações consolidavam seu comércio nos oceanos Atlântico, 
Índico e Pacífico. Por outro lado, o Japão vivia um período conturbado de guerras internas entre 
suas unidades desintegradas.      

 Portugal, em 1543, já entrava em decadência no seu expansionismo, mas foi num momento 
oportuno, que chegava ao Japão, servindo de intermediário no comércio entre os grandes polos 
do extremo oriente, o Japão e a China, que estavam em conflito, com comércio bloqueado. Ainda, 
do ponto de vista religioso, os missionários jesuítas da Companhia de Jesus, também começavam 
suas missões num clima favorável, pois os monges budistas estavam em litígio com as autoridades 
dos senhores daimyōs, e os padres jesuítas recebiam aval para as suas intervenções no país, das 
autoridades mandantes da época, principalmente do daimyō Oda Nobunaga.

 3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O aparecimento e a presença dos portugueses no Japão, a partir de 1543, foram muito 
convenientes. Foram os primeiros ocidentais que os japoneses conheceram. Eram de mundos 
diferentes. Para os japoneses, o mundo se resumia a China, Coreia, Índia e Japão. Souberam os 
japoneses que, o mundo era maior e que do outro lado, existiam muitos outros povos e muita 
cultura diferente.

Portanto, os missionários jesuítas portugueses entraram no Japão num momento próprio, 
para exercer o seu ofício religioso de evangelizar os nativos japoneses, incrédulos da religião budista, 
pela má conduta de seus sacerdotes.

Para os portugueses, a época da descoberta do Japão já correspondia quase ao fim da fase 
das Grandes Navegações, pois já se via sinais de debilidade por parte da Coroa Portuguesa, que não 
dava a devida importância ao fato da descoberta do Zipangu, cobiçada pelo mundo ocidental da 
época, ficando as ações à mercê de mercadores particulares, independentes, sem a interferência 
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do governo português, e foi também momento muito apropriado, quando as relações de comércio 
entre o Japão e a China estavam interrompidas e os mercadores portugueses entraram no meio, e 
serviram de intermediários entre esses dois grandes mercados de comércio no extremo oriente.  

A estada dos portugueses no Japão foi de 96 anos, de 1543 a 1639. Pode-se considerar que o 
período de permanência foi curto, porém, o legado deixado pelos portugueses foi muito significativo. 
Primeiro, com a introdução das armas de fogo, que acelerou o fim das guerras, a integração das 
suseraniass e a unificação do país, interferindo favoravelmente para mudar o rumo da história 
japonesa e, segundo, porque as contribuições espirituais, culturais, científicas e artísticas, através 
dos missionários, mercadores e navegadores, criaram raízes na cultura japonesa, abriram o Japão ao 
mundo e serviram de base, para formar os substratos para receber a cultura ocidental-europeia da 
chamada época moderna.
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HISTÓRIA ORAL DOS INTELECTUAIS NIPO-BRASILEIROS

Kwang Yoon LEE
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RESUMO

De acordo com o Censo 2010, a população asiática no Brasil cresceu 177% nos últimos 
anos, totalizando assim, 2,084 milhões de residentes da raça amarela, um aumento 
de 1,322 milhão de habitantes em relação ao começo deste século. Dessa forma, os 
asiáticos e seus descendentes no Brasil, apesar de representarem ainda uma minoria, 
passaram de 0,45% para 1,09% da população. Dentro desse cenário, as nossas instituições 
educacionais continuam dando pouca ou quase nenhuma atenção aos estudos étnicos 
de grupos minoritários. Portanto, atendendo a uma demanda social de inclusão e a uma 
demanda acadêmica de estudos voltados a esses grupos étnicos minoritários, o presente 
trabalho acredita na urgência em se abordar a história, a representatividade e a visão de 
mundo dos imigrantes asiáticos e seus descendentes no Brasil. Este estudo de história 
oral tem, portanto, como objetivo repensar a representatividade dos nikkeis dentro da 
sociedade brasileira. Foi selecionada uma rede de intelectuais nipo-brasileiros no intuito 
de recolher testemunhos, vivências e documentos históricos. De acordo com as entrevistas 
concedidas, chegamos à conclusão, ainda parcial, de que ser de ascendência japonesa 
pode representar um fardo oneroso em muitos campos profissionais, em que a atuação 
dos asiáticos continua discreta.

Palavras-chave: História oral. Intelectuais nipo-brasileiros. Representatividade. Identidade. 
Minoria étnica.
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da Educação da República da Coreia e da National Research Foundation of Korea (NFR -2017S1A2A2041735) e faz parte do Projeto 
de Extensão Arquivo de História Oral de Minorias Étnicas da UFPR. O aluno de graduação de Japonês, Arnaldo Ohno, participou como 
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2  Professora Adjunta da Área de Japonês. Atua nas pesquisas acerca da imigração asiática no Brasil. E-mail: setuyo2@gmail.
com
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ABSTRACT

According to the 2010 Census, Asian population in Brazil grew up 177% in recent years, 
totaling 2,084 million yellow race residents, an increase of 1,322 million inhabitants 
compared to the beginning of this century. Thus, Asians and their descendants in Brazil, 
despite still representing a minority, went from 0.45% to 1.09% of the population. Within 
this scenario, our educational institutions continue to give a little or no attention to the 
ethnic studies of minority groups. Therefore, attending a social inclusion demand and 
demand of studies aimed at these ethnic minority groups, the present work believes 
in the urgency to approach the history, representation and a worldview of the Asian 
immigrants and their descendants in Brazil.  Hence, this study of oral history aims to 
rethink the representativeness of Nikkei within Brazilian society. A network of Japanese-
Brazilian intellectuals was selected in intention to collect testimonies, experiences and 
historical documents. According to the interviews we have come to the partial conclusion 
that it is possible to assume that Japanese representation can be a costly burden in many 
professional fields, where Asian performance remains discreet.

Keywords: Oral history. Japanese-Brazilian intellectuals. Representativeness. Identity. 
Ethnic minority.

1. INTRODUÇÃO

Este estudo de história oral tem como objetivo repensar a representatividade dos nikkeis dentro 
da sociedade brasileira. Repensar, porque, até hoje, muito se tem ressaltado acerca da visibilidade 
positiva dos imigrantes japoneses e seus descendentes por terem alcançado sucesso econômico 
por meio do esforço, da disciplina, mas principalmente da educação. Altos índices de aprovação de 
nipo-brasileiros nos cursos tradicionais mais concorridos, sobretudo Medicina, Engenharia e Direito 
das principais universidades públicas brasileiras, desde a década de 1960, comprovam a fama dos 
nikkeis e o bordão: “mate um japonês hoje e garanta a sua vaga na universidade amanhã”. 

Entretanto, há outro lado da história imigrantista, e nesse sentido, lançamos a provocação: o 
que o embaixador Edmundo Sussumu Fujita, a cineasta Tizuka Yamasaki e a apresentadora e modelo 
Sabrina Sato têm em comum, além da ascendência japonesa? Eles foram pioneiros em campos 
profissionais, onde a representatividade dos asiáticos permaneceu negativa por muito tempo, e 
mesmo atualmente, ela é considerada discreta. Assim, este projeto de história oral, desenvolvido 
com os alunos de graduação em Letras Japonês da Universidade Federal do Paraná, tem como 
interesse investigar o porquê dessa representação com números tão baixos e esclarecer se a causa 
dessa situação está ligada à falta de espaço dado pela sociedade brasileira a esse grupo étnico nesses 
campos de atuação e/ ou se a causa está ligada ao desestímulo que os jovens nikkeis sentem em 
iniciar uma carreira nessas áreas, por acharem que o campo é restrito a eles. Qual o pensamento e 
a opinião desses nipo-brasileiros acerca dessa questão? Como eles analisam a sua inserção social 
no mundo de domínio predominantemente branco? Eles sentem que ainda são estigmatizados por 
estereótipos? 

SESSÃO DE COMUNICAÇÃO ORAL - RESUMOS



12th International Congress of Japanese Studies in Brazil
25th Brazilian Meeting of University Professors of Japanese Language, Literature and Culture 

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Historicamente, os nikkeis, por várias razões, mas principalmente econômica, costumavam 
escolher carreiras tradicionais. Nas décadas de 1960 e 1970, segundo o consulado japonês, havia, 
somente no Estado de São Paulo, 560 engenheiros, 1.350 médicos, cinco juízes e 450 advogados 
nikkeis (LESSER, 2008, p. 45). Na atualidade, a situação não é muito diferente, ao observarmos a 
pesquisa realizada pelo G1, em 2015, acerca do perfil racial dos candidatos dos dez cursos mais 
procurados no vestibular na Universidade de São Paulo. As áreas tradicionais como Medicina e 
Engenharia continuam com maior procura pelo grupo étnico asiático, em contraponto ao curso de 
Artes Cênicas e Jornalismo. Ainda, segundo a reportagem, os cursos de Engenharia da Poli e de 
Direito da Faculdade São Francisco, que estão entre os mais concorridos na lista de candidatos por 
vaga, e considerados de prestígio, também figuram entre os mais procurados pelos nikkeis. Entre os 
872 calouros do curso de engenharia da Poli, 132 (12,1%) se autodeclararam amarelos3. Dessa forma, 
notamos que muitos nikkeis ainda optam por carreiras em áreas tradicionais, e que, por outro lado, 
certos segmentos profissionais continuam com pouca representatividade do grupo étnico japonês.

Impulsionada pela curiosidade desse fato, iniciamos a pesquisa em torno de personalidades 
da elite nikkei. O intuito é não só reconstruir os eventos e as memórias desses depoentes, mas o 
pensamento e a trajetória profissional desse grupo de intelectuais, literatos e artistas que foram 
pioneiros em áreas de predominância “branca”. Gostaria de mostrar como essa rede (formada por 
um diplomata, um artista e um literato) venceu barreiras sociais, econômicas e, sobretudo, raciais, 
para ocupar um papel de relevância dentro da sociedade brasileira. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esses nikkeis bem-sucedidos, os quais não seguiram caminhos considerados “seguros” e 
“tradicionais”, certamente remodelaram estereótipos e paradigmas acerca dos japoneses e seus 
descendentes, abriram o caminho para as gerações posteriores criando precedentes e, por fim, 
contribuíram para a integração, a representatividade e a inclusão desse grupo étnico no cenário 
social brasileiro.
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CONTATOS ENTRE AINU E WAJIN EVIDENCIADOS 
PELA TRADIÇÃO ORAL DO POVO AINU

Luana Bueno B. Cyríaco da SILVA 
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RESUMO

Os Ainu são um povo autóctone, habitantes tradicionalmente da região norte do Japão, e 
também das ilhas Kurile e Sahkalin. Eles possuem uma cultura bem definida, bem como 
uma língua diferente do japonês e um rico repertório de literatura oral. Este trabalho 
pretende buscar indícios ou mesmo registros dos primeiros contatos diretos entre os Ainu 
e os Wajin que se acredita terem sido feitos entre 1300 e 1400, onde se iniciaram as trocas 
comerciais pacíficas. Por parte dos japoneses, os maiores registros são feitos a partir da 
era Edo (1800) através de pinturas. Porém, os encontros mais famosos entre Wajin e Ainu, 
no entanto, foram registrados no período Muromachi. Felizmente, se nos falta o registro 
por parte dos Wajin, por parte dos Ainu, algumas de suas histórias que chegaram até a 
contemporaneidade relatam personagens ou mesmo situações explícitas de contato entre 
os dois povos. Esses contatos podem ser percebidos em várias histórias Ainu, que iremos 
citar e analisar neste trabalho.

Palavras-chave: Ainu. Literatura. Tradição oral. Japão. 

ABSTRACT

Ainu are indigenous people traditionally inhabitants the northern region of Japan, as 
well as the Kurile and Sahkalin islands. They have a well-defined culture as well as a 
language other than Japanese and rich repertoire of oral literature. This work intends to 
look for indications or even records of the first direct contacts between Ainu and Wajin 
believed to have been made between 1300 and 1400 where peaceful trade began. On the 
part of Japanese, the largest records are made from Edo era (1800) through paintings. 
However, the most famous encounters between Wajin and Ainu however were recorded in 
Muromachi period. Fortunately, if we lack Wajin registration, on the part of Ainu some of 
their stories that have reached present time relate characters or even explicit situations of 
contact between the two peoples. Those contacts can be perceived in several Ainu stories, 
which we will cite and analyze in this work.

Keywords: Ainu. Literature. Oral Tradition. Japan. 

1  Luana Bueno B. Cyríaco da Silva. Graduanda em Letras –Japonês pela UFPR. luacyriaco@gmail.com.
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1. INTRODUÇÃO

Por parte dos japoneses, os registros mais conhecidos foram feitos a partir da era Edo (1800) 
por meio de pinturas. Nessa época, também já havia alguns antropólogos de outros países que 
acompanhavam os Ainu e faziam registros de sua cultura e narrativas. Porém, existe um documento, 
apresentado por Okada (2012), chamado Suwa Daimyoujin ekotoba (Pergaminho do templo de 
Suwa), de 1356, que faz citação sobre o povo Ainu, descrevendo-o como a imagem de oni (demônios). 
O conteúdo integral desse pergaminho não pôde ser acessado, mas, ao que diz Hudson (1999), ele 
menciona três tipos de habitantes/regiões de Ezo2: Karako, watari-to e hinomoto.

Os encontros mais famosos entre Wajin (etnia dominante) e Ainu foram registrados no 
período Muromachi, no qual ocorreu a conhecida batalha de Kosyamain (1457). Ela é citada no 
livro de Walker (2009), mas não há detalhamentos sobre o acontecido, apenas comenta-se que 
Kosyamain teria sido o chefe Ainu que juntou algumas vilas a fim de proteger o livre comércio entre 
elas e os Wajin, além de seus territórios de caça e pesca. Nakahara (2013) menciona que tal entrave 
teria tido como estopim a morte de um rapaz Ainu por parte de comerciantes Wajin em Hakodate.

Mas nem sempre as relações foram exatamente de animosidade e, mesmo durante esses 
períodos, entre as famosas batalhas de Kosyamain (1457), Syakusayin (1669-1672) e Menasi-Kunasir 
(1789), havia trocas comerciais entre os povos do século XIV até meados do XIX, segundo afirma 
Sakata (2011). 

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

O artigo de Sakata (2011) aborda as relações entre Ainu e Wajin, tendo como base a 
perspectiva do escambo. A maior parte das histórias por ela apresentadas no artigo foram gravadas/ 
escritas no século XX. Durante esta pesquisa, pudemos perceber – baseada especialmente em textos 
de antropólogos e estudiosos estrangeiros3 que os registros de fato foram realizados no final do 
século XIX ou XX, sendo assim, muitos deles foram escritos primeiro em inglês.

Algumas das histórias citadas por Sakata (2011) traziam esse contato entre os Ainu e os 
Wajin, porém não pudemos acessar seu conteúdo integralmente, uma vez que os livros citados são 
em japonês e suas versões (digitais ou físicas) são pouco disponíveis. Vamos citar algumas histórias 
recolhidas por Sakata (2011), apontando principalmente o tipo de contato, se amistoso ou não.

No gênero de contos populares, existem três histórias em que se pode perceber o contato, 
especialmente pelo meio da troca. São eles: Gin no yanashibayashi kin no yanashibayashi (Floresta 
prateada, floresta dourada), de Ashihiro Kannari, Kori no ido (O bem do gelo), de Yoso Kimura, e 
Tonosama no nandai (Dificuldade de um lorde), conto popular narrado por Haru Torao.

Gin no yanashibayashi kin no yanashibayashi traz como protagonista um rapaz que cresceu 
e se criou sozinho. Em sua vila, existiam seis irmãos que controlavam e conduziam o comércio 
anual com os Wajin. O jovem pede para acompanhá-los até a terra dos Wajin. Eles concordam de 

2  Atual Hokkaido.
3  John Batchelor, A. H. Savage Landor, E Basil Hall Chamberlain. 
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início, mas depois partem sem ele. Mesmo assim, o protagonista os segue em seu próprio barco. No 
caminho, havia uma ilha onde os viajantes paravam para descansar, no meio da jornada. O jovem 
também para nessa ilha. Ele reza para o deus do penhasco, e o deus lhe diz que seu pai foi um chefe 
de aldeia em sua vila, mas, por causa de sua força e saúde virarem objeto de inveja, ele e sua mãe 
foram mais cedo para a terra dos deuses, quando ele era muito pequeno. 

O deus lhe dá dois gravetos de salgueiro como amuleto, o qual irá protegê-lo de qualquer 
perigo da terra dos Wajin. Na cidade Wajin, a personagem principal encontra um samurai que 
conhecia e respeitava seu pai, então, eles se tornam bons amigos. Embora o samurai não fosse 
de uma posição hierárquica elevada, promete comprar todos os produtos do jovem Ainu e ser seu 
cliente eternamente.

Um dia, no entanto, o lorde que era cliente dos seis irmãos, envia uma mensagem raivosa, 
dizendo que o jovem Ainu estava pousando na residência de um samurai sem ter nenhum presente 
ou agradecimento a ele (lorde); propõe, então, um desafio para comparar o valor de seus tesouros: 
se o jovem Ainu perder, ele se tornará escravo. O Ainu aceita o desafio, imaginando que deveriam 
ter sido os seis irmãos que solicitaram isso ao lorde.

Graças aos fetiches do deus do penhasco, o jovem Ainu vence o jogo e ganha uma grande 
compensação do lorde. Os seis irmãos confessam que eles foram banidos de sua vila materna, Kusur, 
por causa dos seus vícios e foram para a vila do jovem, onde começaram a agir como líderes. O 
protagonista, por isso, ordena que voltem para sua própria vila, para sua própria casa, e ele se torna 
o chefe da vila, assim como era seu pai. Ele mantém boas relações com o samurai e conduz as trocas 
anuais com ele. 

Tonosama no nandai, o jovem Ainu tem pais bons ainda vivos. Os três “não desejam nada 
para ter ou comer”, expressão que tem um significado idiomático tradicional: significa que eles estão 
com saúde e satisfeitos com seu estilo de vida. Sendo assim, essa não é uma história heroica, pois 
um garoto sem pais convencionalmente tende a ser um personagem heroico na literatura oral Ainu, 
enquanto aqueles que não estão sozinhos, não o são.  

Nessa narrativa, ninguém chama o garoto para fazer comércio, nem ele possui algum tipo de 
inimigo. Ele vai para a terra dos Wajin por conta própria para comercializar seus produtos e encontra 
um bom samurai que se torna seu cliente. 

Quando ele vai a um templo na cidade assistir a um festival, ele faz um inaw. Embora fosse 
um templo japonês, o deus que lá era cultuado ficou satisfeito e lhe deu um amuleto em caso de 
qualquer dificuldade que ele tivesse. Graças a este amuleto, ele passa por um teste proposto a ele 
por um samurai mau. O samurai amigo alerta o jovem de que ele não deve voltar para a cidade Wajin 
de agora em diante, pois é perigoso. A lição dessa história, como é dito no final, é a importância da 
crença no poder do inaw. O rapaz vive sua vida como antes e nunca mais volta a viajar para a terra 
dos Wajin. Este fechamento demonstra que ele não é de uma linhagem de líderes E nem se tornará 
um.

Kori no ido traz como personagem principal um chefe de vila que é um bom caçador e não 
deseja ter mais do que já tem. Ele recebeu várias cartas de um lorde de uma cidade Wajin. Quando 
o Lorde o ameaça dizendo que se ele não fosse, uma guerra começaria, o homem Ainu vai para a 
cidade. No caminho, ele pousa em uma ilha e encontra um deus. Este o salva quando o lorde Wajin 
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impõe um teste envolvendo corte de espada e sobrevivência. Ao ganhar o jogo, o homem Ainu 
recebe uma compensação do lorde e volta para casa. Ele conta a lição aos seus filhos: “Não vá a 
cidade dos Wajin, a não ser que seja inevitável” (SAKATA, 2011, p. 184).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É possível que isso nos mostre que essas narrativas vêm de antes do século XIX, talvez de uma 
época em que as relações entre os povos eram permeadas por menos animosidades e imposição 
cultural, ou talvez sejam um reflexo do pensamento Ainu. Como é dito por Batchelor (2016), os 
Ainu têm um princípio de reciprocidade e construção de amizade (muitas vezes baseado nas trocas) 
que segundo Sakata (2011), contrasta muito com o pensamento “sinocentrista” (modelo chinês 
de tributo, tendo a China o centro, e os outros estados, subordinados) dos Wajin. Segundo Sakata 
(2011), um dos motivos de grande abalo nas relações entre esses dois povos foi o cancelamento do 
comércio na era Meiji, pois, para os Ainu (que na sua linguagem chamam os Wajin de sisam, que 
significa “vizinho”), era como o rompimento de uma amizade que perdurou por séculos.
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O PAPEL E A IMAGEM DA MULHER 
IMIGRANTE JAPONESA: COMPARAÇÃO DA 

MULHER IMIGRANTE NO BRASIL  

Sayaka Nakanishi IKEUTI 
Pesquisadora1

Geisa Costa COELHO 
UFPA 

RESUMO

Com foco nos debates sobre gênero e feminismo, desenvolveu-se um estudo acerca da 
mulher imigrante no Brasil, buscando compreender o lugar do gênero das trajetórias 
relacionadas à imigração japonesa. Embora haja inúmeras pesquisas relacionadas à 
imigração japonesa no Brasil, pouco foi explorado em relação à da mulher japonesa. Nesse 
sentido, este artigo aborda o papel e a imagem da mulher imigrante japonesa entre o final 
do século XIX e início do XX.  A investigação focaliza, sob a perspectiva das relações sociais 
de gênero, os desafios enfrentados por essas mulheres na imigração. Suas motivações, 
suas expectativas, suas dificuldades e facilidades; tendo como objetivo principal encontrar 
relações simétricas e assimétricas entre teóricos do gênero feminino. A metodologia 
adotada seguiu de análise textual e documental, observando o que foi etnografado por 
estudiosos e estudiosas do tema, sendo possível comparar e detectar semelhanças e 
diferenças entre as imigrantes japonesas e as demais de outras nacionalidades.

Palavras-chave: Mulher imigrante japonesa. Gênero feminino. Mobilização campo-cidade.

ABSTRACT

The interest in discussions about gender and feminism made possible to develop a study 
on immigrant women in Brazil, we seek to comprehend the gender’s place way related to 
Japanese immigration. Although there are many research about Japanese immigration 
in Brazil, little has been explored about Japanese women immigrant, this article presents 

1  Graduada em Letras pela Konan Women’ s University. Mestre em Política e Planejamento Urbano pela Osaka City University. 
Imigração japonesa, e-mail: sayaka.6248@gmail.com
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the role and image of Japanese immigrant women between the end of 19th century to the 
beginning of 20th century. The investigation focuses, from the perspective of gender social 
relations, on the challenges faced by these women in immigration. Their motivations, 
expectations, difficulties and facilities. The main objective is connect female gender 
theoreticians. The methodology adopted through textual and documentary analysis, 
observing what was ethnographaed by scholars of the subject, it was possible to compare 
and detect similarities and differences of Japanese immigrants women to women of other 
nationalities.

Keywords: Japanese immigrant woman. Female Gender. Mobilization field-city.

1. INTRODUÇÃO

Dentre os muitos estudos existentes sobre a busca pela equidade de gênero, um olhar sobre a 
imigração japonesa no Brasil, e especificamente sobre o papel da imigrante japonesa nesse contexto, 
pode ser considerado importante retomar acontecimentos históricos em vivências que ressaltaram 
as relações de gênero estabelecidas em um contexto de transformações econômicas é singular para 
compreender o papel da mulher nas lutas e conquistas. Não é mais novidade dizer que “é preciso 
dar atenção à história das mulheres” ou “discutir questões de gênero relevando o papel feminino na 
história”. Colling (2014) faz o seguinte questionamento “As historiadoras pegaram a história na mão, 
transformando-se em sujeitos e objetos da história, mas, agora, o que fazer com elas?”. Partindo 
dessa reflexão esta pesquisa irá abordar a discussão do gênero feminino mais detalhadamente uma 
vez que já existem trabalhos relacionados ao tema, sobre o papel e a imagem da mulher imigrante 
japonesa no Brasil.

Nesse sentido, o objetivo principal dessa análise é encontrar relações simétricas e 
assimétricas entre teóricos do gênero feminino, como Bassanezi (2013), Ruth Cardoso (1995), 
estudiosos como Cravo e Soares (2010), Maeyama (2001), Nogueira (1984), abrangendo outros 
teóricos e pesquisadores que venham contribuir com a presente pesquisa. 

Ao dialogar com esses autores, observando a metodologia adotada especificamente para a 
produção desse artigo – análise bibliográfica e documental – refletimos acerca dos olhares sobre o 
gênero feminino a partir das relações culturais estabelecidas no contexto da imigração. E, buscando 
traçar uma análise ressaltando a percepção para uma coexistência de olhares sobre as mulheres 
nesse período e através dos tempos, organizamos uma compreensão que pontua a carência de 
maiores detalhes sobre a temática, o que consequentemente provocou a pretensão de aplicar um 
planejamento para seguir nessa linha de estudo e traçar uma orientação de aplicabilidade etnográfica 
que possibilite a construção de uma pesquisa mais aprofundada do tema.

2. A IMAGEM DA IMIGRANTE JAPONESA

Em Mulheres que vêm, mulheres que vão, Bassanezi (2013) aborda de modo geral  por qual 
motivo as mulheres de diversos países chegam ao Brasil, em um ambiente de intensa transformações 
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onde a maioria vinha “não só a procura de emprego mas de independência, de casamento ou até 
para fugir de descriminações e violências” (BASSANEZI, 2013. p. 169) e  “’Buscar uma vida melhor’” 
(BASSANEZI, 2013. p. 170). Para a autora, a migração internacional das mulheres ofereceu uma nova 
cara à imigração, antes considerada um fenômeno essencialmente masculino.

Já para Maeyama (2010), a imagem da mulher japonesa está relacionada a ideia da que 
necessita se unir ao homem para sobreviver fazendo referencia à frase “O homem é um homem, o 
gato é um bicho, e a mulher um carrapicho” explanando o quanto a mulher é um ser que depende 
do homem, acrescentando que na imigração de um país ao outro a situação se tornava mais crítica, 
pois o homem que trazia a mulher era o único ente familiar que ela conhecia, e assim a dependência 
se tornava maior. 

3. AS ATIVIDADES DAS IMIGRANTES JAPONESAS

Segundo Bassanezi (2013), as mulheres do mundo todo, que migram com suas famílias, 
assumiam o papel de mãe, filha ou nora do homem que liderara o grupo familiar. As solteiras 
trabalhavam como cozinheiras ou costureiras. Aquelas que engravidavam não deixavam de trabalhar 
e muitas vezes davam à luz nos cafezais.

A situação era a mesma para as imigrantes japonesas que tinham dificuldades em se adaptar 
ao novo ambiente. Assim, havia aquelas que precisavam cuidar da casa com as sogras, como também 
as que saiam para trabalhar com o marido, sem dizer das mulheres que exerciam uma dupla jornada 
“de domestica e agricultora, por causa da situação precária em que se encontravam ” (CRAVO; 
SOARES, 2010, p. 6). Além da situação precária em que os japoneses viviam e do desafio em lidar 
com a diferença na língua, alimentação e hábitos, as imigrantes japonesa suportaram dificuldades 
maiores, tal como quando Nogueira (1984) apresenta a diferença no pagamento do salário em que 
elas “teriam direito apenas a três quartas partes da remuneração masculina” (NOGUEIRA, 1984, p. 
89) e aos domingos, sem expediente, o autor diz que enquanto os homens se divertiam com jogos, 
as mulheres ficavam nas casas para colocar as coisas em ordem e conversar. 

A atribuição das tarefas domésticas direcionadas essencialmente às mulheres é agravada 
quando Castro e Soares (2010) apontam a chegada da industrialização que confinou a mulher no 
meio familiar, pois o homem precisou se dedicar mais ao trabalho, sobrando as atividades domesticas 
para as mulheres. O mesmo processo por ser visto na educação dos filhos, sob  responsabilidade das 
mães. Sendo que os cuidados atribuídos aos meninos eram diferentes aos das meninas. Para elas, 
a educação era mais restrita e sempre na companhia de algum parente. Elas frequentavam escolas 
de formação feminina para assimilar todas as atividades que eram consideradas necessárias para se 
tornarem uma boa esposa. (CASTRO; SOARES, 2010).

4. AS IMIGRANTES VIÚVAS JAPONESAS 

Um aspecto interessante que pode ser observado, é que na fazenda cafeeira, quando uma 
mulher imigrante perdia o marido, por morte ou abandono, assumia o papel de “chefe da família e 
dos negócios da terra” com tal eficiência ao ponto de diversificar o empreendimento para atividades 
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artesanais e comerciais. (BASSANEZI, 2013, p. 176). Em contrapartida, a realidade das mulheres 
japonesas diferia das demais imigrantes. Maeyama (2001) explica que, quando se perdia o marido, 
nas mesmas circunstancias que as imigrantes de outros países, as japonesas logo eram encaminhadas, 
por amigos ou familiares, a um novo enlace matrimonial apenas respeitando o período de missas 
fúnebres.  O mesmo ocorria com os homens imigrantes japoneses.

Para Maeyama (2001), o fato de os viúvos japoneses terem filhos do primeiro casamento não 
era visto como um problema, pois, a partir daquele momento, os filhos serviriam como mão de obra 
trabalhadora para a nova família constituída. Segundo Ruth Cardoso (1995), a inclusão de parentes 
das esposas na unidade familiar, independente de ser viúva ou não, ocorria de forma imediata, 
desde que partisse da ideia de unidade de cooperação. 

5. A FORMAÇÃO DE UMA SEGUNDA FAMÍLIA

A partir desse cenário de enlace pós-separação, o que se pode entender é que tanto homens 
quanto mulheres não conseguiam viver sozinhos sem parceiros, por isso arranjavam quase que 
de imediato um novo par para suprir o lugar do(a) falecido(a). Isto mostra o quanto os casais se 
tornavam únicos e dependentes entre si, como “parceiros” que colaboravam e dividiam as mesmas 
experiências da vida. 

A rapidez com que a constituição de uma nova família ocorria, aproxima-se o que Ruth 
Cardoso (1995) aponta que, para a manutenção dos aspectos culturais, a noção de união familiar 
com a de associações e cooperativas, podia muitas vezes confundir os interesses particulares com o 
coletivo. 

6. CONCLUSÃO

Ao se fazer as abordagens descritas acima, foi possível notar o quão difícil é sair da 
superficialidade para tornar a pesquisa da temática feminina abrangendo os estudos do gênero na 
imagem da imigrante japonesa no Brasil. Um assunto que fica às margens da história da imigração 
japonesa, mas que não é menos importante.

Foi possível encontrar estudiosos que trabalharam arduamente, deixando observações 
pertinentes extremamente positivas a esta pesquisa. E, como pode se ver no geral, a mulher 
imigrante japonesa sofreu no ambiente interno familiar, ao ter que se desdobrar em atividades 
domésticas, atuando como cozinheiras, esposas, mães e noras; ficavam restritas ao pequeno espaço 
da sua casa; eram sujeitas às diferenças de direito salarial e de lazer; sem contar com as dificuldades 
de adaptação à língua, à alimentação e à cultura.

Com as viúvas pode ser observado não apenas a dependência das mulheres aos homens, 
mas também para com elas na comunidade japonesa em que viviam. Não se sabe se realmente 
um novo enlace partia de um sentimento próprio da viúva, mas a comunidade se preocupava em 
“ajudar” nesse momento frágil da imigrante.  Entretanto, um aspecto que fica marcado aqui é que, 
a princípio, aquela imigrante japonesa tão frágil e submissa, assim tachada pela cultura, quebra as 
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regras e se mostra um ser forte e rígido, que suporta adversidades em inúmeras esferas sociais.

Mesmo enfrentando diversas dificuldades e submetendo-se à sobrecarga de trabalho, 
lutaram para manter o sustento e o equilíbrio da unidade familiar, assumindo responsabilidades tão 
importantes quanto o trabalho dos maridos, sem serem reconhecidas pelo seu papel central. Sim, 
estas mulheres são fortes, são imigrantes japonesas.
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DO JAPÃO NO FINAL DO XOGUNATO TOKUGAWA 

E A ANÁLISE DAS INFLUÊNCIAS CULTURAIS NO 
PERÍODO MEIJI: JAPÃO TRADICIONAL E MODERNO
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RESUMO

O tema em questão retrata o Japão no final do século XIX, um país dominado por senhores 
Feudais e comandado mais especificamente pela família Tokugawa. Durante o poder dos 
Tokugawa, o Japão passou por um período de isolamento por aproximadamente 200 
anos, fechando seus portos e relações diplomáticas com países estrangeiros, exceto 
alguns países tais como Holanda e China. Após a queda do Xogunato Tokugawa por conta 
da pressão de países estrangeiros, principalmente dos Estados Unidos, para o Japão se 
disponibilizar novamente para relações comerciais e entre outros interesses, seus portos 
se abriram novamente para o mundo e o poder passou a ser centralizado e voltado para o 
Imperador, surgindo a Restauração Meiji. Durante este período o Japão se remodelou, se 
tornando uma potência com capacidades equivalentes a de outras potências Ocidentais, 
tais como países Europeus que já possuíam tecnologias mais avançadas que as dos 
japoneses na época. Dessa forma, o Japão se tornou um país referência em tecnologia, 
educação e economia. No âmbito cultural alcançou uma harmonização entre o tradicional 
e o moderno, possuindo cidades bem iluminadas e tecnológicas, mas ao mesmo tempo 
com aspectos tradicionais. Portanto, a pesquisa tem como objetivo identificar os impactos 
culturais da abertura dos portos do Japão após um grande período de isolamento do país 
e com o desenvolvimento de sua cultura internamente e a introdução da cultura Ocidental 
no Japão. Através de livros que abordam a história do Japão e obras escritas por escritores 
retratando a época pesquisada é possível notar estas transações no território japonês. 
Dentre as mudanças no Japão, podemos citar a influência da arquitetura Ocidental no 
Japão, roupas e lojas de grife de origem Europeia e entre outros exemplos. A pesquisa 
também aborda outras esferas que sofreram alterações importantes nesta transação no 
Japão, tais como a economia, educação e política. 

Palavras-chave: Japão Tradicional. Japão Moderno. Xogunato Tokugawa. Era Meiji. EUA
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ABSTRACT

The theme in question portrays Japan at the end of the nineteenth century, a country 
dominated by feudal lords and commanded more specifically by the Tokugawa family. 
During the Tokugawa’s rule, Japan went through a period of isolation for approximately 
200 years, closing its ports and diplomatic relations with foreign countries, except for some 
countries, such as the Netherlands and China. After the fall of the Tokugawa Shogunate 
due to the pressure of foreign countries, mainly the United States, to Japan to become 
available again for commercial relations and other interests, its ports opened again to the 
world and the power became centralized, turning the Emperor an important figure in the 
politic, arising the Meiji Restoration. During this period, Japan was remodeled, becoming 
a power with equal capacities as to Western Powers, such as European countries that 
already had technologies more advanced than those of the Japanese at the time. In this 
way, Japan has become a reference country in technology, education and economy. In 
the cultural sphere it achieved a harmonization between the traditional and the modern, 
building well-lit and technological cities, but at the same time with traditional aspects. 
Therefore, the research aims to identify the cultural impacts about the opening of Japan’s 
ports after a long period of isolation and the development of its culture internally and the 
introduction of Western culture in Japan. Through books that address the history of Japan 
and works written by great writers from Japan portraying the time searched it is possible 
to notice these  transactions in the Japanese territory. Among the changes in Japan, we can 
mention the influence of Western Architecture in Japan, clothing and designer stores from 
Europe and other examples. The survey also addresses other spheres that have undergone 
major changes in this transaction in Japan, such as economics, education and politics. 

Keywords: Traditional Japan. Modern Japan. Tokugawa Xogunate. Meiji Era. United States

1. INTRODUÇÃO

O Japão passou por um longo período de isolamento de países estrangeiros por 
aproximadamente 200 anos, denominado Bakufu, durante a administração da família Tokugawa no 
país. Esta medida foi dada por conta da sensação de ameaça de países estrangeiros em invadir o 
Japão e torná-lo em uma colônia, assim como a presença de portugueses que levaram o Cristianismo 
para o Japão, sendo esta religião considerada uma ameaça aos valores japoneses na época também. 
Dessa forma, o contato com o exterior se tornou proibido. Por outro lado, este isolamento foi 
extremamente importante para o desenvolvimento interno da cultura japonesa. Apesar desta nova 
política, o Japão ainda mantinha contato com alguns países estrangeiros, como Holanda e China, 
que se comunicavam por meio de uma Ilha artificial construída em Nagasaki, denominada Dejima. 

O seu isolamento foi rompido por conta da invasão norte-americana com o comodoro 
Matthew C. Perry no comando. Os Estados Unidos exigiram a abertura dos portos do Japão para 
possibilitar relações comerciais entre os dois países. Após diversos acordos e com a finalização 
deste período longo e complexo na história japonesa, o reestabelecimento das relações com países 
estrangeiros ocasionou na Restauração Meiji, reestruturando o país politicamente, economicamente 
e tecnologicamente. O Japão iniciou o processo de desenvolvimento industrial tardiamente, 
sendo que a Europa já estava neste procedimento. Entretanto, o Japão se desenvolveu de forma 
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incrivelmente rápida, a ponto de poderem competir com outras potências mundiais que já estavam 
neste processo há anos. 

No campo do desenvolvimento industrial, o Japão seguiu um caminho sem paralelo em qualquer 
nação ocidental. De novo Suas Excelências arrumaram o jogo e estabeleceram as regras. Não apenas 
planejaram como construíram e financiaram, com dinheiro do governo, as indústrias que julgaram 
necessárias.  Técnicos estrangeiros foram importados e os japoneses foram enviados ao exterior para 
aprender (BENEDICT, 1972, p. 82). 

Na questão cultural, o Japão se mantinha ainda o processo de modernização e ao mesmo 
tempo suas tradições. Mesmo com tantas transformações internas, sua sociedade não deixou de 
lado sua raíz. O Japão é um país que importa a cultura externa e adapta à sua própria cultura, 
assim como o idioma, educação, política e tecnologia. As grandes cidades possuem muitos produtos 
tecnológicos, prédios e muita iluminação, porém, ainda é possível encontrar casas tipicamente 
japonesas, templos e etc. Portanto, o povo japonês foi capaz de integrar culturas diferentes no seu 
território sem deixar que perdessem sua própria identidade e cultura tão desenvolvida durante os 
anos de isolamento. Apesar do interesse no desconhecido exterior de muitos estudiosos japoneses e 
até mesmo propostas de medidas com alterações radicais no idioma, religião e costumes, o orgulho 
japonês não permitiu que seus próprios costumes se apagassem, consentindo absorver o suficiente 
dos conhecimentos ocidentais para a sua própria modernização. 

Portanto, para a realização da pesquisa, é necessária a utilização de livros e publicações a 
respeito da história do Japão para uma análise minuciosa a respeito das mudanças na transação de 
períodos e observar suas características tradicionais e modernas. 

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

De acordo com a pesquisa, a sociedade japonesa e sua cultura são resultados do contato 
com culturas externas, principalmente do Ocidente e de sua própria cultura. Entretanto, suas raízes 
ainda continuam fortes e bem estabelecidas na sociedade japonesa, importando culturas externas 
e adaptando-as em sua própria cultura. Com a sua modernização, o país se tornou uma das maiores 
referências em diversos fatores, principalmente tecnológico, porém, isso não impediu a presença do 
tradicionalismo no país. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao realizar a pesquisa, é possível compreender as mudanças internas no Japão durante a 
sua abertura para o exterior. Sua política, economia, educação, cultura e aspectos militares também 
sofreram alterações durante este processo. Dessa forma, é interessante notar todas estas mudanças, 
entretanto, ver aspectos inalterados que já estavam enraizados na cultura japonesa. 
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XINTOÍSMO DE ESTADO E O KYOIKU CHOKUGO 
- FORMAÇÃO DO HABITUS NACIONALISTA 

E A IMIGRAÇÃO PARA O BRASIL

Leonardo Henrique LUIZ
 UEL1

RESUMO
O xintoísmo de estado foi um importante elemento da organização social japonesa a partir 
da Restauração Meiji, até o final da Segunda Guerra Mundial. Esse xintoísmo exerceu um 
papel central na vida dos japoneses, inclusive entre aqueles que, em 1908, participaram 
do processo migratório para o Brasil. A ampla atuação do Estado xintoísta forneceu as 
bases para a formação de um habitus que perpassou as práticas japonesas por um longo 
período. Tendo em vista esse processo, buscamos discutir de que forma o xintoísmo de 
Estado atuou nas escolas japonesas, sugerindo a hipótese de que o mesmo conjunto de 
ideias que legitimou o processo imperialista estava presente, na forma de habitus, entre 
os imigrantes no Brasil. Propomos como recorte de análise, as práticas nacionalistas que 
foram reproduzidas no Brasil, tendo como fonte o Edito Imperial de Educação (Kyoiku 
Chokugo) que foi lido nas escolas japonesas pelo menos até a década de 1980, enquanto 
que no próprio Japão, o Kyoiku Chokugo foi abolido após a Segunda Guerra Mundial.

Palavras-chave: Xintoísmo de Estado. Kyoiku Chokugo. Nacionalismo.

ABSTRACT
State Shinto had been an important element to Japanese social organization from the Meiji 
Restoration to the ending of World War II. It played a central role in Japanese people’s 
lives, including among those who in 1908 took part in the migratory process to Brazil. 
The wide scope of the State Shinto provided the grounds for the formation of a habitus, 
which weighted on Japanese practices throughout a long period. Considering this process, 
we seek to discuss the way in which State Shinto acted on Japanese schools providing 
the hypotheses that the same set of ideas which legitimized the imperialist process made 
itself present, in the way of habitus, among Japanese immigrants in Brazil. We outline as 
the frame of analysis the nationalist practices reproduced in Brazil, using as source the 
Imperial Rescript on Education (Kyoiku Chokugo) which had been read in Japanese schools 
leastways up to the 1980s, whereas in Japan it has been abolished right after World War II.

Keywords: State Shinto. Kyoiku Chokugo. Nationalism.

1 Aluno mestrando da Universidade Estadual de Londrina, e-mail: leonardo_luz8@hotmail.com
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1. INTRODUÇÃO

A partir da Restauração Meiji, o Império Japonês adotou uma série de posturas imperialistas 
que visou expandir sua zona de influência. Essas posturas manifestaram-se no plano político com a 
ocupação de vários lugares na Ásia como a Coréia, partes da China (Manchúria), Taiwan e a região 
das Filipinas. O domínio nessas áreas durou até o fim da Segunda Guerra Mundial, quando foram 
gradativamente descolonizas. Paralelo a esse imperialismo colonialista, notamos a adoção de uma 
série de políticas migratórias; em um primeiro momento, as migrações internas principalmente 
para as ilhas de Hokkaido (ao norte) e Okinawa (ao sul), e posteriormente, a migração externa para 
diversos países como o Brasil, Estados Unidos, Peru, entre outros.

A existência desses dois processos paralelos gerou um debate acadêmico significativo e 
interdisciplinar, no qual, por um lado, se argumentava que a própria imigração japonesa para outros 
países foi projetada como uma forma de imperialismo. Esse argumento foi usado, por exemplo, 
no Brasil por políticos e intelectuais que eram contrários à imigração japonesa. Conforme aponta 
Jeffrey Lesser (2001), os argumentos desse grupo giravam em torno de pressupostos eugenistas e da 
acusação de “que a imigração japonesa era parte de um plano expansionista para destruir a nação 
brasileira.” (LESSER, 2001, p. 178). 

De outro ponto de vista, o tema da imigração foi bastante discutido na historiografia 
brasileira, tendo autores como Takeuchi (2002), Sakurai (2000), Dezem (2000), Asari (1992), Lesser 
(2001), entre outros, que buscaram desconstruir esses estereótipos, evidenciando os conflitos, 
muitas vezes silenciados, derivados desse discurso eugenista e xenofóbico. Inclusive, alguns desses 
autores rejeitam explicitamente a relação direta entre imperialismo e imigração. A partir desse 
quadro geral, podemos delimitar o objetivo do presente trabalho, no qual buscamos apresentar 
novas abordagens documentais que sugerem as possíveis ligações que podem ser estabelecidas 
entre o imperialismo e a imigração japonesa. Isto não quer dizer, contudo, que seguiremos as linhas 
dos políticos e intelectuais contrários à imigração, mas sim mostraremos como as atividades dos 
imigrantes no Brasil fazem referência a um habitus (BOURDIEU, 1989) imperialista que remete a 
instituições e práticas ligadas ao Estado xintoísta. 

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

O conceito de habitus é entendido como a incorporação de discursos e práticas que são 
socialmente reproduzidas entre os indivíduos. É importante lembrar que para Bourdieu, o habitus 
não significa obediência, pois as práticas são coletivamente adaptadas em um constante processo 
de renovação e recriação. Nas palavras de Bourdieu (2011, p. 58),

A noção de habitus [...] é importante para lembrar que os agentes têm uma história, que são o produto 
de uma história individual, de uma educação associada a determinado meio, além de serem o produto 
de uma história coletiva, e que em particular as categorias de pensamento, as categorias do juízo, os 
esquemas de percepção, os sistemas de valores, etc. são o produto da incorporação de estruturas 
sociais. (2011, p. 58)

Portanto, buscamos analisar qual o papel que o xintoísmo de Estado exerceu na vida 
dos indivíduos, como esses elementos xintoístas foram apropriados e se tornaram habitus que 
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influenciou as atividades dos nikkeis. Estabelecemos como foco, as práticas nacionalistas que foram 
reconstruídas no Brasil, principalmente a leitura do Edito Imperial de Educação (Kyoiku ni Kansuru 
Chokugo - 教育ニ関スル勅語) que podem ser observadas pelo menos até a década de 1980, 
enquanto que no próprio Japão, o Kyoiku Chokugo foi abolido após a Segunda Guerra Mundial.

A abrangência do xintoísmo de Estado foi discutida interdisciplinarmente por diversos 
pesquisadores, como Duke (2009), Inoue (2002; 2004), Kitagawa (1990), Klaus (2016), Koji (2010), 
Lincicome (1999), Teeuwen (1999), Susumu (2005; 2009), Shoji (2008), entre outros. Esses autores 
apresentam diversas definições do conceito, no presente trabalho. Adotamos a definição realizada 
por Susumu, no qual, o “Shinto might be understood as a somewhat coherent system of practices 
and religious ideas united in the belief in the kami of the Japanese land. ‘State Shinto’ was formed 
when those conceptual systems and practices that related to the state, found in part of Shinto, 
acquired a new coherence.” (SUSUMU, 2009, p. 99). Essa conceituação entende que a aproximação 
da religião com o Estado (no período de 1868 até 1945) foi realizada de forma gradual e adquiriu 
formas nacionalistas sacralizadas na publicação do Kyoiku Chokugo em 1890.

Gradativamente, esse xintoísmo de Estado se tornou parte essencial da vida dos japoneses, 
sendo a escola o lugar privilegiado da sua atuação. Dessa forma, sugerimos que o discurso do 
xintoísmo de Estado foi apresentado, por meio do sistema educacional japonês pós Restauração 
Meiji, como discurso nacionalista. Sendo que a publicação e a reprodução do Kyoiku Chokugo 
marcou o processo de estabelecimento de um habitus que posteriormente foi trazido para o Brasil 
por intermédio dos imigrantes. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente texto busca sugerir algumas reflexões acerca do papel desempenhado pelo 
xintoísmo na formação do nacionalismo japonês e como, estrategicamente, o discurso do Estado 
foi consolidado e penetrou na vida das pessoas por meio do Kyoiku Chokugo divulgado dentro 
do ambiente escolar, formando assim, o xintoísmo de Estado. Esse discurso de base xintoísta foi 
amplamente utilizado e incorporado como forma de legitimação ao processo imperialista. Sugerimos 
que os imigrantes levaram tais discursos para outros países na forma de habitus, e, no caso do Brasil, 
se desenvolveu assumindo a forma de religiosidade xintoísta dentro das escolas.

Por fim, devemos lembrar a complexidade do quadro ao refletir as ações que foram 
empreendidas a partir desse habitus. Levando em conta que, conforme sugerido, não parece ser 
sensato defender que os imigrantes eram agentes do Império japonês visando conquistar, por meio 
da migração, territórios para o Japão. Mas, desvincular completamente as possíveis relações entre 
migração e imperialismo criadas a partir do xintoísmo de Estado é uma maneira de desprezar as 
formas pelas quais os marcadores sociais e religiosos atravessaram as fronteiras pelo processo 
migratório e impactaram na organização social no país receptor. Ao abordamos o fenômeno dessa 
perspectiva, os desenvolvimentos possíveis de novas pesquisas são ampliados e o estudo da 
religiosidade japonesa no Brasil é aberto a um novo horizonte de indagações que podem ir além do 
campo da religião institucionalizada.
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A COLISÃO ENTRE OS DIREITOS HUMANOS E A 
PROTEÇÃO DO DIREITO DAS MULHERES NO JAPÃO 

Lilian YAMAMOTO 
Rede Sul-Americana para as Migrações Ambientais1

RESUMO 

Em 2017, o Relatório Global de Diferença de Gênero, produzido pelo Fórum Econômico 
Mundial, classificou o Japão como 114º em igualdade de gênero, dentre 144 países. O 
relatório analisa a participação feminina nas seguintes áreas: política, educacional e 
econômica. Este trabalho pretende examinar, por meio de revisão de literatura de leis, 
livros, relatórios globais de direitos humanos e artigos científicos, quais os fatores que 
contribuem para essa classificação. Ademais, pretende-se fazer tal análise em conjunto 
com o argumento da colisão de direitos, que seria responsável pela situação das mulheres 
no Japão. Essa colisão ocorreria entre o direito à cultura e o das mulheres, sendo que 
aquele teria como pressuposto a subserviência feminina à família e ao patriarcado, 
derivados do confucionismo e do budismo, e este seria pautado nos direitos humanos. 
Palavras-chave: direito das mulheres; direitos humanos; direitos culturais.

ABSTRACT

In 2017, the Global Gender Gap Report, published by the World Economic Forum classified 
Japan as the 114º in gender equality, in a total of 144 countries. The report analyses 
women’s participation in the following fields: politics, education and economics. This 
study examines through literature review of books, global reports on human rights and 
scientific articles which factors contribute to this classification. In addition, this analysis 
will be done taking into account the collision of rights argument, which could be a cause 
for the situation of women in Japan. The collision would occur between cultural rights 
and women’s rights, the former would have as assumption the female subservience to the 
family and patriarchy, derived from Confucianism and Buddhism and the later would be 
based on human rights. 

Keywords: women’s rights; human rights; cultural rights.

1  Doutora em direito internacional pela Universidade Kanagawa, Japão. Área de estudo: Direito. E-mail: liukami2014@gmail.
com.
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1. INTRODUÇÃO

Os padrões patriarcais da sociedade japonesa e a perspectiva de submissão das mulheres 
podem levar à percepção da ausência de movimentos que avançassem os seus direitos no Japão. 
Essa invisibilidade se deve ao fato de terem uma tendência ao ativismo realizado em pequena escala 
e com estruturas descentralizadas (SHIN, p.175). A sua origem remonta à época da Restauração Meiji 
(1868), época de transformações radicais e modernização social no Japão. Uma das pioneiras desse 
movimento foi Kusunose Kita (1833-1892), membro do “Movimento para os Direitos do Povo”, cuja 
maioria era masculina. Kita defendeu a ideia do sufrágio feminino para eleições locais, um direito 
que apenas os homens com propriedade possuíam. Apesar de não ter obtido êxito imediato, iniciou-
se um movimento de igualdade de tratamento dos homens e mulheres (MOLONY, 2018, p.1). 

Desde então, o movimento das mulheres passou por retrocessos e avanços. A Constituição 
Japonesa de 1889, primeira fora da Europa e das Américas, estabeleceu que os direitos civis poderiam 
sofrer limitações por leis. Esse dispositivo afetou diretamente as mulheres que foram proibidas de 
se alistar a partidos políticos. Além disso, as mulheres ficaram subordinadas aos homens no sistema 
familiar, por meio do Código Civil (MOLONY, 2018, p.3). Apesar da intensa modificação jurídica e 
social após a Segunda Guerra Mundial, essas limitações reverberam até os tempos atuais, como 
constatado pelo Relatório Global de Diferença de Gênero de 2017, produzido pelo Fórum Econômico 
Mundial, que classificou o Japão como 114º em igualdade de gênero, dentre 144 países. 

Este trabalho tem como escopo analisar quais os fatores apontados como prejudiciais aos 
avanços da situação das mulheres no Japão. Essa análise será realizada por meio do estudo da evolução 
da adoção de instrumentos internacionais normativos relacionados aos direitos das mulheres e o 
desenvolvimento de políticas que priorizam a participação feminina no âmbito econômico-político. 

Essa perspectiva foi escolhida uma vez que o direito representa a tridimensionalidade social 
que inclui o fato, valor e norma. Segundo Miguel Reale, há sempre um fato subjacente, que pode 
ser econômico, geográfico e de ordem técnica que confere significação a esse fato, inclinando a ação 
dos homens para atingir certa finalidade (valor). A norma representa a medida que integra os dois 
elementos anteriores, trazendo uma interação dinâmica entre eles. A teoria tridimensional não se 
restringe à realidade geográfica de um determinado país, uma vez que explica o fenômeno jurídico, 
que ocorre em qualquer país que tenha um ordenamento jurídico. Assim, a teoria tridimensional de 
Reale servirá como um indicador para examinar se o atraso da situação de igualdade de gênero no 
Japão se reflete nos valores e fatos sociais, na ausência de leis ou, se as leis não refletem os valores 
e fatos sociais. Neste caso, a lei se tornaria inócua. 

Nesse sentido, a questão da adoção de padrões de direitos humanos, criados pelo Ocidente, 
esbarraria na cultura japonesa, de caráter predominantemente patriarcal. Diante dessa colisão de 
direitos humanos, direito à cultura versus direito das mulheres, como se resolveria a problemática? 
As opções para soluções serão estudadas por meio da revisão de literatura de fontes primárias, 
como leis domésticas e tratados internacionais relacionados aos direitos das mulheres, relatórios 
globais de direitos humanos, livros, artigos científicos e discursos políticos. 

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

 Dividindo os países mencionados em grupos no supracitado relatório sobre igualdade de 
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gêneros, Hara (2015, p. 34) infere que a disparidade encontrada nos países asiáticos e muçulmanos, 
onde há maiores índices de desigualdade de gênero são provenientes da cultura, uma vez que há 
países cuja situação desenvolvida economicamente não reflete necessariamente em índices altos de 
igualdade de gêneros (Arábia Saudita).  A cultura inclui a língua, religião e estilo de vida, e os direitos 
humanos proíbem a discriminação cultural. (HARA, 2015, p.34).

Ocorre, dessa maneira, que o direito das mulheres sofre limitações desses países por aspectos 
culturais e religiosos. A resolução do aparente conflito poderia ser encontrada por meio da educação 
(HARA, 2015, p. 37). Ela permitiria que o conteúdo presente em instrumentos internacionais pudesse 
ser adotado por eles, na medida em que houvesse o entendimento da melhoria causada às suas 
populações. 

No caso japonês, tradicionalmente, as mulheres sofrem influência do confucionismo, 
budismo e do feudalismo, que posicionam a mulher em um nível inferior. Takamure Itsue (1894-
1964), historiadora que estabeleceu uma estrutura teórica das relações sociais entre os sexos na 
história japonesa, aponta as influências dos ensinamentos morais chineses para as mulheres durante 
a dinastia Han no século II A.C. (GERMER, p. 247). Nujie (Os mandamentos das mulheres) é o mais 
famoso e antigo ensinamento para as mulheres, escrito após 106, de autoria de Ban Zhao (48-117). 

Após centenas de anos, esse texto se tornou a fundação da educação confuciana das meninas 
na China e um pilar educacional na China. As suas traduções também se tornaram modelos de 
ensinamentos morais para as mulheres no Japão, durante o período Tokugawa. Na Era Edo, essas 
traduções ainda circulavam, sendo a mais famosa Onna daigaku takarabako (A caixa de tesouro 
para a alta educação das mulheres). Takamure aponta que esses textos determinavam a imagem 
feminina como um ser moralmente inferior e frágil, com dificuldades de seguir o caminho correto 
(GERMER, p. 247). Ademais, o budismo também é apontado como de tradição misoginista, uma vez 
que as mulheres foram gradualmente excluídas dos ritos religiosos. Takamure aponta que, desde o 
século VII, os pensadores budistas e confucianos discutiam a inferioridade feminina.   

 As razões apontadas para a situação feminina ultrapassam os elementos culturais. O 
relatório do World Economic Forum (2014, p. 7) apontou os seguintes fatores: a) a dupla jornada 
de trabalho: as mulheres possuem a expectativa de tomarem uma maior responsabilidade nos 
cuidados familiares. Em média, os homens gastam menos de uma hora para serviços domésticos, 
enquanto que as mulheres gastam mais do que o triplo disso. Ademais, a cultura corporativa japonesa 
enfatiza a presença física no escritório, o que impacta as mulheres de maneira desproporcionada; 
b) ausência de mecanismos públicos e sociais de apoio: ausência de modelos; práticas gerais e 
culturais normativas; ausência de oportunidades para uma experiência de trabalho e crítica e com 
responsabilidade.  Assim, o aspecto cultural pode ser transformado por meio de políticas públicas, 
em especial as que incentivem a modificação da cultura corporativa e a criação de mecanismos 
públicos e de apoio. 

Em meio a esses problemas, iniciativas normativas promoveram o avanço da situação 
feminina no mercado de trabalho: a criação da lei de oportunidade igualitária de trabalho (1985), a 
Lei para a melhoria da gestão de emprego para os trabalhadores de tempo parcial (Lei no. 76/1993), 
Lei de licença maternidade, cuidador e outras medidas para o bem-estar de trabalhadores que 
cuidam de crianças e outros membros da família (Lei no. 76/1991) etc. Em decorrência desses 
fatores, o primeiro-ministro Abe apoiou, em 2013, a ideia de empoderamento feminino, e em 2015, 
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foi promulgada uma lei que promove a participação feminina no mercado de trabalho. Ela requer 
que as empresas de grande porte elaborem planos de ação para promover a participação feminina 
laboral. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O impasse entre o direito à cultura e o direito das mulheres, é decidido a favor delas desde 
que isso seja benéfico às mulheres. Justificar assimetrias sociais com base em antigas tradições pode 
servir como uma escusa para a manutenção do status quo. A cultura de opressão e desigualdade 
impossibilita o bem-estar de todos os indivíduos em um país. Um dos princípios basilares dos 
direitos humanos é a igualdade, e para alcançá-la, é essencial que se criem políticas governamentais 
e educacionais para que a mudança de mentalidade ocorra. Não seria apenas uma mera questão 
de adotar um padrão ocidental de direito das mulheres. Configura muito mais a possibilidade das 
mulheres exercerem a uma escolha de vida. Com a visão patriarcal, essas possibilidades ficam 
reduzidas. 

O governo é um dos principais agentes de transformação social em um país, mas sem o 
apoio popular e empresarial, as políticas públicas que promovem o avanço no direito das mulheres 
pode se tornar inócua. O Japão tem a reputação de valorizar a tradição, um aspecto que poderá 
atrasar as ações em prol da igualdade. 
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PROJECT SILVER COLUMBIA AND LONGSTAY: 
INSIGHTS FROM JAPAN FOR THE STUDY OF 

THE WORLDWIDE ELDERLY POPULATION 

 Marcelo Daisuke YAMAKI1

ABSTRACT

As in most developed economies of the world, Japanese low fertility rates have been a 
pressing issue for the last decades. Today, a miraculous rise in the number of children 
would only lead to an increase in the share of the dependent population and the expected 
economic benefits of a younger workforce perceived only in 15 or 20 years from now. On 
the other end of the population pyramid, the same aging that represents a higher life 
expectancy, leads to increasing mortality rates and a larger burden to the pension system. 
In this sense, the debate on migration is crucial not only to keep the benefits obtained 
by the Japanese during the period of high economic growth in the end of 20th century, 
but to thrive in the years to come. The proportion of younger people can be increased by 
a representative number of immigrants with an average age smaller than the average 
age of the host population and that is a common strategy in most developed countries. 
The Japanese government created a controversial migration policy called Silver Columbia 
Project in the 1980’s in which the people of advanced age were stimulated to leave. This 
paper presents a review of Silver Columbia and its aftermath, using information gathered 
from websites, papers from academic journals and media.

Keywords: Japan. Demography. Aging. Migration. Social Policy.

1 INTRODUCTION 

Coulmas (2007) draws attention to the fact that the popularization of technical terms 
from the field of Demography is an evidence that the Japanese people are aware of their severe 
demographic context. Initially, Japan was called an Ageing Society, 高齢化社会 [kōreika shakai]; 
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later, Aged Society, 高齢社会 [kōrei shakai]; then, came the superlatives Hyper-ageing Society, 超
高齢化社会 [chōkōreika shakai], and Hyper-Aged Society, 超高齢社会 [chōkōrei shakai] (KOCH, 
HERMER, COULMAS; 2007). The term related to ageing is often combined with the term regarding 
fertility – the number of children per mother – as 少子高齢社会 [shōshi kōrei shakai], due to the 
fact that both phenomena are related to each other. The drop in the number of children together 
with a high life expectancy leads to an increase in the average age of the population as a whole, a 
process known as social ageing. All formal definitions are linked to the high proportion of people 
above 65 years in the Japanese population.

Matsutani (2006) considers that the core of the Japanese demographic crisis is in accepting 
the unavoidable population decrease and the contraction of the economy, leading to meaningless 
efforts in promoting parenthood and inviting immigrant workers. Even if it was possible to 
instantaneously increase the fertility to high levels, it would take years until these newborns could 
actively participate as citizens in the Japanese society and contribute to the economic growth. The 
other alternative, also results in the problem of ageing. It does not matter if a person is Japanese 
or from another country, this person will age. In the moment that the foreigners acquire the same 
rights as the overall population, they will become part of the heavy burden on the pension system.

Among the many public policies aiming to mitigate the social ageing impact on the Japanese 
society, there was one in particular which became famous for its lack of popularity at the time of 
implementation. The name of the project was Silver Columbia Plan, officially known in Japan as「シ

ルバーコロンビア計画“92”－豊かな第二の人生を海外で過ごすための海外居住支援事業」

[Shirubā Koronbia keikaku “92” - Yutakana daini no jinsei wo kaigai de sugosu tame no kaigai kyojū 
shien jigyō]. Most migration policies dealing with the balance of age cohorts invites younger people 
to immigrate, however, this public initiative from the end of the 1980’s promoted the emigration 
of the elderly. Later the government abandoned the idea, but a private for-profit foundation called 
LongStay Foundation, inspired by Silver Columbia, created a program of elderly tourism. This paper 
presents a review of Silver Columbia and its aftermath, using information from websites, academic 
journals and newspapers. Although the experience showed to be a controversial measure to support 
a nationwide population policy towards the elderly, its study can bring insights for the study of the 
worldwide elderly migration, active participation in host societies and tourism.

 2. FINDINGS AND ARGUMENTS 

Yamada’s article (2013) presents a group of elderly participants in the Silver Columbia Plan. 
The name of the project was an homage to the 500 years since the arrival of Christopher Columbus 
to the Americas, date to be celebrated in 1992, when the project would be in full operation (THE 
JAPAN TIMES, 2013). The program was broadly announced as a mean for the elderly population to 
experience living abroad. Its requirement was basically an amount of savings and/or an income level 
(pension) high enough to live in the destination country without an occupation, due to the fact that 
the bilateral agreements between Japan and these host countries did not include the provision of 
working visas. Building complexes called “Silver Towns”, similar to small cities, were part of the plan; 
these would have a population of around 1,000 inhabitants of elderly residents and the necessary 
infrastructure to provide an appropriate standard of living, including Japanese doctors (CHICAGO 
TRIBUNE, 1986). The Ministry of International Trade and Industry (MITI), which developed the 
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program, was criticized and the program was received with suspicion, even considered analogous to 
the mythical practice of 姥捨て [obasute or ubasute], the abandoning an elderly to die. This practice 
is portrayed in several movies inspired by the popular Japanese novel楢山節考 [Narayamabushi 
Kō] by深沢七郎 [Fukazawa Shichirō] published in 1956 (ANDERSON, RICHIE; 1960). In opposition to 
the negative perceptions, interviewees emigrated to Vancouver and declared to have lived a great 
experience in the last 20, 30 years since they left Japan (YAMADA, 2013). Other possible destinations 
included Spain, U.S., Mexico, Brazil, Australia and several countries from Asia (LOS ANGELES TIMES, 
1990). Silver Columbia led to the creation of LongStay Foundation, a private for-profit organization, 
which continued the project after the government abandoned it after the political dispute (THE 
JAPAN TIMES, 2013; YAMADA, 2013).

3. CONCLUSION

Tourism aiming to provide life experiences in advanced ages are a great way to promote an 
active participation in the destination countries. There is nothing wrong about that. Yet, it is not only 
unethical, but also meaningless to consider the portion of the population advanced in age only as 
a burden to the people included in what is considered the working age. It is essential to promote 
the respect toward the elderly and change the way aging is understood today. As Sanderson and 
Scherbov (2007; 2013) indicate, using the chronological age to evaluate individual behavior and 
public decisions concerning the pension system is a simplistic and limited point of view.
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A DIPLOMACIA “POP” CULTURAL JAPONESA DE 2004 
A 2016: UMA PRÁTICA PARA ATENUAR A IMAGEM 

NEGATIVA DO JAPÃO NO LESTE ASIÁTICO 

Lais Santos BELINI
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RESUMO

Em 2004, o então primeiro-ministro Koizumi lança a “Política de Promoção de Negócios de 
Conteúdo: Estratégia Nacional para a Era do Soft Power”, fazendo com que a diplomacia 
cultural do Japão passe a ser impulsionada pelos elementos da cultura pop do país. 
Segundo o Ministério de Relações Exteriores do Japão, há interesse em fortalecer a 
diplomacia cultural para elevar a compreensão e confiança do público estrangeiro a fim de 
promover o país e engrandecer seus atrativos culturais à comunidade internacional. Mas, 
a hipótese desta pesquisa é de que também há preocupação com relação à seguridade da 
nação na região do leste asiático. Sendo assim, torna-se interessante promover o país com 
o intuito de atenuar a percepção negativa que o Japão possui perante a opinião pública da 
região, especialmente China e Coreia do Sul, que mantém ressentimento pela campanha 
expansionista praticada pelo Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Portanto, este 
artigo tem por objetivo investigar e expor os antecedentes históricos e pontos de litígio 
que afetam hoje a percepção da imagem japonesa na região, por meio de análise de 
documentos oficiais com ênfase na política internacional adotada pelos chefes de Estado, 
dados de opinião pública e análise documental. 

Palavras-chave: Japão. Imagem nacional. Leste Asiático. Opinião Pública. 
Antecedentes Históricos.

ABSTRACT

In 2004, the Prime Minister Koizumi launched the “Content Business Promotion Policy: 
National Strategy for the Soft Power Era”, making Japan’s cultural diplomacy boosted by 
the country’s pop culture elements. According to the Japanese Foreign Ministry, there is 
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interest in strengthening cultural diplomacy to raise the understanding and trust of the 
foreign public in order to promote the country and enhance its cultural attractions to the 
international community. But the hypothesis of this research is that there is also concern 
about the security of the nation in the East Asian region, and thus, it is interesting to 
promote the country in order to attenuate the negative perception that Japan has towards 
public opinion on the region, especially with China and South Korea, which resents the 
expansionist campaign practiced by Japan during World War II. Therefore, this article 
aims to investigate and expose historical antecedents and points of litigation that affect 
the perception of the Japanese image in the region today, through analysis of official 
documents, public opinion data and documentary analysis. 

Keywords:  Japan. National image. East Asian. Public Opinion. Background 
Histories.

1. INTRODUÇÃO

Embora o conceito de poder brando (soft power) surja nos anos 1990, torna-se conhecido no 
Japão após a publicação traduzida do artigo de Douglas McGray (2002) em maio de 2003 (MATSUI, 
2014, p. 83-84.). Nesta, é apresentada a expressão “cool Japan” para se referir à indústria de 
conteúdo do país, como o mangá (história em quadrinhos), anime (desenho animado), jogos de 
videogame, moda e estilos de roupa, entre outros elementos da cultura pop. 

Em 2004, o então Primeiro-Ministro Koizumi lança a “Política de Promoção de Negócios de 
Conteúdo: Estratégia Nacional para a Era do Soft Power”, na qual a indústria de conteúdo se torna 
o carro-chefe da economia japonesa (MATSUI, 2014, p. 82). Além disso, o Ministério de Relações 
Exteriores do Japão (MOFA), interessado na popularidade e atração do cool Japan perante o público 
estrangeiro, cria o Departamento de Diplomacia Pública e o Conselho de Promoção à Diplomacia 
Cultural em 2004 (MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, JAPAN, 2005, p. 207), impulsionando a diplomacia 
cultural japonesa por meio da cultura pop do país.

Segundo o Diplomatic Bluebook de 2005, publicação anual do MOFA, o interesse em 
fortalecer a diplomacia cultural do Japão é elevar a compreensão e confiança do público estrangeiro, 
criando um ambiente propício ao desenvolvimento da política externa japonesa em promover o 
país, e engrandecer seus atrativos culturais à comunidade internacional, já que com a globalização, 
muitos indivíduos e organizações passam a se envolver com a diplomacia, tornando-se relevante à 
atividade diplomática divulgar ao público estrangeiro acerca de sua própria nação. 

Além de ser vantajoso economicamente ao Japão incrementar sua imagem e das suas 
empresas no exterior, a hipótese desse trabalho é que há também uma questão sensível que vai além 
da economia e que pode afetar a seguridade do país: a percepção negativa que o Japão possui perante 
a opinião pública do leste asiático, especialmente China e Coreia do Sul, que cultiva ressentimento 
pela campanha expansionista praticada pelo Japão durante a Segunda Guerra Mundial.

Portanto, o presente trabalho tem a intenção de investigar os atuais pontos de litígio que são 
sensíveis à opinião pública do leste asiático, tendo uma relação direta com a reputação japonesa, 
criando-se, desse modo, o interesse em fortalecer sua diplomacia cultural a partir de 2004, sobretudo 
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por meio do seu “poder brando” e nation branding. As controvérsias que serão abordadas são: 
as disputas territoriais e uso de áreas marítimas japonesas; os livros didáticos que minimizam a 
participação do Japão na Segunda Guerra Mundial; as visitas de alguns primeiros-ministros ao 
Santuário Xintoísta Yasukuni (TOGO, 2005), bem como a questão das “Mulheres de Conforto”, 
eufemismo para designar a prostituição forçada nos bordéis militares no período de invasão. 

Utilizar-se-á como metodologia de pesquisa, análise de documentos oficiais, como o Japan 
BlueBook, que contém todas as iniciativas diplomáticas do Japão ao longo dos anos, dando ênfase 
nos contrastes praticados na política internacional de cada primeiro-ministro e seus respectivos 
partidos; análise documental, com o objetivo de aprofundar as questões históricas e relacioná-las 
à imagem negativa japonesa; e por fim, buscar-se-á dados da opinião pública de países do leste e 
asiático de 2004 a 2016.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Segundo dados do Pew Reserch Center e Spring Global Attitudes Survey de 2013 e 2016, 
a opinião pública chinesa (77%) e sul-coreana (98%) não acreditam que o Japão pediu desculpas 
suficientes por suas ideologias imperialistas e crimes de guerra. Embora no período de 2004 a 2013, 
a política de Diplomacia Cultural japonesa já estivesse em vigor, e produzisse efeitos satisfatórios 
para aumentar a estima dos países através da opinião pública em países como Paquistão, Malásia e 
Indonésia, há poucas alterações nos países com maior ressentimento, isto é, China e Coreia do Sul, 
com 90% e 77% desfavoráveis, respectivamente, sendo que o número de sul-coreanos favoráveis 
ao Japão caiu 25% desde 2008, e a China, 17% desde 2006. Também é notável mencionar que há 
diferenças em suas percepções quanto mais velhas for o público abordado: os que possuem 60 anos 
ou mais são desfavoráveis ao Japão, 82%, enquanto que os de trinta anos ou menos, 66% (PEW 
RESEARCH CENTER, 2013).

O próprio cientista político Nye (2009, p. 87) assume que há limites na utilização do soft 
power japonês, pois o Japão nunca chega a um acordo com os seus vizinhos sobre as agressões 
cometidas nas guerras e suas ideologias colonialistas durante as décadas de 1930 e 1940 (NYE, 2009, 
p. 86). Portanto, o trabalho se dispõe a entender e aprofundar quais são esses litígios históricos que 
dificultam a melhora da imagem japonesa para a opinião pública desses países.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É a partir do século XX, que a diplomacia cultural desperta o interesse das nações, 
principalmente devido às mudanças advindas da globalização e evolução nas tecnologias de 
comunicação e informação, fazendo com que indivíduos fiquem envolvidos de várias maneiras na 
diplomacia, tornando-se significativa a forma como histórias ou aparências são construídas (RIVAS, 
2007). O Japão começa a atuar nessa prática diplomática a partir de 2004, com lançamento da 
“Política de Promoção de Negócios de Conteúdo: Estratégia Nacional para a Era do Soft Power”.

Tendo em vista que, a percepção dos países vizinhos como China e Coreia do Sul sobre o 
Japão é negativa, torna-se questão de suma importância e de seguridade revertê-la, entendendo 
qual a origem dos litígios entre as nações do leste asiático.
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OLIMPÍADAS 2020 – O CAMINHO PARA A 
REFORMULAÇÃO DA DIPLOMACIA PÚBLICA 

E NATION BRANDING JAPONÊS

Rachel NADDEO 
NUPRI1

RESUMO

Com fundamento nos conceitos de soft power, diplomacia pública e nation branding, 
o presente trabalho busca analisar brevemente a estratégia da diplomacia pública e 
formulação de imagem do Japão, inserindo os Jogos Olímpicos de 2020 como oportunidade 
de palco internacional. Desde 2013, o país vem estabelecendo metas em diversas áreas 
de modo a fomentar a visibilidade e o entendimento sobre o país antes de 2020. Entre as 
iniciativas para alcançar tal objetivo, cita-se a política de branding Cool Japan e a abertura 
de três Japan Houses em cidades estratégicas. Neste caso, conclui-se que o Japão deve 
utilizar a oportunidade para renovar sua posição mundial e apresentar-se como país 
globalizado a fim de enfrentar desafios internos, como a crise populacional. 

Palavras-chave: Soft Power, Diplomacia Pública. Nation Branding. Olímpiadas 2020. 

ABSTRACT

Based on the concepts of soft power, public diplomacy and nation branding, the current 
article seeks for a brief analysis on the strategy of Japan’s public diplomacy and nation 
image formulation, inserting the 2020 Olympics as an international stage. Since 2013 the 
country has been establishing goals in diverse areas to foment visibility and understanding 
of the country before 2020. The branding program “Cool Japan” and the opening of three 
“Japan House” in strategic cities are among the initiatives undertaken to achieve that goal. 
In this case, it can be concluded that Japan may consider the opportunity to renovate its 
global position and introduce itself as a global country to face its internal challenges, such 
as population crisis. 

Keywords: Soft Power, Public Diplomacy, Nation Branding. Olympics 2020.

1 Graduada pela Faculdade de Relações Internacionais na Fundação Armando Alvares Penteado. Membro do Núcleo de 
Pesquisas em Relações Internacionais da Universidade de São Paulo. E-mail: rachelnaddeog@gmail.com.
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1. INTRODUÇÃO

Desde o restabelecimento dos Jogos Olímpicos em 1894, as nações procuram se engajar 
e, principalmente, sediar o evento como uma maneira de atrair fascínio internacional e projetar 
valores universais. Desta maneira, as Olimpíadas e Paraolimpíadas se tornaram um molde para 
políticas culturais dos governos, buscando fortalecer o sentimento nacional doméstico e o prestígio 
no imaginário da comunidade internacional (VASCONCELLOS, 2008).

O artigo pretende analisar a realização dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos em Tóquio, 
em 2020, como parte de uma estratégia de Diplomacia Pública (DP) e Nation Branding do Japão, 
exemplificando duas iniciativas realizadas desde o anúncio do evento em 2013: o relançamento da 
campanha Cool Japan e a abertura de Japan House. Buscou-se, então, entender a complexa relação 
entre a DP e a realização de megaeventos, já que estes podem apresentar uma oportunidade única 
na atual realidade globalizada para alcance de objetivos econômicos, político e culturais, devido à 
sua capacidade de capturar a atenção global e elevar o interesse popular na nação antes, durante e, 
potencialmente, após o evento (DONOS, 2012). 

Para tanto, foram feitas pesquisas bibliográficas e documentais, como notícias e artigos 
publicados no Japan Times, website do Ministério de Negócios Exteriores Japonês (MOFA), Ministério 
da Economia, Comércio e Indústria (METI), e livros de especialistas em diplomacia pública e cultural, 
destacando-se Nancy Snow, Jan Melissen, Craig Hayden e Yasushi Watanabe; além de John Nauright, 
Donos Maxim e Douglas Wanderley de Vasconcellos, na relevância de megaeventos. 

2. DIPLOMACIA PÚBLICA NO JAPÃO

Ao longo do século XX, o Japão procurou de diversas maneiras, alcançar uma posição de 
influência no Sistema Internacional: primeiro com poderio militar e, após a Segunda Guerra Mundial, 
com prestígio econômico (HAYDEN, 2011).  A partir da década de 1990, um período de dramáticas 
mudanças socioculturais e econômicas assolou o país e o levou ao colapso da bolha econômica 
(YODA; HAROOTUNIAN, 2006). Para Daliot-Bul (2009), esse declínio das estruturas tradicionais de 
poder ocasionou uma ascensão da cultura japonesa como elemento de identidade e atração para 
o mercado internacional, e alternativa para contornar as restrições da política externa. A cultura 
foi utilizada como ferramenta de DP e comunicação estratégica, de modo a incrementar sua 
credibilidade, influenciar a sua representação na mídia, e estabelecer um vínculo com o público 
internacional (HAYDEN, 2011). 

Desde 2011, com a criação do Conselho de Tóquio 2020, o Japão vinha se preparando para 
uma segunda oportunidade de sediar as Olímpiadas de verão no país (a primeira ocorrera em 
1964). O ímpeto é resultado da crença de que o sucesso na entrega das Olímpiadas pode auxiliar 
na projeção de uma imagem nacional para o mundo que esteja alinhada com as capacidades e 
aspirações do governo (POTTER apud DONOS, 2012). Logo, desenvolveram-se duas iniciativas de DP 
para fomentação da marca japonesa no exterior.

O Cool Japan, como campanha do governo foi repaginada em 2013, procurando avançar a 
percepção pública do país baseando-se na cultura pop e posicionar o Japão como uma nação que 
oferece soluções criativas para os desafios globais. O investimento do governo “se deu por conta 
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do estabelecimento do Cool Japan Fund em 2013, e por sediar os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos 
de Tóquio em 2020, e agora talvez seja o momento apropriado para reconsiderar a percepção do 
público sobre o Cool Japan2” (COOL JAPAN MOVEMENT PROMOTION COUNCIL, 2014, p. 2, tradução 
nossa).  Em 2014, o METI enfatizou o potencial econômico das indústrias criativas – de 463,9 
trilhões de ienes em 2009, com potencial de alcançar 932,4 ienes até 2020. Em 2017, o Cool Japan 
Fund apresentou um capital de 69,3 bilhões de ienes resultantes da parceria público-privada para 
alavancar a marca Japão mundialmente.

Paralelamente, em 2015, o governo investiu substancialmente em comunicação estratégica 
para reivindicar uma abordagem institucionalizada e proativa de diplomacia pública. A ideia de 
criar Japan House em três cidades estratégicas como centros de cultura japonesa foi desenvolvida, 
demonstrando o departe dos métodos tradicionais e passivos de comunicação para uma posição 
de condutor da discussão com estrangeiros (STANISLAUS, 2017). Objetiva-se apresentar o apelo do 
Japão através de uma abordagem “All-Japan” que reflita a cultura japonesa e fomente os negócios 
entre empresas locais e japonesas, trazendo melhorias econômicas e de investimento (DIPLOMATIC 
BLUEBOOK, 2017; HIRATA apud SHIGUTI, 2018). 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O pleito de Tóquio como sede das Olimpíadas de 2020 foi uma ação premeditada do governo 
japonês para atuar como palco internacional de diversas mudanças políticas, econômicas e culturais 
que estão sendo implementadas. O investimento nos últimos anos na área de diplomacia pública e 
cultural vem crescendo, e demonstra o interesse do Japão em controlar a narrativa de sua imagem 
internacional e se tornar mais atrativo cultural e economicamente, a fim de evitar ficar para trás de 
seus vizinhos regionais. 

Os investimentos no Cool Japan e Japan House demonstram tanto o objetivo de fomentar 
sua imagem e promover o entendimento profundo sobre o Japão, como também de promover 
interesses econômicos, enfatizando o foco comercial do Cool Japan e da Japan House. Aproveitando 
a atenção que as Olimpíadas propiciam, o Japão também está promovendo mudanças internas para 
se demonstrar como um país globalizado, sem perder sua essência única, um misto de tradicionalismo 
com contemporaneidade. Assim como as Olimpíadas de 1964 transformaram o Japão internamente, 
com avanços tecnológicos e infraestrutura que fomentaram o crescimento econômico da época 
(TOC, 2015), a chance de sediar as Olimpíadas de 2020, e a consequente atenção internacional, 
concederam ao Japão, a oportunidade de investir em iniciativas que impactem positivamente a 
economia, a política e a sua imagem internacional.
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O “EU” E O INCONSCIENTE NA PRIMEIRA 
TRILOGIA DE  HARUKI MURAKAMI

 Márcia Hitomi NAMEKATA 
Universidade Federal do Paraná1

RESUMO

O presente trabalho propõe-se a apresentar o desenvolvimento de personagens comuns 
às obras da primeira trilogia de Haruki Murakami: Ouça a Canção do Vento, Pinball, 1973 
e Caçando Carneiros, a chamada “Trilogia do Rato”. Trata-se de parte da pesquisa que está 
sendo desenvolvida em nível de pós-doutorado. A partir de um viés teórico, analisaremos 
a construção dessas personagens em um contexto pós-moderno, onde compartilham 
algumas características: trata-se de pessoas comuns, solitárias, introspectivas, em busca 
de uma solução para seus conflitos interiores; a partir disso, adotando uma reação que nos 
remete ao universo do mítico e do fantástico, as personagens passam por situações que as 
levam à busca do auto-conhecimento, a uma jornada ao inconsciente, configurando um 
trânsito entre dois mundos: o real e o paralelo.

Palavras-chave: Haruki Murakami. “Eu”. Inconsciente. Mito. Pós-Modernismo. 

ABSTRACT

This work intends to present the development of characters in the books of Haruki 
Murakami’s first trilogy: Hear the Wind Sing, Pinball, 1973 and A Wild Sheep Chase. It is 
part of the research we are developing in post-doctorate level. From a theoretical point of 
view, we will analyze the construction of these characters in a post-modern context, where 
they share some features: they are common people, lonely, introspective, searching for a 
solution for their inner conflicts; from this point, they adopt a reaction which lead them to 
the universe of myths and the fantastic, which provide them a search for self-knowledge, 
a journey to the unconscious, fact that set up a way between two worlds: the real and the 
parallel ones.

Keywords: Haruki Murakami. “I”. Unconscious. Myth. Postmodernism.

1 Doutora em Letras, área de Teoria Literária e Literatura Comparada. E-mail: marcianamekata@gmail.com .
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1. INTRODUÇÃO

O marco inicial da carreira literária de Haruki Murakami consiste na chamada “Trilogia 
do Rato”, composta pelas obras Ouça a Canção do Vento (1979), Pinball, 1973 (1980) e Caçando 
Carneiros (1982). Trata-se de obras narradas em primeira pessoa (“boku”), que deram a Murakami 
a consagração como escritor pós-moderno não só pelo estilo de escrita – frases curtas, concisas, a 
fim de que, segundo o próprio Murakami, querendo “(...) usar um japonês o mais distante possível 
da ‘linguagem literária’ para, assim, escrever literatura com a minha própria voz.(...)”2 - como pela 
temática desenvolvida. Aparentemente descompromissados,  os enredos das duas primeiras obras 
ora transitam entre as aflições e dúvidas perante o simples fato de seus protagonistas existirem, 
entre situações que beiram o nonsense, algumas vezes permeadas por toques humorísticos. Já 
Caçando Carneiros apresenta mais feições de romance, com um enredo que, talvez, pudéssemos 
classificar como “padrão”: uma história talvez passível de se adequar ao modelo do formalista russo 
Vladimir Propp, com um enredo que se inicia com uma carência, passando por peripécias – com 
direito a (supostos) vilões e heróis –, até culminar com o resultado final da busca.

Possivelmente tal fórmula, aliada a elementos pós-modernos, seja um dos ingredientes de 
sucesso deste autor cujas obras têm sido traduzidas para diversos idiomas, conferindo-lhe um grande 
sucesso em diversas partes do mundo. Para o romancista norte-americano Richard Powers, Murakami 
é como suas personagens, “nem totalmente japonesas nem totalmente americanizadas, ele também 
não participa de nenhum outro grupo identitário. (...) As obras de Murakami compreendem a terrível 
desorientação do capitalismo tardio globalizante e nosso status como refugiados dentro disso”3.

Apesar de se apresentarem como parte integrante dessa metrópole (sociedade) que isola 
os seus indivíduos, muitas das personagens de Murakami adotam uma reação que nos remete 
ao universo do mítico e do fantástico, na medida em que passam por situações que as levam à 
busca do auto-conhecimento, a uma jornada ao inconsciente, configurando um trânsito entre dois 
mundos: o real e o paralelo. De acordo com STRECHER (2014:15), o mecanismo pelo qual o mágico 
é apresentado na ficção de Murakami é chamado de “outro mundo” ou, às vezes, “o lado de lá” 
(“over there”). De uma perspectiva psicológica, trata-se de uma representação do inconsciente. 
Na entrevista, anteriormente referida, o autor ressalta que constrói túneis, bibliotecas, labirintos, 
corredores escuros e poços profundos em suas histórias, através dos quais seus narradores passam 
dos males urbanos do mundo a um imensurável abismo cósmico. Suas histórias (re)traçam uma trilha 
de volta ao local onde Murakami as encontrou: os psiquiatras chamariam-no de “inconsciente”, ele o 
chama de “basement” – um local escuro, frio e quieto, um “porão da alma”. Ele diz que tal local pode 
ser perigoso para a mente humana, e é de lá que ele tira suas histórias e as traz para a superfície, 
para o mundo real.

Embora se esteja fazendo referência a aspectos que, desde os tempos mais remotos, estão 
abrigados na essência do ser humano, eles ainda subsistem, mantêm-se vivos nas narrativas que 
acompanharam o homem que evoluiu no curso da história. E que surgem nas personagens dos 
romances pós-modernos do autor.

2  In MURAKAMI, Haruki. Ouça a Canção do Vento / Pinball, 1973. Trad. Rita Kohl. Rio de Janeiro: Alfaguara, 2016, p.14.
3 In:TANDOM, Shaun. The loneliness of Haruki Murakami. iAfrica, March 27, 2006. Retrieved 2008-04-24.Disponível em 
http://entertainment.iafrica.com/features/990664.htm .
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Muitos dos protagonistas de Murakami compartilham características comuns: solidão, 
busca de sua verdadeira essência, passividade. E suas histórias desenrolam-se em um cenário que 
se aproxima do cenário pós-moderno apresentado por FERNANDES (2009:302), onde “Existe uma 
explosão de consumo.(...) Vivemos também na sociedade de vigilância. Somos controlados por 
monitores e câmeras por todos os lugares em que passamos (...)”.

Muitas personagens parecem, num primeiro momento, encontrarem-se em um estado de 
alienação que faz com que percam o contato com o real. No entanto, é a partir dessa aparente 
passividade que vão em busca de um sentido para suas vidas. Tendo, assim, essa situação como 
ponto de partida, pretendemos analisar, nas obras escolhidas, como se entrelaçam o mítico e o pós-
moderno na obra de Murakami. 

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Pretende-se discorrer acerca do estilo do autor com base em obras de cunho teórico, 
contemplando aspectos teóricos da narrativa pós-moderna, através dos estudos das obras de 
HARVEY (1999), ANDERSON (1999), LYOTARD (1998) e CONNOR (1993). Além disso, deverá ser dada 
atenção também a outras categorias de análise relevantes na obra do autor, como foco narrativo, 
espaço e tempo.

No tocante à questão do mítico e do fantástico nas obras de Murakami, além de obras que se 
referem a estudos acerca da obra do autor, como as de autoria de STRECHER (2014) e RUBIN (2012), 
trataremos também de aspectos teóricos desenvolvidos por Eleazar Meletínski e Vladimir Propp, na 
tentativa de embasar as ideias levantadas pelos autores supracitados.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Visto que se trata de uma pesquisa que se encontra em fase inicial não é possível, no 
momento, apresentar aspectos conclusivos acerca do tema. Espera-se, no entanto, que algumas 
questões já possam, na ocasião do congresso, estar delineadas de forma mais satisfatória.
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A MELANCOLIA NA CONSTRUÇÃO DOS NARRADORES 
DE CAIO FERNANDO ABREU E HARUKI MURAKAMI 

Antonio Marcos Bueno da Silva JUNIOR 
 UNESP/Assis1

RESUMO

A melancolia é uma forma de sofrimento conhecida desde a antiguidade e que atinge o 
homem na contemporaneidade, fazendo com que o mesmo reflita sobre a sua própria 
posição no mundo. É um sofrimento que torna as pessoas apáticas e incapazes de tomar 
ações por terem perdido algo durante seu processo de formação. Para Vladimir Safatle, 
a melancolia atinge as pessoas não apenas no individual, mas também no coletivo. O 
presente trabalho propõe-se a analisar, sob a ótica da melancolia, a construção dos 
narradores em uma crônica do livro Pequenas Epifanias (2014), de Caio Fernando Abreu 
(1948-1996), propondo uma aproximação com o narrador da obra Após o anoitecer (2009, 
tradução de Lica Hashimoto) de Haruki Murakami (1949). Tanto os narradores de Caio, 
como o narrador de Murakami, revelam a melancolia como sensação comum a vivência das 
pessoas em grandes cidades, o que faz com que possamos pensar sobre um movimento 
melancólico que tem regido nossas sociedades e a nossa relação com o mundo. 

Palavras-chave: Caio Fernando Abreu. Haruki Murakami. Foco narrativo. Crônica. 
Literatura Comparada 5. 

ABSTRACT

Melancholy is a form of suffering known from antiquity that reaches man in the 
contemporary, causing it to reflect on his own position in the world. It is a suffering that 
makes people apathetic and unable to take action because they have lost something during 
their growing process. For Vladimir Safatle, melancholy affects people not only in the 
individual, but also in the collective. The present work proposes to analyze from the point 
of view of melancholy the construction of the narrators in a chronicle of the book Pequenas 
Epifanias (2014), by Caio Fernando Abreu (1948-1996), proposing an approximation 
with the narrator of the work After dark (2009, by Lica Hashimoto) by Haruki Murakami 
(1949-). Both the narrators of Caio and the narrator of Murakami reveals melancholy as a 

1  Graduado em Letras (Português/Japonês) pela UNESP/Assis. Atualmente é professor de Japonês e de Literatura Brasileira 
no Colégio Marupiara (SP). E-mail: ambueno@marupiara.net 
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common sensation of people living in big cities, which makes us think about a melancholic 
movement that has ruled our societies and our relationship with the world.

Keywords: Caio Fernando Abreu. Haruki Murakami. Narrative focus. Chronic . Comparative 
Literature. 

1. INTRODUÇÃO

Partindo dos pressupostos da Literatura Comparada, o presente trabalho visa criar uma 
aproximação, sobre a ótica da melancolia, entre os narradores de uma crônica do livro Pequenas 
Epifanias (2014) do escritor gaúcho Caio Fernando Abreu (1948-1996), com o narrador do romance 
Após o anoitecer (2009, tradução de Lica Hashimoto) do autor japonês Haruki Murakami. A escolha 
por autores contemporâneos mostra uma mesma perspectiva dentro do processo criativo, o que 
não cria uma grande diferença entre os gêneros literários em questão.  

Caio F, como gostava de assinar, viveu como andarilho entre cidades brasileiras e europeias. 
Entre idas e vindas, Lima e Silva (2016, p 13) ao estudar as suas correspondências compreende que 
inicialmente havia satisfação nesse processo, porém:

Aos poucos isso é substituído por desinteresse, solidão, às vezes desespero, o que não se restringe à 
sua relação com a capital gaúcha. Seja a pequena Santiago, a promissora Porto Alegre, a grande São 
Paulo ou a exuberante Londres, todas, de um jeito ou de outro, acabam por sufoca-lo (...).  

Essas características listadas por Lima e Silva (2016) revelam, a nosso ver, os traços principais 
que levam Caio F. a construir narradores em suas crônicas que revelam lados melancólicos. 

A melancolia, portanto, se mostra como uma sensação, física ou psíquica, de apatia, de 
inação, em relação a um objeto perdido. Objeto, não apenas material, mas também objetos que se 
constituem no campo das emoções e que se perdem durante o processo de formação do próprio 
sujeito (SAFATLE, 2015). Esse processo de entendimento da melancolia se mostra como uma fixação 
vinculada a uma situação que expõe o sentimento em relação ao objeto perdido o que pode se 
constituir no sujeito como a paralisia, a apatia, a tristeza profunda, a agressividade, a falta de 
interesse, etc. Características que tem conexão com a vivência do homem na contemporaneidade.

Traços, esses, que acreditamos que também fazem parte do processo criativo dos narradores 
do autor japonês Haruki Murakami (1949-). Para Silva Junior e Souza (2013): “podemos dizer que 
o estilo de Haruki seria uma mescla do surrealismo a situações cotidianas que envolvem o leitor 
e o levam a refletir sobre sua própria condição no mundo contemporâneo”. Características que 
ajudam a criar uma lacuna para que haja ação e questionamentos. Tais características fazem com 
que possamos criar a relação de aproximação entre os textos dos dois escritores. 

2. ANÁLISE 

Batella (2007, p.21) entende o gênero crônica como “narrativas resultantes de propósitos 
informais, variando entre comentário sobre fatos recentes, resgate de lembranças do passado, 
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escrita do dia após dia, até a desordenada descrição ou notícia íntima. ” Para o cronista, é necessário 
um olhar atento às questões que perpassam ao seu redor.  Pires (2008, p. 20) entende que “o olhar 
atento do cronista apreende justamente detalhes que passam despercebidos pela mentalidade 
comum”.  Dadas essas definições, podemos compreender mais claramente o lugar de revelação 
que as crônicas de Caio F ocupam. Para o presente trabalho escolhemos uma crônica para análise: 
“Pequenas Epifanias”2. 

Em “Pequenas Epifanias”, o narrador descreve o encontro com uma pessoa, encontro que 
se mostra como “uma possibilidade de amor” (ABREU, 2014, p. 23). Partindo desse encontro o 
narrador descreve o comum jogo de sedução que conduz os encontros amorosos. Mas após alguns 
dias o narrador desiste dessa possibilidade de amor, e, partindo dessa decisão, dialogando com um 
amigo compreende as pequenas epifanias que surgem como “jóias encravadas no dia a dia” (ABREU, 
2014, p. 25). Nesse processo de compreender esse encontro como uma revelação de um simples 
fato cotidiano, o narrador descreve a sua vida como “opaca” e a memória “macia” que “tem me 
alimentado nestes dias seguintes de ausência e fome” (ABREU, 2014, p. 25). Após a compreensão de 
que as possibilidades de amar se mostram de formas simples no cotidiano, o narrador diz (ABREU, 
2014, p. 25):

Curvo a cabeça, agradecido. E se estendo a mão, no meio da poeira de dentro de mim, posso tocar 
também em outra coisa. Essa pequena epifania. Com corpo e face. Que reponho devagar, traço a traço, 
quando estou só e tenho medo. Sorrio, então. E quase paro de sentir fome. (grifo nosso) 

Observando os trechos grifados, podemos notar mais características que constituem a 
melancolia na criação desse narrador. O próprio medo, as questões internas, se revelam como 
características da inação do narrador diante da perda dessa possibilidade de amor, inação relacionada 
com a própria insegurança. 

Em Após o anoitecer, encontramos uma trama centrada em duas irmãs: Mari, a irmã mais 
nova, estudante de Mandarim que vaga pela noite matando o tempo, e Eri, uma jovem modelo 
que abre mão da fama e decide entrar em sono profundo. A obra é alternada entre as ações de 
Mari que se depara com um rapaz, Takahashi, que havia conhecido anos atrás. E por intermédio 
de Takahashi, adentra a madrugada em uma série de encontros notívagos, Eri permanece em seu 
quarto aprofundando-se cada vez mais no mundo dos sonhos. 

O narrador assume uma postura onisciente, ora discreta quanto aos detalhes, ora incisiva, ao 
modo de câmera, centrada nas personagens e nos tempo-espaços em que elas se situam, produzindo 
uma perspectiva cinematográfica. Silva Junior (2015) entende o narrador desse romance como 
“onisciente-câmera”. Esse recurso faz com que adentremos os conteúdos da narrativa e façamos 
parte disso, como podemos observar no seguinte trecho:

Quando nos damos conta, estamos de volta ao quarto de Eri. Não há ninguém na cama. Olhamos 
para a TV e nela vemos apenas uma tempestade de areia. Ouvimos o barulho de suas areias revoltas 
pelo vento. Ficamos observando essa tempestade, sem nenhum objetivo. O quarto vai escurecendo 
gradativamente e rápido perde a luz. A tempestade de areia desaparece. A mais completa escuridão 
se aproxima. (MURAKAMI, p.120, 2010)

2  Primeira crônica que também dá nome ao livro. O livro contém as crônicas que Caio F escrevera para o jornal O Estado de 
São Paulo entre os anos 80 e começo dos anos 90. 
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Pensando nos aspectos da melancolia já listados podemos observá-los na construção desse 
narrador onisciente-câmera que revela, por exemplo, na construção da personagem Eri seus aspectos 
melancólicos, pois a mesma abre mão de sua carreira e do sucesso para permanecer dormindo. 
O que gera uma metáfora que acreditamos revelar a melancolia que rege a vivência no mundo 
contemporâneo em grandes cidades. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho tem como objetivo, mesmo que ainda de forma introdutória, analisar 
a voz narrativa em uma crônica de Caio Fernando Abreu e no romance Após o anoitecer de Haruki 
Murakami, pois em ambos é o narrador melancólico quem liga as respectivas estruturas narrativas. 

A aproximação entre os autores se deu, neste primeiro momento, não apenas sobre a ação 
da análise literária, mas principalmente por meio da definição de melancolia, pautada nos estudos 
de Vladimir Saflate (2015), revelando que tanto o narrador de Caio, como o narrador onisciente-
câmera de Murakami se mostram melancólicos e revelam essa sensação, por meio da organização 
do múltiplo que encaramos no mundo contemporâneo. O que gera a ausência de questões 
sentimentais que levam a melancolia no âmbito do coletivo. Acerca desta organização do múltiplo é 
o que Auerbach (2004, p.494, grifo nosso) define como:

Realizar incessantemente um processo de formulação e de interpretação, cujo objeto somos nós 
mesmos: a nossa vida, com passado, presente e futuro; o meio que nos rodeia; o mundo em que 
vivemos; tudo isso tentamos incessantemente interpretar e ordenar, de tal forma que ganhe para nós 
uma forma de conjunto, a qual, evidentemente, segundo sejamos obrigados, inclinados e capazes 
de assimilar novas experiências que se nos apresentam, modifica-se constantemente de forma mais 
rápida ou mais lenta, mais ou menos radical. 

 Partindo desse pressuposto, podemos entender a aproximação entre as obras desses 
autores, por meio de seus  narradores, a discussão dessas temáticas e  do nosso lugar no mundo. 
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A LITERATURA DE HARUKI MURAKAMI: 
PERCURSOS E REVELAÇÕES

 Cacio José FERREIRA 
Ufam1

RESUMO

O objetivo desta comunicação é discutir o ir e vir nos discursos-mundos em relação à 
Haruki Murakami, à tradução, à escritura e aos diversos e variados diálogos peculiares aos 
estudos literários, que se espraiam pelos territórios murakamianos. A discussão perpassará 
por diversos trabalhos em prosa do escritor japonês. Em Ouça a canção do vento e Pinball, 
1973, por exemplo, o escritor já delineia seus primeiros movimentos literários destacando 
a tristeza como simulacro da narrativa. Por conseguinte, será contextualizado o universo 
criativo de Haruki Murakami sob a perspectiva de especificidades dos discursos de suas 
obras, buscando identificar traços relativos à escritura e aos múltiplos diálogos de tempo 
e espaço significativos que se estabelecem no terreno da criação e da intertextualidade, a 
fim de, por meio do estudo aprofundado e do desvelamento da escrita literária, perceber 
os discursos e os caminhos fundantes do território literário de Murakami e sua conexão 
com o universo japonês e/ou fora dele.

Palavras-chave: Haruki Murakami. Narrativas. (Inter)textualidades. Escritor. Literatura 
Japonesa.

ABSTRACT

The purpose of this communication is to discuss the emergence and the current in world 
discourses concerning Haruki Murakami, translation, writing and the various and varied 
dialogues peculiar to the literary studies that spread through the territories of Murakami. 
The discussion will go through several prose works of the Japanese writer. In Listening to 
the Song of the Wind and Pinball, 1973, for example, the writer has already delineated his 
first literary movements highlighting sadness as a simulacrum of the narrative. Therefore, 
the creative universe of Haruki Murakami will be contextualized from the perspective of 
the specificities of the discourses of his works, seeking to identify traces related to writing 
and the multiple dialogues of time and space that are established in the field of creation 

1 Professor da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Mestre em Literatura, e-mail: caciosan@hotmail.com 
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and intertextuality, through deep study and unraveling literary writing, to perceive the 
discourses and founding ways of the literary territory of Murakami and its connection with 
the Japanese universe and / or outside it.

Keywords: Haruki Murakami. Narratives Textualities. Writer. Japanese Literature. 

INTRODUÇÃO

Difundida desde a década de 80 do século XX, a prosa ficcional de Haruki Murakami se 
apropria de elementos pós-modernos, integrando-se às múltiplas textualidades em que se desdobra 
o leito literário. Em suas obras, a construção da realidade é elaborada a partir da dupla engrenagem 
que emerge do inconsciente de seus personagens. Por esse modus operandi, em sua prosa poética, 
o matiz da palavra, por exemplo, não apresenta a nitidez da cor que revela o mundo, mas acaba por 
destacar e imprimir uma força que se instala na trama. A consciência do real só será notada após 
se percorrer os caminhos duplos tecidos por Murakami, especialmente sob a descentralização do 
espaço, sempre de forma ordenada. Nesse sentido, “a narrativa é um objeto compacto e inextrincável, 
todos os seus fios se entrelaçam entre si e cada um reflete inúmeros outros” (LINS, 1976, p. 63). 

A escrita de Murakami se configura como uma lupa que aumenta a visão do real, 
aportando detalhes periféricos não contemplados pelo olhar comum. Em seguida, são lançados na 
transformadora e inventiva força do fazer literário, a qual conduz e move o universo da escritura – 
afinal, são a palavra e o seu tempo: a voz que esclarece, humaniza o inconsciente e conecta emoções, 
não simplesmente pela temática que se apresenta ou resguarda, mas principalmente pelo alcance 
da linguagem, que se desloca para as fronteiras do espaço da narrativa e se firma enquanto discurso 
literário. “Não é a imagem do homem em si que é característica, mas justamente a imagem de sua 
linguagem. Mas para que essa linguagem se torne precisamente uma imagem de arte literária, deve 
se tornar discurso das bocas que falam, unir-se à imagem do sujeito que fala” (BAKHTIN, 2002, 
p. 138). Esse reconhecimento das vozes nos textos autoriza a contraposição e, partindo dela, a 
mediação.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Preocupado com a mediação e a escrita, o escritor contesta e rompe normas, constituindo 
no solo literário a confluência harmônica de ação, personagens, o ir e vir, instituindo, desse modo, 
o caráter de um determinado setor da sociedade. E o setor social destacado por Murakami é o 
periférico. Parte da borda para o centro, ou seja, prioriza os detalhes, que passam despercebidos 
a um olhar mais desatento. As palavras aparentemente “soltas” vão equilibrando-se na narrativa e 
se tornam literárias, convergindo-se em tempo e espaço, não aceitando a imposição de uma única 
verdade, mas conduzindo o texto ao enquadramento do mundo sob múltiplos pontos de vista. Nessa 
perspectiva, a refração da literatura de Murakami é tomada pela consciência da força da palavra, 
pressupondo contornos descritivos como uma espécie de invólucro de segredos. Assim, fissuras são 
abertas na narrativa murakamiana, cujos rompantes imagéticos direcionam e constroem uma nova 
possibilidade para a engrenagem do texto. Ou simplesmente iluminam o cenário que circunda o 
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personagem. Eclode, na recente criação, a partir do inconsciente, o vislumbre interior que explora o 
derredor. O objetivo desta comunicação é justamente a revelação dos discursos-mundos em relação 
à Haruki Murakami, à tradução, à escritura e aos diversos e variados diálogos peculiares aos estudos 
literários, que se espraiam pelos territórios murakamianos. A discussão perpassará todo o trabalho 
em prosa do escritor japonês. Em Ouça a canção do vento e Pinball, 1973, por exemplo, o escritor 
já delineia seus primeiros movimentos literários destacando a tristeza como simulacro da narrativa. 

Por conseguinte, será contextualizado o universo criativo de Haruki Murakami sob a 
perspectiva de especificidades dos discursos de suas obras, buscando identificar traços relativos à 
escritura e aos múltiplos diálogos de tempo e espaço significativos que se estabelecem no terreno 
da criação e da intertextualidade, a fim de, por meio do estudo aprofundado e do desvelamento da 
escrita literária, perceber os discursos e os caminhos fundantes do território literário de Murakami e 
sua conexão com o universo japonês e/ou fora dele. Além disso, a comunicação permitirá distinguir 
e analisar, no movimento das tramas murakamianas, os percursos de algumas personagens, bem 
como apontar a consequência de tais movimentos no mundo literário.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Portanto, será possível ainda identificar as interfaces e fronteiras que se esboçam entre a 
criação e os estudos críticos dentro e fora do Japão, localizando na obra de Murakami os indícios 
referentes às ideias propostas. Nesse caminho da palavra, “o mundo fala ao homem e, para 
compreender essa linguagem, basta-lhe conhecer os mitos e decifrar os símbolos (...) em última 
análise, o mundo se revela enquanto linguagem” (ELIADE, 2007, p. 125). Seguindo tal pensamento, a 
criação murakamiana referencia-se nessa busca, a qual, na literatura, não declina do espanto diante 
do maravilhoso mundo da palavra poética, “transgredindo um espaço selado, abarco e aceito, à 
reveladora claridade desse relâmpago regirante que rompe – unindo-o em seguida – o véu das 
coisas” (LINS, 1973, p. 381).  Nesse viés, corrobora, ainda, o personagem Tengo, de 1Q84, ao afirmar 
que “ao alterar a ordem das palavras, as imagens tornavam-se mais nítidas. E o ritmo também 
se tornou mais preciso” (MURAKAMI, 2013, p. 74). Ou seja, o universo antes fragmentado, passa 
a ser revelado. A desestabilização e simulacros dos espaços instituídos nos romances afluem na 
concretude das ações e na clareza dos cenários e percursos. 

A partir dessas reflexões, a comunicação representará, portanto, uma parte valiosa dos 
estudos literários japoneses explorando com tenacidade a obra de Murakami. A geometria, a rigidez 
compositiva, em meio a uma autonomia espacial da linguagem, elabora um cenário semelhante 
ao do campo da matemática, no qual “o que não se pode provar não possui sentido, mas, uma vez 
que se prove esse algo, os mistérios do mundo passam a caber na palma da mão, como uma ostra” 
(MURAKAMI, 2012, p.389).
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A OBRA CAÇANDO CARNEIROS: UMA ANÁLISE DO 
ROMANCE SOB A ÓTICA DA LITERATURA FANTÁSTICA

Jone BRAGA DE MOURA 
Universidade Federal do Amazonas1

RESUMO

Este trabalho visa classificar o romance “Caçando Carneiros”, de Haruki Murakami, 
como uma obra do gênero fantástico, tendo como principal referencial o teórico Tzvetan 
Todorov, que apresenta requisitos para a classificação do gênero fantástico no seu livro 
“Introdução à Literatura Fantástica” (2010). A metodologia utilizada para a referida 
pesquisa constitui-se de cunho bibliográfico, com leituras reflexivas de artigos e livros 
que tratam do fantástico na obra, tais como de Sambuichi (2006) e de Nagae (2008) 
respectivamente. Posteriormente, foi realizada a análise de quais características devem 
estar presentes numa obra para classificá-la como pertencente ao gênero fantástico, 
sob a égide dos preceitos de Todorov. Como resultados, a obra analisada apresenta tais 
características, como presença da hesitação, tanto no leitor quanto nas personagens, 
do “Eu” e “TU”. Além disso, para uma obra pertencer a esse gênero, poesia ou alegoria 
não devem estar presentes na obra. Assim, pode-se notar o fator sobrenatural presente 
e grandes momentos de hesitação como no encontro com o homem carneiro, com a 
menina das orelhas especiais, seu amigo Rato e o próprio carneiro. Tal pesquisa possui um 
grau de importância para os estudos e para as pesquisas na área da literatura japonesa, 
pois a riqueza da obra abre várias possibilidades de análise, estabelecendo processos de 
desconstrução e apresentação de novas teorias.

Palavras-chave: literatura japonesa. literatura fantástica. caçando carneiros. hesitação do 
personagem. hesitação do leitor.

ABSTRACT

This work aims to classify the novel “A Wild Sheep Chase” by Haruki Murakami as a work of 

1  Graduando em Letras Língua e Literatura Japonesa pela Universidade Federal do Amazonas, é pesquisador da área de 
literatura japonesa tendo como foco obras do célebre autor Haruki Murakami e-mail. joneufam@gmail.com sob a orientação da 
Professora Msc Linda Midori Tsuji Nishikido.
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the fantastic genre, having as main theoretical reference Tzvetan Todorov, which presents 
requirements for the classification of the fantastic genre in his book “Introduction to 
Fantastic Literature” (2010). The methodology used for this research is a bibliographical 
one, with reflective readings of articles and books dealing with the fantastic in the work, 
such as Sambuichi (2006) and Nagae (2008) respectively. Subsequently, the analysis of 
what characteristics must be present in a work to classify it as belonging to the fantasy 
genre under the aegis of Todorov’s precepts was performed. As results, the analyzed 
work presents characteristics as presence of the hesitation, both in the reader and in the 
personages, of the I and YOU. In addition, to be of the genre fantastic, the genre poetry or 
allegory should not be present in the work. Thus, one can notice the present supernatural 
factor and great moments of hesitation as in the meeting with the ram man, the special-
eyed girl, his friend Rato, and the ram himself. Such research has a degree of importance 
for studies and research in the field of Japanese literature, since the richness of the work 
opens several possibilities of analysis, establishing processes of deconstruction and 
presentation of new theories.

Keywords: Japanese literature. Fantastic literature. Hunting sheep. Hesitation of the 
character. Hesitation of the reader. 

1. INTRODUÇÃO

A obra “Caçando Carneiros” de Haruki Murakami apresenta oito capítulos, cujo, personagem 
principal é também o narrador, inominado, aliás, todos os personagens não apresentam nomes 
próprios, geralmente possuem cognomes, tais como “homem carneiro”, “amigo rato”, a “menina 
das orelhas escondidas” etc., inclusive o gato de estimação ganha o apelido de “sardinha”. O 
personagem principal se apresenta como um homem completamente desinteressado em levar uma 
vida enquadrada nas convenções e princípios tradicionais da sociedade japonesa, ou seja: estudo, 
trabalho e família. (MURAKAMI, 2001) 

Este trabalho se propõe a analisar a estrutura da narrativa do romance “Caçando Carneiros”, 
de Haruki Murakami, através da forma pela qual apresenta seus eventos. Tal olhar encontra base 
na metodologia defendida por Tzvetan Todorov, apresentado em seu livro “Introdução à Literatura 
Fantástica” (2010), que norteia requisitos para que um texto possa ser classificado como pertencente 
ao gênero fantástico, estranho, maravilhoso e suas outras interações, bem como o efeito provocado 
por ele junto ao leitor e a personagem. Como outros pesquisadores já analisaram a obra “Caçando 
Carneiros” como Sambuichi (2006) com foco na simbologia de números e Nagae (2008),  que discorre 
sobre a origem mitológica do carneiro, de ambas tomamos os pontos importantes, com o fulcro de 
afirmar aquilo que está sendo pesquisado.

Ao se tratar de Literatura Fantástica é necessário explanar que Todorov a apresenta como 
um gênero da literatura, onde vários acontecimentos da narrativa criam uma sensação de dúvida, 
tanto no leitor, quanto na personagem, se de fato aquilo que ora é narrado pode ser considerado 
como acontecido no mundo real ou em um mundo imaginário. A presença de personagens como 
vampiros, lobisomens ou outras criaturas sobrenaturais podem aparecer, o tempo pode correr de 
maneira inconstante de modo a criar uma incerteza de quando é o presente, o futuro e o passado 
ou apenas quando acontecimentos irreais ou absurdos ocorrem. 
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Dentre os diversos personagens dentro da narrativa foram escolhidos apenas alguns para 
analisar a presença da influência fantástica dentro da obra “Caçando Carneiros” sendo: o “homem 
carneiro”, a “menina das orelhas especiais”, o “amigo rato” e o próprio “carneiro”, tais análises serão 
realizadas no decorrer deste trabalho, ressaltando o grau de importância dentro da narrativa e a 
interação da personagem principal, com os acontecimentos sobrenaturais.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

As características pertencentes ao gênero fantástico na obra “Caçando Carneiros” são: o 
“homem carneiro”, que se destaca na obra pelas suas características fantásticas que se apresentam 
no aspecto físico do personagem, como uma criatura metade homem e metade carneiro, revestido 
da cabeça aos pés com uma pele de carneiro; sua vestimenta que se ajusta ao seu corpo, à pele na 
região dos braços e pernas costurados posteriormente a do corpo; existe uma espécie de capuz que 
lhe cobre o rosto e envolve toda a sua cabeça, e um par de chifres que parecem nascer de dentro do 
crânio com um aspecto de sempre estarem ali. O contato da personagem principal com o “homem 
carneiro” ocorre no último capítulo da obra, em uma cabana os dois travam uma conversa, onde ele 
descobre o que aconteceu com seu “amigo rato” que cometeu suicídio e também o objetivo da sua 
jornada em busca de um carneiro que possui poderes especiais, sendo um carneiro específico com 
uma espécie de desenho nas costas. 

A jovem com orelhas especiais é mais um elemento fantástico dentro da obra, a mesma 
desaparece repentinamente quando chega ao topo da montanha, pois acredita que a sua missão 
estaria cumprida, ou seja, ajudar o protagonista a encontrar o “homem carneiro”. A jovem com belas 
orelhas especiais possuía uma espécie de sexto sentido e ajuda a personagem principal a encontrar 
o caminho até a cabana onde encontraria o “homem carneiro”. O encontro com a “menina das 
orelhas especiais” ocorreu de maneira repentina, mas representou um divisor de águas na vida da 
personagem que havia saído a pouco tempo de um casamento, e encontrou nos braços da jovem a 
possibilidade de recomeço,  aproveitando cada momento como se fosse o último. 

Outro elemento de cunho fantástico é o “amigo rato” que passa a narrativa inteira viajando e 
sempre mudando de endereço, não se podendo afirmar ao certo se ele é um ser humano do mundo 
real ou imaginário, tendo em vista que o único contato com o protagonista é através de cartas, 
desta forma as cartas se tornam pistas para ajudar o protagonista a encontrar o carneiro que possui 
poderes especiais. O encontro com o “amigo Rato” ou pelo menos o que parecia ser um pouco dele 
ocorre quando a protagonista conversa com o “homem carneiro” que responde, que o carneiro 
com poderes especiais havia entrado no corpo do “amigo Rato”, e para acabar com essa espécie de 
maldição o mesmo tirou a sua vida ainda com o espírito do carneiro dentro de seu corpo. 

Último elemento especial analisado na obra é o próprio carneiro, pois se encontra carregado 
de mistério e até mesmo de coincidências. O carneiro possui poderes especiais, ele ajudado um 
homem que estava muito doente a construir um verdadeiro império, esse senhor  acreditava que 
foi acometido por uma doença logo após a saída do espírito do carneiro do seu corpo, é ele que 
obriga a personagem principal a realizar uma busca incessante por este carneiro. Entretanto, mesmo 
encontrando o carneiro no final da narrativa, o chefe da poderosa organização acaba falecendo.

Nagae (2008) corrobora com esta pesquisa ao afirmar que o carneiro possui um espírito de 
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origem mongol, referindo-se a esse espírito como uma criatura que possui o poder de se incorporar 
nas pessoas e lhe conferir poderes especiais, semelhante com o que ocorre em “Caçando Carneiros”, 
ou seja, o espírito do carneiro criado por Haruki Murakami pode ter essa base como pano de fundo. 
A história inicia na China com o Doutor Carneiro, sendo o primeiro a ser possuído pelo referido 
espírito, trazendo-o ao Japão; após ele abandonar o seu corpo, se apossa do chefe da organização e 
faz dele um homem rico e poderoso, tendo como último hospedeiro o rato, que compreende de fato 
os poderes do espírito do carneiro e aguarda um momento ideal, o espírito do carneiro adormece 
e o rato acaba tirando a própria vida antes que o mesmo tivesse tempo de deixar o seu corpo, 
conforme trecho a seguir:

O carneiro com a marca da estrela é que representa o espírito de origem mongol, conquistadora, possui 
o poder misterioso de incorporar nas pessoas e lhes conferir poderes surpreendentes de sucesso em 
“Caçando Carneiros.” Ao perder a pureza de espírito, o Dr. Carneiro incorporou esse animal quando 
esteve na China e levou-o consigo ao Japão na época em que desenvolveu a ovinocultura no norte do 
país. Rato, com sua fraqueza e covardia, recupera a dignidade deixando-se dominar pelo carneiro e 
tirando a própria vida para recusar a sucessão do poder dominador. NAGAE (2008).

Em atenção às afirmações de Sambuichi2 (2006, informação pessoal), que apresenta 
sua pesquisa relacionando os números dentro da obra “Caçando Carneiro”, colabora para uma 
interpretação de maneira simbólica, ficando perceptível que a ocorrência de cada número demonstra 
um aspecto da vida do protagonista. Outrossim, existem anacronismos com o objetivo de sustentar 
a obra do início ao fim, seja com momentos de hesitação, seja com determinados acontecimentos 
sobrenaturais por vezes em grande ou baixa escala. Os números têm como função criar uma ordem 
cronológica para os acontecimentos, que nem sempre é seguida fielmente. 

Outra possibilidade seria o uso dos números para o personagem se situar dentro dos mundos 
reais e imaginários, e também conseguir solucionar os enigmas apresentados tanto pelo secretário da 
organização quanto pelas informações repassadas pelo “Doutor Carneiro”, para encontrar o “Homem 
Carneiro”. Mesmo com o auxílio de outros personagens como a “menina das orelhas com poderes 
especiais” e seu “amigo Rato”, o personagem principal se confunde em determinados momentos se 
aquilo que está acontecendo é real ou imaginário, essa passagem de fato ocorre fazendo com que 
a obra “Caçando Carneiros” possa ser considerada  pertencente ao gênero fantástico, pois quando 
ocorrem situações sobrenaturais, o personagem principal possui certo estranhamento em relação 
aos acontecimentos, tais fatos podem ser constatados em trecho a seguir:

Nos eventos ocorridos em nossa história, existe uma correspondência correta, tornando a nossa 
realidade o pano de fundo da mirabolante ficção Murakami. Faz com que os seus personagens circulem 
em nosso mundo como se pudessem existir de fato. E à medida que eventos inexplicáveis começam a 
acontecer, esse contraste com o real acaba por provocar o estranhamento com a própria realidade 
que julgamos ser a nossa, provocando o efeito “fantástico”. Os números das datações seriam, 
portanto, parte dos elos entre a ficção e a realidade, além de situar o tempo da própria obra para que 
as anacronias possam ser utilizadas como estratégia narrativa. (SAMBUICHI, 2006, p. 11, grifo nosso)

2 SAMBUICHI, Ernesto Atsushi. Os números em Htsuji o Meguru Booken. (Monografia de Conclusão de Curso). Brasília: UnB, 
2006. Arquivo pessoal recebida via cópia impressa, em 11 set. 2017.
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As principais personagens presentes na obra “Caçando Carneiros”, de Haruki Murakami levam 
a definição da obra como pertencente ao gênero fantástico, devido a presença do sobrenatural, 
a mudança de ordem entre mundo real e imaginário, afirmam as características estabelecidas 
por Tzvedan Todorov, como hesitação no leitor, hesitação no personagem, a relação do eu e tu e 
não considerar a obra pertencente ao gênero de poesia ou alegoria. Entre as outras situações de 
hesitação na obra, estão ainda, o encontro e a conversa com o “homem carneiro”, a estranha relação 
do protagonista com uma “menina de belas orelhas” com um aguçado sexto sentido, um “amigo 
rato” que lhe envia uma foto com uma porção de carneiros e pede que a publique em seu local 
de trabalho e o próprio carneiro que possui poderes especiais e acaba fazendo com que ele perca 
seu “amigo rato”, fazendo também, com que o chefe de uma poderosa organização tenha o desejo 
o encontrar visando a cura de uma grave doença que o mesmo possui no momento. Na obra é 
confrontado o universo fantástico em paralelo com a realidade que é subitamente apresentada em 
meio ao rígido cotidiano das grandes metrópoles japonesas. O livro tem a ação ambientada no final 
dos anos setenta na cidade de “Tokyo”, e também na distante região gelada de “Hokkaido”, ao norte 
do Japão, local isolado e inóspito, tradicional pela criação de carneiros.

Portanto, baseado nas pesquisas realizadas pode-se afirmar que a obra “Caçando Carneiros” 
de Haruki Murakami é considerada pertencente ao gênero fantástico a partir dos pressupostos 
apresentados por Tzvetan Todorov em seu livro “Introdução a Literatura Fantástica”, tendo em vista 
as diversas interações existentes entre a personagem principal e as outras personagens como o 
“homem carneiro”, “a menina das orelhas especiais”, o “amigo rato” e o próprio carneiro que possui 
poderes especiais, ressaltando que o fantástico presente na obra tem essa capacidade de deixar o 
leitor sempre com dúvidas, isto é, se a história, de fato, foi real ou imaginária.
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NATSUME SOSEKI: UMA ANÁLISE DO FANTÁSTICO NO 
CONTO SONHOS DE DEZ NOITES ( YUME JUYA, 1908)  

Mariana S. RIO
 IFCS/UFRJ1

RESUMO

O presente trabalho visa construir uma análise introdutória do que é o fantástico na 
literatura japonesa moderna, a partir da coletânea de contos “Sonhos de dez Noites” 
(Yume Juya) do escritor japonês Natsume Sôseki (1867-1916), publicado em 1908. Como 
base teórico-metodológica, usaremos o conceito de literatura fantástica do filósofo e 
linguísta búlgaro Tzvetan Todorov no cotejamento de passagens, sobretudo, as referentes 
a segunda e sétima noites, presentes na obra supracitada, por tratar de símbolos comuns 
às obras do gênero fantástico. 

Palavras-chave: crítica literária. Natsume Sôseki. fantástico. Meiji. literatura

ABSTRACT

The present work aims to build an introductory analysis of what is fantastic in modern 
Japanese literature, from the collection of short stories “Dreams of Ten Nights” (Yume Juya) 
by the Japanese writer Natsume Soseki (1867-1916), published in 1908. As theoretical-
methodological basis, we will use the concept of fantastic literature of the Bulgarian 
philosopher and linguist Tzvetan Todorov in the comparison of passages, especially those 
referring to the second and seventh nights, present in the above-mentioned anthology, 
because they are symbols common to works of the fantasy genre.

Keywords: literary criticism. Natsume Soseki. fantastic. Meiji. literature

1. INTRODUÇÃO

Fantasia e fantástico são termos polissêmicos. A origem desses conceitos remete a diversas 
formas primitivas da expressão humana, dos mitos e lendas, à grandes sagas heróicas, esses termos 

1 Graduanda em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Áreas de interesse: Período Meiji e Literatura 
Japonesa Moderna (1868-1912). E-mail: mariana.s.rio@gmail.com
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abrangem o surrealismo, o sexo e sexualidade, tradições folclóricas, fantasias da vida cotidiana, 
utopias e infinitos outros temas. A literatura sem dúvida, foi a expressão artística que mais soube se 
apropriar desses termos criando assim, um gênero ou um modo literário específico (GALLAGHER, 
2009). 

De acordo com Todorov (2004), a essência do fantástico na literatura consiste no aparecimento, 
em nosso mundo, de um acontecimento que não pode ser explicado pelas leis racionais, como 
pressupõem-se, a isto, o autor define como vacilação (Todorov, 2004: 31). Concordamos com 
Todorov, pois para este o sobrenatural é a incerteza diante de algo que não possui uma explicação 
racional e cria no leitor uma hesitação e uma necessidade de enfrentamento do real e do irreal. Por 
sua vez, quando pensamos em elementos fantásticos na literatura não ocidental, é fundamental 
compreender que seu desenvolvimento até o século XX não seguiu as mesmas regras que no 
Ocidente, já que sua trajetória possui um ritmo diferente. Afinal, é paradoxal a não adequação, de 
saída, da produção cultural japonesa na designação “ficção” (OLIVEIRA, 2017).

As diferenciações narrativas entre o real e o irreal no Oriente, não devem ser pensadas de 
acordo com um contexto histórico local específico. As noções de fantástico, estranho e maravilhoso 
são diferentes para cada povo e cultura. Tratando-se de Japão, a necessidade de compressão 
dos elementos particulares de sua cultura e período históricos são fundamentais devido o 
desenvolvimento diferenciado mesmo da produção literária em relação ao Ocidente: pois, se 
operam mudanças interpretativas quando levamos em conta a particularidade da psique japonesa 
moderna. Sonhos de Dez Noites (Yume Juya, 1908), do escritor japonês Natsume Soseki publicado em 
1908, foi uma coletânea estruturada em formato de contos, marcados por uma linguagem onírica, 
romântica, surreal, mística e fantástica. A diferenciação entre o pensamento japonês e  o ocidental, 
é propositadamente demarcada pelo autor na obra que constrói narrativas, principalmente, no 
sétimo conto, em que ironiza a grande discussão do período Meiji (1868-1912), acerca do debate 
entre aqueles pró-modernização e aqueles defensores da manutenção da identidade tradicional 
japonesa. 

Se usarmos os pressupostos teóricos pensados por Todorov, Sonhos de Dez Noites, seria um 
exemplo de literatura fantástica tradicional, devido a hesitação e incerteza que suas personagens 
demonstram ao lidarem com os fenômenos apresentados. Levando em conta a relação japonesa com 
o fantástico, a forte discussão política do momento histórico Meiji sobre a vida cotidiana presente 
na obra, cria-se uma problemática relacionada à hierarquização do moderno e do tradicional.  O 
contexto histórico que a obra está inserida é de completa transformação política e social, pois o Japão 
Meiji (1868-1911) é marcado por rupturas profundas que mudaram estruturas simbólicas como as 
esferas econômica e política e foi carregado de embates sobre o caráter nacional que produziram 
estranheza e encantamento na esfera da coisa pública. Natsume Soseki é um dos escritores chaves 
desse período, oriundo de uma família pobre, o autor nasceu em 1867 em Edo (tendo vivido boa 
parte do período de transição); formou-se em literatura inglesa, e em meados de 1900 foi estudar na 
Inglaterra. Segundo AFONSO (2011), Natsume Soseki estudou em sua infância clássicos da literatura 
chinesa, tendo inclusive produzido poemas em chinês. Também estudou haicai e devido os seus 
estudos na Inglaterra se aproximou da literatura ocidental e por conta disso, notamos que suas 
obras carregavam essa mistura de conhecimento tradicional e estrangeiro, utilizados para compor 
uma forte crítica às ações humanas e aos padrões culturais japoneses no oitocentos. 
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2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

No que tange a metodologia, nosso primeiro passo foi a leitura da fonte selecionada e de 
obras teóricas que sustentam nossa pesquisa com o intuito de otimizar a análise. Cabe ressaltar, que 
a partir do presente trabalho foi possível perceber uma clara escassez de referências bibliografias 
em português sobre o tema do fantástico na obra de Natsume Soseki. Como segundo passo, no 
processo de pesquisa, preferimos nos concentrar no fichamento da fonte em si e na análise da obra 
de acordo com a base teórica dada por Tzvetan Todorov. A ênfase adotada para com o segundo 
e o sétimo contos deu-se objetivando uma observação mais completa dessa crítica, mas também 
por percebermos uma maior ocorrência de elementos típicos da narrativa literária fantástica e do 
debate proposto por Sôseki sobre o lugar do tradicional e do moderno. Assim, o segundo conto 
narra o sonho de um Samurai em busca da iluminação, ao ser confrontado num templo budista. 
Com a incerteza do processo, ele hesita e passa a sentir uma enorme dor física - traço curioso de 
simbolismo que nos permite analisar a virilidade enquanto conceito e prática. O conto carrega uma 
narrativa alegórica: o estranhamento do samurai em ser ver num processo de crítica existencial que 
implica diretamente e  proporciona medo e não aceitação. Outro elemento interessante de avaliar, 
é o pesadelo vivido pelo narrador-personagem, na condição de viajante, portanto, que sempre está 
em experiência de deslocamento. No sétimo conto a narrativa carrega o medo do desconhecido, o 
tom fantasmagórico na construção de um mundo onírico onde não se tem certeza do real e irreal, 
assim como a discussão da existência e não existência do sujeito.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sendo assim, no final do presente trabalho, foi possível assimilar que Sôseki foi um renovador 
da literatura japonesa ao construir uma obra consistente e iconoclasta que remou na contramão do 
mainstream da época. O autor soube assimilar a inevitável influência que o Japão passava a sofrer do 
Ocidente, utilizando-a em sua produção literária ao pôr em confronto com os valores nipônicos mais 
tradicionais. Lançando mão de uma base introdutória sobre o tema, a presente pesquisa através de 
extensa leitura, constatou uma mistura de diferentes elementos fantásticos (um fantasma na primeira 
noite, a volta a vida na segunda noite, a culpa da personagem na terceira noite, a flauta da quarta 
noite, abismo da quinta noite, seres disformes da sétima noite e o chapéu panamá do décimo noite) 
na obra em questão muito desses símbolos dialogam com critérios já estabelecidos da literatura 
fantástica tradicional, outros significam a particularidade da cultura do autor em estabelecer-se em 
duas bases, uma tradicional e a outra moderna no contexto das relações internacionais japonesas. 
O fantástico, estranho e maravilhoso está presente na obra, principalmente nos contos escolhidos 
como foco de análise, mas os critérios teóricos de Tzvetan Todorov auxiliam suplementarmente na 
interpretação dos elementos fantásticos originários da cultura nipônica.
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“O OUTRO”: O PRECONCEITO NA OBRA 
NIHONJIN, DE OSCAR NAKASATO

Michelle Conterato BUSS 
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RESUMO

Este trabalho, inserido nos estudos sobre o tema do estrangeiro, mais 
especificamente sobre a temática nikkei, visa empreender uma análise acerca do 
preconceito como um desafio à integração social e cultural do imigrante japonês, 
e de seus descendentes no Brasil na obra Nihonjin (2012), de Oscar Nakasato. 
Busca-se compreender como e se ocorrem situações de preconceito em relação 
aos imigrantes japoneses, e que implicações essas situações representam na 
construção de uma segunda casa em terras brasileiras e na integração social e 
cultural desses imigrantes. Entre os resultados obtidos, é visível o entrelaçamento 
da ficção com fatos históricos com intuito de denunciar a condição dos japoneses 
no Brasil, evidenciando a relação de um “nós” (branco, eurocêntrico e superior), 
em contraponto a um “outro” (amarelo, periférico e inferior).

Palavras-chave: Literatura Brasileira. Imigração japonesa. Orientalismo. Preconceito.

ABSTRACT

This text is a study on the theme of the foreigner, specifically on the Brazilian nikkei, 
aiming to analysize the challenge of prejudice to the social and cultural integration of the 
Japanese immigrant and their descendants in Brazil in the novel Nihonjin (2012), by Oscar 
Nakasato. I seek to understand how and whether prejudice motivated situations occur 
against Japanese immigrants and what implications these situations represent in the 
construction of a second home in Brazilian lands and in the social and cultural integration 
of these immigrants. Among the results obtained is the intertwining of fiction and historical 
facts with the intention of denouncing the condition of the Japanese in Brazil, showing the 
concept of “us” (white, Eurocentric and superior) against “the Other” (yellow, peripheral 
and inferior).

Keywords: Brazilian literature. Japanese immigration. Orientalism. Prejudice.
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ORAL COMMUNICATION SESSION -  ABSTRACT    
         

319



XII Congresso Internacional de Estudos Japoneses no Brasil
XXV Encontro Nacional de Professores Universitários de Língua, Literatura e Cultura Japonesa

320

1. INTRODUÇÃO

Quando estudamos a história da imigração japonesa no Brasil, o foco é quase sempre o que 
houve de positivo entre japoneses e outras etnias. Entretanto, esse positivo é somente uma parcela 
de um grande todo dessa história. Conforme Nogueira (1984), o processo de imigração foi marcado 
pelo violento efeito da desterritorialização; pelos desafios de adaptação à nova terra e de integração 
social e cultural; e pelo preconceito. Sobre o preconceito, evocamos os estudos de Kanashiro (2015), 
que trazem o racismo contra amarelos como um tema pouco abordado nos estudos brasileiros sobre 
raça. A palavra antiniponismo define o racismo e a xenofobia contra amarelos, palavras estas que 
estão entrelaçadas à condição dos primeiros imigrantes na Era Vargas até décadas depois do pós-
guerra, conforme Suzuki (2008). Atualmente, fala-se pouco sobre antiniponismo. Kanashiro explica 
que é um empreendimento complexo e multifacetado refletir sobre racismo tendo como objeto 
de estudo a imigração japonesa: “houve (e talvez ainda haja) discriminações de ‘brasileiros’ contra 
‘japoneses’, de ‘japoneses’ contra ‘brasileiros’ (principalmente ‘negros’), (...) e vice-versa” (2005, p. 
154).

Reconstruindo o cenário da imigração japonesa no Brasil, Nakasato narra, no romance 
Nihonjin (2012), a trajetória de um imigrante japonês, Hideo Inabata, e de sua família, desde a sua 
chegada ao Brasil, até a partida de seu neto para o Japão. Nessa obra, acompanhamos a história 
das personagens que encarnam a condição de serem estrangeiros em terras desconhecidas, e tão 
distintas do seu país de origem. Este trabalho, inserido nos estudos sobre o tema do estrangeiro, 
mais especificamente sobre a temática nikkei, se propõe a analisar o preconceito como um desafio 
à integração social e cultural do imigrante japonês e seus descendentes no Brasil na obra Nihonjin 
(2012). Visa-se compreender como e se ocorrem situações de preconceito com relação aos japoneses; 
e, se ocorrem, que implicações essas situações representam na construção de uma segunda casa em 
terras brasileiras e na integração social e cultural desses imigrantes. 

A metodologia é estruturada em pesquisa bibliográfica e no mapeamento e análise de 
trechos de Nihonjin que respondam aos objetivos propostos. A fundamentação teórica tem por 
base a fortuna crítica da obra e busca embasar as reflexões propostas através dos textos de Carreira 
(2014), Martha (2015) e Sá (2017); quanto aos estudos sobre imigração japonesa no Brasil através de 
Daigo (2008) e de Nogueira (1984); e sobre a questão do preconceito, será visto sob a perspectiva do 
“orientalismo” de Said (2007). Apesar de o Japão estar fora do foco do estudo de Said, compartilhamos 
da visão de Kanashiro (2016), o qual explica que, apesar de o Japão ter ascendido economicamente, 
em diversos aspectos ele continua orientalizável. Direcionando nosso foco à presença do Japão no 
Brasil, utilizaremos Cunha (2013), que levanta a questão da relação Oriente/Ocidente, propondo a 
reflexão de que culturas ocidentais ou de centro estigmatizam culturas que estão à margem. O autor 
revela que, assim como a cultura japonesa é muito visível, sendo o Brasil o país com maior número 
de descendentes japoneses, é, também, pouco reconhecida.

 2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Nakasato tece um diálogo entre ficção e fatos históricos2, fazendo um resgate de diversos 

2  Fatos históricos, como a saída do porto de Kobe a Santos, da vida nas fazendas, da fundação do bairro Liberdade, em São 
Paulo, e do preconceito sofrido são abordados por Daigo (2008) e Nogueira (1984).
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momentos da imigração e denunciando a condição do japonês e seus descendentes no Brasil. O 
trecho “Ojiichan disse que o Brasil não era um país de pessoas livres, que o governo perseguia 
mais os japoneses que os italianos e alemães porque eram diferentes, não se confundiam com os 
outros em meio à multidão” (NAKASATO, 2012, p. 88) é um dos tantos que nos provoca a recordar 
passagens históricas esquecidas pela memória coletiva.

Através dos personagens, desafios de adaptação e integração são tratados. Kimie não 
consegue sobreviver ao desenraizamento do Japão. Hideo busca manter aceso o espírito japonês, 
pois sonha em voltar à terra natal e recusa-se a se adaptar ao Brasil, vivendo em um mundo fechado 
e bipartido entre nihonjin e gaijin. Uma das cenas mais emblemáticas da obra é quando Hideo, em 
sua loja, é ofendido por um brasileiro que “dizia a quem quisesse ouvir que os amarelos, como os 
negros, eram um estorvo” (NAKASATO, 2012, p. 86). Essa relação imigrante japonês/nativo vai ao 
encontro da ideia do orientalismo que compõe um definidor de sentido entre um nós e o “outro” (ou 
eles), ou, conforme Kanashiro (2015, p. 32-33) a partir de Costa (2006), “numa relação que reproduz 
o outro (o oriental) como inferior (representado como caricatura ou como estereótipo), sempre 
numa síntese aglutinadora daquilo que o nós não é e nem quer ser”.

São os personagens Haruo e Sumie que enfrentam a dualidade “brasileiro japonês ou japonês 
brasileiro” enquanto vivenciam as situações de preconceito devido às suas fisionomias e culturas 
distintas das dos demais. Os dois personagens se enquadram na condição do “outro”. Entretanto, 
outro conflito persiste: aceitar as duas culturas provoca a rejeição da família e da comunidade em 
que estão inseridos, conforme aponta Sá (2017).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Constatamos que a obra Nihonjin denuncia diversas camadas de preconceito ao passo que, ao 
recontar a história da imigração japonesa, resgata fatos históricos esmaecidos na memória coletiva. 
Nihonjin aprofunda em sua narrativa a questão do antiniponismo e dos desafios vivenciados por 
descendentes, que se situam entre duas culturas tão distintas e sofrem com os efeitos dessa posição 
de intersecção. Nakasato constrói uma obra de fôlego que abre múltiplos níveis de leitura, como a 
da condição da mulher imigrante comparada à do homem imigrante (leitura esta que integra outro 
trabalho nosso). Nihonjin aborda uma parte da história do nosso país que foi esquecida, mas que é 
fundamental para entender aquilo que somos e escolhermos o que seremos.
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NIHONJIN E CORAÇÕES SUJOS – UMA 
TEMÁTICA E DUAS VISÕES
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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo analisar os romances Nihonjin e Corações Sujos. A fim 
de compreender como as diferenças entre os subgêneros provocam distintas impressões 
acerca de um mesmo acontecimento, visto que Nihonjin apresenta um aspecto mais 
flexível e humanizado e Corações Sujos um aspecto mais inflexível e estereotipado em 
relação ao conflito com a Shindo Renmei. O método utilizado foi a pesquisa descritiva de 
cunho bibliográfico.

Palavras-chave: romance histórico, romance-reportagem

ABSTRACT 

This work aimed to analyze Nihonjin and Corações Sujos. The objective of this work is to 
understand how the differences between subgenres induce different impressions about 
the same event, Nihonjin has more flexible and humanized aspect and Corações Sujos has 
more inflexible and stereotyped aspect in relation to the conflict with Shindo Renmei. The 
method used was a descriptive bibliographic research.

Keywords:  historical novel, nonfiction novel

1. INTRODUÇÃO 

A migração japonesa para o Brasil começou no início do século XX, quando o Japão passava 
por dificuldades econômicas advindas desde do Período Edo2, quando o país havia se isolado do 

1  Pós-graduanda em Especialização em Língua Portuguesa e Literatura do Departamento de Linguagem e Comunicação 
(DALIC),  da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR.
2  Período da história do Japão compreendido entre os anos de 1603 a 1868, liderado pela dinastia dos xoguns Tokugawa, 
iniciada por Tokugawa Ieyasu em 1603.
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mundo ocidental. Dessa forma o governo japonês incentivou a emigração de seus habitantes, através 
de contrato com outros governos, o que levou muitos japoneses a acreditarem que, vindo para o 
Brasil, teriam oportunidades de juntar dinheiro e levar recursos para sua pátria.

As obras de Oscar Nakasato e Fernando Morais, respectivamente Nihonjin (2011) e Corações 
Sujos (2000), retratam o patriotismo, as expectativas, o confronto entre culturas, a transformação 
cultural e as dificuldades desses imigrantes em solo brasileiro. São obras escritas de maneiras e 
com propósitos diferentes, seus autores também possuem perfis distintos, que transformam e dão 
aspectos específicos a cada narrativa, recriando e apresentando os fatos.  

Nihonjin (2011) possui um estilo mais romântico. Através da ficção, retrata a trajetória de 
uma família de imigrantes, não descuidando de narrar o contexto histórico, de uma época marcada 
por uma disputa sangrenta dentro da comunidade japonesa. Corações Sujos (2000) foi escrito por 
um jornalista. É uma obra que foca mais no aspecto divergente da seita japonesa fundada no Brasil, 
em uma época de conflito cultural e guerra entre os próprios membros das comunidades japonesas 
aqui existentes.

Desta forma, quando as obras abordam aspectos verídicos da história, torna-se pertinente a 
valorização e conhecimento de uma literatura que emerge dos questionamentos e do senso crítico 
do leitor. Embora as duas obras descrevam personagens “cegos” por seus ideais, a imagem passada 
ao leitor é construída de forma consistentemente diferente, fazendo com que a “mesma figura” 
torne-se quase vítima em uma obra e agressor em outra.

Diante desse panorama e apresentação das personagens, buscou-se entender quais distinções 
nas obras, abraçam o leitor de forma a fazê-lo sentir-se mais próximo em uma, e mais distante 
em outra.  Para isso, tem-se como objetivo refletir sobre o papel dos dois subgêneros romancistas 
com base nos estudos de Rildo Cosson (2001) e Georg Lukács (2011). Valorizando os aspectos e as 
construções em cada obra, apreendendo as características e compreendendo a estética destes.

A partir da teoria de Lukács, buscamos compreender o que torna uma narrativa ser classificada 
como histórica e quais elementos são pertinentes para tal denominação. Como e quais aspectos as 
personagens apresentam dentro desse subgênero, e o que proporciona nossa aproximação com 
este subgênero. A partir da teoria de Cosson, buscamos também compreender o que torna a obra 
ser classificada como reportagem, quais são os elementos que configuram este subgênero, qual o 
objetivo dessa narrativa, assim como e quais aspectos as personagens se apresentam nesse tipo 
de produção literária. Além de, refletir sobre quais elementos provocam um distanciamento maior 
entre o leitor e os acontecimentos narrados.  Para o presente estudo, nos utilizamos da metodologia 
descritiva de cunho bibliográfico. Buscou-se os conceitos a respeito dos dois subgêneros e fez-se 
uma análise crítica em relação a construção dos dois romances. Os resultados foram apresentados 
através de uma abordagem qualitativa.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO 

As duas obras pertencem ao gênero romance, porém classificadas em subgêneros diferentes. 
Nihonjin (2011) é um romance histórico, e Corações Sujos (2000) um romance-reportagem. O romance 
histórico é um gênero literário, no qual a narrativa ficcional se relaciona com fatos históricos. Já o 
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romance-reportagem é um gênero literário que busca a representação direta do real por meio da 
contextualização e interpretação de determinados acontecimentos, aprofundando e narrando um 
evento ocorrido, a partir de investigações e ou pesquisas do autor, por isso, no geral são obras 
escritas por jornalistas.

A obra Nihonjin (2011) reconta a história da imigração japonesa. Apresenta certo lirismo ao 
trilhar pelos conflitos familiares de uma família construída em terra estrangeira. É uma história de 
desenraizamento, uma extração do seu eu, daquilo que a personagem acredita e luta por perpetuar. 
O romance atravessa as gerações, com relatos dos avós, dos filhos e do neto; que é a voz que reconta 
a história e transmite o drama dos seus familiares. E a partir disso iremos encontrar uma encenação 
ficcional, que nos fornece passagens importantes da história da imigração japonesa no Brasil, nos 
aproximando das personagens.

Assim, a partir da teoria de Lukács, apreendeu-se que o período histórico retratado não 
deve ser inteiramente da época do escritor, pois tiraria a compreensão histórica do evento. O herói 
no romance histórico é caracterizado como sendo mediano, não fornece uma face heróica nem 
proporciona grande impacto, porque segue uma linha tênue entre o homem honesto, inteligente e 
esforçado: temos então em Nihonjin (2011) nosso personagem principal Hideo, imigrante que chega 
ao Brasil na segunda década do século XX, seguindo as orientações do imperador, que era o de levar 
recursos para o Japão, configurando um sacrifício pelo seu país e por sua família que ficara na terra 
natal. Ainda conforme Lukács (2011), o importante para o romance histórico é trazer para a literatura 
a essência da existência das personagens históricas, conseguir evidenciar a realidade histórica, 
através das personagens ficcionais. E essa característica é contemplada em Nihonjin (2011) a partir 
do momento em que compreendemos a personagem como pertencente a uma época turbulenta, 
vivida pela comunidade japonesa no Brasil.

Já o romance-reportagem é um gênero bastante utilizado por jornalistas, é dessa forma 
que eles contam de forma mais profunda um fato ocorrido. Segundo Cosson (2001), o romance-
reportagem é um gênero autônomo situado entre dois discursos, o literário e o jornalístico. Portanto, 
o romance-reportagem apresentará os elementos que legitimam os relatos, porém, de forma que 
a subjetividade seja ocultada por um conjunto de processos narrativos realistas. (COSSON, 2001 
p.36). A marca do romance-reportagem são as verdades factuais, ou seja, é uma narrativa com 
testemunho de uma realidade verdadeiramente ocorrida, formando uma teia de facticidade, 
porém diferenciando-se da reportagem “comum”, por apoiar-se não somente na veracidade e no 
cruzamento dos fatos, mas fundamentalmente na mimese e na verossimilhança, de acordo com 
Cosson (2001).

Cosson (2001) dividiu o processo de construção em dois grupos: o primeiro sendo os 
processos que dão coerência à narração dando o “efeito” real, e o segundo que são processos que 
autenticam a narração, todos eles ajudam a sustentar a mimese e a verossimilhança da verdade 
factual. Do primeiro grupo podemos destacar a motivação psicológica, a validação do discurso, a 
circulação de informação e o registro da fala dos personagens; já do segundo grupo destacamos a 
localização espacial, datação, utilização de documentos, entidades e referenciais históricas. Todos 
estes contemplados na obra Corações Sujos (2000). 

Perante as características presentes em cada subgênero do romance, abriu-se então a 
discussão que nos foi relevante à nossa pesquisa, que é o fato de um mesmo contexto histórico 
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presente em ambas as obras, tornar-se mais humanizado no romance histórico, e mais rígido no 
romance-reportagem. Assim percebemos que, sendo Nihonjin (2011) contado ficcionalmente 
muitos anos depois, ocorreu uma reflexão de valores, o que representou maior flexibilidade de 
interpretação sobre os fatos históricos, tratando-se de um romance histórico contemporâneo. Já 
Corações Sujos (2000), apresenta-se como um romance-reportagem, baseado em acontecimentos 
reais, em que o autor concentrou-se nos fatos e contou-os de maneira literária, ou seja, fez uma 
apresentação interpretativa  do real. No qual predominou o teor maniqueísta do gênero jornalístico, 
que nos distancia das personagens.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerou-se que compreender cada obra a partir do espaço e tempo em que foram criadas, 
entender a caracterização de seus gêneros, e entender seu contexto histórico; proporciona não 
apenas visualizar suas diferenças, mas entender que a construção literária está ligada a percepção 
que temos a partir da posição na qual estamos. Assim cada obra significa um ponto do passado 
camuflado no presente. Mostrando que a experiência estética literária, resultantes das peculiaridades 
dos gêneros é o que proporciona o nosso deslocamento sensorial do presente ao passado, fazendo 
compreender as histórias de maneira diferente.
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DRAGÕES DEVORADORES DE ESPADAS: O FENÔMENO 
CULTURAL DA GUERRA ATRAVÉS DA LITERATURA FEUDAL  

Douglas ALMEIDA 
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RESUMO
A espada Katana é um dos maiores símbolos nipônicos que em todo o mundo, a própria 
imagem, já remete a lembrança sobre o arquipélago japonês, contudo, seria muito 
empobrecedor reduzir uma forma de combatente a especificamente uma arma, de 
maneira que o Samurai que existe desde cerca do século XI, combatendo com paradigmas 
diferentes de períodos posteriores, inclusive no uso de arco e flecha, até que graças às 
invasões mongóis percebem que o uso das espadas é útil, e a melhoria de sua fabricação 
leva a condição de se associar cada vez mais com a figura do guerreiro japonês. O presente 
trabalho busca focar no debate já levantado sobre a construção de um novo modelo de 
guerreiro samurai, em que agora buscamos compreender no século XIV, e se de fato há 
uma mudança, assim como e porque ela existiu nos pautando na documentação Taiheiki 
para perceber o quanto houve de substituição do samurai pelo uso da espada ao invés do 
arco, analisando pela perspectiva da guerra como um fenômeno cultural.

Palavras-chave: História Militar; Samurai; Cultura; Espadas; Literatura Feudal 

ABSTRACT
The Katana sword is one of the greatest Japanese symbols that in the whole world the 
image itself already remembers the memory on the Japanese archipelago, however, it 
would be very impoverishing to reduce a form of combatant to specifically a weapon, so 
that the Samurai exists from around the XI century, combating with different paradigms 
of later periods, including the use of bow and arrow, until thanks to the Mongol invasions 
they realize that the use of the swords is useful, and the improvement of their manufacture 
leads to the condition of associating more and more with the Figure of the Japanese warrior. 
The present work seeks to specialize in the debate already raised on the construction of 
a new model of samurai warrior in which we now seek to understand in the fourteenth 
century if there is indeed a change, just as and why it exists in the Taiheiki documentation 

1  Formado em história pela Universidade Federal Fluminense, pós-graduado em história militar pela Universidade Federal 
do Estado do Rio de Janeiro, coordenador do Grupo de Estudos Japoneses da UFF no Rio de Janeiro, professor e pesquisador atuante 
no Instituto Cultural Brasil-Japão do Rio de Janeiro, tem como foco em seus estudos compreender a esfera militar japonesa no seu 
período feudal, buscando essencialmente compreender a relação com as representações contemporâneas que são feitas. E-mail: 
gehja.ceia.uff@gmail.com.
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to understand how much There was substitution of the samurai for the use of the sword 
instead of the bow, analyzing from the perspective of the war as a cultural phenomenon.

Keywords: Military History; Samurai; Culture; Swords; Feudal Literature.

1. INTRODUÇÃO

A visão do guerreiro japonês popularizada com o samurai sob o código de honra Bushido 
e portando a espada longa curva é consequência da necessidade de formulação da identidade 
nacional japonesa no século XIX em sua abertura para o contato com o Ocidente. Esta associação 
veio durante a própria Restauração do Poder Imperial Meiji, em uma época que desenvolve o ideal 
de combatente japonês em contraposição aos samurais remanescentes perseguidos por este Estado 
(SAKURAI, 2007: 327-328).

O sentimento de pertencimento a uma nação representada por guerreiros honrados e 
vorazes se moldou através de um ultranacionalismo militarista, uma espécie de “Espírito Japonês” 
em comum para os nativos do arquipélago, elevando o sentimento nacional e aguçando o ímpeto 
guerreiro mantido parcialmente adormecido no país desde o XVII. O resultado foram as vitórias 
em Taiwan, Coréia, Manchúria, China e territórios do Sudeste Asiático, que sofreram com o avanço 
do Império do Sol Nascente (Ibid.: 330). Apesar de efetivo para fins políticos e militares do Estado 
Japonês, a exploração dessa representação para a nação japonesa no Ocidente ajudou a deturpar, 
e até encobrir, muito da memória e passado nipônico antes mesmo desses guerreiros portarem 
a primeira Katana, e este trabalho busca exatamente levantar as questões que permitiram uma 
alteração no estilo de combate, sua forma de encarar e valorizar o significado da guerra.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Como objeto de estudo, nos debruçamos nessa pesquisa sobre o entendimento de como pode 
haver uma grande mudança na sociedade a partir do meio militar, como a invasão mongol ao Japão, 
propondo que o encontro de duas culturas bélicas tão díspares resultaria em uma nova síntese do 
âmbito do combate, incluindo questões como recrutamento, novas táticas e parâmetros ou mesmo 
a relação com as ferramentas de guerra, como a espada que passaria a ser mais usada pelo samurai 
do que o arco e flecha. Agora o objetivo é ir além do que já foi exaustivamente trabalhado e buscar 
compreender se de fato houve tal mudança, se é visível um século depois, e quais as implicações 
que levaram a essa condição.

Em In Little Need for Divine Intervention, de Thomas D. Conlan, o autor assume uma posição 
quanto ao entendimento das invasões mongóis criticando que independente da vinda ou não 
dos tufões (já bastante refutado pela historiografia quanto à segunda invasão), a resistência e as 
modificações na esfera militar dos próprios samurais levou a minar as chances de vitória mongol, 
dentre elas temos o início da melhora das lâminas das espadas a serem usadas. O foco do prof. 
Conlan está em compreender os reais motivos da vitória nipônica, entretanto abre a brecha para 
explicar aspectos como afirmados nas obras de Stephen Turnbull, onde apresenta o samurai do 
período clássico com arco e flecha e um feudal já portando espadas como símbolos de sua honra. 

SESSÃO DE COMUNICAÇÃO ORAL - RESUMOS



12th International Congress of Japanese Studies in Brazil
25th Brazilian Meeting of University Professors of Japanese Language, Literature and Culture 

É nessa lacuna característica em que o trabalho pretende se aprofundar encontrando as raízes no 
uso das espadas cada vez mais presentes nas mãos dos guerreiros samurais. A análise se dará ao 
examinar fontes primárias traduzidas, como é o caso do Heike Monogatari, que narram os eventos 
de uma guerra clássica entre samurais entre 1180-1185; o Môkô Shûrai Ekotoba, os pergaminhos 
das invasões mongóis do século XII e o primeiro tomo do Taiheiki, As Crônicas da Grande Paz, 
narrativa da queda do primeiro Shogunato e da cidade de Kamakura. Essas três fontes em conjunto 
apresentam a transição na forma de combate japonês.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As três fontes escritas no período feudal representam um guerreiro samurai que diverge em 
vários aspectos ao comumente divulgado e conhecido. Visaremos essencialmente a transição que 
levou a espada a deixar de ocupar um espaço secundário, e passou a ser representada na literatura 
como algo central e especial. Esse estudo tem como fim entender melhor as formas de representação 
do Japão e de seu passado através da sua literatura feudal.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, Douglas M. “Abordagem sobre a Cultura da Guerra nas Invasões Mongóis ao Japão do 
Século XIII.” Anais do Encontro de Historiadores Militares. Ed. Fernando Velôzo Gomes Pedrosa e 
Vanessa Ferreira de Sá Codeço. Rio de Janeiro: CEPHiMEx, 2012.

BARY, Theodore de. Sources of Japanese Tradition. New York: Columbia University Press, 1964.

BRYANT, Anthony J.  Early Samurai: AD 200 – 1500. Oxford: Osprey Publishing Ltd, 2001.

CONLAN, Thomas D. In little need of Divine Intervention: Takezaki Suenaga Scrolls of the Mongol 
Invasions of Japan. Cornell University Press, 2001.

FEREJOHN, John A; ROSENBLUTH, Frances McCall. War and State Building in Medieval Japan. 
California: Santford University Press, 2010.

FRIDAY, Karl. Samurai, warfare & the state in early medieval Japan. London: Routledge, 2004.

HALL, John W. Cambridge History of Japan, New York: Cambridge University Press, 1997.

KOJIMA Hōshi. The Taiheiki: a chronicle of medieval Japan / translated, with an introduction and 
notes by Helen Craig McCullough. Rutland, Vermont: Charles E. Tuttle, 2004.

MASS, Joffrey P. Lordship and Inheritance in Early Medieval Japan: A Study of the Kamakura Soryô 
System. Stanford: Stanford University Press, 1979.

SANSOM, George. A History of Japan to 1334. Stanford University Press, 1958.

TURNBULL, Steven. Katana: The Samurai Sword. Oxford: Osprey Publishing Ltd, 2010.

TURNBULL, Steven. Samurai Warfare. London: Arms and Armour Press, 1996.

VARLEY, Paul. Warriors of Japan: as portrayed in the war tales. Hawaii: University of Hawaii Press, 
1994.

KITAGWA, Hiroshi (translator). The Tale of the Heike, Tokyo: University of Tokyo Press, 1989.

ORAL COMMUNICATION SESSION -  ABSTRACT    
         

329

http://trove.nla.gov.au/work/10899452?q&sort=holdings+desc&_=1495624865843&versionId=43857195
http://trove.nla.gov.au/work/10899452?q&sort=holdings+desc&_=1495624865843&versionId=43857195
http://trove.nla.gov.au/work/10899452?q&sort=holdings+desc&_=1495624865843&versionId=43857195


XII Congresso Internacional de Estudos Japoneses no Brasil
XXV Encontro Nacional de Professores Universitários de Língua, Literatura e Cultura Japonesa

330

COMUNICAÇÃO ORAL – LITERATURA E TRADUÇÃO
ORAL COMMUNICATION  – LITERATURE AND TRANSLATION 
29/08/2018  16h30-16h50
Sala CI 11 (1º andar) - Centro de Ensino de Línguas 
Room CI 11 (1st floor) - Centro de Ensino de Línguas

TRADUÇÃO DAS ONOMATOPEIAS PRESENTES 
EM SANZOKU NO MUSUME, RONJA
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RESUMO

Esta pesquisa se propõe a averiguar questões que surgiram em decorrência de um 
processo de tradução audiovisual, questões essas que geraram comentários no âmbito da 
dublagem/legendagem do objeto deste estudo, o filme de animação japonês Sanzoku no 
musume, Ronja, do diretor japonês Goro Miyazaki. O suporte teórico deste trabalho são 
os princípios da Teoria Funcionalista (NORD, 2012), bem como da Tradução Intersemiótica, 
teorizada por Roman Jakobson (1969) e aprofundada por Julio Plaza (1987), que versam 
sobre a interpretação e a relação existente entre signos verbais e não-verbais. Observa-
se, particularmente, a questão da tradução interlinguística de onomatopeias, visando 
aprofundar o conhecimento da tradução das línguas envolvidas, a saber: o japonês, o 
inglês e o português, a fim de analisar as escolhas feitas pelos tradutores/legendadores 
para a tradução das onomatopeias selecionadas em questão.

Palavras-chave: Tradução audiovisual; tradução intersemiótica; onomatopeia.

ABSTRACT

This present work aimed to investigate some of the questions which appeared 
as a result of the process of audiovisual translation of the Japanese animation 
film Sanzoku no musume, Ronja, by Japanese director Goro Miyazaki, resulting in 
annotated translation over its dubbing/subtitling. The theoretical support was based 
on the principles of Functionalist Theory (NORD, 2012), as well as the Intersemiotic 

1 ORGADO: Profa. Doutora de Língua Japonesa, Inglês e Português para Estrangeiros do Curso Extracurricular do Departamento 
de Língua e Literatura Estrangeiras da Universidade Federal de Santa Catarina. Mestre e Doutora em Estudos da Tradução pela 
Universidade Federal de Santa Catarina. gisele.orgado@gmail.com
2 DURÃO: Profa. Doutora do Departamento de Língua e Literatura Estrangeiras, da Pós-graduação em Estudos da Tradução e 
da Pós-graduação em Linguística da Universidade Federal de Santa Catarina. Bolsista de Produtividade do CNPq. adjabalbino@gmail.
com
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Translation, theorized by Roman Jakobson (1969) and deepened by Julio Plaza 
(1987), which deal with the interpretation and relation of verbal and nonverbal 
signs. The question of interlingual translation of onomatopoeia is specifically 
examined in order to expand the knowledge concerning to the translation of the 
languages involved, i.e. Japanese, English and Portuguese, with the intention of 
analyzing the choices made by translators/subtitlers when translating the selected 
onomatopoeia.

Key-words: Audiovisual Translation; Intersemiotic Translation; Onomatopoeia.

1.INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta o resultado de uma micropesquisa cujo propósito foi averiguar 
questões que surgiram em decorrência da tradução audiovisual do filme de animação japonês 
Sanzoku no musume, Ronja, do diretor japonês Goro Miyazaki. Através da transcrição e tradução 
desse filme, visamos aprofundar os conhecimentos de tradução entre as línguas envolvidas (o 
japonês, o inglês e o português), a prática de produzir comentários sobre processos tradutórios — 
neste caso, a tradução audiovisual (DÍAZ CINTAS, 2009; PETTIT, 2009) e a tradução intersemiótica, 
teorizada por Roman Jakobson e aprofundada por Julio Plaza (1987), constituída, basicamente, 
mediante a interpretação da relação estabelecida entre signos verbais e não-verbais. 

Foram selecionadas doze (12) expressões onomatopaicas do texto oral (áudio) no filme em 
japonês, e posteriormente comparamos e verificamos se essas onomatopeias para fins de análise, 
foram traduzidas — e quais foram — no texto escrito (legendas) na versão do filme em inglês, e as 
soluções tradutórias pelas quais o legendista optou. 

Primeiramente, as onomatopeias foram apresentadas em seu idioma original, o japonês, 
seguidas de suas respectivas transliterações em português; posteriormente, foi apresentada uma 
versão de tradução literal das onomatopeias em si para o português; em seguida foi apresentada 
a versão em língua inglesa usada na legenda da respectiva cena do filme, correspondente ao texto 
oral que, originalmente, continha a onomatopeia; e foram, por fim, apresentadas sugestões para a 
tradução do texto em português.

Cada excerto foi anexado às imagens extraídas do filme no momento em que as legendas 
eram exibidas em suas respectivas cenas. Desse modo, foi possível uma melhor visualização das 
diferenças pertinentes ao processo de legendação de cada idioma em questão.

O material selecionado foi, então, analisado à luz dos princípios da Teoria Funcionalista 
(NORD, 2012; DURÃO, 2016), no que se refere à tradução de onomatopeias.

2.ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Dentre as doze (12) expressões onomatopaicas analisadas, constatou-se haver uma maior 
recorrência da estratégia da substituição, ou seja, estratégia que se baseia na substituição do 
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recurso linguístico apresentado na origem por alguma outra palavra com sentido similar. É o caso, 
por exemplo, da onomatopeia localizada no Episódio 1 (09’06’’): 

Áudio 分かったらさっさと行く。

Transliteração Wakattara sassa to iku.

Significado onomatopaico さっさ sassa = Rapidamente

Legenda em Inglês If you understand, then get to it!

Neste exemplo, o significado da onomatopeia utilizada se refere a “rápido, ou rapidamente”, 
mas como previamente mencionado, diferentemente da língua japonesa, o uso da onomatopéia 
não é procedimento linguístico constante em outras línguas ocidentais, como no caso do inglês, e 
a opção utilizada pelo tradutor/legendista foi omitir o recurso adotado em japonês さっさ (sassa), 
fazendo uso da expressão “get to it”, o que pode até mesmo ter uma mesma conotação semântica, 
porém, perde-se a sensação de algo feito de forma tão veloz que chega a produzir um som, como se 
o vento estivesse em movimento em decorrência dessa agilidade. 

Em português, como uma possível opção, temos o culturema “vapt-vupt”, uma interjeição 
dicionarizada que surgiu em um programa humorístico e era utilizado por um personagem, que se 
inclinava em direção a uma das câmeras de transmissão, e fazia um movimento com as mãos que 
remete à rapidez, para avisar que haveria uma pausa ‘rápida’ para a apresentação dos comerciais 
dos patrocinadores, em geral, na fala: “Vou ali e já volto. É vapt-vupt” (DURÃO et al., 2017).

Em demais situações, observa-se igualmente que por se tratar de um recurso estilístico 
ímpar, a tradução stricto sensu está, aqui, descartada, pois embora existam conteúdos textuais 
compartilhados em línguas e culturas diferentes, cada onomatopeia representa especificidades 
dentro de cada horizonte linguístico-cultural, traduzi-las, bem como reproduzi-las como no original, 
poderia acarretar um estranhamento na língua de chegada.

Durante todo esse processo, os tradutores de uma produção audiovisual devem respeitar 
as especificações técnicas, buscando uma tradução que se aproxime mais da língua de partida. De 
qualquer forma, seja por limitações de ordem técnica, linguística ou mesmo cultural, conclui-se 
que nem sempre é possível para o legendista adotar padrões no que concerne ao procedimento 
tradutório, pois o que parece condizente em determinada situação, pode não ser em outra, ainda 
que estas sejam aparentemente semelhantes.

3.CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diferentemente da tradução literária, a tradução audiovisual apresenta especificidades 
por implicar relações intersemióticas nas quais se operam processos de transferência de texto 
oral para texto escrito; do texto escrito na língua-base para o texto escrito em língua-meta, além, 
naturalmente, das imbricações entre o texto oral e as legendas com as orientações provenientes dos 
componentes imagéticos de várias ordens.  O profissional que trabalha com legendagem de filmes 
(ou tradução de legendas) tem, de certo modo, a responsabilidade sobre uma parcela da primeira 
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interpretação do original. As tomadas de decisão feitas pelo legendista durante o processo tradutório 
não deve ser classificado como certo, nem errado, pois a tradução tem inúmeras possibilidades em 
aberto. Naturalmente, na área do cinema os problemas técnicos deverão ser, sempre, superados ou 
contornados. 

Além dos aspectos técnicos, precisamos recordar que o trabalho do tradutor ultrapassa a 
esfera linguística, erigindo-se sob a égide de aspectos culturais, tanto provindos da cultura-base, 
como da cultura-meta. Desse modo, o trajeto de criação e percepção de um enunciado no qual 
há uma onomatopéia toma por base a experiência individual dos envolvidos — autor, tradutor, 
espectador —, considerando-se seus contextos socioculturais.

Inserida neste contexto, a tradução intersemiótica amplia o conceito de linguagem, pois 
toma como parâmetro o fato de ser composta apenas por elementos típicos da linguagem verbal, 
pois o que o distingue de outras formas de comunicação, é, justamente, sua constituição semiótica, 
e a forma como seus conteúdos são apresentados através de múltiplos canais visuais e acústicos.

Conclui-se parecer inquestionável, no patamar em que se encontram os estudos da tradução, 
o fato de o tradutor precisar dominar, de modo satisfatório o exercício de suas funções, as línguas e as 
culturas com as quais trabalha, sobretudo o espaço situado entre as duas margens. A tradução, uma 
vez lançada, exercerá o papel de veículo intercultural que possibilitará algum tipo de compreensão 
entre culturas. 
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TERMOS CRISTÃOS NO CONTO 
“MEMORANDO RYÔSAI OGATA”  

Gabriela Silvério FERREIRA 
UFRGS1

RESUMO

Após mais de 200 anos de exclusão do cristianismo, o escritor japonês Akutagawa 
Ryûnosuke cria uma narrativa sobre a época em que o catolicismo chegou ao 
Japão com as missões jesuítas, no século XVI. Em um país com maioria xintoísta 
ou budista, a religião não foi muito bem recebida pela população, que excluía as 
pessoas que se convertiam. No conto “Memorando Ryôsai Ogata” (AKUTAGAWA, 
1917), o texto japonês tem palavras que causam estranhamento aos leitores, por 
serem termos cristãos dentro de uma sociedade não cristã. As tradutoras optaram 
por não traduzir essas palavras, que são de origem portuguesa e que foram 
adaptadas à fonética japonesa, mantendo só a transcrição fonética. Pensando em 
todo o contexto histórico do catolicismo no Brasil e no Japão pelo viés teórico de 
Benveniste (1988), de que uma palavra em uma língua não resgata a mesma coisa 
em outras, proponho uma reflexão sobre palavras que supostamente deveriam ser 
equivalentes, mas não possuem o mesmo sentido. O trabalho consiste na análise 
do texto original, considerando a época em que foi publicado e o seu público-
alvo, e a comparação com o texto traduzido, observando a solução das tradutoras 
para que palavras importantes e impactantes no texto de partida não passassem 
despercebidas pelo leitor brasileiro. 

Palavras-chave: Transcrição Fonética. Catolicismo no Japão. Equivalência. Itens 
Culturalmente Específicos

ABSTRACT

After more than 200 years of Christianity being excluded, Japanese writer Akutagawa 
Ryûnosuke creates a narrative about the age when Catholicism arrived in Japan with the 
Jesuit missions, in the 15th century. In a country where the majority is Shinto or Buddhist, 
the Catholic religion was not well received by a population that excluded people who 
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converted to it. In the short story “Dr. Ryôsai Ogata’s Memo” (AKUTAGAWA, 1917), the 
Japanese prose includes words that cause strangeness to the readers for being Christian 
terms in a non-Christian society. The Brazilian translators have chosen not to translate 
those words that are of Portuguese origin and they have been adapted to the Japanese 
phonetics, keeping just the phonetic transcription. Thinking about the whole historical 
context of Catholicism in Brazil and Japan, from the pont of view of Benveniste’s statement 
(1988) that a word in a certain language does not bring the same meaning to others, I 
propose a discussion on words that were supposed to be equivalent, but do not have the 
same meaning, in Brazilian Portuguese and Japanese. The work consists in the analysis of 
the original text, considering the period in which it was published and its target audience, 
and a comparison with the translated text observing the translators’ solution so that the 
words which are important and impactful in the Japanese text did not go unnoticed by 
Brazilian readers.

Keywords: Phonetic Transcription. Catholicism in Japan. Equivalence. Culturally Specific 
Items

1. INTRODUÇÃO

Após mais de 200 anos de exclusão do cristianismo, o escritor japonês Ryûnosuke Akutagawa 
cria uma narrativa sobre a época em que o catolicismo chegou ao Japão com as missões jesuítas, 
no século XVI. Em um país com maioria xintoísta ou budista, a religião não foi muito bem recebida 
pela população, que excluía as pessoas que se convertiam. No conto “Memorando Ryôsai Ogata” 
(AKUTAGAWA, 1917), o personagem Ryôsai Ogata traz um relato sobre a marginalização sofrida por 
uma recém-convertida que estava com a filha enferma e teve o tratamento negado pelo médico da 
vila, o próprio narrador. O texto original tem palavras que causam estranhamento aos leitores, por 
serem termos cristãos dentro de uma sociedade não cristã; como, por exemplo, 切支丹 (kirishitan/
cristão), 伴天連 (bateren/padre), はるれや (harureya/aleluia), くるす (kurusu/cruz), 泥烏須如来 
(deusuniyorai/Deus) e 伊留満 (iruman/irmão). Essas palavras, que apresentam um grande grau de 
dificuldade na leitura e na compreensão em japonês, apesar de serem de origem portuguesa, não 
foram traduzidas na edição brasileira analisada, e sim mantidas em suas leituras fonéticas, em itálico 
e com notas de rodapé, para explicar o seu significado e sua origem. O presente trabalho consiste 
na análise do texto de partida, considerando a época em que foi publicado e o seu público-alvo, 
e a comparação com o texto traduzido, observando a solução das tradutoras para que palavras 
importantes e impactantes no texto original não passassem despercebidas pelo leitor brasileiro.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

O que mais se destaca nesta tradução é a escolha das tradutoras Madalena Hashimoto e 
Junko Ota (AKUTAGAWA, 2002) por não traduzirem as palavras kirishitan, iruman, kurusu, Deusu 
Nyorai e harureya, que são adaptações fonéticas de palavras portuguesas para o japonês, e 
manterem as suas transcrições fonéticas. As palavras “cristão”, “irmão”, “cruz”, “Deus” e “Aleluia” 
são signos existentes na nossa língua, porém carregam um sentido diferente do que o abordado no 
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conto. Para nós brasileiros, o catolicismo está contido no nosso calendário, na nossa moeda, é algo 
presente na nossa cultura e faz parte do nosso dia a dia. No Japão, um país onde o budismo e o 
xintoísmo imperam, o cristianismo é uma religião que foi proibida por muito tempo, que sobreviveu 
na clandestinidade e na época em que o conto foi publicado, ainda estava enfraquecido e era visto 
com maus olhos. Benveniste diz, em Problemas da Linguagem Geral, que uma palavra em uma 
língua não resgata a mesma coisa em outras. Benveniste quando dá o exemplo da palavra “ser” no 
grego — enquanto mostra que a teoria de Aristóteles não se aplica à linguagem, mas sim à língua 
— e compara com o “ser” do ewe. O autor mostra que essas palavras, que supostamente deveriam 
ser o equivalente uma da outra, não possuem o mesmo sentido, pois dentro da língua funcionam 
de forma diferente.

Portanto, como fazer com que o leitor desassocie o que já conhece para dar espaço a uma 
nova interpretação daquilo que já nos é tão comum? A escolha das tradutoras de manter as palavras 
com a leitura japonesa pode ser associada aos signos linguísticos de Saussure (2012), e com isso 
mostrar que não se tratam do mesmo signo. Podem ter o mesmo significante, mas como estão em 
outro contexto e outra cultura, elas possuem um significado completamente diferente. Através do 
uso das notas de rodapé e colchetes, as tradutoras puderam explicar a origem das palavras referidas 
para facilitar a compreensão do leitor.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No momento da tradução, algumas palavras por serem parecidas podem nos ser tentadoras. 
Mas prestando uma maior atenção ao que será traduzido, percebemos que o que parece óbvio nem 
sempre é o ideal. Akutagawa fazia críticas à sociedade em seus contos e usava as várias camadas 
de formalidade do japonês a favor de suas histórias. Saber esses detalhes é uma tarefa importante 
do tradutor, assim poderá tomar as melhores decisões ao transmitir a mesma mensagem. A opção 
das tradutoras mostra uma preocupação em tentar trazer os sentimentos do autor para a tradução. 
Como estudante de tradução, sei que é esperado de um profissional que ele seja “fiel” ao autor. Mas 
como estudante, também sei que há muitas formas de ser fiel a uma obra. Neste caso, as tradutoras 
foram fiéis a mensagem que o autor queria transmitir e não há forma do texto. A escrita robusta 
e difícil do original foi perdida na tradução, mas o texto brasileiro carrega um pouco da cultura e 
história japonesa.
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UMA TRADUÇÃO NEUTRALIZANTE DE 
“IKI” NA FILOSOFIA DE KUKI SHŪZŌ
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 UFMG1

RESUMO

A obra mais conhecida do filósofo japonês Kuki Shūzō é “Iki” no Kōzō. Publicada em 
1930, tinha dentre seus objetivos analisar, através do método hermenêutico, isto que 
denominou um “fenômeno de consciência étnico”. Um dos argumentos apresentados por 
Kuki é que, pelo “iki” ser uma palavra existente somente no idioma japonês, qualquer 
tentativa de tradução para os idiomas europeus incorreria em danos ao seu conteúdo 
semântico que, por sua vez, seria ele mesmo a “expressão da etnia através do idioma”. 
Nossa comunicação intenta demonstrar que o argumento da intraduzibilidade do “iki” 
tem conexões diretas com a identificação desta obra ao nihonjinron e à acusação de 
nacionalismo dirigida ao próprio Kuki. Desse modo, vemos como necessário a tradução do 
“iki” a outros idiomas como um ato filosófico, que neutralize as tendências de afirmação 
da singularidade/particularidade japonesa para que, assim, possamos recuperar as 
contribuições do pensamento de Kuki a uma filosofia multicultural.

Palavras-chave: Kuki Shūzō. Tradução. Iki. Gosto. Filosofia.

ABSTRACT

The most known work by the Japanese philosopher Kuki Shūzō is “Iki” no Kōzō. Published 
in 1930, within its goals was to analyze through the hermeneutic method what is called an 
“ethical phenomenon of consciousness”. One of the arguments put forward by Kuki is that, 
since “iki” being a word existing only in the Japanese language any attempt to translate it 
into European languages would incur in damage to its semantic content that, by its turn, is 
presumably the “expression of the ethnicity itself through language”. Our paper’s aim is to 
show that the argument for the untranslatability of “iki” is directly linked to its association 
to the nihonjinron and to the accusation of nationalism targeting Kuki himself. Thus, we 
see as necessary the translation of “iki” to other languages as a philosophical act that 
neutralizes the tendencies of Japanese singularity/particularity affirmation, so then we 
could retrieve Kuki’s thought contributions to a multi-cultural philosophy.

Keywords: Kuki Shūzō. Translation. Iki. Taste. Philosophy.
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1. INTRODUÇÃO

O filósofo francês Jacques Derrida, em sua desconstrução, trata a tradução como uma tese 
filosófica que afirma ser ela o transporte de significados transcendentais entre sistemas significantes 
distintos, estes meros veículos desse transporte (Derrida, 1985, p. 140). Em contrapartida, Derrida 
propõe uma tradução como transformação de um idioma por outro (Derrida, 2001, p. 26).

As consequências filosóficas da aceitação da tradução enquanto transporte são visíveis na 
obra do filósofo japonês Kuki Shūzō, “Iki” no Kōzō. Na introdução da obra, Kuki afirma que o “iki”, 
por ser uma palavra ou significado existente somente na etnia japonesa, seria “a auto-manifestação 
do passado e do presente de uma etnia particular” (KSZ I, p. 8) e, por tal razão, não encontraria 
equivalentes em idiomas europeus.

Contudo, a pesquisa de Kuki acerca do “iki” que se inicia com a promessa de esclarecer seu 
significado existencial e seu caráter particular, acaba por concluir ser o “iki” “o apaixonado eros 
de nossa cultura idealista e irrealista” (KSZ I, p. 81). Sem atentar para o fato de “eros”, idealismo e 
irrealismo serem conceitos fortemente tingidos pela história intelectual do ocidente, Kuki os evoca 
para definir uma das palavras ou significados que seriam a manifestação ela mesma da particularidade 
cultural japonesa, esta tão impenetrável ao ocidente que as palavras de seu idioma seriam incapazes 
de traduzi-la. Em adição, Kuki ainda se desvia de sua intenção inicial de colocar em primeiro plano 
a particularidade histórica do “iki” ao essencializa-lo como “a determinação da existência étnica 
do Japão” (KSZ I, p. 80), pois estende geográfica e historicamente esse gosto particular, vigente no 
período Bunka-Bunsei dentre os citadinos de Edo que frequentavam os bairros dos prazeres não 
licenciados, como Fukagawa, a todo o Japão.

Desse modo, como Pincus (1996) aponta, não haveria surpresa no fato de esta obra ter sido 
utilizada pelos movimentos nacionalistas japoneses da década de 60, formando o que veio a ser 
conhecido como o nihonjinron. 

Para reconstituir as contribuições filosóficas da análise de Kuki é vital que traduzamos “iki” 
de modo a neutralizarmos sua essencialização e retomemos sua factualidade e historicidade. Aqui, 
escolhemos traduzi-lo por “bom gosto”.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Após as considerações introdutórias, Kuki analisa o “iki” ou “bom gosto” em sua estrutura 
intensiva, isto é, os elementos que compõem semanticamente o bom gosto enquanto um fenômeno 
ou palavra possuidora de sentido e que dota de sentido outros fenômenos que reconhecemos como 
de bom gosto.

O primeiro elemento intencional do bom gosto é o “flerte” (bitai), designado como a causa 
material, a “matéria-prima” do bom gosto. Kuki define o flerte como uma relação dual que, quebrando 
a identidade a si, instaura uma tensão entre dois indivíduos. Entretanto, o flerte contém a semente 
de sua própria aniquilação, já que o objetivo dessa relação dual é o fim desta dualidade e tensão por 
meio da conquista. Neste ponto, as causas formais do bom gosto, isto é, aqueles elementos histórico 
culturais a lapidarem o flerte, transformando-o em um fenômeno de consciência específico a uma 
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dada cultura, entram em cena. O primeiro deles é a “ousadia” (ikiji) que, segundo Kuki, teria se 
originado no idealismo do bushidō, agindo sobre o flerte para que este mantenha-se enquanto tal 
ousando resistir ao seu objetivo e aniquilação. Assim, o flerte ousa idealizar a si mesmo resistindo 
bravamente à conquista. O segundo elemento formal do bom gosto seria o “desapego” (akirame) que 
teria sua origem no irrealismo do budismo. De modo geral, o budismo entende todo o apego como 
fonte de sofrimento, uma vez que, dada a transitoriedade do mundo, aquilo ao que nos apegamos 
está fadado a desaparecer e deixar-nos sós. Pelo desapego, aquele de bom gosto compreende que 
a conquista objetivada pelo flerte é fútil, porque a conquista, no final, decorrerá em lágrimas. Desse 
modo, aquele de bom gosto se desapega da conquista, tratando todo o flerte como um jogo livre. 
Por fim, Kuki define o bom gosto como “um erotismo (flerte) repleto de estilo (desapego) e audácia 
(ousadia)” (KSZ I, p. 23).

A tradução de “iki” por “bom gosto” que escolhemos não é somente, por assim dizer, uma 
escolha “tradutológica”, mas sim filosófica. Quando Kuki passa da análise da estrutura intencional do 
bom gosto às da estrutura extensional e das expressões naturais e artísticas, percebemos claramente 
a descrição dos códigos necessários à sua decifração. Trata-se de um processo descrito em detalhes 
pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu (2007). Tratando o juízo estético, ou seja, o gosto como 
sendo a combinação de vários tipos de capitais, como o econômico, o simbólico, o cultural que 
criam modos de ser e agir que levam a distinções sociais. Isso é mostrado à perfeição por Kuki ao 
longo de A Estrutura do “Bom Gosto” como, por exemplo, ao distinguir o bom gosto (iki) do refinado 
(jōhin), sendo que este último, mesmo sendo um gosto possuído pela nobreza do Japão do período 
Edo, ainda se distinguiria daquele bom gosto dos citadinos de Edo ou, ainda, como as figuras de 
mulheres belas (bijinga) do período Genroku com seus corpos e rostos arredondados, imortalizadas 
nas letras de Ihara Saikaku, eram distintas do bom gosto das figuras de mulheres belas de rostos e 
corpos esguios de Harunobu e Utamarō.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A tradução neutralizante de “iki” por “bom gosto” nos permitiu tomar a filosofia de Kuki 
como um precursor do pensamento contemporâneo sobre o gosto, superando assim as filosofias 
anteriores que tratavam do tema. O bom gosto em Kuki revela a complexa relação ou jogo entre 
indivíduo e sociedade que cria, através do gosto, distinções e particularidades no interior de uma 
sociedade. De fato, o bom gosto é um modo de ser e agir, porém não de toda uma etnia, mas de 
uma parcela dela: daqueles citadinos que possuindo o capital financeiro e cultural do Japão de Edo 
criaram, através de seu bom gosto, uma distinção entre eles e a classe guerreira que, por mais que 
possuísse o capital político e burocrático, não passavam de caipiras (yabō) ou a nobreza que, na sua 
elegância, não entendia as vias do mundo flutuante. 
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RESUMO

O presente trabalho foca em como Kuroiwa Ruikō (1862-1920), jornalista e tradutor 
responsável pela introdução da ficção policial em terras nipônicas, se alinhou 
acidentalmente com discussões posteriores sobre transculturalismo na tradução. 
Dialogando seu trabalho tradutório com as teorias de Venuti, sobre a invisibilidade do 
tradutor (1995), este trabalho explora como Ruikō se aproveitou do apetite pelo Ocidente 
de seus compatriotas e subverteu o discurso hierarquizante em suas traduções através da 
criação de um ambiente intermediário (nem Europa, nem Japão).

Palavras-chave: Kuroiwa Ruikō. Ficção Policial. Tradução. Lawrence Venuti. Tradução 
Subversiva.

ABSTRACT 

The following brief article focuses on how Kuroiwa Ruikō (1862-1920), journalist and 
translator, responsible for the introduction of crime literature into Japan, unintentionally 
aligned himself with future discussions about cross-culturalism in translation. Negotiating 
his work with Venuti’s theories on the translator’s invisibility (1995), this article explores 
how Ruikō took advantage of his compatriots’ appetite for the West and subverted its 
hierarchizing discourse in his translations, through the creation of an intermediary 
environment (neither Europe, nor Japan).

Keywords: Kuroiwa Ruikō. Detective Fiction. Translation. Lawrence Venuti. Subversive 
Translation.
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1. INTRODUÇÃO

A passagem entre os períodos Meiji (1867-1912) e Taishō (1912-1926) foi um momento de 
inigualável transição. É nesse cenário que encontramos Kuroiwa Ruikō (黒岩涙香,1862-1920), editor 
do maior jornal de seu período, Yorozu Chōhō (萬朝報,1892-1940), e responsável pela recepção inicial 
de diversos romances ocidentais em solo nipônico. O tradutor foi um dos principais importadores 
do gênero policial para o Japão, um gênero com o qual ele sentia que poderia comentar sobre a 
realidade japonesa, através de traduções livres.

Isso, ao mesmo tempo que anunciava uma relação de inferioridade perante a cultura 
ocidental, apontando para uma falta de reverência a essa mesma cultura. Contudo, não podemos 
atestar que essa relação conturbada foi intencional. Muitos veem seu trabalho como um exemplo de 
tradução preguiçosa, apontando para a falta de consistência em suas escolhas tradutórias. Mas seja 
por negligência aliada a uma visão mercadológica fria, ou mero acaso, Ruikō consegue se colocar no 
intermédio de dois discursos: o imperialismo cultural do Ocidente frente ao Japão modernizante, e 
o começo de uma corrente de resistência do colonizado, que tenta entender o que de fato será esse 
novo Japão.

Usando o conceito de invisibilidade do tradutor, de Lawrence Venuti (1998), objetivamos 
mostrar como o uso pragmático das traduções, conforme feito por Kuroiwa Ruikō, criou um 
ambiente propício para a assimilação do gênero no Japão e permitiu que as gerações que vieram 
depois pudessem se distanciar de uma relação estreita de influenciador e influenciado.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Enquanto o Ocidente teve Edgar Allan Poe como marco zero da história crítica da ficção 
policial, o Japão teve em Kuroiwa Ruikō o mesmo papel. Com um crescimento de um público leitor 
e um desejo por literatura sensacionalista, Ruikō percebeu na literatura policial um gênero lucrativo 
para o ambiente japonês. Como tradutor, usava livremente seus textos fonte, adaptando-os para 
contextos japoneses, mas sem excluir o possível estranhamento capaz de fazer seus compatriotas 
repensarem seu próprio mundo, efetivamente criando um local intermediário (SILVER, 2008, p.72).

Suas obras usavam o método livre de tradução (翻案- honnan), em que nomes estrangeiros 
eram trocados para nomes japoneses; diálogos e descrições eram condensadas e histórias eram 
modificadas para atender aos gostos locais. Embora suas adaptações ainda fossem escritas em 
japonês literário antigo, sua estrutura narrativa transferia a estrutura da ficção policial moderna 
com bastante habilidade. Isso mostrava sua compreensão avançada do ato de traduzir, como algo 
que não mais está preso completamente ao texto fonte, mas capaz de se tornar algo próprio. Ruikō 
se distanciava, assim, da ideia de que a qualidade de uma tradução é proporcional à invisibilidade de 
seu tradutor, conforme problematizada por Lawrence Venuti.

Para Venuti, a história da tradução tem sido marcada por uma ideia de invisibilidade do 
tradutor. Isso faz com que a marca de um “bom” tradutor fosse a sua capacidade de se camuflar, de 
se tornar invisível. Para se contrapor a essa visão, Venuti rejeita a fluidez em prol de estratégias de 
resistência e subversão do processo tradutório (VENUTI, 1995, p. 20).
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Trazendo a discussão para a obra de Ruikō, olhemos para o prefácio de Houtei no Bijin (uma 
tradução livre de Dark Days, de Hugh Conway) em que ele explica seu método de tradução (SILVER, 
p.66):

É muito inadequado chamar isso de tradução, mas, por outro lado, se eu disser que não é uma tradução, 
dificilmente poderia escapar da acusação de plágio e do desdém que os imitadores recebem. É por isso 
que exagerei o chamando de tradução. Como o texto em si é o que é [ou seja, tão distante do original], 
não se deve censurar ou culpar a diferença do título em relação ao original. Chame de impróprio se 
quiser; me acuse de plágio se quiser; Eu não pretendo ser um tradutor2.

A passagem é uma demonstração da visão de Ruikō sobre sua própria transparência em suas 
traduções. Dito isso, contudo, não há como negar que uma das maiores forças motoras do trabalho 
de Ruikō está na busca por fluência. Afinal, seu foco não estava em transpor as inovações literárias 
do Ocidente e sim criar um público para seu jornal. Sua posição como tradutor tinha muito menos 
a ver com uma frustração a respeito da atividade do tradutor, e sim uma decisão mercadológica de 
inserção desse material em seu país. Assim, Ruikō cria um híbrido de domesticação e estrangeirização: 
por um lado, a mera introdução de uma estrutura não linear de narrativa estrangeira; por outro, suas 
decisões de mudanças, domesticavam o material para seu público recém letrado.

Talvez o exemplo mais claro de sua subversão na tradução está na mudança completa do 
final do conto L’Affaire Lerouge (1866) de Émile Gaboriau. No conto original, Noel e Juliette foram 
pegos em uma armadilha montada pela polícia e, em resposta, Noel decide cometer suicídio usando 
uma pistola, mas é frustrado por Juliette. Na versão de Ruikō, intitulada Hito ka Oni ka (1888), os 
personagens que se veem encurralados pela polícia, chegam a outra conclusão (SILVER, p. 74): 

Eu te julguei de forma errada. Um homem não deveria falar sobre fugir em um momento como este, 
quando tudo está em frangalhos. Por favor... acabe com sua vida graciosamente aqui e agora, e diga que 
você é meu. Se você se matar graciosamente, meu amor nunca mudará. Eu morrerei junto contigo.3

Minoru e Rie (nomes que Ruikō escolheu para domesticar o material) decidem cometer 
suicídio duplo, criando um vínculo com a tradição literária japonesa do shinjū (o suicídio por amor). 
Não só isso, mas Minoru aproveita seus momentos antes de cometer suicídio para escrever uma 
carta deixando todo o seu dinheiro para a criação de uma sociedade internacional para a abolição 
da pena de morte (SILVER, p. 75). Segundo Silver, é perceptível que essa adição foi desenhada para 
mobilizar seus leitores em prol de seus ideais. O conto termina com a menção de que o próprio 
Ruikō recebeu um panfleto dessa sociedade e assim teve acesso à história do conto, borrando assim 
a linha entre realidade e ficção.

Ruikō, antes de mais nada, importa os contos detetivescos na esperança de mostrar para 
seu país um jeito mais avançado de se olhar para a criminalística. Aqui, ele olha para o outro assim 
como seus contemporâneos: como um exemplar a ser seguido, uma cultura superior a ser copiada; 

2 It is quite improper to call this a translation, but then again if I were to say it is not a translation, I could hardly escape the 
charge of plagiarism and the disdain in which imitators are held. That is why I have made the stretch of calling it a translation. Since 
the text itself is what it is [ie., so far from the original], one should not direct censure or blame at the title’s difference from that of 
the original. Call it improper if you will; accuse me of plagiarism if you will; I make no pretension to being a translatior (SILVER, 2008, 
p.66, tradução nossa).
3 I misjudged you badly. A man should not talk about running at a time like this, when everything is in shambles. Please… take 
your life gracefully here and now, and say you are mine. If you kill yourself gracefully, my love will never change. I will die together with 
you (SILVER, 2008, p. 74, tradução nossa).
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mas, do outro lado, vemos em seu trabalho como tradutor um nível de saudável rebeldia contra 
uma ocidentalização desgarrada de sua nação. Kuroiwa Ruikō consegue passar de uma relação de 
subserviência e inferioridade perante o Ocidente, para se apropriar do texto do outro, enquanto 
comenta sobre seu mundo e com sua voz, através de um trabalho que ele mesmo não ousa chamar 
de tradução.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Kuroiwa Ruikō foi uma figura prolífica em um período de transição da história japonesa. 
Ruikō usou-se de sua posição privilegiada como jornalista mais lido de sua época para lentamente 
mudar as expectativas e demandas de seus contemporâneos, no que se refere ao sistema judiciário 
em transformação.

A visão de Ruikō para suas traduções se alinha com o trabalho de Lawrence Venuti (1998), 
pela forma como o tradutor se apropria do texto fonte e subverte seu ambiente receptor original. Isto 
implica, inicialmente, em selecionar textos literários que têm um status menor em seu contexto social 
de origem, traduzi-los e inserir neles elementos sociais ou fragmentos de discursos das margens da 
cultura receptora, com o intuito de desestabilizar os leitores ao apresentar uma linguagem híbrida, 
descentralizando sua identidade.

Ruikō se coloca em um ambiente intermediário: subserviente ao Ocidente, já que qualquer 
material só pode existir se vindo de um original do outro lado do mundo e com a demanda do povo 
japonês; e ao mesmo tempo independente deste, usando o texto fonte apenas como uma base em 
cima da qual o tradutor expressava suas próprias ideias. Criando assim uma relação complexa entre 
o Japão em que vivia, o Japão que queria criar e o Ocidente que se pressionava entre essas duas 
forças.
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QUESTÕES DE TRADUÇÃO EM ‘A MULHER 
DE VILLON’, DE DAZAI OSAMU
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RESUMO

Este trabalho se propõe a analisar o processo tradutório do conto “A Mulher de Villon”, 
de Dazai Osamu. Após uma contextualização da obra do autor na literatura japonesa, 
partimos para uma apresentação do conto em si. Em seguida, utilizando os conceitos de 
estrangeirização e domesticação, identificam-se as tendências de uso dessas estratégias 
como escolhas tradutórias. Na conclusão, discutiremos a importância do equilíbrio desses 
conceitos para uma melhor adaptação às necessidades de cada trecho do texto traduzido.

Palavras-chave: Tradução. Conto. Literatura Japonesa. Dazai Osamu. Literatura Comparada.

ABSTRACT

This paper aims to analyze the process of translation the short-story “A Mulher de Villon 
(Villon’s Wife)”, by Dazai Osamu. After contextualizing the author’s work in Japanese 
literature, it goes on to present the short-story itself. Then, by using the concepts of 
foreignization and domestication, it identifies tendencies in the use of these strategies as 
translation choices. It concludes by acknowledging the importance of the balance between 
these two concepts in order to better adapt to the needs of each part of the translated text.

Keywords: Translation. Short-story. Japanese Literature. Dazai Osamu.Comparative 
Literature.

1. INTRODUÇÃO

Dazai Osamu (1909-1948) foi um dos grandes escritores japoneses do séc. XX. Sua extensa 
e variada obra é essencial em qualquer antologia de literatura japonesa. Com um estilo próprio 

1  Ariel Lara de Oliveira. Jornalista, tradutor, bacharel em Letras – Tradução Japonês/Português pela UFRGS, mestre em 
Comunicação e Informação pela UFRGS. Pesquisa nas áreas tradução e literatura japonesa, literatura comparada e história em 
quadrinhos. (arye.allarol@gmail.com)

ORAL COMMUNICATION SESSION -  ABSTRACT    
         

345



XII Congresso Internacional de Estudos Japoneses no Brasil
XXV Encontro Nacional de Professores Universitários de Língua, Literatura e Cultura Japonesa

346

e referências das mais variadas tanto japonesas quando estrangeiras, Dazai é um contista dos 
mais habilidosos e tem dois romances traduzidos para o português. Seu estilo muito próximo ao 
“romance do eu” é pessoal, direto e autoirônico (KEENE, 1998), utilizando-se em diversos textos 
da voz feminina como narrador, se colocando como um personagem em terceira pessoa, estratégia 
conhecida por joseidokuhakubun, algo comum já na literatura clássica japonesa (NAGAE, 2005).

Esse trabalho tem o objetivo de analisar o processo de tradução de um de seus contos, “A 
Mulher de Villon”, tendo em vista o contexto da obra do autor e os conceitos de estrangeirização 
e domesticação (VENUTI, 1999). Essas estratégias consistem respectivamente em valorizar 
na tradução as diferenças culturais em relação à cultura fonte (CF), ou dissipar essas diferenças 
reforçando a cultura alvo (CA). A análise será feita a partir de oito trechos da tradução, comparando 
o texto fonte (TF) ao texto alvo (TA). Além disso, analisaremos os comentários da tradução, feitos 
durante o segundo processo de revisão do texto traduzido, em que escolhas, mudanças de revisão e 
identificações de problemas são exploradas.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

A tradução analisada de “A Mulher de Villon” foi feita ao longo do segundo semestre de 
2015 e revisada três vezes na época, com mais duas revisões ao longo da elaboração deste trabalho. 
Diversas coisas foram alteradas nesse processo, mas os comentários sobre o processo de tradução e 
das primeiras revisões não foram feitos à época; antes de começar o trabalho, relemos a tradução, 
buscando trechos que lembravámos ter trazido mais dúvidas no momento da tradução. Esses trechos 
foram anotados e comparados ao original, para uma primeira versão de comentários sobre eles, 
feitos de forma livre, como num fluxo de consciência. Com esses comentários já em mente, partimos 
para uma revisão do texto, que não tinha sido mexido desde o fim do ano de 2015. Essa nova fase de 
revisões teve um afastamento temporal do período da tradução, possibilitando alterações um pouco 
maiores do que na revisão imediatamente posterior à tradução.

O estudo é orientado pelo método da análise tradutória de forma comparativa. Dessa forma, 
foram escolhidos oito trechos da tradução para serem analisados, levando em conta a relevância 
do seu conteúdo, tanto na tradução inicial quanto no processo de revisão. Focando na tradução 
dos termos mais ligados à cultura japonesa, a análise dos trechos revelou que por diversas vezes a 
escolha tradutória final envolveu, frequentemente na mesma frase, estratégias estrangeirizadoras e 
domesticadoras em conjunção. Alguns trechos que pareciam conter só um ou outro estilo acabaram, 
no processo de revisão, sendo alterados para apresentar um maior equilíbrio entre eles. Assim, a 
análise acaba por demonstrar que o processo de tradução levou em conta um equilíbrio entre as 
estratégias de estrangeirização e domesticação, ficando evidente não apenas na tradução em si, mas 
também durante os processos de revisão sofridos pelo TA. 

Além disso, algumas das escolhas iniciais ou mudanças de revisão se deram não 
necessariamente em função dessas estratégias, mas por questões ligadas ao estilo do autor ou 
conhecimento de sua vida ou obra. Isso, que poderia não fazer tanta diferença normalmente, no 
caso de um autor tão autobiográfico como Dazai (KEENE, 1998) e que valoriza tanto o papel da 
mulher e da voz feminina em sua obra (KAWANA, 2015). Levando em conta que “A Mulher de Villon” 
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é um conto que se relaciona tanto formal quanto tematicamente com outras obras do autor, essa 
valorização se torna importante para ambientar melhor o conto no ambiente literário de Dazai.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

“A Mulher de Villon” é um dos contos em que Dazai usa a personagem-narradora feminina 
para criticar o personagem em que se espelha, e essa dinâmica é comum em sua obra sendo essencial 
para a compreensão dela e do conto. Assim, é compreensível que a tradução reflita essa estrutura 
narrativa, em trechos em que a voz feminina se coloca de forma crítica ou assertiva – o que significa 
coisas diferentes na cultura brasileira e na cultura japonesa. Ou seja, ao mesmo tempo, a tradução 
reflete também a distância cultural entre o Japão recém-saído da Segunda Guerra Mundial e do 
Brasil atual, cotejando a cultura fonte e a cultura alvo. Nesse sentido, o equilíbrio entre as estratégias 
de estrangeirização e domesticação permite um texto mais fluido e adaptado às necessidades 
percebidas pelo tradutor em cada trecho específico do conto. Percebe-se, assim, que algumas 
escolhas de tradução ou mudanças na revisão surgiram em decorrência de um conhecimento sobre 
o autor, seja de sua obra ou de sua vida.

Por fim, um caminho de estudo apontado por alguns dos comentários seria o da importância 
do distanciamento do texto, quando o próprio tradutor o está revisando – já que ficou evidenciado 
que as revisões posteriores alteraram mais substancialmente a estrutura do texto do que as revisões 
feitas mais próximas ao fim do processo inicial de tradução.
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NAMAMIKO MONOGATARI: AS RELAÇÕES ENTRE UMA 
SACERDOTISA-TRADUTORA E SUA IMPERATRIZ-TEXTO  

Maria Luísa VANIK PINTO 
Universidade de São Paulo1

RESUMO

Esta breve pesquisa tem como ponto de partida a obra Namamiko Monogatari (“A história 
de uma sacerdotisa inexperiente”, em uma tradução provisória), da autora Fumiko Enchi. 
Seu objetivo central é analisar a dinâmica entre as personagens da sacerdotisa Kureha e 
da imperatriz Teishi e desvelar a comparação que pode ser traçada entre ela e a relação do 
tradutor com seu texto-fonte utilizando-se dos conceitos como os da paródia/paráfrase 
e da emulação na tradução literária. É possível perceber que esse paralelo abre muitas 
possibilidades de interpretação para a obra de Enchi, enriquecendo a leitura de seu texto 
e possibilitando reflexões acerca da tradução e de alguns de seus paradigmas, como a 
questão da fidelidade/traição ao texto-fonte.

Palavras-chave: Tradução. Literatura japonesa. Literatura feminina. Enchi Fumiko.

 ABSTRACT

This brief research is based on Fumiko Enchi’s novel Namamiko Monogatari (“A Tale of False 
Fortunes” in Roger K. Thomas’s translation; “The Tale of an Inexperienced Shamaness” 
in my tentative translation). Its main objective is to analyze the dynamics between the 
central characters, the shamaness Kureha and the Empress Teishi, and unveil a possible 
comparison to the relationship between the translator and their source text, while using 
notions like parody/paraphrase and emulation in literary translation. This parallel opens 
up new possibilities of interpretation for Enchi’s work, thus contributing to its readings and 
making it possible to rethink translation and some of its paradigms, such as the issues of 
fidelity/betrayal to the source text.

Keywords: Translation. Japanese literature. Women’s literature. Enchi Fumiko.

1  Mestranda do programa de pós-graduação em Língua, Cultura e Literatura Japonesa da Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, dentro da linha de pesquisa “Texto literário — tradução e estudos críticos”. Bacharel 
formada pela UFRGS em Letras em 2014.
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 1. INTRODUÇÃO

Nesta pesquisa, procurarei estabelecer uma relação entre a dinâmica das personagens de 
Namamiko Monogatari (なまみこ物語, “A história de uma sacerdotisa inexperiente”), a premiada 
obra de 1965 da autora Fumiko Enchi (1905–1986), e a conturbada relação entre o tradutor e o 
texto-fonte literário. Para tal, pretendo utilizar algumas noções presentes na teorização da tradução 
literária, como os conceitos de fidelidade e traição, paráfrase e paródia, e emulação ou mímesis 
presentes nas reflexões de tradutores como Haroldo de Campos, Rosemary Arrojo e Thiago Saltarelli.

Em linhas gerais, o enredo de Namamiko Monogatari se passa na Era Heian (794–1185), e 
a narrativa se desenvolve em torno do papel desempenhado pela “sacerdotisa” titular, uma jovem 
chamada Kureha, em uma trama arquitetada pelo regente do imperador, Fujiwara no Michinaga 
(966–1028), para abalar a influência da imperatriz Teishi (977–1001) sobre o imperador Ichijô 
(980–1011). A intenção de Michinaga — que, logo de início, sabemos ser bem sucedida pelo caráter 
histórico dos personagens e da situação — é colocar sua filha, a futura imperatriz Shôshi (988–1074), 
em uma posição mais privilegiada que Teishi. 

Parte do plano do regente envolve o apadrinhamento (e a subsequente manipulação) de 
duas irmãs, filhas de uma sacerdotisa do santuário Kasuga: Ayame e Kureha. A mais velha, Ayame, 
é colocada a serviço de seu próprio clã, enquanto Kureha é enviada para servir diretamente a 
imperatriz Teishi em seus aposentos.

Inicialmente sem enxergar a malícia da intenção de Michinaga, Kureha relata à sua irmã 
Ayame tudo que se passa nos aposentos do imperador. Sua posição diante da imperatriz é de 
adoração. Quando Michinaga inicia sua campanha de difamação da imperatriz Teishi na corte 
imperial por meio de episódios de possessão espiritual protagonizados por Ayame, Kureha percebe 
que está sendo usada como espiã e corta temporariamente as relações com sua irmã mais velha. 
Contudo, quando seu amante, Tachibana no Yukikuni, salva a imperatriz de um atentado e apaixona-
se (unilateralmente) por ela, a postura de Kureha começa a se modificar, até que, enfim, ela própria 
se oferece para interpretar a imperatriz em mais um episódio de “possessão” arquitetado por 
Michinaga. 

O último deles marca o clímax da obra, em que o próprio imperador vê a sacerdotisa 
“possuída” pelo espírito de Teishi. Porém, o que se inicia como uma farsa, termina com o que parece 
ser a possessão real da sacerdotisa pelo espírito vivo da imperatriz Teishi, que acaba reafirmando 
sua índole bondosa e seu amor irrefreável pelo imperador.

Convém ressaltar, no entanto, que Enchi desenvolve sua narrativa macro e microestruturalmente 
em condições muito peculiares, sempre borrando os limites entre o real e o fictício, entre a imagem 
verdadeira e seu espectro distorcido. Por esse motivo, somos brindados com diferentes opções 
de interpretação para os episódios de possessão e a performance da sacerdotisa. Será que sua 
performance final foi puramente uma obra do sobrenatural? Será que todas as representações da 
imperatriz foram produtos de uma técnica consciente? Ou será que temos uma mistura de ambos? 
E, mais importante, se tomarmos como certo que a personagem possui certo grau de agência sobre 
suas ações, como podemos pensar suas motivações e métodos para construir uma Teishi à maneira 
como ela é construída? 
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2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

A linha interpretativa que propomos consiste em considerar essa dinâmica complexa como 
uma analogia ao fazer tradutório. Enxergar Kureha como a tradutora (ou a própria tradução) da 
imperatriz Teishi, um texto-fonte prestigiado, respeitado e, sobretudo, controverso por sua natureza 
política, é discutir os próprios paradigmas da tradução.

A crença de que a sacerdotisa possa incorporar o verdadeiro espírito de seu texto-fonte 
muito tem a ver com a citação de Edgar Allan Poe, por Haroldo de Campos, ao comentar sobre a 
questão da inspiração e da técnica: 

Poe (...) refere que a maioria dos escritores preferiria sem dúvida fazer crer que compunha suas obras 
numa espécie de “fine frenzy” ou “ecstatic intuition”, e que se horrorizaria à simples ideia de deixar 
que o público fosse admitido nos bastidores da arte (...). (CAMPOS, 1976, p. 25)

Se o leitor opta por acreditar na possessão de Kureha como um episódio sobrenatural, ele 
retira a agência que a personagem possa ter sobre sua performance, dando-lhe um caráter místico, 
em que Kureha, por um instante, torna-se capaz de traduzir o texto-fonte como se ela fosse o próprio 
— o lugar-comum da tradução que “capta a essência do original” ou a “intenção do autor”, como por 
mágica ou inspiração divina do tradutor. 

Como nota o próprio Haroldo, não se trata de negar o papel que a intuição tem sobre a 
criação, mas de reconhecer que “o racional e o sensível, o rigor e a fantasia, não constituem dois 
polos antinômicos, mas, sim, verso e reverso da mesma medalha” (ibid., p. 23). A ideia de que existe 
alguma parcela de cálculo e técnica por trás da performance da sacerdotisa me parece muito mais 
atraente, pois confere um grau de complexidade maior à narrativa.

Há também uma discussão possível sobre a questão da (in)traduzibilidade da obra literária. 
Segundo Albrecht Fabri (apud CAMPOS, 2013, p. 1): “a tradução supõe a possibilidade de se separar 
sentido e palavra”, algo que tanto ele como o próprio Haroldo percebem como uma impossibilidade 
em tradução poética. Como podemos pensar o caso de Teishi e Kureha em analogia? Há, na obra, a 
crença nos ikiryô, os espíritos vivos errantes, um pressuposto da possibilidade de se separar a alma 
do corpo. Todavia, a questão não é assim tão simples; para que o “conteúdo” seja reconhecido como 
a imperatriz Teishi, a sacerdotisa precisa emular sua linguagem corporal, sua voz e até mesmo seu 
vocabulário, corroborando com a visão de Haroldo acerca da transcriação poética de que “não se 
traduz apenas o significado, traduz-se o próprio signo, ou seja, sua fisicalidade; sua materialidade 
mesma” (2013, p. 5, grifo nosso). 

Na obra, outro paradigma da tradução que aparece de forma muito clara é o da traição/
fidelidade ao texto original. A motivação da sacerdotisa para seu ato de traição não tem a ver com 
um ódio propriamente direcionado à imperatriz. Esse aspecto complica nossa compreensão da 
personagem e de suas reais intenções ao aceitar participar da farsa. Afinal, se ela ainda nutre certo 
sentimento de respeito (e mesmo de ternura) pela imperatriz, o que a leva a traí-la? O que levaria 
um tradutor nessas condições a trair seu texto — ou ainda, como definir exatamente os limites do 
que é traição ou fidelidade?

Rosemary Arrojo, ao discutir a questão da fidelidade em tradução poética, expressa algo que 
pode servir para compreender um pouco do comportamento da sacerdotisa: “(...) o leitor somente 
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poderá estabelecer uma relação com o texto (...), que será sempre mediada por um processo de 
interpretação, um processo muito mais ‘criativo’ do que ‘conservador’, muito mais ‘produtor’ do que 
‘protetor’” (ARROJO, 1993, p. 19). 

Assim, pode-se defender que a performance da sacerdotisa incorpora aspectos de uma 
imperatriz filtrada pela ótica crítica da tradutora — aspectos de uma Teishi que talvez até mesmo 
a própria Teishi desconheça, afinal “nem o próprio autor poderia estar plenamente consciente de 
todas as intenções e de todas as variáveis que permitiram a produção e a divulgação de seu texto” 
(idem., p. 18–19). 

Quando decide representar Teishi de forma negativa, é possível dizer que Kureha cria uma 
paródia e, ao fazer isso, acrescenta uma nova dimensão à personagem. Para lembrar as palavras de 
Afonso Romano de Sant’anna: “o que o texto parodístico faz é exatamente uma re-apresentação 
daquilo que havia sido recalcado. Uma nova e diferente maneira de ver o convencional. É um 
processo de liberação do discurso. É uma tomada de consciência crítica” (SANT’ANNA, 1995, p. 31). 
É o seu momento de rebeldia e subversão em relação ao texto-fonte, uma obra cuja aura jamais 
poderia ser superada.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O paralelo traçado entre as personagens de Namamiko Monogatari e o fazer tradutório 
contribui para uma reavaliação da obra e de alguns dos próprios pressupostos de tradução, como 
traduzibilidade de uma obra e fidelidade/traição. Com essa proposta de leitura, pretendemos 
despertar o interesse sobre obra de Enchi e estimular novas discussões acerca de suas concepções, 
temáticas e técnicas literárias.
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RESUMO

O presente trabalho pretende comparar as traduções em português brasileiro e inglês 
americano de três haicais do poeta japonês Kobayashi Issa (小林一茶, 1763-1828), com o 
objetivo de apresentar modelos de como tal poesia é difundida nessas duas comunidades 
culturais, norte-americana e brasileira, e estabelecer critérios para traduções futuras dentro 
desse gênero. Os textos de chegada serão analisados em relação aos textos de partida 
levando-se em conta a abordagem da “recriação”, proposta por Campos (2006), por ser o 
haicai ser uma forma poética amparada em elementos de composição exteriores ao plano 
semântico. Ainda dentro da comparação das traduções, mas também se aproximando 
dos tradutores, a visão de literatura comparada referida por Zhirmunsky (2011), na 
qual o autor ressalta a influência dos fatores temporal e social na composição, ajudam 
a compreender as diferenças entre as traduções, uma vez que os tradutores observam 
os textos em japonês de posições diferentes e buscam, em seus textos de chegada, 
objetivos distintos. Tais dessemelhanças se revelam nas comparações e demonstram que 
um melhor desempenho tradutório está estritamente atrelado a uma consideração mais 
ampla do contexto de produção, das peculiaridades do autor e dos elementos de natureza 
não-semântica relacionados à composição do haicai; assim como o lugar e a função que 
esses aspectos supracitados encontram nos textos.

Palavras-chave: Comparação. Tradução. Poesia. Literatura Japonesa. Haicai 

ABSTRACT

This text proposes a comparison between translations of three haiku by Japanese poet 
Kobayashi Issa (小林一茶, 1763-1828) to Brazilian Portuguese and American English 
with the intent of presenting examples of how such poetry is disseminated inside those 
two cultural communities and establishing criteria for future translations of this genre. 

1  Graduando do curso de Bacharelado em Letras – Tradutor Português e Japonês da Universidade do Rio Grande do Sul. 
Atuou no Memorial de Imigração e Cultura Japonesa da UFRGS, ministrando oficinas de haicai e aulas de japonês. E-mail: leoreis.92@
hotmail.com 
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The target language texts will be analyzed in relation to Campos’s (2006) concept of 
recriação, since haiku is a poetical form which relies on compositional elements from the 
outside of the semantics sphere. Remaining in the field of translation’s comparison while 
approaching the translators’ scope, Zhirmunsky’s view of Comparative Literature (2011) 
exposes the influence of social and historical elements on the composition act, and helps 
to achieve a better understanding of the differences between the translations, due to the 
different positions taken by the translators in relation to the poems in Japanese and the 
unassociated objectives pursued by each translator in the texts in the target language. Such 
differences appear through the act of comparison, presenting how a wider consideration of 
the context of production, the author’s attributes and the extra-semantic elements related 
to the haiku composition are closely associated with a better translation performance; as 
well as the consideration of the location and function of such elements inside the texts.

Keywords: Comparison. Translation. Poetry. Japanese Literature. Haiku. 

1. APRESENTAÇÃO 

O presente artigo busca comparar traduções de três haicais de Kobayashi Issa para o inglês 
americano e o português brasileiro, considerando a teoria da recriação proposta por Haroldo de 
Campos (2006). Amparando-se no conceito de informação estética de Max Bense, para quem a 
informação do poema, “ não pode ser codificada senão pela forma em que foi transmitida pelo 
artista.” (p. 33), prezando pela manutenção total dos efeitos do poema na língua de partida – embora 
tal manutenção apareça como impossível de ser realizada, justamente pela natureza da informação 
estética. Dessa forma, na busca por tal ideal, a consideração de aspectos da filosofia de composição 
dos haicais, somada às particularidades de Kobayashi Issa, são essenciais para que a análise das 
traduções estruture-se de forma a examinar a eficácia da transmissão da informação estética, no 
caso deste estudo os próprios poemas, do japonês para as línguas de chegada.

De acordo com esses pressupostos, quando Campos (2006, p.35) estabelece o campo 
semântico como “apenas e tão-somente a baliza demarcatória do lugar da empresa recriadora.” 
(p.35), e alerta que “a tradução de poesia [...] é antes de tudo uma vivência interior do mundo e da 
técnica do traduzido” (CAMPOS, 2006, p.43), ele nos chama a atenção para a relativa liberdade de 
recriação possuída pelos tradutores, para se aproximar da manutenção da informação estética, e 
também o caráter essencial de elementos exteriores ao poema na construção da tradução. Sabendo 
disso, as características do haicai referentes a sua filosofia de composição, e também aquelas 
próprias da estética do texto, são apresentadas em posição anterior às análises das traduções, a 
fim de reconstruir o ambiente no qual o poema em japonês foi criado. Indo na mesma direção, as 
peculiaridades de Kobayashi Issa também devem ser consideradas para aproximarmo-nos daquele 
ambiente de criação. Com as influências exteriores melhor definidas, compomos o âmbito onde 
se estabelece a produção do poema em japonês e a possibilidade de tradução, o que permite um 
posicionamento mais adequado quando da análise dos resultados tradutórios.

Assim, começamos a pensar em aspectos relacionados à forma de transmissão para as língua 
de chegada e os resultados buscados e obtidos por Paulo Franchetti e David Lanoue nesse processo. 
Agora, para refletir a respeito das influências que agem nos tradutores, é conveniente citar Zhirmunsky 
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(2011, p.214), que diz que a literatura comparada “consistentemente ignora fatos relevantes, como, 
por exemplo, a personalidade criativa do autor, a conexão de sua obra com a vida social que ela 
reflete, sua origem nacional e histórica e as adaptações ao tempo, lugar  e individualidade” (p.214) 
Assim, as motivações que levaram os traduções a escolher esse e não aquele termo, a preservar ou 
não a sintaxe original, para ficar em duas situações, serão avaliadas e comparadas, sempre levando 
em consideração a fidelidade ao texto em japonês, mas também o panorama de influências dos 
tradutores e suas próprias personalidades.

2. PROBLEMÁTICA

Pensar traduções para diferentes idiomas é pensar em textos de chegada produzidos por 
pessoas diferentes em situações dessemelhantes, cerceadas em contextos heterogêneos, com 
ideais próprios para suas produções, cada tradutor busca manter nos haicais em sua língua as 
características da forma de partida de modo que os apelos lírico, estético e histórico sofram poucas 
distorções.

Como os objetos de estudo são um tanto diferentes – Lanoue estuda especificamente 
Kobayashi Issa e Franchetti se debruça apenas sobre o haicai, é natural que os textos distanciam-se 
no decurso da tradução. Entretanto, quando observamos textos de chegada produzidos sob pontos 
de interesse não necessariamente equivalentes, percebemos diferentes abordagens na maneira de 
trabalhar a forma do poema para se atingir a estética desejada – a qual, mesmo que vista de lugares 
distintos, é a mesma. Assim, temos a possibilidade de avaliar a transmissão de um mesmo objeto 
para línguas diferentes, e sob a influência de fontes próprias; além de avaliar essas fontes entre si, 
para entender como suas particularidades se fizeram presentes nos textos de chegada.

3. OBJETIVOS

A comparação das traduções possibilita uma análise da diferença entre as abordagens que 
privilegiam diferentes pontos do objeto traduzido, com o intuito de estabelecer parâmetros para 
determinar uma tradução capaz de preservar a informação estética original de maneira produtiva. Ao 
observarmos um tradutor que se preocupa com a forma poética de maneira mais abrangente e outro 
que foca no autor, percebemos diferenças que refletem nos textos de chegada. Essa comparação é 
importante para um exercício futuro, no qual serão propostas novas traduções de Kobayashi Issa, 
buscando uma harmonia entre a valorização da estética e a personalidade do autor japonês. 

4. MÉTODO

Após a apresentação do poema em japonês, aspectos do idioma que se fazem influentes na 
interpretação do texto e, consequentemente, nas traduções, são descritos. Explicações sintáticas e 
semânticas são apresentadas em forma de ensejo para avaliações de tais estruturas dentro dos textos 
nas línguas de chegada; estes, por sua vez, serão apresentados após as referidas explicações, lado 
a lado, no sentido de incentivar, também visualmente, a comparação. Essa apresentação permite 
melhor observar a divisão métrica de cada tradutor - visto a diferença na organização dos versos 

SESSÃO DE COMUNICAÇÃO ORAL - RESUMOS



12th International Congress of Japanese Studies in Brazil
25th Brazilian Meeting of University Professors of Japanese Language, Literature and Culture 

entre o Japão e o ocidente -, possíveis inversões sintáticas em relação ao original e ênfases nesse ou 
naquele termo ou segmento. Tal análise leva em conta as particularidades da pessoa do tradutor e 
do propósito que guia sua tradução.

5. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Na análise das traduções, percebemos que as diferenças entre as abordagens se amparam 
ora em aspectos relacionados à posição dos tradutores em relação a Issa - a qual permitirá ou não o 
ressaltamento de determinados aspectos da personalidade do autor japonês - e outros diretamente 
associados às pessoas dos tradutores e do objetivo que ambos buscam para suas traduções. Vejamos 
o seguinte poema:

名月を取ってくれろと泣く子かな
Meigetsu wo totte kurero to naku ko kana

Por Issa ser o centro do estudo de Lanoue, o norte-americano aprofunda-se nas características 
do autor e, tendo esse conhecimento, transmite o caráter prosaico com maior eficácia – como 
percebemos na tradução abaixo:

“Gimme that harvest moon!” 
cries the crying 

child

A fala da criança demonstra a inocência de querer algo impossível, dando à cena o tom jovial 
característico de Issa. A estética do haicai é mantida, visto que o kigo mantém seu referente; e mais 
do que isso: a informação estética sofre menos distorções. Eis a tradução de Franchetti:

Lua cheia de outono:
Eu quero! Eu quero!

Diz a criança a chorar.

A tradução para português evidencia o kigo mas perturba o caráter prosaico do poema, 
por deixar a criança, a personagem atuante na cena, em um plano coadjuvante. A proposição de 
Zhirmunsky (2001), anteriormente aludida, no que refere à relevância da personalidade do autor 
e à relação da obra com o tempo e o espaço como fatores necessários a um estudo comparado, 
vem para guiar a busca por um entendimento da diferença entre as traduções apresentadas. Assim, 
deve-se levar em conta as motivações de Lanoue, buscando ressaltar as características distintivas 
do autor japonês, e de Paulo Franchetti, traduzindo diversos poetas com o objetivo de criar uma 
antologia do haicai no Brasil, ressaltando seu contexto histórico, tradição e características formais.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise mostrou a complexidade da tradução de haicais para português e inglês. Por ser 
necessário montar um contexto da situação de produção, e por ser a própria forma poética tão 
dependente das características culturais japonesas e das peculiaridades de cada autor, percebemos 
que o processo tradutório que aproxima-se de Kobayashi Issa deve considerar a informação estética 
em uma amplitude maior, a qual lhe permite transmitir para a língua de chegada um número maior 
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de nuances dos poemas de Issa. Do outro lado, a organização do livro de Franchetti, apresentando a 
história do haicai antes dos poemas revela a importância da definição do ambiente de produção antes 
da abordagem sobre as formas poéticas propriamente ditas, a fim de que nenhuma discrepância de 
interpretação afete, no ato tradutório, as transmissões para a língua de chegada. 
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RESUMO

O objetivo deste trabalho é o de expor as etapas e o método escolhido para a realização 
da tradução da coletânea de contos sobrenaturais e de terror denominados Edo shokoku 
hyaku monogatari: Shokoku kaidan kidan shūsei (江-諸国百物語: 諸国怪談奇談集成).  
Apresentaremos o processo de tradução que engloba pesquisas relacionadas ao folclore, 
à cultura e à língua japonesa falada e citaremos algumas das questões com que nos 
deparamos durante o trabalho.

Palavras-chave: Tradução, Hyaku Monogatari, Kaidan, Língua Japonesa, Literatura 
Japonesa, Literatura Fantástica. 

ABSTRACT

This paper main objective is to introduce the steps and the method chosen for the 
translation of the collection of supernatural and horror tales entitled Edo shokoku hyaku 
monogatari: Shokoku kaidan kidan shūsei (江-諸国百物語: 諸国怪談奇談集成). It 
presents the translation process that encompasses researches related to folklore, culture, 
and the Japanese language, mentioning issues faced during the work.

Keywords: Translation; Hyaku Monogatari; Kaidan; Japanese Language; Japanese 
Literature; Fantastic Literature.

1  Bacharel em Letras com habilitação em Língua Japonesa pela Universidade de São Paulo. Membro do Grupo de tradução 
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1. INTRODUÇÃO

O desafio de traduzir as histórias apresentadas na Coletânea Edo shokoku hyaku monogatari: 
Shokoku kaidan kidan shūsei (江-諸国百物語: 諸国怪談奇談集成) deve-se à complexidade de sua 
origem. O 百物語 (hyaku monogatari), ou 百物語怪談会 (hyaku kaidankai), refere-se a histórias 
sobrenaturais e de terror; mistérios supostamente verídicos que circulavam pelas diversas províncias 
japonesas. Algumas dessas histórias explicavam um fenômeno da natureza que, séculos atrás, era 
considerado um fenômeno sobrenatural; ou justificavam eventos políticos e sociais significativos que 
ocorriam nas vilas, entremeando esses eventos de simbologia; ou, ainda, eram casos relacionados 
ao folclore japonês, contando sobre as peripécias de um yōkai e outras entidades presentes na 
mitologia japonesa. O fato é que as histórias contidas na coletânea, escolhida para tradução, 
procuram apresentar a cultura de cada região, como uma espécie de mapeamento regional, trazendo 
uma seleção de contos que exemplificam a crença e os costumes de diversas províncias japonesas. 
Assim, um dos objetivos dessa tradução torna-se, também, o de trazer um resumo significativo da 
diversidade de crença e dos costumes regionais.

O critério de seleção do corpus, como mencionado, foi o local de origem desses contos. Ao 
contrário do suposto, as narrativas do hyaku monogatari (百物語) não se limitam a contar histórias 
de fantasmas ou de suspense, isto é, são histórias que mistificam um evento ocorrido nessa região 
ou intencionam explicar os fenômenos naturais, assim como procuram justificar um comportamento 
ou conduta. Sendo assim, a dinâmica de tradução levou em consideração essa “intenção” da história, 
procurando, ao mesmo tempo, manter um padrão de seleção lexical e de estilo característico desse 
tipo de narrativa, de modo a não descaracterizar a tradição oral, que pressupõe uma fluência 
narrativa, com ritmo e cadência próprias.

Os elementos imagéticos e estéticos, indispensáveis na formação do conhecimento racional, 
estão intrinsecamente relacionados às definições terminológicas que possuem um significado 
singular, mediada pela cultura como, por exemplo, a palavra bakemono (化け物), que possui um 
sentido que, ao traduzir, rivalizava com os conceitos ocidentais de “monstro”, “fantasma”, “aparição”, 
etc. Dessa forma, estabeleceu-se uma metodologia que definia qual o escopo da história/motivações 
para, numa etapa posterior, determinar a escolha do léxico, sintaxe, etc. Essa dinâmica demandou 
maior atenção com a pesquisa de contexto dessas entidades ou figuras históricas (que aparecem 
em alguns contos), assim como da própria província: a delimitação geográfica, eventos naturais 
recorrentes, crenças locais, dentre outros fatores, que explicam a existência de versões de uma 
mesma história de acordo com as características regionais e folclóricas da província.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Dentre as muitas questões ao se traduzir uma obra, há de se salientar a necessidade de 
focar em duas questões que consideramos fulcrais. A primeira delas é a contextualização e as 
especificidades de determinada história/lenda/mito em relação à região na qual foi elaborada. A 
segunda questão-foco são as escolhas linguísticas realizadas durante o processo de traslado entre 
línguas. Em relação à primeira questão, partimos de uma estratégia simples de pesquisas a respeito 
das características culturais, econômicas e geográficas da região de origem do texto. De posse dessas 
informações, verificamos que nossas hipóteses iniciais durante o período de leitura e interpretação 
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dos escritos se confirmaram. As histórias/lendas/mitos tratam, quase que em sua totalidade, de 
acontecimentos históricos, econômicos, sociais e geográficos correlatos. Citamos, como exemplo, 
três textos: o texto Tsutsuga Mushi (恙虫), Yuki Onna (雪女 ) e Tenbi  (天火).

O primeiro relata o caso de um “inseto” (na verdade, um ácaro) que aterrorizou vilas de regiões 
montanhosas com epidemias de tifo endêmico, doença cujo auge se iniciava no fim da primavera 
e se prolongava até o verão. O texto é de Iwakuni, região sudoeste da ilha Honshû, localidade com 
muitas montanhas e vales e cujo clima já é mais quente e o inverno não é tão longo ou rigoroso 
quanto na região norte do país. O segundo texto, que relata a história da Yōkai Yuki Onna, é oriundo 
da região norte do Japão, Yamagata, cujo clima possui um inverno mais longo e rigoroso, situação 
que propicia lendas relacionadas à neve.  

A segunda questão, quanto à seleção lexical, exigiu estudos filológicos e pesquisas sobre 
a linguagem oral. Isso necessitou de redobrada atenção e rigor técnico. Para uma tradução bem 
executada, é de comum conhecimento que não basta substituir todos os termos do original por 
seus equivalentes na língua de chegada. É necessária uma leitura abrangente que compreenda as 
nuances de sentido e significado, resultando em uma tradução que seja, ao mesmo tempo, traslado 
de idiomas e interpretação textual. Um bom exemplo ocorre no terceiro texto, no trecho: Sore wo 
mite mawari no ieie demo sakan ni kane wo tataki nenbutsu wo tonaeta (それを見て、周りの

家々でもさかんに鉦を叩き、念仏をとなえた。) A tradução do vocábulo 念仏 (nenbutsu) é 
encontrada nos dicionários como “oração” ou “prece”, porém não optamos por essa interpretação, 
pois, dentro da cultura ocidental, essas palavras estão profundamente ligadas com conceitos 
cristãos. Sabemos que existem tais práticas nos rituais budistas, contudo para afastar imprecisões 
ou eventuais associações que o leitor possa fazer com o cristianismo, escolhemos o termo “sutra”, 
apesar de existir um equivalente para o mesmo em japonês (お経, okyô). Dessa forma, a tradução 
ficou: “Vendo isto, cada família, tocou energicamente o gongo e recitou sutras budistas”. 

Outro ponto importante é a conceituação e nomenclatura do vasto repertório folclórico de 
seres. Notamos que há yōkai de mesmo nome descrito de formas variadas, com atitudes e condutas 
diversas em regiões distintas; alguns com poucas diferenças, outros que fariam um leitor desatento 
pensar que se trata de outro ser completamente diverso. Há, ainda, os fenômenos naturais 
descritos nos contos e as lendas de pessoas (personalidades do mundo real, algumas políticas; ou 
personalidades cuja existência não é possível de determinar) que se envolveram em algum evento 
diverso (positivo ou negativo, precedido de uma conduta condenável/honrável) e foram visitadas 
por espíritos e demais entidades. Nesse sentido, adentramos no campo mais complexo da tradução 
/ versão / linguagem, uma vez que, no nosso idioma e entendimento cultural, enquadraríamos todos 
esses eventos como fenômenos sobrenaturais. Sendo assim, enfrentamos diversos desafios de 
tradução, pois muitos destes termos exigem do tradutor uma vasta pesquisa que engloba estudos 
linguísticos, culturais e históricos. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com este trabalho, pretendeu-se apresentar a estrutura das referências utilizadas pelo Grupo 
de tradução de obras literárias de língua japonesa da Universidade de São Paulo para a tradução 
de contos do Hyaku Monogatari. Consideramos que os estudos de contexto, origem e localidade 
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foram fundamentais para a primeira etapa do processo de tradução. Com posse das informações 
folclórico-culturais, iniciamos o processo de tradução para a língua portuguesa.  Esmeramo-nos por 
apresentar os conceitos e ideias japonesas no texto em português, e para esse fim, tomamos como 
decisão manter e explicar termos específicos como yōkai, bakemono, etc.
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RESUMO

O tanuki é um animal canídeo nativo da Ásia e um yōkai com forte tradição folclórica no 
Japão. Assim, é de se compreender que o uso da palavra tanuki, em um texto traduzido 
para um leitor ocidental, não dá acesso a memória discursiva da cultura japonesa. 
Utilizando o aparato teórico da análise do discurso pecheutiana, esta pesquisa observou 
as soluções textuais encontradas pelos tradutores de histórias com a presença da 
personagem folclórica do  tanuki. Para isso foi utilizado um corpus composto por cinco 
traduções, três para o inglês e duas para português, do conto folclórico conhecido como 
“Bunbuku Chagama”. Percebeu-se ao longo do corpus um esforço dos tradutores para 
incorporar na narrativa elementos, do sobrenatural e do biológico, que auxiliassem a criar 
uma memória cultural ocidental dessa figura folclórica.

Palavras-chave: Tanuki. Tradução. Folclore. Memória.

ABSTRACT

The tanuki is a canidae animal native to Asia and an yōkai with strong folklore in Japan. 
Thus, it is understandable that the use of the word tanuki in a text translated to a Western 
reader does not give access to the discursive memory of the Japanese culture. Using 
the theoretical apparatus of the French discourse analysis, this paper observed textual 
solutions found by the translators in stories with the presence of the tanuki. In order to 
do that, it was used a corpus consisting of five translations, three to English and two to 
Portuguese, of the folktale known as “Bunbuku Chagama”. Throughout the corpus, it was 
noticed an effort made by the translators to incorporate elements of the supernatural and 
the biological into the narrative that would help to create a Western cultural memory of 
this folk figure.

Keywords: Tanuki. Translation. Folklore. Memory.
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1. INTRODUÇÃO

O tanuki é um canídeo asiático com um folclore muito presente e conhecido na cultura 
japonesa. Não sendo natural do Ocidente, acaba sendo pouco conhecido nas culturas ocidentais, 
diferentemente da raposa. Por possuir manchas escuras na pelagem ao redor dos olhos, é comum 
que seja confundido com os animais que chamamos de “texugo” e “guaxinim”, ambos com anatomia, 
hábitos e folclores muito pouco semelhantes aos do tanuki. Dessa forma, como o tanuki faz parte 
da memória discursiva própria do Oriente, quando se propõem traduções de textos com a presença 
dessa figura folclórica para o público ocidental surge uma problemática de tradução.

A memória discursiva referida aqui remete a uma determinada memória cultural formada 
por todas as manifestações culturais, sendo ela repetidamente retomada através de práticas 
simbólicas, como em escritos, imagens e celebrações. Essa memória cultural “funciona como um 
lugar de preservação, conservação e fortalecimento de determinados rituais, normas, modos, etc” 
(PAVAN, 2017, p.177). Havendo essa escassez de memória discursiva sobre o tanuki na comunidade-
alvo do texto produzido, é possível argumentar que é quase indiferente a palavra escolhida para 
designar o personagem na tradução. Como o imaginário sobre ele precisará, de qualquer forma, ser 
construído ao longo do texto, é necessário o uso de algum outro recurso textual durante a tradução, 
para além do nome. Dessa forma, outros elementos textuais poderão ativar outras memórias que 
possibilitem evocar esses efeitos de sentido desejados.

É importante observar que os textos escolhidos para compor o corpus de análise não são 
necessariamente traduções na acepção comum do termo, mas são reescritas em português e inglês 
da história folclórica “Bunbuku Chagama”. Tendo em vista que é um conto oriundo da tradição 
oral, torna-se quase impossível estabelecer um original a partir do qual traduzir, o que se confirma 
quando consideramos as características intrínsecas à literatura folclórica – tais como antiguidade, 
persistência, anonimato e oralidade (GUESSE; VOLOBUEF, 2007, p.2). Considera-se, então, que os 
textos do corpus são traduções em uma acepção ampla do termo, pois há a necessidade de recontar 
em uma língua uma história que foi lida ou ouvida em outra situação.

Seja o sujeito autor, tradutor ou contador de histórias folclóricas, ele se apropria dela toda 
vez que a reconta, tornando-se seu locutor e transformando-a em um novo discurso. Mittmann 
(2012, p.69) argumenta que ao longo do processo tradutório constrói-se a “tradautoria”, a inevitável 
autoria do tradutor. Ao retomá-la de uma memória social, ele a atualiza, através de um novo 
discurso. Assim, a ideia de preservação dos sentidos “do original” na tradução é um efeito ilusório de 
homogeneidade, criado apesar da natureza heterogênea do discurso. Foram analisadas as soluções 
encontradas pelos tradutores para contar essa história para um leitor que, supostamente, não tem 
acesso à memória discursiva que é presente no Japão.

2. DISCUSSÃO

Ao longo da busca para o corpus de análise, encontrou-se muitos textos em que, ou mantém-
se o nome tanuki ou esse personagem é chamado de texugo. Nas cinco traduções da história 
“Bunbuku Chagama” presentes no corpus pode-se começar uma análise já partindo dos títulos, 
como é possível observar abaixo:
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• A Chaleira Mágica (SAKADE, 2011)

• The Magic Kettle (LANG, 1993)

• The Miraculous Tea-kettle (DAVIS, 1992)

• Bunbuku Teakettle (KAWAUCHI, 1998)

• A Chaleira da Sorte (LISBOA, 2008)

Chagama é o objeto que se usa para ferver a água do chá, e em inglês usa-se as palavras 
kettle ou teakettle, essa última com a presença do “chá”, assim como na palavra em japonês e 
também em português “chaleira”. Bunbuku, hoje, é mais diretamente relacionado à história que está 
sendo analisada, sendo difícil encontrar um significado isolado da expressão. Apesar disso, sabemos 
que pode ser escrito como “分福” ou “文福”, podendo ser entendido como “um segmento de boa 
sorte”. Também é preciso considerar que bunbuku possui sonoridade que remete às onomatopeias 
comumente associadas ao som que os tanuki fazem ao batucar em suas barrigas segundo o folclore. 
SAKADE (2011) e LANG (1993) escolheram trocar bunbuku por “mágica” e magic, respectivamente, 
adiantando no título atributos que serão dados ao tanuki em suas traduções, enquanto DAVIS (1992) 
opta, de maneira similar, por miraculous. KAWAUCHI (1998) mantém a expressão bunbuku, enquanto 
LISBOA (2008) decide tentar traduzir essa expressão, adicionando à chaleira o atributo “da sorte”. 

Sendo animal e yōkai ao mesmo tempo, o tanuki se configura como um duplo. O caráter 
animal do personagem é ressaltado chamando-o explicitamente de “animal” e “criatura”, 
descrevendo características de animais, como “rabo” e “patas”, ou ainda descrevendo ações feitas 
por ou com animais, como “capturar”. Nas versões de “Bunbuku Chagama”, sendo a transformação 
o tema central da história, muitos adjetivos são acionados para dar conta do tanuki enquanto yōkai, 
alguns recorrentes em histórias de teor sobrenatural no Ocidente, como “enfeitiçado”, “estranho”, 
“maravilhoso” e “mágico”. Também são usadas palavras e expressões que remetem a reações 
esperadas dos personagens em histórias sobrenaturais, como medo, perplexidade, incredulidade, 
ou até mesmo a aceitação da situação no momento que se compreende uma suposta explicação – 
seja qual for, já que o estado de ordem do mundo é finalmente reestabelecido.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta análise buscou encontrar quais elementos textuais são acessados nas traduções de 
textos folclóricos com o tanuki para, assim, compreender quais outros discursos são acessados para 
dar conta desse sentido e, talvez, impulsionar a formação dessa memória. O acontecimento que leva 
o desenvolvimento dessa história é quando um objeto (que se esperava passivo) passa a ter reações 
como falar, gritar, pular e se transformar, mostrando que na verdade não é inanimado, mas sim, possui 
vida. É acionado o imaginário desse personagem como um animal através do corpo da chaleira que 
vai ganhando partes de corpo animais (focinho, cauda e patas) podendo se transformar completa 
ou parcialmente em tanuki. Tendo em vista a situação de transformação, aqui é o próprio aspecto 
animal – ou poder fazer o pulo de objeto inanimado a ser vivo – que traz o aspecto sobrenatural. 
Nessa história, ou compreende-se que o animal possui essas capacidades de transformação, e isso é 
tomado como possível, ou então sua capacidade só pode ser entendida através da noção de magia, 
um termo guarda-chuva que explica a origem de tudo que não é natural ou racional.
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TRADUÇÃO E EXOFONIA NA 
LITERATURA DE YOKO TAWADA  

 Marianna DAUDT 
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RESUMO

A autora japonesa Yoko Tawada, que escreve em língua alemã na Alemanha, mas também 
publica em japonês no Japão, pode ser conhecida no Brasil, país que recebeu muitos 
imigrantes japoneses, e seus textos podem vir a estabelecer um enriquecedor diálogo não 
somente com os leitores brasileiros de imigração japonesa, mas também com os diversos 
grupos imigrantes que formam o povo brasileiro. Com o presente trabalho, pretende-
se apresentar a relação da literatura de Yoko Tawada com os fenômenos de alteridade 
linguística proporcionados por um histórico pessoal de experiência de migração e suas 
reflexões sobre as ideias correntes de uma produção literária universal delimitada por 
fronteiras até então fixas. A proposta é realizar uma revisão do conceito de literatura de 
migração e das controvérsias a respeito da sua adequação como classificação literária, 
trazendo à discussão o posicionamento da autora em questão, especialmente quando ela 
trata de temas relacionados ao ato de escrever em uma língua diferente da materna. 

Palavras-chave: Yoko Tawada. Literatura Japonesa. Literatura alemã. Migração. Tradução. 
Exofonia.

ABSTRACT 

Yoko Tawada is a Japanese writer who lives in Germany and writes in German and Japanese. 
Her work is an interesting subject of study in Brazil, a country that has received many 
japanese immigrants, and her texts can establish an enriching dialogue not only for these 
immigrants in the context of the japanese immigration, but with the various immigrant 
groups that constitute the people of Brazilian. The present work intends to present the 
relationship of Yoko Tawada’s literature with the phenomena of linguistic alterity provided 
by a personal history of migration experience and her reflections on the contemporary ideas 
of a universal literary production delimited by the so called fixed boundaries. The aim here 
is to make a review on the concept of migration literature and the controversies regarding 

1  Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul na linha de Teoria, 
Crítica e Comparatismo literário. Bacharela em Letras – Tradutora português-alemão. E-mail: maridaudt@gmail.com
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its suitability as a literary classification and to discuss Tawadas position, especially when 
she deals with subjects related to the act of writing in a language other than a mother 
tongue. 

Keywords: Yoko Tawada. Japanese literature. German Literature. Migration. Translation. 
Exophony.

1. INTRODUÇÃO

Yoko Tawada é uma escritora japonesa que vive há mais de trinta anos na Alemanha e escreve 
nas duas línguas, japonês e alemão. Nascida em Tóquio no ano de 1960, estudou literatura russa na 
Universidade de Waseda até se mudar para Hamburgo, aos 22 anos, onde terminou os estudos em 
Literatura. Desde então produz prosa, poesia, peças de teatro e crítica literária, tanto em sua língua 
materna, o japonês, quanto na adotada, o alemão. Além de premiada no Japão, Tawada também já 
recebeu prêmios importantes na Alemanha, entre eles a Medalha Goethe em 2005 e, recentemente, 
em 2016, o Prêmio Kleist.

A obra de Tawada consiste principalmente em uma literatura ensaística, na qual elementos 
ficcionais se misturam às suas observações e teorias sobre o que é traduzir, o que é língua e de 
que maneira nos relacionamos com os elementos linguísticos e culturais que nos formam e nos 
rodeiam. Por ser imigrante e dominar as duas línguas, suas considerações frequentemente abordam 
transformações, possibilidades e confusões metafísicas entre essas línguas e culturas.

Yoko Tawada entende que a capacidade de pensar e escrever em uma língua diferente da 
materna, exerce grande influência no que é pensado e escrito. Por isso a diferença entre o que um 
falante, de uma determinada língua pensa e compreende, e as suas possibilidades de se expressar 
em uma língua pertencente a outra cultura é um de seus principais temas. Neste campo, a tradução 
interlingual e a tradução cultural se revelam como pontos cruciais de suas reflexões. Segundo Ulfat 
(2011), por meio da tradução de um universo de pensamento próprio se lerá uma forma de pensar 
constituída pelo que se assimila da língua e da cultura maternas para outra língua, e então esse 
universo de pensamento se despe e se liberta de seus ornamentos. E apenas assim, nu, ele pode 
verdadeiramente se revelar e o falante, utilizar sua língua de maneira emancipada.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

O termo “exofonia” descreve o fenômeno no qual um escritor adota uma linguagem 
literária diferente da sua língua materna, complementando-a ou substituindo-a  totalmente como 
veículo de expressão literária. A segunda língua é tipicamente adotada na fase adulta; escritores 
exofônicos não são bilíngues no sentido de terem se criado falando as duas línguas e, de fato, não 
necessariamente possuem a fluência associada ao termo “bilinguismo” (WRIGHT, 2013). Ao longo 
deste trabalho pretende-se investigar a forma como a autora traz os aspectos exofônicos para 
dentro de sua literatura, em contos e poesias, utilizando-se de termos (traduzidos) extraídos dos 
livros Überseezungen (2002), Sprachpolizei und Spielpoliglotte (2007) e “Abenteuer der deutschen 
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Grammatik”(2010), publicados na Alemanha. Por exemplo, no ensaio “Wolkenkarte” (Mapa das 
nuvens), Tawada expressa como o espaço geográfico se define pela língua e de que forma afeta a 
noção de pertencimento:

A senhora tem uma língua? Esta é uma pergunta importante. A senhora tem a língua necessária para 
pertencer a este lugar? Não, não tenho. Pois a minha língua não consegue pronunciar as palavras da 
mesma forma que a língua dos nativos. (TAWADA, 2002, p. 52)

Yoko Tawada é uma escritora tipicamente exofônica, como ela própria costuma se definir. 
Em seu livro intitulado Ekusofonii (Exofonia), publicado no Japão em 2003, a autora traz sua visão 
pessoal sobre tal condição e explica que as línguas em si não são o principal, mas sim o espaço criado 
entre elas. Um escritor deve se colocar como observador em relação às línguas, tanto à materna 
quanto à adotada, para que sejam desconstruídas e reconstruídas “em experimentos aventurescos 
que assumiriam a exofonia em vez de tentar buscar a eufonia, fluxo suave e assimilado de tons 
harmoniosos” (TACHIBANA, 2007, p. 153). Sobre isso, Tawada escreve:

Moving outside the circle of one’s mother tongue is akin to giving oneself over to a strange music. 
Exophony is turning one’s ears to a new symphony [...] If one lives in unquestioning belief in the 
“naturalness” of one’s native language [bogo], no true interaction with that language can develop; 
[without such questioning] there would be no contemporary literature. Thus, moving outside one’s 
native language is not, for literature, some special situation, it is simply the extreme of the usual 
situation (TAWADA, 2003 in SLAYMAKER, 2007, p. 4-5)

Para Tawada, não existe uma relação de dominação com relação a uma língua, mas de 
integração. E assim, como a língua não é passível de pertencimento, ela também não tem condições 
de representar uma nação ou oferecer aos indíviduos uma estabilidade que não possui. Por isso, 
Tawada propõe a existência espaço entre-linguístico como pátria, ao tratar da integração fundamental 
entre a subjetividade humana e os elementos culturais dos quais a língua se revela como vetor 
essencial, elementos que não podem ser limitados, medidos ou controlados por fronteiras.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho de Yoko Tawada se ocupa principalmente das questões da língua e da sua 
importância como elemento formador do indivíduo e dos coletivos aos quais pertence, considerações 
que partem do ponto de vista de alguém que deixou a terra natal para viver em outro país e que 
questiona justamente o que é ser estrangeiro, ou antes, se existe realmente a possibilidade de definir-
se algo ou alguém como estrangeiro. Ao mesmo tempo em que é categorizada na Alemanha como 
escritora da “literatura de migração”, faz questão de demonstrar o quanto esse termo é insuficiente 
para descrever sua obra. Na obra  Exofonia, ela salienta que não pertence a nenhuma nacionalidade, 
pois vive em um entre-lugar, o espaço que se forma entre as línguas. 

Yoko Tawada, assim como outros escritores, com histórico de migração, contribui para o 
desenvolvimento de uma literatura com características multiculturais e repleta de reflexões sobre 
conceitos como espaço, língua e pertencimento, temáticas intimamente relacionadas aos estudos 
de língua e literatura. 
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GÊNERO E LITERATURA MODERNA JAPONESA
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RESUMO

良妻賢母 – Ryôsai kenbo é um termo em língua japonesa popularizado no início do 
século XX e que até a contemporaneidade é utilizado para caracterizar uma categoria 
de mulheres: as “Boas esposas, mães sábias”. O determinismo da palavra intriga os 
pesquisadores que se ocupam com os estudos de Gênero na cultura nipônica, já que 
transparece uma série de questões culturais e sociais, aparentemente repletos de pré-
determinismo, preconceito e rigidez de posicionamento social. Esses aspectos podem 
ser questionados a partir dos primórdios do Estudo de Gênero, que floresceram com as 
primeiras palavras do livro Segundo sexo (1967), de Simone de Beauvoir: “Ninguém nasce 
mulher: torna-se mulher”.  As reflexões da estudiosa francesa abordavam problemáticas 
sociais deveras complexas, procurando dar voz a uma categoria silenciada devido ao 
conformismo, ao medo, ao macho, à hierarquização da sociedade e à fragilização da 
imagem da mulher. Ao escancarar o condicionamento e a falta de mobilidade do indivíduo 
do sexo feminino em relação à sua função numa estrutura determinada, as colocações de 
Beauvoir nos conduzem à discussão sobre a construção da identidade feminina longe das 
amarras existentes nas culturas do machismo versus feminino. Seguindo essa premissa, 
o presente estudo pretende questionar as rupturas de paradigmas quanto à condição da 
mulher moderna, nas obras Kitchen (1995) e Tsugumi (2015), de Banana Yoshimoto. 

Palavras-chave: Estudos de Gênero. Escrita feminina. Literatura Moderna Japonesa. 
Construção de identidade. Banana Yoshimoto.

ABSTRACT

良 妻 賢 母 - Ryôsai kenbo is a Japanese-language term popularized in the early twentieth 
century and even today is used to characterize a category of women: the “good wives, 
wise mothers.” The determinism of the word intrigues the researchers who are concerned 

1  Doutora em Teoria Literária e Literatura Comparada pela Universidade de São Paulo-USP. É professora adjunta na 
Universidade Federal do Paraná e atualmente trabalha com estudos de Gênero na Literatura Japonesa Moderna. 
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with the studies of Gender in the Japanese culture, since it transpires a series of cultural 
and social questions, apparently full of pre-determinism, prejudice and rigidity of social 
positioning. These aspects can be questioned from the beginnings of the Gender Study, 
which flourished with the first words of Simone de Beauvoir’s The Second Sex (1967): 
“No one is born a woman: she becomes a woman.” The reflections of the French scholar 
addressed very complex social problems, trying to give voice to a category silenced due to 
conformism, fear, male imposition and the weakening of the image of women. By opening 
up the conditioning and lack of mobility of the female individual in relation to her function 
in a given structure, Beauvoir’s positions lead us to the discussion of the construction of 
the feminine identity away from the moorings existing in the manliness versus feminine. 
Following this premise, the present study intends to question the ruptures of paradigms 
regarding the condition of the modern woman, in the works Kitchen and Tsugumi, by 
Banana Yoshimoto.

Keywords: Gender Studies. Feminine writing. Japanese Modern Literature. Identity 
construction. Banana Yoshimoto.

1. INTRODUÇÃO

O feminismo fundamentalista invade os discursos de novos grupos formados em meio à onda 
de violência contra mulheres de todas as idades e de todas as nacionalidades. Na conjuntura atual, 
essas vozes, mesmo que soem tão violentas quanto a de seus opressores, expressam a abertura e a 
possibilidade para o debate quanto à condição da mulher na contemporaneidade. Essa reflexão se faz 
necessária para nos reposicionarmos como indivíduos independentes de amarras pré-determinadas 
e autoconscientes de nossas ações e suas consequências. Neste trabalho, pretende-se abordar os 
questionamento que envolvem a figura feminina através das obras de uma escritora nipônica que 
propõe a ruptura de paradigmas para retratar a  problemática da jovem japonesa.

Banana Yoshimoto (1964) é expoente da nova geração de escritores da literatura japonesa e 
também é uma das primeiras a refletir em seus livros a condição alienada da juventude em seu país. 
As discussões destacam a necessidade da autoconsciência e da responsabilidade sobre as ações que 
podem aprisionar e limitar a construção da identidade dos jovens e, principalmente, posicionar a 
mulher a uma condição atrelada à sua função e ao seu posicionamento social. 

Nesse aspecto, o presente trabalho pretende abordar o panorama da construção identitária 
e de imagem social da mulher japonesa moderna através do estudo das obras Kitchen (1995) e 
Tsugumi (2015), de Banana Yoshimoto. Para tanto, compreender o termo – Ryôsai kenbo (良妻

賢母), ou a “Boa esposa, Mãe sábia” se faz necessário como ponto de partida para pensarmos a 
objetificação de certos indivíduos, que aparentam não ter escolha sobre seus desejos, sobre seu 
reconhecimento como indivíduo e sobre a abordagem do outro em relação à sua liberdade para 
uma construção de identidade autônoma. Assim, seguindo a premissa de que a mulher japonesa 
teve seu condicionamento imposto por um ideal patriarcal, repleto de impedimentos e de regras 
limitantes, a afirmação inicial do livro O Segundo Sexo (BEAUVOIR, 1967),  de Simone de Beauvoir: 
¨Ninguém nasce mulher: torna-se mulher¨ é base para a análise do ideal social exigido pelo Governo 
japonês. Segundo Mina Isotani (ISOTANI, 2016, p. 44).
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Tal frase impacta, pois desvincula a palavra ¨mulher¨ da questão simples entre a diferença física do 
sexo feminino e do sexo masculino para explicar a condição construtiva do indivíduo e o tom crítico 
quanto ao poder regulamentador imposto às mulheres. A subjetividade do termo implica que o sujeito 
é construído socialmente e que, no caso europeu, a mulher era subordinada ao homem, uma vítima 
da condição apresentada a ela como realidade intrínseca e imutável.

Portanto,  Mikage, Tsugumi e Maria, personagens dos livros em análise serão o escopo para 
debatermos sobre as possíveis rupturas de paradigmas e sobre a regeneração dessas mulheres como 
símbolos da transgressão e da desconstrução dos ideais rígidos que regem a mulher ideal japonesa, 
a Ryôsai kenbo (良妻賢母), a “Boa esposa, Mãe sábia”.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

O cenário dos Estudos de Gênero na Literatura Japonesa Moderna carecem de vozes, que 
pretendam discutir a construção da figura da mulher na sociedade nipônica contemporânea. Mesmo 
que seja um trabalho solitário, é relevante apontar as abordagens patriarcais que impõe uma condição 
objetificada da mulher japonesa e que faz parte da temática básica das protagonistas de Banana 
Yoshimoto. Nos romances Kitchen e Tsugumi, a desconstrução dos espaços e a desconfiguração 
familiar permitem que Mikage, Tsugumi e Maria explorem o mundo sem as amarras e reconsiderem 
suas escolhas como indivíduos autoconscientes, com autonomia para seguir um caminho diferente 
do determinado socialmente. Essa liberdade permite que elas concretizem uma reavaliação dos 
valores atribuídos à cada espaço social e à sua condição como mulheres.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em minha Tese de doutorado A representação do feminino: a construção identitária da 
mulher japonesa moderna (2016) escrevo:

No artigo Quem precisa de Identidade? (HALL, 2000), Stuart Hall debate sobre a perturbação causada 
ao discutirmos a identidade. As teorias e as discussões teóricas são em número maior do que temos 
capacidade de absorver. Contudo, concordo com Hall ao afirmar que, antes de mais nada, devemos 
compreender que a identidade é construída dentro de um discurso, que é produzida em um local 
específico, num contexto único e faz parte de uma cultura histórica singular. Dessa forma, ¨as 
identidades são, pois, pontos de apego temporário às posições-de-sujeito que as práticas discursivas 
constroem para nós.¨ (HALL, 2000. pp. 112).

Ao pensarmos no discurso como base para a construção da identidade, podemos perceber 
que a reflexão de Beauvoir ainda é pertinente para analisarmos a mulher da atualidade. E a voz de 
Banana Yoshimoto, como mulher e japonesa, pontua suas protagonistas como representantes de 
uma geração que poderiam construir novas formas de enxergar a figura feminina no Japão. Assim, 
este trabalho tem como objetivo trazer à tona essas discussões e apresentar como as personagens 
Migake, Tsugumi e Maria enfrentam um mundo determinista e rígido com suas ideias transgressoras 
quanto ao amor, e como elas conseguem amadurecer com a autoconsciência de seus atos.
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“DO LADO DE FORA DA JANELA”, DE 
BANANA YOSHIMOTO: UM RELATO DA 
VIAGEM PARA DENTRO DE SI MESMA.

 Joy Nascimento AFONSO 
 UNESP1

RESUMO

O presente trabalho tem como finalidade apresentar e analisar o conto “Do lado de 
fora da janela” 2, que faz parte da coletânea “América do Sul: Traição e outras viagens” 
(2000), da autora japonesa Banana Yoshimoto. A base de análise do conto perpassa a 
teoria da literatura intimista, em que nos baseamos em Diaz (2016) e Louro (2016), pois 
que teorizam a produção intimista dos diários de viagens como algo feito por mulheres 
principalmente como espaço para falar sobre si e consigo mesmas. A narradora, uma moça 
japonesa, enquanto viaja para Foz do Iguaçu, descreve não apenas sua viagem ao exterior, 
mas também ao interior de suas memórias como um diário de viagens. Nesse aspecto, em 
que a diáspora lhe permite criar o seu lar, nos baseamos em Almeida (2015), que descreve 
a transição feminina, na atualidade, como forma de recriar a sua própria história. Para 
entendermos como a protagonista mescla o presente com imagens do passado em sua 
narrativa, também se faz necessário observarmos o conto pelo viés da memória como 
testemunho, sendo assim, baseamo-nos nas reflexões de Agamben (2008), em que a 
memória, pois que seletiva opera de uma perspectiva pessoal e intransferível. 

Palavras-chave: Literatura feminina. Banana Yoshimoto. Literatura Japonesa. Conto 
contemporâneo. 

ABSTRACT

The present work aims to present and analyze the short story “Outside of the Window”, 
which is part of the collection “South America: Betrayal and Other Travels” (2000) by the 
Japanese writer Banana Yoshimoto. The basis of the analysis of the tale runs through the 
theory of intimate literature, based on Diaz (2016) and Louro (2016), since they theorize 

1 Mestre em Língua, Literatura e Cultura Japonesa pela USP, doutoranda em Literatura Comparada no Programa de Pós- 
Graduação da Unesp – Assis, e Professora de Língua e Literatura Japonesa pelo Departamento de Letras Modernas no Curso de Letras 
– Japonês. E-mail: joynafonso@gmail.com
2  As traduções feitas da obra são nossas. 
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the intimate production of travel journals as something done by women mainly as a 
space to talk about themselves and with themselves. The narrator, a Japanese girl, while 
traveling to Foz do Iguaçu, describes not only her trip abroad but also the inside of her 
memories as a travel diary. In this respect, in which the Diaspora allows her to create her 
home, we rely on Almeida (2015), which describes the current feminine transition as a 
way of re-creating her own history. In order to understand how the protagonist mixes the 
present with images from the past in her narrative, it is also necessary to observe the tale 
by the bias of memory as a testimony, and thus, we base ourselves on the reflections of 
Agamben (2008), in which memory, because which selectively operates from a personal 
and non-transferable perspective.

Keywords: Feminine Literature. Banana Yoshimoto. Japanese Literature. Contemporany 
Short story. 

1. INTRODUÇÃO

Na atualidade é comum vermos cada vez mais a possibilidade de locomoção e transição 
das mulheres para outros espaços, que não seja necessariamente pra fixar moradia. Além disso, 
se pensamos nas comunidades diásporicas que até a pouco tempo atrás eram tidas em um espaço 
fixo, e agora não o é mais, devido a guerras e mudanças sócio-políticas, pode-se dizer que na 
contemporaneidade os espaços geográficos sofrem mudanças rapidamente. De certa forma, isso 
também tem modificado visões sobre a cultura do outro – ocidente/ oriente, ou ainda sobre o 
conceito que tínhamos de país geograficamente delimitado. Outra influência dessa mudança global 
é notada na abertura para escritores e produções, que embora escritas em uma língua não tão falada 
mundialmente, como é o caso do japonês, versam sobre uma visão contemporânea de mundo. 

Sendo assim, escritores como Banana Yoshimoto, Murakami Haruki e Yoko Ôgawa entre 
outros, tem sido cada vez mais traduzidos e lidos, pois passam a observar por meio de sua escrita, 
não apenas o indivíduo nipônico, mas principalmente, no caso de Banana, a mulher que viaja, que 
transita livremente como muitas mulheres independentes pertencentes a sociedade atual. Os 
temas discutidos nas obras desses escritores refletem essa liberdade do homem contemporâneo 
e da sociedade em constante diáspora, suas reflexões são sobre dúvidas e sentimentos do homem 
cosmopolita, o viajante do mundo, que não vive mais, apenas, na ilha. 

Dessa vasta produção, escolhemos para essa apresentação o último conto da coletânea 
“América do Sul: Traição e outras viagens” (2000), “Do lado de fora da janela”, de Banana Yoshimoto, 
onde a narradora, uma protagonista sem nome, narra a sua viagem sozinha a Foz do Iguaçu. Durante 
a viagem ela encontra um rapaz, que também japonês, faz às vezes de um guia local, pois também 
sabe falar português. Eles se apaixonam. E enquanto ela observa a natureza selvagem que a cerca, 
suas memórias do país natal e do seu companheiro, que ficara no Japão, se misturam a dúvida do 
que fazer com o que sente, longe de tudo e de todos que a conhecem. 

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Embora a protagonista do conto escolhido não tenha nome, possivelmente representando 
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a dúvida de tantas mulheres que passam incógnitas socialmente, o rapaz por quem ela se apaixona 
– Shinji, além de possuir nome, pode-se dizer que sua identidade representa a imagem de um 
amante aventureiro e romântico, que não se pode viver na juventude, devido às regras socialmente 
estabelecidas. A viagem da narradora para a América Latina não representaria apenas uma ida para 
o exterior como turista, mas sim como viajante. Viajante de si mesma, que descobre os seus desejos 
e se permite viver algo sonhado em suas memórias do passado. Nas palavras de Guacira Lopes Louro 
(2016)

Na pós-modernidade, parece necessário pensar não só em processos mais confusos, difusos e plurais, 
mas, especialmente, supor que o sujeito que viaja é, ele próprio, dividido, fragmentado e cambiante. 
É possível pensar que esse sujeito também se lança numa viagem, ao longo de sua vida, na qual o que 
importa é o andar e não o chegar. (p.13)

Dessa forma, mais do que viajar para um “lugar exótico”, para apenas tirar fotos, a narradora, 
uma mulher independente e viajante, que não se prende ao seu país, ao espaço físico da terra natal, 
e em busca de algo mais profundo em si mesmo, se desloca para o exterior – espaço físico, não 
necessariamente procurando um lugar de chegada, mas sim a fim de construir em si um espaço só 
seu. De construção de suas memórias e desejos. 

Nas palavras de Sandra Regina Almeida (2015) as viagens na atualidade “nem sempre se 
ligam a deslocamentos forçados e a um desejo de retorno a um lar” (p. 53), ou seja, para a narradora 
mais do que apenas uma viagem, o processo de estar fora do espaço conhecido é mais importante.
Não à toa a narrativa é toda em primeira pessoa, como em um diário, entremeados de diálogos do 
casal, que vive algo especial em um hotel simples, longe da “civilização” do primeiro mundo, caro e 
que exige um status, do qual a protagonista já esta cansada. Sobre a narrativa que segue a estrutura 
de um diário de viagens, pois que marcado com os espaços da viagem – hotel, passeios e encontro 
com outros turistas, refletem também essa liberdade alcançada pela mulher, que assim como os 
viajantes do passado, registra as imagens da descoberta feita sobre si mesma.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No conto “Do lado de fora da janela”, de Banana Yoshimoto, a protagonista anônima relata a 
experiência de ter feito uma viagem para Foz do Iguaçu – Brasil. Em meio à descoberta de um espaço 
exterior, completamente diferente de sua terra natal, a narradora se depara com um sentimento 
tão selvagem quanto à natureza que a cerca: a paixão.  Em meio aos conflitos de memórias da sua 
juventude que se choca com a sua vida no Japão, aceita socialmente, a vista do novo, dentro e fora 
de si mesma, faz com que a protagonista passe a duvidar daquilo que é visto como perfeito pela 
maioria.  Dessa forma podemos concluir, ainda previamente, que a viagem feita pela narradora nada 
mais é do que uma forma de retomar a narrativa de si mesma. 
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RESUMO

Pretende-se ilustrar a forma pela qual a personagem Watanuki simboliza uma identidade 
paradoxal no interior da norma heteronormativa, que produz gêneros binários a partir de 
uma correspondência anatômica específica. Apelidado de “híbrido” e de “hermafrodita”, 
Watanuki talvez represente uma temática que, embora fecunda e ampla, pouco é debatida 
na literatura atual e pode passar despercebida no enredo de Voragem (Manji, 1928), 
escrito por Junichiro Tanizaki: a da intersexualidade. 

Palavras-chave: Junichiro Tanizaki. Voragem. Gênero. Sexualidade. Intersexualidade.

ABSTRACT

We intend to demonstrate by what means the character “Watanuki” is a deviant identity, 
constituting a paradox into a heteronormativity that produces binary genders from a 
specific anatomic correspondence. Called “hybrid” and “hermaphrodite”, Watanuki may 
represent a thematic still not much debated in literary studies and that may not be seen in 
Quicksand (Manji, 1928) plot: the intersex.

Keywords: Junichiro Tanizaki. Quicksand. Gender. Sexuality. Intersex.

1. INTRODUÇÃO

Um olhar sobre a personagem Watanuki, pertencente ao enredo de Voragem (em japonês 
Manji, 1928), de Junichiro Tanizaki (1886 – 1965), pode revelar uma temática pouco discutida sobre 

1 Graduando em Letras – Português e Francês, bolsista CNPq na área de Literatura Japonesa. rafaelhett@gmail.com
2  Doutor em Letras na área de Literatura Comparada. alfeusparemberger@outlook.com
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essa obra. Descrito pela narradora e protagonista Sonoko como dono “(...) de uma beleza quase 
feminina que impressionou até a mim num primeiro momento” (TANIZAKI, 2003, p. 75), era amante 
de Mitsuko, e constituiu com Sonoko um triângulo amoroso. Tem um passado misterioso de relações 
com mulheres que foram abandonadas quando expressaram o desejo de se casar com ele. Descobre-
se, então, através de um detetive, que Watanuki é portador de uma anomalia sexual que o impede 
de se casar (p. 151). 

São várias as menções de Sonoko (enquanto instância narrativa) à aparência feminina de 
Watanuki: 

“Você não o acha parecido com Tokihiko Okada?” (Mitsuko a Sonoko); “Não, Watanuki tinha traços 
femininos, olhos bem menores do que os de Tokihiko (...)” (p. 116); Ou ainda, “(...) Watanuki não me 
pareceu tão falso, e, embora desse impressão de efeminado e pouco confiável, essas características 
tanto podiam ser-lhe inatas como reflexo do comportamento da própria Mitsuko” (p. 128).

O capítulo 21 é inteiramente dedicado ao desnudamento da história de Watanuki e merece 
especial atenção por mostrar os desacordos da personagem com as normas da heterossexualidade 
compulsória. Em certo ponto, revela-se que, embora procurasse ocultar sua condição, Watanuki 
fora descoberto por uma das prostitutas da zona meretrícia que frequentava e fora apelidado de 
“híbrido” e de “hermafrodita” (p. 151). Em japonês, os termos utilizados foram “” e “”, os quais não 
necessariamente significam “hermafrodita”, um termo datado na terminologia científica atual. 

Acerca do que constituiria uma identidade coesa dentro da norma, são pertinentes os 
comentários de Judith Butler, baseada na teoria lacaniana, sobre “ter” o Falo e “ser” o Falo. “Ter” 
o Falo denotaria a posição ocupada pelos homens, que devem, conforme o Simbólico, possuir um 
pênis e, portanto, serem portadores do desejo pelo que “é” o Falo, o Outro do desejo masculino 
heterossexualizado, isto é, as mulheres (BUTLER, 2015, p. 85).  

A referida anomalia sexual de Watanuki, combinada à insistência nos traços e no 
comportamento feminino, fornecem indícios de que se trata de um indivíduo intersexual, em 
que a economia binária de homem e de mulher, estabelecida biologicamente, sofreria um 
colapso. É importante considerar que, a intersexualidade, um termo guarda-chuva, gera enorme 
heterogeneidade nas características expressas. O caso em que há uma duplicidade das genitálias é 
apenas um dos tipos de intersexualidade existentes3. À luz das considerações da teoria de Butler, 
pretende-se analisar uma passagem específica do capítulo 21, buscando compreender de que 
forma essa problemática é sinalizada para então ser apropriada pelo personagem em uma tentativa 
malsucedida de subversão da Lei.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Para os fins deste resumo, analisou-se a seguinte passagem:

(...) Watanuki, que já tinha se dado conta disso, começou então a afirmar que ele sempre escondera a 
verdade por achar que mulher alguma no mundo ficaria com ele caso viesse a saber do seu segredo. 

3  Cf. UNITED NATIONS FREE & EQUAL. 201-. Disponível em: <https://www.unfe.org/wp-content/uploads/2017/05/Intersex-
PT.pdf>.  Acesso em 01/04/2018.
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Mas se Mitsuko era capaz de amá-lo apesar da anomalia, para que haveria ele de esconder doravante 
o que quer que fosse? O que lhe acontecera fora realmente uma grande infelicidade, mas agora já não 
se considerava uma anomalia tão séria. Se ele não merecia ser chamado homem, em que consistia 
verdadeiramente o valor do homem? Um homem era assim definido apenas em função da sua 
aparência externa? Se assim fosse, ele não fazia nenhuma questão de ser homem: o monge Gensei 
de Fukakusa, por exemplo, não havia queimado com moxa e extirpado o símbolo físico da sua própria 
masculinidade por considerá-lo um obstáculo à arte? Cristo e Shakyamuni, dois dos homens que mais 
se destacaram no mundo como líderes espirituais, não tinham sido ambos pessoas muito próximas 
à neutralidade sexual? Considerando tudo isso, tipos como ele, Watanuki, mais se aproximavam do 
ideal. E, por falar nisso, as esculturas gregas, por exemplo, representavam um tipo de beleza neutra, 
nem masculina nem feminina. As imagens santas de Kannon e Seishi-bosatsu também tinham essa 
aparência, donde se concluía que os seres mais nobres da humanidade possuíam perfis assexuados. 
(...) E, na verdade, amar com o intuito de gerar filhos era animalesco, detalhe de somenos importância 
para seres que sentiam prazer no amor espiritual (TANIZAKI, 2003, p. 153-154).

Embora seja questionável se a reflexão tenha vindo de Watanuki ou de Sonoko, uma vez 
que não se trata de um discurso direto e sim da voz do narrador, isto é, de Sonoko, a riqueza de 
referências ultrapassa os limites dessa questão. Sete eixos temáticos podem ser encontrados para 
auxiliar na interpretação do trecho, dos quais (a) se refere à força da norma vigente nas instituições 
sociais, quando é dito que Watanuki havia mentido, por acreditar que nenhuma mulher se casaria 
com ele caso soubesse; (b) uma possível mudança da norma instituída, quando é dito que sua 
anomalia já não era considerada tão séria; (c) o valor e significado do homem, assim como os 
atributos que definem esse valor; (d) o desejo de se recusar a pertencer a uma norma que o exclui; 
(e) a invocação de figuras religiosas e clássicas para justificar essa recusa; (f) a associação da beleza 
com a assexualidade; (g) a tentativa de inferiorizar a norma em detrimento de um amor mais puro e 
espiritual, do qual o próprio Watakuni seria um exemplar.

Em um interessante e sofisticado jogo, vê-se a figura do oprimido que se apropria do discurso 
opressor para subvertê-lo a seu favor, por mais que, no fim, só esteja reproduzindo a Lei que impõe 
a constante busca e demonstração do que seria uma “masculinidade”. Como bem assinala Butler, 
“todo o esforço para ocupar a posição de ‘ter’ o Falo, com a consequência de que ambas as posições, 
a de ‘ter’ ou a de ‘ser’, devem ser entendidas nos termos de Lacan, como fracassos cômicos, todavia 
obrigados a articular e encenar essas impossibilidades repetidas” (BUTLER, 2015, p. 88). 

A despeito de pensar sobrepujar as forças culturais que o classificam como “anormal”, 
utilizando o capital simbólico invocado nos nomes de figuras icônicas, em uma linha de raciocínio 
superficialmente lógica que converte a norma opressora em “animalesca”, Watanuki, em seu jogo 
de sedução, chantagem e abandono, nada mais faz do que sofrer os efeitos da Lei e de tentar, sem 
sucesso, suprimir a necessidade de desejar quem “é” o Falo. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A breve análise aqui desenvolvida procurou demonstrar de que forma a personagem 
Watanuki, figura importante na narrativa de Voragem, é paradoxal, representando um corpo abjeto, 
segundo a terminologia de Butler. A lógica vigente na sociedade japonesa da época, prevendo 
uma configuração anatômica específica ao papel de homem, exclui Watanuki. A força desse desvio 
obriga-o a tomar partido em uma tentativa de subversão da norma através de manobras ilícitas, mas 
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todas falham, por não ser capaz de superar a lógica do desejo heterossexual operante na conduta 
sexual. 

Assim, Voragem é uma importante obra que põe em evidência os efeitos da cultura na 
produção do sexo, da sexualidade e do gênero. Como o próprio trecho utilizado para análise questiona 
e problematiza, quais são os valores que definem o “homem”? Há um nítido caráter artificial nessas 
definições, que mostram a impossibilidade de estabelecer uma ontologia baseada em atributos 
do indivíduo (como a aparência externa), apontando que as relações de poder e as configurações 
sociais, históricas, políticas e econômicas desempenham um papel substancial.  
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SADISMO E MASOQUISMO NA OBRA COBRAS E 
PIERCINGS DE HITOMI KANEHARA, COMO ASPECTO 

DA LITERATURA JAPONESA CONTEMPORÂNEA 
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RESUMO

Este artigo visa analisar a obra de Hitomi Kanehara Cobras e Piercings (2007) por meio 
da relação repleta de sadismo e masoquismo vivida por Lui Nakazawa, uma jovem de 
dezenove anos que acaba de sair da adolescência, mas que ainda possui problemas 
sentimentais, existenciais, além de sua busca por uma identidade própria. Seu namorado 
Amada Kazunori, cujo aspecto físico foge dos padrões comuns impostos pela sociedade 
tradicional, por conta do rapaz possuir inúmeras tatuagens, piercings espalhados pelo 
corpo e sua língua bifurcada (Split tongue2), e por fim Shibata Kizuki, uma espécie de 
skinhead, um tanto sádico que tem como profissão a de tatuador. 

Palavras-chave: Piercings. Identidade própria. Split tongue. Sadismo. Masoquismo. 

ABSTRACT

This article aims to analyze the book written by Hitomi Kanehara “Snakes and Piercings” 
through the relationship full of sadism and masochism experienced by Lui Nakazawa, a 
young woman of nineteen years old, who has just left adolescence, but still with sentimental, 
existential problems and their search for her own identity. Her boyfriend Amada Kazunori, 
whose physical appearance escapes the common ideals imposed by the traditional society, 
because he has numerous tattoos, body piercings and a split tongue, and finally Shibata 
Kizuki, a skinhead and sadistic, that works as a tattoo artist.

Keywords: Piercings. Own identity. Split tongue Sadism. Masochism.

1 SILVA, Wendell Martins: Licenciado em Letras- Língua e Literatura Japonesa, Universidade Federal do Amazonas - UFAM, 
estudos literários; e-mail: wms_adm@hotmail.com.
2  Split Tongue: Forma de bifurcação realizada na língua visando imitar o formato da língua de uma serpente.
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1. INTRODUÇÃO

A obra intitulada “Cobras e Piercings” (2007), de Hitomi Kanehara traz como enredo   um 
triângulo amoroso vivido pela protagonista e também narradora Lui Nakazawa, uma jovem de 
dezenove anos que acaba de sair da adolescência, mas que ainda possui problemas sentimentais e 
existenciais. Seu namorado Amada Kazunori, que atende pela alcunha de “Ama”, cujo aspecto físico 
foge dos padrões comuns impostos pela sociedade tradicional japonesa, pelo fato do rapaz possuir 
inúmeras tatuagens e piercings espalhados pelo corpo, e a terceira personagem dessa relação, 
Shibata Kizuki, ou como é conhecido “Shiba”, é uma espécie de skinhead, um tanto sádico, que é 
tatuador. A relação dos três é marcada por toques constantes de sadismo, mutilações e masoquismo. 

2. O ENREDO

O arco se inicia com Lui, uma típica moça da sociedade comum, que segue a vida trabalhando 
como acompanhante de festas. Lui se sente incomodada por ser considerada uma “patricinha” por 
suas amigas e nada mais na vida a entusiasma, até que um dia em uma festa ela conhece Ama e 
por achar seu jeito de ser e se vestir interessante, ela se aproxima do rapaz. Lui fica encantada por 
uma tatuagem de dragão que Ama possui nas costas e sua “split tongue”, uma forma de bifurcação 
na língua imitando o aspecto das línguas das serpentes. Em breve os dois começam a se relacionar.

Como forma de imersão e aprofundamento na relação, Lui decide fazer tatuagens e bifurcar 
sua própria língua no melhor estilo body modification3, desta forma, ela estaria tentando imitar o 
estilo e a aparência de seu namorado Ama. O mesmo então a leva ao encontro de Shiba para que 
este inicie ambos os processos.

Conforme o processo de divisão lingual avança, Lui se mostra bastante resistente suportando 
a dor e até em dado momento busca aumentá-la, quando decide ampliar o tamanho de seu piercing. 
Durante este período, ela começa a se relacionar de uma maneira mais íntima e não convencional 
com Shiba e este a submete a sessões de masoquismo requintados com sadismo. Conforme pode-se 
observar no trecho abaixo:

Seus dedos percorreram minha jugular aumentando gradualmente a pressão. Até que os dedos 
delgados de Shiba fincaram em minha carne. Ele permanecia de pé, me olhando de cima para baixo e 
eu podia notar as veias pronunciadas dos seus braços. Meu corpo demandava oxigênio e era açoitado 
por breves espasmos. Minha garganta grunhia, meu rosto se comprimiu. (KANEHARA, 2007, p.40)

Assim Lui passa a viver um relacionamentos com um sexo que segundo ela é banal com 
Ama, e pérfido com Shiba, por de ser tratada de forma violenta. Ama por sua vez não sabe sobre 
o envolvimento de sua namorada com outro indivíduo. Enquanto sua língua está se dividindo, Lui 
segue vivendo igualmente dividida entre os dois rapazes Ama e Shiba. 

Em um determinado momento, Ama é achado morto com sinais de torturas. Logo um 
sentimento de angústia surge, pois a protagonista percebe que pode estar se relacionando com 
um possível suspeito do assassinato de seu namorado, nesse momento ela percebe que o amava 
verdadeiramente.

3  Body Modification: Qualquer forma de transformação ou modificação realizada no corpo, cujo o intuito não 
seja médico, mas puramente estético.
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3. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Com uma vertente que difere de outros temas ficcionais, como a luta constante do 
protagonista por seus ideais e a busca incessante por uma identidade, para que consiga assim atingir 
seus objetivos; tais experiências adquiridas por meio de suas próprias ações durante os arcos da 
história. O enredo desta obra envereda por uma via mais banal e até mais obscura, não se fixando a 
um desenvolvimento retilíneo do protagonista, mas sim se concerne à exclusão de seus indivíduos, 
ou até certos fatores que são considerados imorais. Assim, a obra é um ótimo exemplo do realismo 
pós-moderno comum no cenário literário atual.

A forte presença de conceitos que ainda no século XXI são considerados tabus para a 
sociedade contemporânea, são uma das marcas desta obra. A apresentação de elementos como 
o ato de se tatuar como forma de auto afirmação e consolidação efetiva como membro de um 
determinado grupo ou clã é um tema abordado de maneira direta e didática dentro desta obra.

Ressalta-se que a utilização de figuras talhadas ou inseridas na pele como forma de 
manifestação social ou cultural é oriunda da década de 60 conforme Perez (2005).

No ano de 1967, tribos urbanas, roqueiros, motoqueiros, hippies e, de maneira mais radical, os punks e 
os skinheads foram apropriando-se desse imaginário, adotando a tatuagem como uma marca corporal 
através da qual ostentavam publicamente sua vontade de romperem com as regras sociais e de 
situarem-se deliberadamente à margem da própria sociedade. ( p. 01).

As ações praticadas pelas personagens centrais são descritas de maneira explícita e com 
riquezas de detalhes, contudo, pelo contexto no qual o fato em si está inserido, não se nota 
vulgarização dos fatos narrados e sim, um entendimento maior e uma imersão por parte do leitor na 
situação ali contida. Observa-se, de maneira indireta, um entendimento amplo acerca dos conceitos 
de masoquismo e sadismo. De maneira direta segundo Machado (2011), o termo masoquismo:

(...) tem suas raízes no campo da literatura. O austríaco Leopold von Sacher-Masoch, escritor de língua 
alemã, que viveu na segunda metade do século XIX, foi quem inspirou sua criação. A partir da leitura de 
alguns textos de Sacher-Masoch e do acesso a dados picantes e curiosos sobre a vida íntima do escritor, 
o célebre psiquiatra e neurologista Richard Freiheer von Krafft-Ebing, também austríaco, professor da 
Universidade de Viena e contemporâneo de Freud, valeu-se do nome de Masoch para classificar uma 
das perversões sexuais descritas em sua obra médica Psychopatia sexualis (1869). (p. 12).

Por meio de suas interações sociais e relações sexuais com Ama e Shiba, observa-se em 
Lui, uma busca por sua identidade dentro da “modernidade líquida”, bem como um conjunto de 
sentimentos confusos, onde não existem mais certezas e estabilidade e, somente a dor pode criar o 
sentimento de realidade.

(...) Desejo e amor encontram-se em campos opostos. O amor é uma rede lançada sobre a eternidade, 
o desejo é um estratagema para livrar-se da faina de tecer redes. Fiéis a sua natureza, o amor se 
empenharia em perpetuar o desejo, enquanto este se esquivaria aos grilhões do amor (BAUMAN, 
2004, p. 25).

Assim, sob este espectro, a história narrada por Lui se estende até o clímax com o  assassinato 
brutal de Ama, característica de uma obra realista, buscando sempre a verossimilhança com fatos 
que ocorrem numa sociedade moderna contemporânea. 
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Bauman (2004) afirma ainda que, em meio a todos romances que foram considerados 
best-sellers nas últimas décadas em todo o mundo, não são listadas obras de escala ampla de 
conhecimento, mas sim, obras que tem como premissa revelar fatos secretos referente a vida de 
pessoas, que ganham dinheiro fácil ou ainda com tópicos relacionados ao erotismo.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Cobras e Piercings (2007) é um romance que preconiza caminhos undergrounds que muitos 
jovens traçam em busca da identidade própria. Estereótipos e títulos correlatos a body modification 
(piercings, quelóides, split tongue) são aspirações que se desenvolvem com cada peça de metal 
inserida no corpo ou tatuagem realizada, mesmo que seja superficial existe uma busca contínua por 
superação entre os próprios membros das castas punks, onde um deseja se sobressair diante dos 
outros.

O apelo sexual contido na obra serve apenas como uma vertente dos personagens, mesmo 
com o uso de linguagem de baixo calão em determinados momentos, o artifício é apenas para 
contribuir para o entendimento do leitor acerca dos sentimentos dos mesmos, logo, observa-se 
uma não vulgarização da obra. 

A obra tem uma linguagem simplificada, de fácil entendimento, e se mostra bem didática 
quando se trata da explicação dos termos relacionados a body modification, pois pelo fato de Lui não 
ter um entendimento mais profundo sobre os termos, acaba por assumir a postura do leitor leigo 
em dados momentos, simplificando assim a compreensão da obra como um todo.

Por fim, a narrativa alcança seu objetivo em sua proposta de mostrar sob um novo aspecto 
relacionado ao cotidiano de jovens da sociedade japonesa contemporânea e dos problemas 
encontradas por alguém que deseja se encontrar e perceber o que realmente quer na situação 
vivida por Lui. 
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REDEFINIDOS NOS CONTOS DE TAKAHASHI 

TAKAKO – UMA TRADUÇÃO CRÍTICA  

Francisco COUTINHO
 Universidade de São Paulo1

RESUMO

Esta apresentação baseia-se em nossa pesquisa de mestrado, ainda em andamento, 
centrada em quatro contos de Takahashi Takako: Sôjikei (1971), Byôbo (1971), Kitsunebi 
(1977) e Tsuribashi (1977). Nela se apresenta, pela primeira vez, a tradução destas obras 
para o português, acompanhada de uma reflexão crítica sobre as mesmas. O foco está no 
contexto histórico-social em que os contos se inserem, tendo em conta especificamente 
o modo como os conceitos de mãe e mulher são apresentados e problematizados. Desta 
forma, pretende-se determinar continuidades e rupturas estabelecidas em relação a 
representações literárias anteriores, bem como expor o modo como as obras dialogam 
com a visão tradicional do papel da mulher na sociedade japonesa. 

Palavras-chave: Literatura contemporânea. Crítica literária. Contos. Tradução. Estudos de 
gênero.

ABSTRACT

This presentation is based on an ongoing Master’s dissertation, centered on four Takahashi 
Takako’s short stories: Sôjikei (1971), Byôbo (1971), Kitsunebi (1977) and Tsuribashi (1977). 
It contains their first ever translations into Portuguese, alongside a critical reflection on 
them. The focus is on the historical and social context in which these short stories were 
written, specifically dealing with how the concepts of femininity and motherhood are 
presented and questioned. In this way, we intend to determine which continuities and 
ruptures are established vis a vis previous literary representations, as well as showing the 
manner in which these works establish a dialogue with the traditional view of women’s 
role in Japanese society.

Keywords: Contemporary literature. Literary criticism. Short stories. Translation. Gender 
studies.
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1. INTRODUÇÃO

Takahashi Takako, nascida em Quioto em 1932, é uma das autoras de maior destaque nos 
círculos literários do período Shôwa, embora tenha permanecido desconhecida para o grande 
público até sua morte, em julho de 2013. Suas histórias são centradas em protagonistas femininas 
que se opõem aos valores da sociedade patriarcal, uma relação tensa ou oposta, face a tradição do 
casamento, da reprodução e do cuidado das crianças, representativas da subordinação da mulher 
perante o homem e do seu confinamento à esfera doméstica. No entanto, a linha por ela assumida 
difere daquela que tendemos a associar ao feminismo ocidental clássico: “Ao invés de celebrar a 
feminilidade, suas histórias desconstroem estereótipos da natureza e desejo femininos, dessa forma 
desestabilizando as próprias categorias de gênero.” (MORI, 1996, p. 207).

O trabalho desenvolvido em nossa pesquisa de mestrado consiste numa tradução crítica 
de quatro contos da autora e num estudo detalhado dos textos enquanto criações literárias. As 
traduções estão sendo feitas a partir da versão original em japonês, mas recorrendo à versão em 
língua inglesa para efeitos de comparação. Os elementos centrais considerados na tradução, além 
dos estritamente linguísticos, levam também em conta o desenvolvimento do enredo, do espaço, 
das personagens e dos motivos presentes nos contos. Assim, existe um amparo em várias obras 
acadêmicas de crítica literária. Todos estes contos foram publicados na década de 1970, na sequência 
do milagre econômico do país no período do pós-guerra, embora em momentos específicos que 
devem ser considerados. Em 1971, ano de publicação de Sôjikei e Byôbô, o Japão ainda se encontrava 
num período de acelerado crescimento econômico, que viria em 1973 a atingir seu término, 
sendo Kitsunebi e Tsuribashi lançados posteriormente, em 1977. Este é um elemento que acabou 
naturalmente tendo impacto na produção literária feminina, que, tanto a nível individual quanto 
coletivo, expressava inquietações e valores que iam contra a lógica desenvolvimentista vigente.

Takahashi Takako é uma autora que expressa amplamente tanto a complexidade dos dilemas 
específicos da sociedade japonesa, quanto a dos universalmente inerentes ao indivíduo no mundo 
moderno. Os quatro contos escolhidos ilustram este escopo de indagações, expressas através da 
literatura. Ademais, o panorama editorial e acadêmico no que concerne às traduções de literatura 
japonesa pese, apesar de um notável esforço feito nos últimos anos, permanece sendo deficitário. 
No caso específico da autora, não existe nenhum material em português sobre sua obra, muito 
menos qualquer versão em português de seus contos ou romances. Julgamos ser extremamente 
pertinente podermos contar com as traduções da produção da autora, num cenário ainda carente 
de literatura japonesa, principalmente de autoria feminina.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Forma e conteúdo são indissociáveis, precisando ser considerados em igual medida no 
processo tradutório, algo que surge de forma notória na própria narrativa dos contos. Temos uma 
narração em primeira pessoa (narrador-protagonista) em Sôjikei e Byôbô, ao passo que Tsuribashi 
e Kitsunebi apresentam uma narração em terceira pessoa (narrador-observador onisciente). Esta 
divergência na perspectiva do narrador altera o modo como o olhar incide sobre os acontecimentos 
que ocorrem e o mundo ao seu redor.
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Temos deste modo que, ao passo que em Sôjikei e Byôbô existe uma apresentação mais direta 
dos fatos, através de uma voz única, a narração em terceira pessoa em Kitsunebi e Tsuribashi reforça 
a ideia de dualidade, correspondente à emergência de outro “eu” que são tratadas nas histórias. 
Existem, neste caso, maiores nuances presentes, visto a mediação adicionar uma camada extra de 
complexidade, projetando o próprio tema para a forma e assim encetando, de certa forma, uma 
conversação polifônica. Cada uma destas escolhas interage com as personagens principais e seu 
trajeto narrativo. É possível detectar, em comum, um percurso narrativo com reflexo no processo 
psicológico das personagens principais, que a versão em português tenta dar conta de expressar 
também.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Temos dualismos em permanente tensão, como elementos centrais, que estruturam os 
contos: o mais incontornável destes assentando numa oposição entre o interno, associado ao 
indivíduo e seus desejos íntimos, e o externo, representativo da sociedade e das suas expectativas, 
numa tradicional oposição uchi-soto (grupo interno e grupo externo), do honne (sentimentos íntimos 
verdadeiros) se rebelando face ao tatemae (fachada pública que visa o consenso e a harmonia). 
É a partir desse embate que surge a força impulsionadora dos contos, um descompasso entre o 
externo e o interno, que acaba sendo o núcleo do conflito simbólico das personagens, mulheres que 
não correspondem ao que delas se espera socialmente, quebrando a imagem idealizada de mulher 
japonesa e do papel que esta deve exercer.
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NIILISMO EM SHAYŌ - UMA LEITURA DA OBRA DE DAZAI 
A PARTIR DA FILOSOFIA PESSIMISTA DE CIORAN

Diogo Andrade de LIMA 
UFMG1

RESUMO

Após o suicídio de Osamu Dazai o jornalismo popular japonês cunhou e popularizou o 
termo shayōzoku que, remontando à obra Shayō (Pôr do sol), referia-se a uma aristocracia 
decadente. As personagens da novela, contudo, não experienciaram apenas um declínio 
socioeconômico, mas existencial. O objetivo deste artigo é propor uma leitura do texto em 
questão a partir de aforismos e silogismos do filósofo Emil Cioran que, em seu pensamento 
pessimista, apresenta relevantes semelhanças com a negatividade da escrita de Dazai. 
Utilizando os textos de Cioran como elemento clarificador, far-se-á uma avaliação das 
personagens da novela, apontando então para a onipresença do niilismo em Shayō.

Palavras-chave: Osamu Dazai. Literatura japonesa. Niilismo. Emil Cioran.

ABSTRACT

After the suicide of Dazai Osamu the Japanese popular journalism wedges and popularizes 
the term shayōzoku that, going back to the Shayō work, referred to a decadent aristocracy. 
The characters of the novel, however, do not only experience a socioeconomic, but 
existential decline. The aim of this article is to propose a reading of the text in question 
from the aphorisms and syllogisms of the philosopher Emil Cioran who, in his pessimistic 
thinking, presents relevant similarities with the negativity of Dazai’s writing. Using Cioran’s 
texts as a clarifying element, an assessment of the novel characters will be made, pointing 
to the omnipresence of nihilism in Shayō.

Keywords: Dazai Osamu. Japanese literature. Nihilism. Emil Cioran.

1. INTRODUÇÃO

Shayō (Pôr do sol, 斜陽), publicada em 1947, é uma das últimas obras de Osamu Dazai. Escrita 

1  Bacharel em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais. E-mail: diogo_andr@hotmail.com
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entre março e junho do mesmo ano de seu lançamento (LYONS, 1985, p. 395), a novela encerra muito 
do que foi experienciado pela sociedade nipônica no período subsequente ao término da Segunda 
Guerra Mundial. Keene (1956, p. 13) destaca a influência de Shayō ao apontar para a expressão 
“people of the setting sun” (shayōzoku, 斜陽族) que, em referência à aristocracia decadente, torna-
se vocábulo comum e passa até mesmo a integrar dicionários da língua japonesa. O termo teria sido 
cunhado pelo jornalismo popular pós-guerra (MCKNIGHT, 2011, p. 208), inspirado pela obra Shayō. 

Considerando-se a gênese da expressão shayōzoku, nota-se a estreita relação entre a imagem 
do pôr do sol e a de um estrato social cujos integrantes, como expressado por Rimer (1978, p. 183, 
tradução nossa), “perderam o seu dinheiro e o seu lugar na sociedade ao fim da guerra”. Afastando-
se do caráter sociológico que o termo pode conferir tanto à obra quanto ao título Shayō, bem como 
enfatizando as conotações existencialistas, não seria possível realizar um outro tipo de analogia? 
O pôr do sol como o afastamento da luz e a consequente expansão das trevas – não somente no 
mundo fenomênico, mas no interior das personagens. Santos ou heróis, ou trágicos ou boêmios – 
possíveis representações do seu criador dilacerado –, personagens chafurdadas no niilismo, vivendo 
em uma terra que se afastou do grande luzeiro. Estes seres aproximam-se do que é retratado por 
Cioran no aforismo Não resistência à noite:

Nenhuma luz para iluminar-nos em nosso deslizamento: o abismo nos chama e nós o escutamos [...] 
Destronados deste mundo, arrebatamos seu cetro para honrar a noite com um fausto novo [...] A vida 
é o que se decompõe a todo momento; é uma perda monótona de luz, uma dissolução insípida na 
noite, sem cetros, sem auréolas, sem nimbos. (CIORAN, 2011, p. 75)

A filosofia pessimista do autor romeno toca pontos que muito se assemelham à perspectiva 
de Dazai e esclarecem ações ou afecções das personagens da novela. É possível encontrar tendências 
niilistas em Kazuko, Naoji, Uehara e até mesmo na figura da mãe. Assim sendo, pretende-se realizar 
uma leitura de Shayō que se afaste ligeiramente da mera interpretação imediata que aponta para 
uma aristocracia decadente e então analisar, sob a ótica do pensamento de Cioran, o niilismo 
presente nos seres que habitam a terra do sol poente. 

 2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Foi defendido por Nagae (2006) – após a exposição do pensamento de Takeo, Tomiko 
e Yoshinori – que Kazuko, Naoji, Uehara e a Mãe seriam partes de Dazai. Lyons (1985), por sua 
vez, acredita que Kazuko teria sido moldada a partir da figura de Shizuko, amante do escritor. A 
autenticidade ou inautenticidade dessas visões não alteraria a atual proposta de leitura, pois o 
material utilizado por Dazai para a sua escrita é, como aponta Brudnoy (1968, p. 458), a dor. Ele 
acredita que, a partir da percepção do autor acerca da incapacidade de resistência ao mundo, a arte 
de Dazai teria se colapsado em um negativismo absoluto (1968, p. 458). A leitura sobre o niilismo em 
Shayō parte deste princípio: a dor que não apenas perpassa, mas integra toda a escrita. 

Predicando-se a Dazai, uma expressão cunhada por Cioran (2011, p. 25), “arqueólogo do 
coração e do ser”, poder-se-ia dizer que a estruturação das personagens são produto de uma 
escavação das camadas da existência e exposição do vazio lá encontrado. O pensamento de Cioran 
é uma filosofia negativa que condena o próprio filosofar, e a certeza é encontrada apenas no 
sofrimento, na tristeza e na morte (2014, p. 43). Para o autor romeno, a existência dos filósofos 
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“imitou a esterilidade e a insipidez das ideias” (2014, p. 161). Esta perda de cogência e validade 
de mecanismos que são estruturantes de uma cultura também é encontrada em Naoji: “Filosofia? 
Mentiras. Princípios? Mentiras. Ideais? Mentiras. Ordem? Mentiras. Sinceridade? Verdade? Pureza? 
Tudo mentira. ” (DAZAI, 1956, p. 62, tradução nossa). O pensamento da personagem acerca do 
suicídio também é explicitado de modo muito simples: “Assim como um homem tem o direito de 
viver, ele também deveria ter o direito de morrer.” (DAZAI, 1956, p. 153, tradução nossa). Para Cioran, 
a negatividade do mundo faria com que o homem refletisse sobre o suicídio, e afirma: “não está em 
poder de ninguém impedir nossa autoabolição” (2011, p. 56). 

A perda de afetividade de Kazuko por Uehara poderia ser compreendida porque “todo 
conhecimento é uma perda, uma perda de ser, de existência. ” (CIORAN, 2014, p. 36). Concebendo-
se o amor como uma “fuga para longe da verdade” (CIORAN, 2014, p. 51), dir-se-ia que Kazuko se 
esquiva atrás de uma pretensa força que não se liga ao mundo, e a espera que pauta a existência é 
a ausência de sentimentos que conduzem à experiência do vazio. 

Em uma de suas falas, a Mãe relata a saudade que sentia de Tóquio – saudade que se acentuou 
ao anoitecer (DAZAI, p. 26). A posterior resignação da personagem parece surgir como uma postura 
fugidia através de um “ascetismo”. Para Cioran, é o sofrimento que conduz à renúncia (2012, p. 97). 
Assim pensando, poder-se-ia dizer que a dor experienciada e a percepção da insuperabilidade dos 
elementos causadores desta dor conduziriam à renúncia final (como a de Naoji), porém tem-se, no 
caso da Mãe, mesmo que apresentado de modo sutil e delicado, uma resignação ao nada.

Por fim, percebe-se em Uehara – mesmo quando dinâmico – uma apatia, uma ausência de 
enredamento em relação às pessoas, aos objetos, à vida. Dá-se conta de sua existência, bem como 
percebe os outros, age, vive, aceitando, porém, o crepúsculo da vida (inochi no tasogare, いのち

の黄昏) – que poderia ser assimilado à desintegração da vida em Cioran (2011). Dir-se-ia de uma 
desagregação do homem em relação à existência a partir da própria apreensão do mundo e sua 
realidade – a destruição total da ingenuidade pelo conhecimento.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As personagens de Shayō – elas mesmas enquadradas como shayōzoku – experienciam a 
ausência de luz e se perdem em um niilismo que aponta estarem todas elas no crepúsculo da vida, 
quando as sombras envolvem a existência e passam a nortear os homens. A filosofia pessimista de 
Cioran apresentou-se em sintonia com a negatividade radical de Dazai e se mostrou útil como uma 
nova chave de leitura sobre o niilismo na novela estudada.
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RESUMO

A produção literária do autor Osamu Dazai (1909 - 1948) possui forte influência do gênero 
conhecido como watakushi shôsetsu (Romance do Eu) e uma prevalência na utilização 
de narradores-personagens femininas. Com pesquisa nos dados bibliográficos do escritor 
e das mudanças histórico-políticas ocorridas entre a Restauração Meiji e a Segunda 
Guerra mundial, momento no qual escreve o conto, cabe identificar a presença dessa 
representação narrativa, suas funções críticas em relação à representação do feminino na 
sociedade e se tal caracterização condiz com aquelas expectáveis à época.

Palavras-chave: Romance do Eu. Narrador. Personagem. Representação. Feminino.

ABSTRACT

The literature of author Osamu Dazai (1909 - 1948) has strong influence from the textual 
genre known as watakushi shôsetsu (I-Novel) and a prevalence in the use of female 
narrators- characters. With research on the bibliographical data about the writer and the 
historical-political changes that occurred between the Meiji Restoration and World War II, 
at which point the tale is written, it is necessary to identify the presence of this narrative 
representation, its critical functions in relation to the representation of the feminine in 
society and whether such characterization matches those expected at the time.

Keywords: I-Novel. Narrator. Character. Representation. Feminine.
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1. INTRODUÇÃO

O gênero predominante na obra do escritor Osamu Dazai, é nomeado como watakushi 
shôsetsu (Romance do Eu). Pode ser identificado pelo estilo de escrita narrativa em primeira pessoa e 
com traços autobiográficos. Nascido em 1909 é um dos autores mais conhecido do período moderno 
no Japão se destacando de outros literatos pelos relatos de teor pessimista e crítico, retratando a 
vida cotidiana e a sociedade de forma minuciosa e realista. Por essa aproximação com a realidade 
e a constante presença de personagens com vidas imorais, existe a crença que grande parte da 
produção se tratava da reprodução dos fatos da vida particular do autor. Dazai é descrito com um 
histórico de problemas de convívio social, tendo constantes desentendimentos com a família e com 
sua classe, dependente do álcool e de outros produtos ilícitos e predisposto ao suicídio, que tenta 
cometer por diversas vezes. Aos 38 anos, ele e a companheira Tomie Yamazaki se afogam em um rio 
próximo à sua residência em Tóquio, tendo os corpos sido encontrados dias depois na data de seu 
39º aniversário.

As narrativas geralmente apresentam a vida com descrições realistas e muitas vezes 
negativa, detalhes que remetem ao período entre guerras quando a população enfrenta a inflação, 
o desemprego, as adversidades da migração, a fome e a incerteza de uma vida menos atribulada na 
capital “que atraía pessoas pelas suas infinitas possibilidades”, assim como atesta Kawana (2013, 
p. 35). Esse panorama de conflitos unido ao movimento modernista, como aponta Alves (2017, 
p.281), afetam não apenas a área econômica do país, mas igualmente proporciona uma mudança 
política e social, fazendo com que se mude a organização e o pensamento da sociedade japonesa. 
Essas noções são percebidas com a determinações de papéis e nomenclaturas específicas de acordo 
com o gênero e o trabalho de um indivíduo: suas ações, ganhos e equívocos passam a representar e 
atender às necessidades da nação.

Desse modo, o conto escolhido será analisado pelo viés da personagem - protagonista e 
narradora – em busca de estabelecer qual é a função e posição social da figura feminina no contexto 
da obra. Depois, refletiremos sobre a descrição física e psicológica dessa representação para perceber 
quais dos elementos se comportam conforme aqueles determinados e esperados pela época, e 
quais outros podem ser contrários e críticos.

As informações coletadas e exibidas nessa pesquisa originam de estudos sobre a biografia 
do autor e de alguns dos seus textos, além disso foi necessário conhecer o período histórico de 
maior mudança política e organizacional do Japão – Período Meiji –, a leitura do texto e materiais 
de análise literária.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Schoolgirl é um conto datado de 1939 e, assim como indicado no título, a narração é 
realizada por uma figura feminina em primeira pessoa. A narrativa acompanha uma estudante 
que ao longo de um dia mantém uma reflexão sobre seus pensamentos e memórias, explicitando 
opiniões extremamente fortes e pejorativas quanto a temas particulares como sua aparência e 
suas habilidades, e outros mais abrangente relacionados ao ambiente em torno de si e às atitudes 
das pessoas. Além da própria vivência, ela também está atenta e pondera a respeito de questões 
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sociais, incluindo comentários sobre a guerra, sobre atitudes que considera fúteis nos colegas, sobre 
a posição social e o trabalho das pessoas nos ambientes que frequenta e a preocupação com a mãe 
afastada e reclusa em sentimentos, após a morte do patriarca da família. 

Ao utilizar o narrador em primeira pessoa e não atribuir nome a ele, o autor utiliza-se de um 
artifício no qual qualquer leitor poderia se identificar com a personagem. Além disso, retira do texto 
a presença do escritor, quebrando o compromisso de veracidade e, desse modo, permitindo que se 
realizem fortes críticas ao meio literário da época e à formação dos indivíduos sociais. 

As mudanças de humor são abruptas e, junto com eles, o diálogo passa desde o sentimento 
de regozijo – ao considerar a beleza do furoshiki que será visto em público – ao estado de melancolia 
– quando percebe que ninguém a admira no trem -  desde o parágrafo inicial. Em um curto espaço 
há citações como “Acordar pela manhã é sempre interessante” 3 e logo em seguida é contradito 
com “Manhãs são uma tortura”4. Essas contradições se estabelecem também no conceito que a 
narradora oferece de si mesma: acredita que possui atitudes que descreve como ruins e que dispõe 
de um caráter impuro. Causando um contraste com o modelo social esperado: o ideal feminino se 
caracteriza por uma figura reservada, prudente e de aparência delicada. Ainda que, a difusão da 
educação para mulheres tenha permitido maior visibilidade na sociedade e a criação de movimentos 
intelectuais pelas mesmas fossem mais vistos, ideias como a do termo ryôsaikenbo e das cerimônias 
de omiai são explicitados no texto como situações pelas quais dever-se-ia passar, situações que a 
protagonista não atribui necessidade para alcançar uma genuinidade de caráter. Embora ela tivesse 
tudo para seguir o padrão de uma estudante comum e plácida, com a chegada do fim do dia, as 
expectativas se desfazem: “Amanhã será provavelmente outro dia como hoje. A felicidade nunca virá 
ao meu encontro, eu sei disso” (POWELL, 2011, p, 19, tradução minha.).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As características principais do gênero do “Romance do eu” são identificadas pela descrição 
das atividades rotineiras do dia narrado e pelo discurso em primeira pessoa. A instabilidade 
encontrada nas alegações feitas pela narradora e o encerramento do dia apático e comum quebram 
com as expectativas sociais estudadas em relação ao período moderno. No entanto, o fato de serem 
explicitadas e questionadas, demonstram o quão forte o cumprimento desses parâmetros estavam 
arraigados ao pensamento dos indivíduos da época, como a dúvida perante tais padrões causava 
angústia e como o final em aberto propõe especulações sobre a possibilidade de pertencimento.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVES, Leonardo Souza. MAVO: O Modernismo e a política no Japão do século XX. In: Vários Orientes, 
pág. 281 – 288. Edições Sobre Ontens/LAPHIS, Rio de Janeiro, 2017. Disponível em: < goo.gl/UGDCJZ 
> Acesso em: 10-11-2017

3  No original por Powell: “Waking up in the morning is always interesting” (2011, p. 3)
4  No original por Powell: “Mornings are torture”, (POWELL, 2011, p, 1, tradução minha).

ORAL COMMUNICATION SESSION -  ABSTRACT    
         

395



XII Congresso Internacional de Estudos Japoneses no Brasil
XXV Encontro Nacional de Professores Universitários de Língua, Literatura e Cultura Japonesa

396

ISOTANI, Mina. ISOTANI, Mina. A Representação do Feminino: a construção identitária da mulher 
japonesa moderna. Tese de Pós-graduação em Teoria Literária e Literatura Comparada – Faculdade 
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2016. Disponível em: 
<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8151/tde-08042016-130910/pt-br.php> 

KAWANA, Karen Kazue. Ficção e Realidade nas Obras de Dazai Osamu. Revista Estudos Japoneses, 
n. 33, pág. 35 – 44. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013. 

NAGAE, Neide Hissae. De Katai a Dazai: apontamentos para uma morfologia do romance do eu. Tese 
(Doutorado em Teoria Literária e Literatura Comparada) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006. Disponível em: < http://www.teses.usp.br/
teses/disponiveis/8/8151/tde-14052007-151503/pt-br.php > Acesso em: 14-03-18

DAZAI, O. Schoolgirl. Tradução de Allison Markin Powell. One Peace Books Inc, New York, 2011. 

SESSÃO DE COMUNICAÇÃO ORAL - RESUMOS



12th International Congress of Japanese Studies in Brazil
25th Brazilian Meeting of University Professors of Japanese Language, Literature and Culture 

COMUNICAÇÃO ORAL – LITERATURA E TRADUÇÃO
ORAL COMMUNICATION  – LITERATURE AND TRANSLATION 
29/08/2018   19h00-19h20
Sala CI 12 (2º andar) - Centro de Ensino de Línguas 
Room CI 12 (2nd floor) - Centro de Ensino de Línguas

DO VAZIO DE UM SATORI: A ESTÉTICA DO HAICAI 
NOS POEMAS NIRVANA DE ADRIANA LISBOA E 
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RESUMO

O presente trabalho pretende discutir acerca das técnicas do haicai nos poemas Nirvana 
de Adriana Lisboa e Animal de Invierno do poeta peruano José Watanabe, ambos possuem 
uma construção estética do vazio, através da presença de técnicas do haicai e de conceitos 
budistas que demonstram uma incorporação do olhar contemplativo perante a realidade. 
Neste sentido, a técnica do karumi (かるみ), apontado pelo crítico japonês Hauro Shirane 
(1950), artifício que Matsuo Bashō (1644 – 1694) utilizou largamente como forma de 
retirar o peso da concretude que os ideogramas possuem, trazendo possibilidades de 
diálogos entre a poesia de forma ocidental e o haicai, como recurso para construção de 
uma poética que constrói uma reflexão sobre o corpo, a leveza e o vazio. Assim, para 
uma reflexão teórica sobre a significação na linguagem poética, serão utilizados autores 
como Roland Barthes (1915 – 1980), Italo Calvino (1923 – 1985), Mutlu Konuk Blasing 
(1944), Keiji Nishitani (1900 – 1990) e Haruo Shirane (1950) cujas obras são importantes 
para explorarmos algumas questões da poesia contemporânea e os diversos aspectos do 
diálogo entre leveza, peso e vazio na linguagem.

Palavras-chave: Haicai. Adriana Lisboa. José Watanabe. Leveza.Vazio. 

ABSTRACT

This work intends to discuss about the presence of haiku techniques on the Adriana 
Lisboa’s poem Nirvana and on the José Watanabe’s poem Animal de Invierno. There are, 
on both poems, a construction of emptiness and the presence of Buddhist concepts which 
demonstrate an incorporation of contemplative eye on the reality. In this sense, the karumi 
(かるみ), a technique which has used by Matsuo Basho and the Japanese critic Haruo 
Shirane explored, is a way to take the heaviness and the concretude from the ideograms. 
This technique brings a possible dialog between Western poems and the haiku as a resource 
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to build poetics that reflect about the body, the lightness and emptiness. To think about 
on the poetic language, the paper brings theories from Roland Barthes (1915 – 1980), 
Italo Calvino (1923 – 1985), Mutlu Konuk Blasing (1944), Keiji Nishitani (1900 – 1990) and 
Haruo Shirane (1950) who have lectured about the questions on the contemporary poetry 
and other aspects on the dialog between lightness, heaviness and emptiness on language.

Keywords: Haicai. Adriana Lisboa. José Watanabe. Lightness. Empitness. 

1. INTRODUÇÃO

Neste início de século, a literatura contemporânea se caracteriza principalmente pela sua 
heterogeneidade. Trata-se, com efeito, de uma proposta poética que, influenciada pelos meios de 
comunicação e por tradições distintas, utiliza artifícios para refletir sobre o papel da literatura e a 
escolha narrativa, propondo-se, por um lado, a reescrever a tradição, e por outro, redirecionar-se 
para a exploração de limites da própria linguagem: 

Para enfrentar a tradição literária e os fantasmas por ela herdados e poder escrever e assumir a 
literatura como um campo criativo hoje, é necessário também uma boa dose de vontade iconoclasta e 
profanadora que não poupe nem mesmo a própria literatura. (SCHØLLHAMMER, 2009, p. 123)

A ideia de uma literatura que coloca a linguagem em um limite é sustentada por um discurso 
de crise levada pela crítica a partir da poesia moderna, assim a poesia reflete, através da linguagem, 
sobre seus próprios recursos enquanto produção de sentido. 

Na modernidade, temos uma poesia que questiona os modelos tradicionais do fazer poético, 
tendo como um grande exemplo Stéphane Mallarmé (1842 – 1898) e seu Um lance de Dados, poema 
que, como aponta Marcos Siscar (1964) em Poesia e crise, coloca como centro de preocupação a 
estrutura do verso. Porém, o crítico identifica, através da estética mallarmeana, que a própria poesia 
é a crise, em outras palavras, a linguagem poética é produtora de crises: 

Se a poesia é, aqui, uma “insinuação” (uma ênfase no não dito, mais do que na nomeação direta 
de algum pensamento”), é também no sentido de que sua experiência da forma é colocada em 
jogo no voo e na suspensão da coisa solitária e rítmica, na audácia de dizer o paradoxo da herança 
“em desaparição”, dirigida ao improvável leitor, seu “ulterior demônio imemorial”. A recusa da 
comunicabilidade funciona como um gesto de crise, isto é, de ênfase na crise, de valorização da crise, 
da contrariedade de um discurso que coloca o gesto crítico em primeiro plano. (SISCAR, 2010, p. 128).

A crise da poesia, apontada por Siscar, é deslocada por Lisboa e por Watanabe, não pela 
recusa de uma comunicação poética, mas por colocar o não-dito como uma força motriz da linguagem 
poética. Como aponta Shirane ao referir-se ao haicai: o leitor deve descobrir o véu da linguagem 
para completar as pistas que o poema coloca. De formas distintas, os poemas de Adriana Lisboa e 
de José Watanabe tiram a autoridade da palavra como portadora de sentido absoluto e somente 
desenham rastros em um procedimento que procura tirar o “peso” da significação na linguagem por 
meio de operações textuais específicas, como a metonímia
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2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Ambos os poemas, Nirvana e Animal de Invierno, possuem em sua forma de composição 
algumas técnicas do haicai, como a justaposição das imagens, a não distinção entre sujeito e objeto, 
como forma de expressar uma consciência búdica e a metonímia como recurso para que a linguagem 
seja uma capa envolta de silêncio: 

Como veremos mais a frente, a imagem no hokku geralmente funciona tanto metonimicamente, como 
parte de uma grande cena, e semi-metaforicamente, como reflexo ou expressão de outra esfera que 
usualmente está no mundo imediato do emissor (SHIRANE, 1998, p. 46) 

Neste sentido, nos poemas que serão apresentados, existem técnicas do haicai em forma de 
verso livre. Não obstante, diferentemente do haicai clássico em que a justaposição gera uma direção 
de sentido, a noção moderna de justaposição poundiana, por exemplo, gera uma multiplicidade de 
sentido: 

O haicai de fato realça a noção de justaposição, mas difere significantemente da ideia modernista de 
colagem de não representação que, frequentemente, ressalta uma leitura dupla de textos justapostos, 
ambos paratáticos e como fragmentos representacionais de uma cena grande e de uma narrativa 
(SHIRANE, 1998, p.44).  

No caso específico de Animal de Invierno, a relação entre os versos se dá por unidades de 
significação que dão “saltos” de imagens para chegarmos a um desfecho do poema: 

Nuevamente veré en las faldas del macizo
vetas minerales como nervios petrificados, tal vez
en tiempos remotos fueron recorridos
por escalofríos de criatura viva.
Hoy, después de millones de años, la montaña
está fuera del tiempo, y no sabe
cómo es nuestra vida
ni cómo acaba. (WATANABE, 2013, p.199)

No caso do poema de Watanabe, existe um salto temporal, entre passado e presente que, 
paradoxalmente, exprime uma sensação atemporal. A imagem da montanha, ao longo do poema, 
conota um jogo entre invisibilidade e visibilidade, cuja metonímia é a transformação da consciência 
de eu. 

Ao contrário de uma visão metafísica da ascensão do sujeito, como se a iluminação fosse 
ausência de corpo, Watanabe coloca a questão do corpo como forma de chegada a um estado de 
consciência próxima a iluminação búdica: “y si mi cuerpo sigue siendo la parte blanda de la montaña 
sabré / que aún no soy la montaña”. (WATANABE, 2013, p.199).  Existe não somente uma separação 
entre um eu e um objeto, mas sim, um objeto e um que se correspondem em suas diferenças, ou 
melhor, o eu lírico ganha uma consciência de que o satori é algo material e corporal. 

No caso do poema Nirvana de Lisboa, que narra à queda de uma imagem de Buda, a 
fragmentação dos versos ocorre de forma mais sutil: através de cortes sintáticos:   

Caiu o Buda no chão 
que trouxeram para mim do Japão.
Era um dos meus objetos de afeto. (LISBOA, 2014, p. 81.)
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Em um primeiro momento do poema, a sintaxe é quebrada através do rompimento da oração 
subordinada, ou seja, o verso racha-se. O terceiro verso torna-se isolado, criando um distanciamento 
do fato anterior. O eu toma uma distância temporal: a voz que narra é marcada pelo que está sendo 
dito e sempre presentifica a ação do passado. Por isso, a quebra sintática será uma constante, 
tornando-se um procedimento repetido ao longo do poema.

Esta quebra sintática que traduz a queda de Buda gera algumas reflexões no eu lírico sobre a 
invisibilidade e a possibilidade de contato com o vazio búdico: 

se tão distraída quanto descomedida, 
ainda me solta de mim e me atira, 
em carne viva, para a margem de lá? (LISBOA, 2014, p. 81)

O termo “margem de lá” conota esta possibilidade de ir além da realidade dada como forma 
de experiência do vazio, ou seja, enquanto em Watanabe, o vazio é transmitido materialmente pela 
sensação de estar em um corpo, em Lisboa, este vazio é transmitido pela queda do Buda, provocando 
assim um satori no eu-lírico.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através da análise dos dois poemas, é possível perceber como a técnica do haicai pode ser 
utilizada em um poema de versos livres. Exploraremos as técnicas dos poemas a partir de análises 
dos haicais de Matsuo Bashō para percebermos, não somente diferentes efeitos poéticos, como 
também, explorar de que forma José Watanabe e Adriana Lisboa usufruíram de uma tradição poética 
japonesa para renovarem as técnicas do haicai já aplicadas pelas vanguardas no começo do século 
XX, ou seja, a aclimação do haicai no ocidente ainda gera frutos para a poesia contemporânea em 
autores que veem o haicai como possibilidade de construção poética.
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HYAKU MONOGATARI: INTRODUÇÃO À COLETÂNEA 
DE NARRATIVAS SOBRENATURAIS DO PERÍODO EDO 

 Barbara MORAES 
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Igor MONTONI 
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RESUMO

Hyaku Monogatari, ou “Cem Narrativas Sobrenaturais”, é o nome dado às coletâneas 
de registros de narrativas orais, produzidas no período Edo (1603-1868), que tratam a 
respeito dos seres sobrenaturais (yôkai, bakemono, oni e outras possíveis representações) 
que povoavam o imaginário da sociedade japonesa. Este trabalho tem como intuito 
apresentar as características principais desse tipo de narrativa, os resultados obtidos 
durante a etapa de análise das narrativas e as contribuições que o estudo da cultura yôkai 
poderá agregar aos estudos da literatura japonesa.

Palavras-chave: Literatura Clássica Japonesa. Hyaku Monogatari. Narrativas Sobrenaturais. 
Cultura Yôkai. 

 ABSTRACT

Hyaku Monogatari, or “One Hundred Supernatural Tales”, is the name given to the records 
of oral narratives produced in Edo period (1603-1868), which tells about supernatural 
beings (yôkai, bakemono, oni and other representations) that populated the Japanese 
society’s imaginary. This work intends to present the main characteristics of these tales, 
the initial results obtained during the phase of narratives analysis and the contributions 
that the study of yôkai culture would add to the Japanese literary studies.

Keywords: Japanese Classical Literature. Hyaku Monogatari. Supernatural Tales. Yôkai 
Culture.
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 1. INTRODUÇÃO

Hyakumonogatari, traduzido para o português como “Cem Narrativas Sobrenaturais”, é 
o nome dado às compilações de narrativas orais oriundas do imaginário nipônico desde épocas 
remotas. A transição do registro falado para o escrito se deu durante o período Edo (1603-1868) 
junto com o desenvolvimento da pintura da época, entretanto, muitas das estórias coletadas 
retomam acontecimentos datados a partir do século VIII D.C. Nessas narrativas entende-se por seres 
sobrenaturais todos aqueles existentes no imaginário japonês (yôkai, oni, bakemono, tsukumogami, 
entre outras denominações), e que surgiram como uma maneira que os japoneses de tempos 
passados encontraram para fortalecer suas crenças em algo além do que era possível enxergar, a fim 
de explicar ou tentar compreender situações em que não conseguiam encontrar respostas racionais. 

Uma das primeiras compilações desse tipo de narrativa, do qual se tem conhecimento, é 
intitulada como “Cem Narrativas de Diversas Províncias” (諸国百物語: Shokoku Hyakumonogatari) 
e datada de 1677. Em seu prefácio explica-se que as estórias foram coletadas por um samurai sem 
mestre de nome Takeda Nobuyuki na província de Shimano (atual província de Nagano). Narra-se 
que em uma noite chuvosa, ele e três outros samurais sentaram-se formando um círculo e contaram 
cem estórias apagando uma vela ao final de cada uma (REIDER, 2000, p. 268). Este prefácio traz duas 
das principais características externas ao conteúdo das narrativas, mas de suma importância para a 
compreensão da composição do compilado: o marcador regional e o ambiente em que as estórias 
são narradas.

Segundo teóricos, o ato de narrar, mais próximo ao formato de um jogo, exigia um encontro 
de pessoas em um contexto noturno em que à medida que cada estória era contada uma lanterna era 
apagada, e gradualmente o espaço onde se realizava tal reunião ficava escuro, criando uma tensão 
crescente entre as pessoas. As estórias eram oriundas de diversas regiões do arquipélago japonês 
ou relacionadas a uma experiência “vivida” pelo contador. A diminuição gradual da luminosidade e 
o conteúdo das estórias transformavam o ato de narrar em algo próximo a um ritual de evocação e, 
por isso, era esperado que algo sobrenatural, como a presença de um dos seres narrados, ocorresse 
caso a centésima lanterna fosse apagada. Isso se deve às implicações simbólicas para o misterioso 
que estão relacionadas ao número cem. Segundo Foster (2015):

Cem parece ter significado um ponto transformador ou liminar - além da expectativa de vida normal, 
um objeto ou coisa viva, mas não tão alto a ponto de ficar completamente fora de alcance. Cem foi o 
número após o qual as coisas podem ficar um pouco incomuns. A prática de hyaku monogatari reflete 
essa premissa: depois de certo ponto - depois da centésima história - você estava em um espaço no 
qual o mundano e o normal podiam ser transcendidos. (p.43-44, tradução nossa)

Tendo em vista a proposta de pesquisa de Komatsu Kazuhiro (2017) de observar os 
elementos sobrenaturais, sobretudo o estudo da composição do “mundo yôkai”, como produtos 
culturais do imaginário japonês (p.6) a proposta inicial do estudo das narrativas que compõem o 
hyaku monogatari é buscar entender quais são as características que unem narrativas tão diversas 
em um mesmo compilado, mapear os seres que tendem a ser narrados durante a execução do 
“jogo” e refletir sobre a relação entre esses seres e o(s) contexto(s) em que essas estórias emergem. 
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2. RESULTADOS PRELIMINARES

Após a primeira etapa de trabalho, que consistiu na tradução e análise de cerca de quarenta 
narrativas que compõem a coletânea das “Cem Narrativas de Diversas Províncias do Período Edo” 
(江戸諸国百物語: Edo Shokoku Hyaku monogatari), foi possível identificar características que 
aproximam ou destoam entre as narrativas observadas. A escolha de uma coletânea formada por 
narrativas de diversas regiões do arquipélago, permitiu observar que as que compõem o hyaku 
monogatari são textos curtos escritos em uma linguagem que mescla o japonês coloquial, trechos 
em língua clássica japonesa e kanbum (escritos japoneses em caracteres chineses).

As narrativas tendem a abordar um ou dois acontecimentos que tem como foco a presença 
de um yôkai ou outro ser sobrenatural. Muitas vezes assumindo o ponto de vista de um narrador 
observador, essas estórias funcionam como uma introdução ao ser que vai ser narrado relatando em 
que tipo de habitat ele vive ou em que tipo de condição ocorre seu surgimento, o tipo de pessoas 
que possui contato, suas ações e o motivo de as pessoas o temerem ou venerarem.  São poucas as 
narrativas que oferecem a voz aos seres sobrenaturais e muitas delas limitam-se em caracterizar 
seus sons como onomatopeias. 

As marcas regionais ocorrem através das citações das características geográficas de cada 
antiga província japonesa, chamadas de kuni (国), como o pano de fundo das Dunas de Tottori em 
narrativas que se passam na antiga província de Inaba e os rios que cortam a antiga província de Higo 
(região que compreende as atuais províncias de Kumamoto e Kagoshima). É interessante observar 
que narrativas das regiões próximas a Kyoto e Nara tendem a citar o envolvimento de yôkais com 
figuras históricas, como Sugawara no Michizane, ou passagens de obras literárias como as “Crônicas 
do Japão” (日本史: Nihonshi) e o “Os Registros de Assuntos Antigos” (古事記: Kojiki), enquanto 
as narrativas de províncias próximas ao continente asiático aparentemente sofrem um pouco de 
influência chinesa. 

Ressalta-se que essa diversidade de textos permitiu detectar, até o presente momento, como 
se estrutura o agrupamento de yôkais, que acaba ocorrendo devido às características semelhantes. 
Um exemplo seria a constatação que yôkais aparentemente semelhantes ao kappa são considerados 
seus parentes e dividem características comuns como o gosto por luta e por habitar locais próximos 
à água corrente. Atenta-se também que o mesmo ser sobrenatural tenha caracterizações totalmente 
diferentes dependendo da região do arquipélago. Um dos muitos casos observados é a Ushioni que 
em algumas narrativas apresenta um corpo parte humanoide, parte aracnídeo, mas em uma região 
oposta no mapa é caracterizada como um ser todo coberto por uma capa de palha permeada por 
pirilampos.

3. CONSIDERAÇÕES 

O presente trabalho buscou apresentar uma breve introdução às narrativas que abordam a 
tida cultura yôkai por meio da gama de criaturas sobrenaturais que foram retratadas em pequenas 
narrativas orais e motivavam os encontros dos “jogos” de hyaku monogatari. A popularidade dessa 
atividade de narrar publicamente e trocar estórias, acabaram por desenvolver e aprimorar as 
imagens e os atributos dos yôkai, tornando-os formas mais concretas (Foster, 2015, p, 44). 
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O desenvolvimento da pintura da época, mais precisamente a contribuição do ukiyo-e3 (浮
世絵), em retratar tanto os seres sobrenaturais quanto as lendas populares, acabou por cristalizar 
e divulgar a aparência física de muitos seres e, hoje, servir como referência para as diversas 
reproduções contemporâneas. 

Cabe ressaltar também que, graças ao esforço de coletar tais narrativas e a prosperidade 
dessas coleções, permitiu-se o desenvolvimento de narrativas de terror conhecidas como kaidan, 
tendo como obra representativa Ugetsu Monogatari (Contos de Luar e Chuva), de Ueda Akinari, 
tornando-se parte da chamada alta literatura do período Edo.
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ESTUDOS SOBRE O KOJIKI: A IMPORTÂNCIA 
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RESUMO

Entender as tradições e religiões orientais e, em especial, as de origem japonesas, 
sempre se apresentou como um verdadeiro desafio para o Ocidente. Deixando de lado a 
concepção de que só será possível analisar o xintoísmo em sua manifestação pura, em um 
momento anterior à entrada dos diversos sistemas de pensamento continentais em solo 
nipônico, busca-se, com o presente estudo, através de análise da obra Kojiki, o livro de 
crônicas do Japão, elaborado durante o Período Nara, no século VIII, observar o quanto a 
referida obra foi moldada por concepções e preceitos xintoístas preexistentes, ao mesmo 
tempo em que oficializou e alicerçou certas noções, comportamentos e rituais no cerne 
da mentalidade japonesa. 

Palavras-chave: Religião. Japão. Xintoísmo. Kojiki.

ABSTRACT

Understanding Eastern and especially Japanese traditions and religions has always 
presented itself as a real challenge to the West. Leaving aside the conception that it will 
be possible to analyze Shinto in its pure manifestation, at a time prior to the entry of 
the various continental thought systems into Japanese soil, the present study, through 
an analysis of Kojiki, Japan chronicles, elaborated during the Nara Period in the eighth 
century, aims to observe how much this work was shaped by preexisting concepts and 
precepts, at the same time as it made official and based certain notions, behaviors and 
rituals at the heart of Japanese mentality.

Keywords: Religion. Japan. Shinto. Kojiki.
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1. INTRODUÇÃO

Ao se abordar o xintoísmo, deve-se ter cautela ao afirmá-lo como a religião nativa e autóctone 
do Japão, visto que a mesma foi influenciada em seu âmago por outras religiões, como o budismo 
e o confucionismo. Havendo grande dificuldade em abstrair como tal religião se apresentava 
anteriormente à influência chinesa e coreana no arquipélago. Exemplo disso se encontra no próprio 
termo “xintoísmo”, que designa “o caminho dos kami”, expressão adotada após a expansão da 
influência da cultura e religiões chinesas, visando destacar os costumes, crenças e ritos ancestrais 
japoneses daqueles importados (ICHIRO, 1972, p. 13 e 14).

Nesse esteio, os estudiosos tendem a analisar o que seria a religião primitiva do Japão 
como um culto desorganizado e indefinido, voltado para a veneração de divindades e espíritos, 
sejam estes pertencentes à natureza ou aos mortos. Conforme analiza Masaharu Anesaki (1963, 
p.22), o xintoísmo se apresentava como uma ligação profunda com um determinado elemento da 
natureza humana, que é o “sentir-se em comunhão com as forças vivas do mundo”. Desse modo, ele 
demonstrava sua total vitalidade e força no culto comunal, conectando veementemente às lendas 
locais e ritos costumeiros, assim como as divindades veneradas (uji-gami), que geralmente eram 
consideradas como espíritos ancestrais ou protetores daquela comunidade (uji), sendo identificadas, 
muitas vezes, como um deus da natureza, tal como um espírito da água ou do vento, ou até animal.

Assim era o panorama do xintoísmo durante fins do chamado Período Jômon 
(aproximadamente 300 a.c.), com um Japão marcado pela existência de diversos clãs, cada um com 
suas próprias divindades protetoras veneradas. Todavia, durante meados do Período Yayoi (300 
a.c. - 300 d.c.), ocorreu uma transição de poder, que passou das mãos dos líderes xamânicos para 
líderes seculares, detentores de habilidades políticas e militares superiores, melhor adaptados ao 
contexto de guerras entre os clãs (HIROO, 2016, cap.2 – subcap. 3). Em seguida, ocorreu o processo 
de unificação do Japão, que se tornou um único estado sob a Corte de Yamato. Com essa unificação, 
os cultos e tradições locais passaram a ser integrados e organizados em uma política estatal com um 
sistema nacional de ritos e mitos centrados na figura de Amaterasu, a Deusa do Sol (ICHIRO, 1972, 
p.13).

No que tange à metodologia utilizada, o presente estudo busca, por meio da análise do Kojiki, 
à luz da bibliografia especializada sobre religião japonesa, analisar a construção do pensamento 
hierofânico nipônico. Desse modo, a pesquisa se caracteriza, em relação à forma de abordagem do 
problema, como uma pesquisa qualitativa, de modo que se propõe à interpretação de fenômenos e 
à atribuição de significados (KAUARK; MANHÃES; MEDEIROS, 2010, p.27). Em relação aos objetivos 
propostos, a pesquisa se qualifica como exploratória, visto que “tem como objetivo proporcionar 
maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses”, 
vindo a envolver o levantamento bibliográfico via de regra (GEHARDT; SILVEIRA, 2009, p.35). Por 
fim, em relação aos procedimentos técnicos utilizados, está-se diante de uma pesquisa bibliográfica, 
visto que foi “elaborada a partir de material já publicado, constituído principalmente de livros (…)” 
(KAUARK; MANHÃES; MEDEIROS, 2010, p.29).
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2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

A razão da supremacia do culto a Amaterasu, em relação aos demais cultos locais, se deu, 
como mencionado, em virtude da subjugação dos clãs rivais pela família reinante, que acreditavam 
ser o descendente da própria deusa. Assim, foram feitas tentativas de organizar as crenças primitivas 
locais em uma religião estatal, centrada no culto ao soberano como aquele descendente da Deusa 
do Sol, estabelecedora do Estado, e que, portanto, mereceu receber o título de divindade suprema. 
Além do mais, como estava-se diante de uma sociedade agrícola, o culto a Amaterasu demonstrava 
grande relevância, já que era vista como uma entidade que fornecia vida, proteção e prosperidade 
da agricultura (ANESAKI, 1963, p. 20).

Nesse contexto, o Kojiki ou Crônicas do Japão, ordenado pelo Imperador Temmu em 686 
e apresentado perante a Imperatriz Gemmei em 712, pode ser considerado como o ápice dessa 
construção ideológica e religiosa de legitimação do poder imperial. Ao lado do Nihon shoki, 
elaborado em 720, ambos atuaram com fins de exaltar a família imperial que descendia da Deusa do 
Sol, Amaterasu, desde os reis de Yamato até os imperadores reinantes do Século VII (SHIVELY, 2008, 
p.480). A referida obra, formada por três livros, traça a ancestralidade da família reinante, de sua 
origem mitológica (na Era dos Deuses) até o reinado da Imperatriz Suiko (628). 

O primeiro livro do Kojiki relata o passado mitológico imemorial, abarcando temas como a 
teogonia e a consequente criação do mundo. Primeiramente, como apresenta Masaharu Anesaki 
(1963, p. 24-31), no início dos tempos, havia o caos primordial, que aparentava como um oceano de 
lama velado pela escuridão. A partir desse fragmento do mito, pode-se abstrair diversas características 
do xintoísmo. Destarte, podemos analisar a visão xintoísta do mal ou tsumi, que comportava, além 
das transgressões morais, ideias de catástrofes naturais, deformidades físicas e doenças. Mais 
importante do que isso, o mal estava ligado à ideia de poluição e sujeira, ao passo que o bem, à 
ideia de pureza. Essa ideia é fundamental para se entender os ritos religiosos xintoístas, visto que a 
natureza humana, segundo a visão xintoísta, é pura, limpa, mas sujeita a ser contaminada, poluída 
pelo mal. Todavia, através de rituais de purificação, o misogi harai, tanto o corpo quanto a alma 
poderiam ser limpos. Pode-se dizer ainda que Izanagi foi a divindade que introduziu os rituais de 
purificação (ICHIRO, 1972, p. 15).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Kojiki tem uma grande importância na fundamentação nacionalista do povo japonês, 
constituindo suma importância ao desvelar aos nipônicos a legitimação do poder imperial traduzida na 
história de Amaterasu e seu sangue divino, ordeiro pelo qual o espírito imperial iria herdar de maneira 
a manter seu domínio sobre a população. No século XX é bem prático perceber as consequências 
do ensino sistematizado desse material, formando cidadãos mergulhados em um ultranacionalismo 
e uma crença bem consolidada há anos. A pesquisa procura demonstrar justamente essa gradual 
transformação do imaginário japonês através da constituição dos mitos japoneses.
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A NOVA RETÓRICA EM KOJIKI

 Camila RODRIGUES 
 USP1

RESUMO

Esta pesquisa investiga os argumentos que fundamentam o discurso presente em Kojiki 
(“Relatos de Fatos Antigos”, 712), utilizando teorias da Nova retórica de Perelman e Tyteca 
(2014). Tal investigação possibilitou novas formas de analisar os textos literários, mesmo 
advindos da cultura oriental, proporcionando uma compreensão dos relatos e seus 
significados presentes na narrativa do tomo I de Kojiki. 

Palavras-chave: Arquétipo. Discurso. Mitologia clássica. Mitos. Retórica.

ABSTRACT

This research studies the arguments present in Kojiki (Record of Ancient Things, 721), using 
the theories of the New Rhetoric of Perelman and Tyteca (2014). Such investigation enabled 
new ways to analyze literary texts, even those coming from oriental culture, providing an 
understanding of stories and their meanings in the narrative of Tome I in Kojiki.

Keywords: Archetype. Discourse. Classical Mythology. Myths. Rhetoric.

1. INTRODUÇÃO

Durante o período que abrange o século V ao VIII, o arquipélago japonês passava por profundas 
transformações em seu governo, procurando estabelecer uma estrutura administrativa aos moldes 
do governo chinês. Tais transformações suscitou o interesse na criação de um documento oficial que 
tratasse da história do Japão, sendo a primeira tentativa ocorrido no início no reinado do Imperador 
Ten’mu (天武天皇 – Asuka: 631-686), que viu a necessidade de reorganizar a nobreza e os aliados 
políticos em uma nova hierarquia. Como os níveis hierárquicos eram estabelecidos dependendo 

1 Mestre em Letras na área de Língua, Literatura e Cultura japonesa pela Universidade de São Paulo. 
E-mail:camilar@usp.br

SESSÃO DE COMUNICAÇÃO ORAL - RESUMOS



12th International Congress of Japanese Studies in Brazil
25th Brazilian Meeting of University Professors of Japanese Language, Literature and Culture 

do nascimento, ancestralidade e o grau de relacionamento com a família imperial, era comum a 
falsificação dos registros familiares, sendo necessário sua correção.  

Com a morte do Imperador, este projeto não teve continuidade, até o reinado da Imperatriz 
Gen’mei (元明皇后 – Nara: 707-715), anos depois. Era importante a criação de um documento 
para registrar a reorganização administrativa, dando um caráter legal às novas leis implantadas. Tal 
documento teve início no 18o dia do nono mês de 711 e finalizado em 712, por Ô no Yasumaro (太 
安万侶:?-723 d.C.) e intitulado como Kojiki (“Relatos de Fatos Antigos”, 712). As histórias narradas 
na obra originam-se da combinação dos contos transmitidos oralmente entre os uji2 e a influência 
cultural da corte, que emprega o estilo narrativo chinês e a filosofia confucionista, além de reunir 
“uma síntese de elementos culturais oriundos das mais diversas regiões da Ásia” (Mietto, 1996, 
p.91). 

Logo, por ser o primeiro documento oficial do Japão e reunir, em sua narrativa, diversas fontes 
direcionadas a um único propósito, suscitou o interesse de investigar os mecanismos utilizados para 
compor o discurso em Kojiki e quais são os aspectos representativos e os efeitos persuasivos para 
torná-lo oficial e verdadeiro. Para isso, será utilizada a teoria da Nova retórica desenvolvida por Chaïm 
Perelman e Lucie Obrechts-Tyteca (2014), como uma reinterpretação da retórica de Aristóteles.

Estes teóricos caracterizam a argumentação como técnicas utilizadas dentro do discurso para 
atrair a adesão às teses apresentadas, chamando-as de “atos de persuasão”. Isso permite definir que 
a linguagem não é apenas um meio para comunicar, mas também suscitar uma ação, seja de adesão 
ou provocação. A Nova retórica, analisa o discurso construído pela observação da vida cotidiana, 
recorrendo aos valores e às opiniões daqueles a quem é direcionado. Assim, o orador utiliza-se 
de argumentos que promovem no auditório o sentimento de reconhecimento e pertencimento 
(Pathos). Tal teoria será aplicada na narrativa de  Kojiki, como demonstra-se a seguir.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

A Nova retórica defende a ideia de que os grupos estabelecem relações sociais por meio 
do discurso, construído pela observação da vida cotidiana e dos valores e opiniões daqueles para 
quem é feito. Não há neutralidade, por isso as narrativas devem ser vistas como escolhas e seus 
personagens, um conjunto referencial para interpretar a realidade e o sistema de hierarquias 
predominante. Vários sistemas de socialização, como os valores da defendidos por dada sociedade, 
tornam-se normas administradas pelas relações de poder.

Ao utilizar esta teoria na formação discursiva em Kojiki, observa-se que há uma construção 
na narrativa que corrobora a ascendência divina do imperador e centraliza, nesta figura, ritos, 
costumes, crenças, além de legitimar as estruturas hierárquicas dos aliados políticos. Para que tal 
propósito tenha êxito, é necessário que a seleção dos atos de persuasão sejam feitos de acordo com 
as representatividades sociais do auditório3, para quem o texto é dirigido.

2  (氏: uji ) Pequenos clãs, grupos ou comunidades unidos por laços consanguíneos.
3  Utilizará conceito de auditório definido por Perelma e Tyteca (2014, p.22 [grifo do autor]): “(…) conjunto daqueles que o 
orador quer influenciar com sua argumentação.”
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Os mitos e os arquétipos que compõem a narrativa de Kojiki foram instrumentos para 
explicar a nova conjuntura social e histórica. Eles definiram os processos de constituição imaginária 
do cosmos, da natureza e da vida social, dando significado às transformações das práticas sociais. Os 
mitos e símbolos configuraram o conteúdo, os processos e as instituições, disseminando as noções 
fundamentais para interpretar e conhecer a vida social, seja ela individual ou coletiva. Os personagens 
do Tomo I de Kojiki trazem para a memória coletiva a origem e fundamento dos costumes, práticas 
e instituições. As histórias foram utilizadas em diferentes contextos históricos como uma maneira de 
sustentar ideologias adaptando-as conforme os aspectos da atividade política.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Procura-se apresentar, sucintamente, como foi documentado a origem do Japão, seus ritos e 
costumes dentro da narrativa da obra, moldada pela corte imperial do século VIII. Assim, as histórias 
de Kojiki, por meio de seus mitos, narram a formação da vida coletiva naquela sociedade, origem 
dos costumes, práticas e instituições. 

Com isso, justifica-se a importância do estudo do Tomo I desta obra, porque suas narrativas 
sistematizam a unidade cultural e o sentimento de pertencimento que a corte buscava ao idealizar 
estes registros, além de ser fundamental para o desenvolvimento das narrativas nos outros tomos. 

A principal contribuição da teoria de Perelman e Tyteca (2014) é a apresentação de uma 
forma coerente e atual de compreender a argumentação. Para garantir a adesão do público, os 
autores apresentam uma variedade de técnicas que permitem entender como orador desenvolve o 
discurso. A análise consistiu em uma investigação sobre como o significado é criado e articulado em 
Kojiki relacionando-o à ordem social e política do período e assim, compreender a organização geral 
da narrativa incluindo seus significantes e ramificações históricas, além de seu desenvolvimento.
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KONJAKU MONOGATARISHÛ: SUMÔ

Luiza Nana YOSHIDA
 USP 1

RESUMO

Konjaku Monogatarishû é uma coletânea de narrativas denominadas setsuwa do século 
XII. As coletâneas de narrativas setsuwa caracterizam-se por apresentar uma diversidade 
de assuntos, personagens e espaços, reunindo, dessa forma, narrativas com ilimitada 
possibilidade temática. O sumô é atualmente uma modalidade de luta bastante popular 
no Japão, cuja origem remonta aos tempos antigos. A referência ao sumô é encontrada 
em Kojiki e Nihonshoki, obras do século VIII. Em Konjaku Monogatarishû as narrativas 
sobre sumô destacam-se não só por trazerem casos de força descomunal, mas conforme 
Jôichi Nagano, por retratarem os detalhes da competição como a luta entre a força e a 
técnica, o sentimento dos lutadores e dos espectadores. Cabe lembrar que o sumô da 
época refere-se ao sumai no sechie, evento anual realizado no palácio imperial.

Palavras-Chave: Konjaku Monogatarishû, narrativas setsuwa, sumô, força descomunal

ABSTRACT  

Konjaku Monogatarishû is a compilation of narratives called setsuwa from the 12th century. 
The compilations of narratives setsuwa are characterized by presenting a diversity of 
subjects, characters and spaces gathering in these way narratives with unlimited thematic 
possibilities. Sumo is currently a very popular fighting modality in Japan which origin dates 
back to ancient times, and reference to sumo is found in Kojiki and Nihonshoki works from 
the 8th century. In Konjaku Monogatarishû the narratives about sumo stand out not only 
because they bring cases of overwhelming strength but according to Jôichi Nagano for 
portraying the competition’s details as the struggle between strength and technique the 
feelings of the fighters and spectators. It is important to remember that the sumo of the 
time refers to sumai no sechie, annual event realized in the imperial palace.

Keywords: Konjaku Monogatarishû, setsuwa narratives, sumo, overwhelming strength 

1  Professora Colaboradora Sênior do Programa de Língua, Literatura e Cultura Japonesa da FFLCH/USP e pesquisadora do 
Centro de Estudos Japoneses da USP. E-mail: nanayo@usp.br.
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1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho pretende abordar as narrativas sobre sumô incluídas na obra Konjaku 
Monogatarishû, coletânea de narrativas setsuwa do século XII. As narrativas a serem analisadas 
encontram-se inseridas no tomo XXIII que enfoca principalmente o tema da força descomunal. 

O objetivo principal, deste trabalho, é o de realizar um breve histórico do sumô, buscando 
suas origens e destacando o sumai no sechie (相撲節会, ou sechie zumô -節会相撲), um evento 
anual, ocorrido no  sétimo mês e realizado no palácio com a presença do imperador, nas épocas 
Nara (710-794) e Heian (794-1192). O sumô teria originalmente surgido como um bailado cujos 
movimentos vigorosos buscavam afastar os espíritos que causavam males e aterrorizavam a vida 
da comunidade, tornando-se, posteriormente, uma luta baseada na medida de forças2. O sumô 
fazia parte também dos eventos religiosos relacionados à agricultura, e que na época do imperador 
Shômu (reinado 724-749) foi incluído entre os eventos anuais da Corte. Na época Heian, já se 
apresenta muito mais como um evento de entretenimento, e vai perdendo seu significado divino 
original3. Trata-se de um dos poucos eventos anuais da Corte de caráter nacional, no sentido de que 
lutadores de várias províncias reuniam-se na Capital para a disputa. 

No evento do sumai no sechie os lutadores eram divididos em dois grupos, o da Direita e o 
da Esquerda, e dois dias antes do evento fazia-se o treino (uchidori - 内取り) dentro de cada grupo, 
e no dia do evento ocorria o meshiawase (召し合わせ), o confronto entre os lutadores dos dois 
grupos. Os mais fortes de cada grupo eram chamados de hote2 (最手).

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

As narrativas setsuwa são narrativas breves que se encontram reunidas em coletâneas 
denominadas setsuwashû. As primeiras obras foram compiladas na época Heian, mas grande 
parte das coletâneas foram produzidas na época Kamakura (1192-1333). As narrativas setsuwa 
podem ser de cunho budista (bukkyô setsuwa), ou secular (sezoku setsuwa) e apresentam uma 
diversidade de temas, enfocando personagens ou lugares do mundo terreno, divino ou imaginário. 
Dando continuidade a pesquisa sobre os tipos sociais presentes nos tomos seculares de Konjaku 
Monogatarishû será destacada a figura do lutador de sumô (sumaibito - 相撲人) cujas narrativas 
encontram-se reunidas no tomo XXIII (narrativas 21 a 25). São elas:

- 21/”O fato de os estudantes do Setor de Estudos Avançados enfrentarem o lutador de sumô Narimura”. 

- 22/”Sobre o fato de o lutador de sumô Ama no Tsuneyo enfrentar uma serpente”

- 23/”Sobre o fato de o lutador de sumô Kisaichi no Munehira levantar um tubarão e atirá-lo para 
longe” 

- 24/”Sobre a força descomunal da irmã mais nova do lutador de sumô Ôi no Mitsutô”

- 25/”Sobre o combate entre os lutadores de sumô Narimura e Tsuneyo” 

Sabe-se que a existência de lutas corpo a corpo é antiga, podendo ser encontrada, por 
exemplo, nas ruínas da antiga Babilônia datadas de 5 mil anos atrás ou no Egito, nos desenhos 

2 Cf. YAMADA, Tomoko. Sechie Zumôkô. 
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em pinturas murais encontrados no túmulo de Beni Hasan3. No Japão, a obra Kojiki, de 712, já faz 
referência à luta entre os deuses Takemikazuchi (建御雷神) e Takeminakata (建御名方主神) que 
disputavam o domínio do país de Izumo4, “medindo suas forças”5. O Nihonshoki, de 720, relata a 
luta entre Nomi no Sukune (野見宿禰0, do país de Izumo, considerado o ancestral e deus do sumô 
e Taima no Kehaya (当麻蹴速) do país de Yamato6, conhecidos como homens de grande força. 

Nas narrativas do Konjaku Monogatarishû há, naturalmente, o destaque da característica 
maior dos lutadores que é a sua força descomunal. No caso de Narimura e Tsuneyo, da narrativa 25, 
que realizam uma violenta disputa, a força dos lutadores é também descrita de forma hiperbólica 
como nas narrativas 22 e 23, onde lutadores enfrentam e vencem de forma espetacular uma serpente 
gigante, que mede forças com Tsuneyo e acaba morrendo, partindo-se em dois, ou Munehira que 
enfrenta um tubarão e levantando-o, atirando-o para a margem da enseada. É a força do homem que 
consegue vencer a força da natureza. Por outro lado, as narrativas 21 e 24, embora façam referências 
aos lutadores Narimura e Mitsutô, mostram que nem sempre os lutadores são invencíveis, podendo 
ser derrotados por um franzino estudante, caso de Narimura, ou que possuem uma irmã ainda mais 
forte que o próprio lutador, caso de Mitsutô.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Confirmando uma das características do setsuwa destacadas por Nishio Kôichi que ressalta 
a ênfase dos fatos e acontecimentos que se destacam por sua singularidade, seu estilo dinâmico e 
objetivo, podemos ver que as referidas narrativas setsuwa surpreendem por apresentarem diversos 
aspectos sobre o tema do sumô, enfatizando que no mundo do setsuwa, assim como na vida, nem 
sempre as regras são seguidas, mas muitas vezes, quebradas. Assim, existem os lutadores renomados 
cuja força descomunal pode vencer animais monstruosos, mas eles também podem ser vencidos por 
um estudante franzino ou uma frágil mulher. Cabe lembrar ainda que através das narrativas sobre 
sumô de Konjaku Monogatarishû torna-se possível conhecer alguns golpes e técnicas da época que 
são utilizadas nas lutas de sumô atuais. 
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平安文学における女性祭祀者―斎宮・
斎院制度と「忌詞」を中心に―

AS SACERDOTISAS NA LITERATURA HEIAN: ENFOCANDO O 
SISTEMA DE SAIGŪ E SAIIN E AS “PALAVRAS-TABU”

Hiromi MOTOHASHI
Aichi Prefectural University1

ABSTRACT

The subject of this paper is about the priestess (Shrine maiden, female shaman) who served 
the imperial court in the Heian period. In ancient Japan, there were Ise saigu and Kamo 
saiin. They were the Imperial prinsess who devoted to the Ise Shine and Kamo Shine. They 
couldn’t worship Buddhism during the reign of herself. In fact, they who lived in Heian era 
could have some faiths, but Saigu and Saiin were exception to the custom. In this paper, I 
focus on “Imi-kotoba”(Taboo-words).  Saigu and Saiin couldn’t use any words in the system 
of religious service law. Especially Imi-Kotoba for Saigu had Buddihst words. In short, their 
speech were oppressed by the law. Besides, people saw Saigu and Saiin who resigned their 
role assigned as the priestesses without end. Because people had a vision about Saigu 
and Saiin.  As a general rule, only one person could be chosen from an emperor for Saigu 
or Saiin, they couldn’t refuse the role. But they wanted to worship Buddhism, they were 
afraid of Buddhist punishment like ardinary people. As it were a human sacrifice for the 
faith in Heian Court. The purpose of this paper is to construct the thoughts of Saigu and 
Saiin thorough a study of the literature and history. For example, I make an analysis from 
poems by the Prinsess Sensi(Nobuko, 964-1035). Futhermore, I intended fictions, -Tale of 
Ise, Tale of Genji, Sagoromo-monogatari, and all that-. Then we can move toward Saigu 
and Saiin’s thought. I think that we can take the cue about the faith-especially for Female- 
in Japan from this study.

Keywords: Heian Period; Literature; Faith; Female; Saigū; Saiin. 

1 本橋裕美－愛知県立大学   博士（学術）- PhD e professora adjunta do Departamento de Língua e Literatura Japonesa. 
E-mail: h-motohashi@jps.aichi-pu.ac.jp 
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1. はじめに

日本における信仰のあり方は、宗教学、民俗学、文化人類学など幅広い分野から

論じられてきた。前近代におけるお伊勢参りなども含む雑多な信仰や、近代以降の国家神

道、現代日本人の宗教との関わり方に至るまで、社会的関心の高いテーマである。しか

し、日本の信仰を論じる際、平安時代については平面的にしか論じられていないことが多

い。平安期、ここでは奈良時代末期から院政期くらいまでをやや広く射程に入れることと

するが、仏教が人々の信仰の中心にあったことは事実である。だが、とても「仏教」とま

とめることのできないさまざまな信仰（たとえば、観音信仰や八幡信仰など）があり、同

時に、もともとは仏教と無関係にあったであろう伊勢や住吉などの神祇信仰も存在してい

た。平安時代の朝廷は、僧や神官など、専門の祭祀者と関わりながら、時に応じて信仰を

取り入れて政治を行っており、また施政者側にある貴族の多くも、時に春日大社や賀茂神

社に参詣し、また御八講などの仏事にも参加していた。一部の宗教的専門家が存在しつ

つ、社会的には多様な信仰の形態が共存していたと見るのが、平安時代の信仰に関する妥

当な理解だろう。

本発表で問題にしたいのは、上記のようなさまざまな信仰が共存する平安社会の

イメージから抜け落ちるであろう、女性祭祀者の存在である。検討の対象とするのは、と

もに皇族女性で、伊勢神宮に奉仕した斎宮と、賀茂神社に奉仕した斎院である。彼らは、

天皇家の巫女としてそれぞれ神に奉仕し、在任中は仏教との関わりを禁じられていた。さ

まざまな信仰が共存することが許されていた貴族社会で、斎宮と斎院だけが日常的に信仰

の制限を受けていたといえる。しかも、彼らは祭祀者ではあるものの、役割は限定的であ

り、半ば強制的に任命される役職であった。本発表では、信仰において抑圧される斎宮・

斎院という視点から、彼らの言葉および彼らを描く文学を検討し、日本における信仰の歴

史とそこから外れた人々の葛藤を考える一助としたい。

まず、分析対象とする斎宮と斎院について確認する。斎宮も斎院も、天皇を父ま

たは祖父に持つ未婚の皇族女性が選ばれる役職であり、原則として新たな天皇が即位した

場合、斎宮・斎院も新しく任命される。ただし、特に斎院については例外が多い。選ばれ

た斎宮・斎院は潔斎期間を経てそれぞれの居住地（この居住地のことを「斎宮」「斎院」

と呼び、そのまま呼称としても用いる）に向かい、職務として祭祀を行うこととなる。

歴史としては斎宮の方がはるかに古く、天武天皇皇女である大伯皇女が672年から斎宮で

あったことは確実で、類似した制度はさらにさかのぼることができると考えられる（岡

田、1970；直木、1964；溝口、2000）。一方の斎院は平安京の守護と関わって810年に斎

宮を模倣するかたちで創始された。しかし、斎宮が祀る伊勢神宮は現在の三重県で都から

は距離があり、斎院が祀る賀茂神社は都の内側にあるため、時代が下るにつれ、斎院の方

が格上の扱いを受けるようになる。斎宮・斎院制度は鎌倉時代末期まで続き、朝廷をめぐ

る状況の悪化などを背景に選ばれなくなる。貴族社会の隆盛と衰退とともにあった制度と

いえる。

斎宮と斎院の重要な問題として、彼らが女性祭祀者であることと、彼らの意思と無

関係に選ばれるということがあげられる。斎宮・斎院の条件に「未婚」がある以上、彼ら

の着任年齢は若く、多くは十代、時には3歳、4歳程度でも任に就くことになる。天皇の在

任期間と関わるので一概にはいえないが、斎宮・斎院としての在任が数十年に亘ることも

あった。在任期間があるということは、彼らは一時的な祭祀者であり、その祭祀はあくま

で職務としてあるにもかかわらず、もっとも重要な信仰である仏教への接近が禁じられる

という点で、斎宮・斎院は極めて特異な制度なのである。
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斎宮・斎院の思想と関わる問題を検討するために、本発表ではまず、彼らの日常に

どのような信仰的抑圧があったかを斎宮の「忌詞（いみことば）」の点から分析する。仏

教との距離が言語的に作られていたことを見ていきたい。その上で、斎宮・斎院とその周

囲にいた女性たちの思いについて、物語文学を中心に検討する。皇族女性の役職である斎

宮・斎院については、彼らの身分が極めて高いため、彼ら自身の言葉は和歌を除いてほと

んど残っていない。そうした空白を埋めるものとして物語文学を利用し、信仰の抑圧が彼

らにどのような結果をもたらしたかを論じる。さらに、当事者以外の人々による斎宮・斎

院の捉え方を確認し、皇族女性という、本来なら専門の祭祀者ではない存在を神祇信仰に

取り込む斎宮・斎院制度が社会的にどのような意味を持つものであったかを考える手がか

りとする。

2.  分析結果と考察

まず、斎宮と斎院における「忌詞」について整理する。『延喜式』には次のように

書かれている。「凡そ忌詞、内の七言は、仏を中子と称し、経を染紙と称し、塔を阿良良

枝と称し、寺を瓦葺と称し、僧を髪長と称し、尼を女髪長と称し、斎を片膳と称し、外の

七言は、死を奈保留と称し、病を夜須美と称し、哭を塩垂と称し、血を阿世と称し、打を

撫と称し、宍を菌と称し、墓を壌と称せ。また別の忌詞に、堂を香燃と称し、優婆塞を角

筈と称せ。」（巻第五　斎宮）とある。斎院については内の七言はなく、外の七言のみ定

められている（巻第六　斎院司）。仏事について忌避すべきものとして明確に示す資料は

斎宮の忌詞以外にほとんど見られない。神事が行われる時に仏事を避ける傾向はあるが、

斎宮においては仏事に関わる言葉を発することそのものが忌まれたのである。

こうした言語による信仰の制限について、斎院ではあるが、大斎院選子内親王は

次のような歌を詠む。「思へども忌むとて言はぬことなればそなたに向きて音をのみぞ泣

く（御仏のことを心に思いはするけれども、それは忌事であって声に出すことができない

ので、御仏のおいでになる西の方角を向いてただ声を上げてなくばかり）」（詞歌和歌集

　410番歌）斎院という役職にあって仏教と切り離されていることを嘆く歌であり、表現

上は仏教関連語を用いていない。信仰の言語的制約は、却って強い信仰心を吐露する契機

になっている。長く斎院を務めた選子内親王は、1012年に『発心和歌集』を編んでおり、

仏への思いを釈教歌というかたちでまとめている。信仰が抑制される中で、言葉は制限さ

れても思いは制限されないという独自の信念を示したものといえよう（岡崎、2013）。

斎宮・斎院の在任中の言葉は選子内親王以外にあまり残っておらず、任期を終えて

退下したのちも沈黙することが多い。彼らの思想の手掛かりとして『源氏物語』を対象に

斎宮・斎院経験者（とその周囲の者たち）の心境を探ると、六条御息所とその娘・斎宮や

朝顔の斎院に、斎宮・斎院時代を罪深いものと捉える意識が窺える。任を終えたのちは出

家する例が多く、在任中のあり方がその後の人生に大きな影響を与えていることが明らか

である。

一方、斎宮・斎院に対して、社会的な見方はどうだったのだろうか。物語における

任を終えた斎宮・斎院の描かれ方について、田中（1996）によれば、①結婚して（あるい

は未婚のまま）養育者になるもの、②不可侵の存在としての立場を維持するもの、③老い

た女として嘲笑の対象になるもの、という三分類が可能とされる。この分類における①②

が尊敬を集めるのに対して、③では一転、愚かな斎宮・斎院経験者というレッテルが貼ら

れてしまう。だが、③もまた①②の反転であり、理想的な（元）女性祭祀者に当てはまら

ないことが、嘲笑というかたちで顕れるのである。物語文学における分類がそのまま現実
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社会を映すわけではないにせよ、そこには必ず現実社会との接点があるだろう。特に、物

語文学の書き手や読み手は、皇族女性である斎宮・斎院の属する社会基盤とかなりのとこ

ろで共通する。すなわち、和歌や物語などの平安文学は、斎宮・斎院制度が当事者と近い

ところでどのように認識されていたかを見る手がかりとなる。のみならず、斎宮・斎院た

ちもまた和歌や物語の享受者であり、当事者たちの自己イメージ形成にも影響を与えてい

る（本橋、2016）。物語の中で描かれる斎宮・斎院への嘲笑は、現実世界でも十分に起き

得るものであった。

斎宮・斎院は日常的に信仰の制約を受ける存在であり、祭祀者としての役割と自身

の境遇に対する思考との間で葛藤する。任を離れれば解放されるはずの制約も、世の人々

の視線という明文化されないものによって却って彼らを縛るものとなる可能性を孕んでい

る。平安貴族社会における神祇信仰が、もっとも高貴な女性たちに信仰上の制約を課すこ

とで維持されていたこと、その影響は特に女性たちにとって仏教信仰のあり方を照らし返

すものともなっていたことを明らかにする。

3. 結論

斎宮・斎院における信仰の制約を、忌詞の観点から分析し、当事者たちに与える影

響について和歌や物語文学をとおして考察した。斎宮・斎院とその周囲の者たち（特に親

族や女房など）にとって、信仰の制限は重い意味を持ち、任を終えたのちも影響を与える

ものとしてあったことがわかる。

一方で、斎宮や斎院に対する周囲の見方はむしろ厳しいものであった。在任中は顧

みられないことが多い上、任期を終えたのちは大人しく仏道修行に励むことが求められ、

結婚などの世俗にまみれれば嘲笑の的になることすらあった。半ば強制的に選任された一

時的な祭祀者であるにもかかわらず、社会は斎宮・斎院経験者に対して「祭祀者としての

ふるまい」を要求した。なぜなら、斎宮・斎院の属する社会において、斎宮・斎院および

その経験者は神祇信仰の担い手であると同時に、抑圧されたもう一方の信仰である仏教信

仰をも鏡像として映し出す存在であって、社会はその動向に対する関心を、尊敬なり嘲笑

なりのかたちで評価しなければならなかったからである。

和歌を通して仏弟子であろうとした大斎院選子や罪深さを抱えながら身を処す物語

文学の斎宮・斎院たちは、奉仕者であることを求め続ける社会に対して彼らなりのやり方

で自衛している。嘲笑されるあり方もまた、自衛の一種といえるかもしれない。その方法

はさまざまであるが、信仰の共存が許された平安貴族社会において、斎宮・斎院制度が「

信仰なるもの」を明確にする役割を担ったことは確かであり、その役割は特に女性を対象

とする時、重い意味を持ったといえよう。女性を排除する面を持つ信仰である仏教に対し

て、斎宮・斎院制度は女性を必要とする。しかし、必要とされた女性たちは仏教と距離を

置かねばならない。相反する状況に引き裂かれる斎宮・斎院の存在は、生き難さを抱えた

平安時代の女性たちにとって興味深い存在であり、だからこそ、物語に描かれ続けていた

と考えられる。

本発表では、平安時代の斎宮・斎院制度から同時代の女性たちの信仰を分析するに

留まるが、本テーマは日本の信仰の歴史を考える手がかりでもあり、また日本における女

性のあり方とも関わる。今後の課題として広く発展させることを見据えた発表としたい。
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江戸時代の俗語訳『源氏物語』につい
て～『紫文蜑之囀』を中心に～

SOBRE AS TRADUÇÕES PARA A LINGUAGEM COLOQUIAL DE NARRATIVAS 
DE GENJI NO PERÍODO EDO: O CASO DE SHIBUN AMA NO SAEZURI

Akihiko NIIMI 
Waseda University1 

ABSTRACT

Knowledge of The Tale of Genji and its iconography was beginning to spread widely in the 
seventeenth century with the publication of three complete texts as well as digests of Genji 
in illustrated form. By the eighteenth century, vernacular translations and rewritings of 
Genji began to be produced in great numbers. The first vernacular translation of Genji was 
Fūryū Genji monogatari [An Elegant Tale of Genji] (1703) by Miyako no Nishiki. From 1707 
to 1710, four vernacular translations of chapters of Genji were published by “Baiō” (the 
pen name of the ukiyo-e artist Okumura Masanobu). The text discussed in this paper was 
the next vernacular translation to be published: Shibun Ama no Saezuri (1713), “Murasaki’s 
Writings in the Gibberish of Fisherfolk.” The author Taga Hanshichi was a vassal of 
Yanagisawa Yoshiyasu, a Tokugawa official and favorite of the fifth Shogun, Tsunayoshi. 
This cultural context helps to explain why Shibun Ama no Saezuri differs greatly from 
earlier vernacular translations. It is much closer to commentary, containing headnotes and 
word-for-word translations. It also contains many illustrations with special characteristics. 
In my presentation I shall look first at the distinctive features of vernacular versions of 
Genji, before moving on to consider the originality of the illustrations in Shibun Ama no 
Saezuri and their relationship to the text. Illustrated translations and rewritings were the 
culmination of the process by which The Tale of Genji came to be regarded as a “classic” 
of the early modern era, and also prepared the way for the fusion of text and image in the 
quintessential Tale of Genji of its time, Nise Murasaki Inaka Genji [A Fraudulent Murasaki’s 
Bumpkin Genji] (1829-42).

Keywords: The Tale of Genji. Edo period. vernacular translation. illustration. 

1 新美哲彦－早稲田大学  博士（文学） Doutor em Literatura.nzheyan@gmail.com 

SESSÃO DE COMUNICAÇÃO ORAL - RESUMOS



12th International Congress of Japanese Studies in Brazil
25th Brazilian Meeting of University Professors of Japanese Language, Literature and Culture 

1. はじめに

　17世紀に『絵入源氏物語』、『首書源氏物語』、『湖月抄』などのテクストが刊

行され、ほぼ時を同じくして、『源氏小鏡』、『十帖源氏』、『おさな源氏』などの梗概

書も挿絵入りで刊行されます。このように、『源氏物語』についての知識や図像がある程

度拡がり、共有されつつある中、18世紀に入り、『源氏物語』の俗語訳作品や翻案作品が

多く作成・刊行され始めます。

これら挿絵を伴った俗語訳作品、翻案作品は、『源氏物語』の近世における「古

典」化の仕上げとも言うべき作品群であるとともに、絵とテキストが融合した『偐紫田舎

源氏』という近世の『源氏物語』とも言うべき作品を準備していきます。

　『源氏物語』の俗語訳のうち最初に刊行されたのは、都の錦の『風流源氏物語』

（1703）で、その作品に続くように、浮世絵師である奥村政信が作成した俗語訳、梅翁『

源氏物語』4作品（『若草源氏物語』（1707）、『雛鶴源氏物語』（1708）、『紅白源氏

物語』（1709）、『俗解源氏物語』（1710））が、刊行されます。

　その後、今回考察対象とする多賀半七『紫文蜑の囀（しぶんあまのさえずり）』

（1723）が刊行されます。

2.  分析結果と考察

　多賀半七『紫文蜑の囀』は、その前に刊行された俗語訳『源氏物語』とはだいぶ

おもむきが異なります。

　たとえば『風流源氏物語』の冒頭は「それ恋路のみなもとは、久かたの天にして

浮橋のうれし言より始まり、あらがねの地にしては八重垣の一ふしにおこり、花に巣作る

鶯、紅葉ふみわけ鳴鹿の妻よぶ声を聞からは、いきとしいけるものいづれか恋をしらざり

ける。」と、古今集仮名序のパロディから始まり、作者の学識を誇り、『源氏物語』冒頭

の「いづれの御時にか、女御、更衣」までに数ページを費やします。

　『風流源氏物語』に比べると『源氏物語』からあまり離れない梅翁『源氏物語』

も、『源氏物語』空蝉巻冒頭「君は、とけても寝られたまはず、」にあたる部分を、「す

るやら、おのくれ、のすゞしきかたになみて、おまじりに、2がきやうげんばなし。この

ぼんのやどおり3には、ざへもん�がをみませうなどゝ、わけなきはなしによもふけば（４

）はひとりねのものさびしく、のなくこゑもうるさくて」（『若草源氏物語』冒頭）と饒

舌に説明します。

　一方、今回考察対象とする『紫文蜑之囀』は、『源氏物語』の冒頭部分では、「

いづれの御時にかよりより所なく心ぼそけ也まで」と翻訳する範囲を指定した上で「いづ

れの帝の御時代にかありけん、女御更衣あまたおはしましける中に、さのみお里の品たか

き御分際にはおはせぬが、すぐれて帝の御気に入り、時めきはのきゝ給ふ更衣おはしまし

けり。」と、現代の「翻訳」とほぼ同じ、逐語訳をします。その上で、「御時にか　御時

2  お盆に奉公人が暇をもらうこと。

3 山下半ざへもん　一六五二（一説一六五〇）～一七一七歌舞伎俳優。元禄期を代表する存在で、坂田藤十郎と
双璧をなす。
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代にか也　やんごとなききは　品たかき御分際也　はじめより　まへかたより也」と頭注

を付します。

このように、浮世草子的な色が濃かった『風流源氏物語』、娯楽要素の強い梅翁『

源氏物語』などと比べると、頭注を有していたり、逐語訳であったりと、格段に注釈書の

色が濃いのです。

　これには成立に原因があると考えられます。多賀半七は柳沢吉保・吉里親子の家

臣。柳沢吉保（1658―1714）は、江戸幕府5代将軍徳川綱吉（つなよし）側近の寵臣で、

文化大名としても知られた人物です。

　大名を含めた武士たちは、中世以降、『源氏物語』を読んできました。鎌倉後

期から室町期に活躍した武将である今川了俊は、『源氏物語』の注釈書を作成し、『源氏

物語』の書写もしています。また、織田信長が上杉謙信に『源氏物語』の絵屏風を贈って

いるようですし、豊臣秀吉も『源氏のおこり』という『源氏物語』起筆伝承を書写してお

り、徳川家康も、大坂夏の陣の終盤に、公卿から『源氏物語』の講義を受けています。こ

れらは、彼らが『源氏物語』が特に好きだったから、というわけではなく、統治を行う武

士にとって、『源氏物語』という教養が必須のものになっていたことを示しています。

　江戸時代に入ってからもそれは変わらなかったということを『紫文蜑之囀』は示

しているように思われます。

この『紫文蜑之囀』の成立事情について、詳しく考察していきたいと思います。

また『紫文蜑之囀』は挿絵を有していますが、その挿絵にもさまざまな特徴があり

ます。これら挿絵の工夫や独自性を、テクストとの関わりにも目を配りながら考察を加え

ていきたいと思います。

3. 結論

成立の背景や挿絵の特徴を考察することで、『紫文蜑之囀』の、武士の学習書とし

ての作成意図、どのような書肆が刊行し、武士を含めたどのような読者が読んだのか、と

いう享受圏などが明らかになります。それにより、当時の『源氏物語』文化の状況や、そ

れぞれの俗語訳『源氏物語』の差異、それぞれの俗語訳『源氏物語』の読者層の差異、そ

して、大名たちおよび武士たちの必要とした『源氏物語』なども、さらに判明してくると

思われます。

参考文献

レベッカ・クレメンツ(2011)「もう一つの注釈書」『平安文学の古注釈と受容』第3集 武
蔵野書院
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AS EXPRESSÕES DE TRATAMENTO NAS ARTES 
DE RODRIGUES E OYANGUREN: UMA ANÁLISE 

DAS SEMELHANÇAS E DESSEMELHANÇAS

Olivia Yumi NAKAEMA 
FFLCH/ USP1

RESUMO

A Arte de la Lengua Japona (1738), de Melchor Oyanguren de Santa Inês (1688-1747) 
segue o modelo gramatical latino da Introductiones Latinae (1481), de Antonio de Nebrija 
(1444-1522), e recebeu a influência direta ou indireta de outras gramáticas como a 
de Diego Collado (1522-1638) e João Rodrigues (1561-1633) (BAE, 2004, p. 165). Com 
relação às Artes de Rodrigues, não está claro se Oyanguren conhecia as suas obras, mas 
há em Oyanguren referência a Diego Collado, que, por sua vez, se baseou em Rodrigues 
(ZWARTJES, 2009, p. 24-25). Diante dessa questão, a análise das expressões de tratamento 
(taigû hyôgen) nas Artes de Rodrigues e Oyanguren pode elucidar se houve ou não 
influência direta entre esses dois missionários. Isso porque a descrição das expressões de 
tratamento por Rodrigues inova em relação ao modelo latino (SUZUKI, 1987, p. 122) e faz 
uso de uma terminologia única em português. Desse modo, por meio do método de análise 
da “capa técnica” proposta por Swiggers (2005 [2004], p. 133-134), procura-se entender 
onde há transformações e pontos estáveis nas descrições das expressões de tratamento 
em Rodrigues e Oyanguren, comparando-as também com a influência direta de Collado. 
Assim, pretende-se elucidar a relação entre Rodrigues e Oyanguren, confirmando ou não 
a influência do primeiro sobre o segundo.

Palavras-chave: Expressões de tratamento. Polidez. João Rodrigues. Melchor Oyanguren.

ABSTRACT

The Arte de la Lengua Japona (1738), by Melchor Oyanguren de Santa Inês (1688-1747) 
follows the Latin grammatical model of Introductiones Latinae (1481), by Antonio de 

1  Doutoranda em linguística pelo Programa de Semiótica e Linguística Geral do Departamento de linguística da Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, mestre pelo Programa de Língua, Literatura e Cultura Japonesa 
do Departamento de Letras Orientais da mesma instituição e mestre (M. A.) em Literatura Japonesa pela Faculdade de Letras da 
Universidade de Osaka. Pesquisadora na área de Historiografia da Linguística, onde investiga gramáticas da língua japonesa. Endereço 
eletrônico: olivia.nakaema@usp.br

ORAL COMMUNICATION SESSION -  ABSTRACT    
         

425



XII Congresso Internacional de Estudos Japoneses no Brasil
XXV Encontro Nacional de Professores Universitários de Língua, Literatura e Cultura Japonesa

426

Nebrija (1444-1522), and received direct or indirect influence of other grammars such as 
that of Diego Collado (1522-1638) and João Rodrigues (1561-1633) (BAE, 2004, p. 165). 
Regarding to the Artes of Rodrigues, it is not clear if Oyanguren knew his works, but there 
is in Oyanguren reference to Diego Collado, who was based on Rodrigues (ZWARTJES, 
2009, p. 24-25). Considering this question, the analysis of taigû hyôgen in the Artes of 
Rodrigues and Oyanguren can elucidate whether or not there was a direct influence 
between these two missionaries. This is because the description of the taigû hyôgen by 
Rodrigues innovates in relation to the Latin model (SUZUKI, 1987, p. 122) and makes use of 
an unique terminology in Portuguese. Thus, using the method of analysis of the “technical 
layer” proposed by Swiggers (2005 [2004], p. 133-134), we try to understand where there 
are transformations and stable points in the description of taigû hyôgen in Rodrigues and 
Oyanguren, as well as the direct influence of Collado. Thus, our aim is to elucidate the 
relation between Rodrigues and Oyanguren, confirming or not the influence of the first 
one on the second one.

Keywords: Taigû Hyôgen. Politeness. João Rodrigues. Melchor Oyanguren. 

1. INTRODUÇÃO

O missionário franciscano Melchor Oyanguren de Santa Inés (1688-1747) nasceu em Salinas 
(Guipúzcoa, na atual Espanha), em 1688. Sem nunca ter estado no Japão, escreveu uma gramática 
da língua japonesa intitulada Arte de la Lengua Japona (1738), com base nos materiais escritos que 
teve acesso nas Filipinas (ZWARTJES, 2009, p. 22).

Essa gramática foi escrita em espanhol, segundo consta na sua própria capa, com base 
na Arte de Antonio de Nebrija (1444-1522). Além disso, Oyanguren se refere expressamente ao 
Vocabulário da língua japonesa publicado em Manila, em 1630, e à gramática Ars grammaticae 
Iaponicae linguae (1632), de Diego Collado (1522-1638).

Com relação às Artes de João Rodrigues (1561-1633), não se sabe exatamente se Oyanguren 
chegou a vê-las diretamente, mas sabe-se que Oyanguren sofreu influência de Rodrigues por 
intermédio da Ars (1632) de Collado, que é baseada nas gramáticas de Rodrigues, e no Vocabulário 
(1630), que é uma tradução do Vocabulário (1603) português da Companhia de Jesus (ZWARTJES, 
2009, p. 24-25).

Tanto as Artes de Rodrigues quanto a de Oyanguren seguem o modelo latino de descrição 
gramatical. Com relação à Arte da Lingoa de Iapam (1604-08) de Rodrigues, Doi (1971) e Maruyama 
(2009) consideram que esta foi elaborada seguindo o tradicional modelo latino, como as gramáticas 
Latinas de Álvares e Nebrija, e a gramática da língua portuguesa de João de Barros. Com relação 
à Arte Breve da Lingoa Iapoa (1620) de Rodrigues, Doi (1971) e Maruyama (2009) consideram a 
sua estrutura muito similar ao modelo inovador da gramática castelhana de Nebrija e da gramática 
portuguesa de Oliveira.  

No entanto, quanto à descrição das expressões de tratamento, acredita-se que Rodrigues 
tenha se distanciado desses modelos latinos. Doi (1971, p. 9) considera que Rodrigues se baseou em 
modelos presentes em diferentes obras japonesas. Suzuki (1987, p. 122) opina pela originalidade 
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de Rodrigues ao descrever os honoríficos sem usar o modelo latino. Comparado com as gramáticas 
portuguesas da época, Rodrigues também se mostra inovador, por descrever algo que não foi 
abordado nas obras de Oliveira e Barros2. 

Desse modo, adotando-se como premissa o fato de a descrição das expressões de tratamento 
em Rodrigues ser algo inovadora, pode-se então entender se Oyanguren consultou ou não as Artes 
do missionário português diretamente.

Para conseguir responder a essa questão, faz-se uso da análise das “capas de conhecimento” 
propostas por Pierre Swiggers (2005, p. 133-134), que possibilita a comparação entre diferentes 
modelos teóricos elaborados em momentos distintos. Para compreender se houve ou não 
relação direta entre Rodrigues e Oyanguren, pretende-se analisar a “capa técnica”, cujo objeto é a 
terminologia e a apresentação dos dados na descrição das expressões de tratamento.  

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Para análise da “capa técnica” proposta por Swiggers (2005), delimitou-se aqui a análise 
comparativa da terminologia e da forma de apresentação dos dados nas obras de Rodrigues, 
Oyanguren e Collado, comparando-se o tratamento dos pronomes e das partículas, uma vez que 
são partes das gramáticas em que mais se apresentam dados relativos às expressões de tratamento. 

Com relação à apresentação dos dados, pode-se observar que há grande semelhança entre a 
Arte (1604-08) de Rodrigues, a Ars (1632) de Collado e a Arte (1738) de Oyanguren. Por exemplo, ao 
descrever os pronomes, os três autores apresentam as formas pronominais de 1a pessoa utilizadas 
por mulheres, pelo “rei”, por “velho”, por “religioso” e na forma escrita. Também apresentam a 
formação do plural dos pronomes. Assim, pode-se notar que todas essas semelhanças revelam 
que há uma relação entre essas obras e excluem a influência da Arte Breve (1620) sobre a obra de 
Oyanguren. 

Ao comparar a descrição do pronome de 1a pessoa utilizado pelo “rei” nas três obras 
semelhantes, podemos notar as seguintes diferenças:

• Arte (1604-08) de Rodrigues: “Chinga, l, Maru”. 
• Ars (1632) de Collado: “chin, uel, máru”.
• Arte (1738) de Oyanguren: “Maru, l. chin maru”.

Pode-se afirmar que a descrição em Oyanguren é mais semelhante à de Collado, uma vez 
que utiliza o termo “chin”, como em Collado, e não usa “Chinga”, como em Rodrigues.  Com relação 
à terminologia relativa às expressões de tratamento utilizada na descrição dos pronomes de 1a 
pessoa, alguns termos apenas são usados em Oyanguren e Collado, como “rústicos”/ “rustici”. Por 
outro lado, os termos “cortês”, “corteses” somente estão presentes em Rodrigues. Desse modo, 
com uma análise mais extensa dos dados referentes à descrição das expressões de tratamento, é 
possível notar que a Arte (1604-08) de Rodrigues influenciou apenas indiretamente a gramática de 
Oyanguren.

2  Diferentemente de Oliveira e Barros, Rodrigues sistematiza o tratamento desse tema ao descrever principalmente pronomes, 
verbos e partículas. Rodrigues apresenta as expressões de tratamento em partes referentes à morfologia e sintaxe, utilizando uma 
terminologia única, que não se encontra presente nessas gramáticas portuguesas.
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio da análise da “capa” técnica, pode-se investigar a terminologia e apresentação dos 
dados referentes às expressões de tratamento. Comparando a descrição dos pronomes e partículas, 
pode-se notar que há muitas semelhanças entre as seguintes obras: Arte (1604-08) de Rodrigues, 
a Ars (1632) de Collado e a Arte (1738) de Oyanguren. Ademais, pode-se concluir que, devido à 
grande diferença entre Arte Breve (1620) e a Arte (1738) de Oyanguren, a primeira não foi vista pelo 
missionário espanhol.
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AS FORMAS TEMPO-ASPECTUAIS DE PASSADO NA 
LÍNGUA JAPONESA TA E TEITA – O CASO DA ESTRUTURA 

DE CITAÇÃO TOIU EM DIFERENTES DISCURSOS  

Raíssa NUNES COSTA 
Universidade de Tsukuba1

RESUMO

No presente trabalho, investigamos as diferenças de uso entre as formas de tempo 
passado, da expressão de citação na língua japonesa TOIU (dizer que), TOITTA e TOITTEITA. 
Apontamos que embora a diferença entre as duas formas de passado na língua japonesa 
-ta e  -teita seja basicamente aspectual, no caso dessa expressão, a diferença ultrapassa a 
categoria de aspecto. Ainda, entre os objetivos deste trabalho está a análise de TOITTA e 
TOITTEITA em discursos diferentes (oral e escrito), procurando observar de que maneira o 
discurso influencia o uso de cada uma das formas. Para tanto analisamos essas formas em 
dois bancos de dados da língua japonesa – um aborda a língua japonesa falada, o outro, a 
escrita. Entre as diferenças encontradas quanto ao uso dessas formas, destaca-se a função 
que cada uma desempenha no discurso e a restrição da pessoa verbal.

Palavras-chave: Tempo verbal. Aspecto verbal. Ensino de Língua Japonesa. Tipo de 
discurso.

ABSTRACT

On this research we analyze the difference between the past forms of the Japanese 
quotation expression TOIU (to say), TOITTA and TOITTEITA. We point out that, although 
the basic difference between the past forms of Japanese, -TA and -TEITA, is aspectual, in 
the case of TOIU, the difference goes beyond the category of Aspect. Also, in this research 
we analyze TOITTA and TOITTEITA in two different discourses (oral and written), aiming 
to find out how the discourse is related to the use of each form. For this purpose, we used 
two data-bases of Japanese Language: a data-base about spoken Japanese, and a data-
base about written Japanese. Among the differences found between the two forms is the 
function of each form and the limitation of the verb person.

Keywords: Tense. Aspect. Japanese Language Teaching. Discourse Type.

1  Mestre em Língua Japonesa, Área de pesquisa: Tempo e Aspecto verbal. Email: raissa.nunes.costa@gmail.com
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1. INTRODUÇÃO

No ensino tradicional de língua japonesa, há uma tendência em valorizar conteúdos que 
sejam facilmente sistematizados, e subvalorizar conteúdos cuja sistematização não seja tão simples 
(NODA, 2005). Assim, é comum em materiais didáticos desse tipo, ver que a organização dos 
conteúdos não se guia pelas necessidades dos estudantes, mas pela facilidade de sistematização das 
formas gramaticais ensinadas. Esse tipo de material (focused on form), embora ainda amplamente 
adotado, vem recebendo críticas, entre elas, por exemplo, a de Kobayashi (2005, p. 30), que diz ser 
comum ver nesses materiais conteúdos de difícil absorção e desnecessários para aprendizes de nível 
básico. Além desse, outro problema nesses materiais é o fato de eles não separarem conteúdos 
de acordo com a habilidade comunicativa ensinada (fala, escrita, leitura e audição), ou seja, os 
conteúdos são abordados como um todo (NODA, 2005, p. 7) não levando em conta a habilidade que 
cada estudante quer enfatizar. 

Entre os conteúdos abordados de maneira próxima estão as duas formas de passado da 
expressão de citação TOIU (“dizer que”) TOITTA e TOITTEITA, como aponta o exemplo abaixo:  

(1)        a. “Mirâ san wa raishû Tôkyô e shucchô suru to iimashita”  (O sr. Müller disse que vai viajar a 
trabalho para Tóquio na semana que vem) (Minna no Nihongo I, p. 193)

b. “Tanaka san wa ashita yasumu to itteimashita”. (O sr. Tanaka disse que vai faltar amanhã) (Minna no 
Nihongo II, p. 51)

Embora em (1) sejam usadas duas formas de passado diferentes, a tradução da expressão 
TOIU para o português é “disse” em ambos os casos. Em língua japonesa há duas formas de passado, 
TA e TEITA; a primeira expressa passado perfectivo (o acontecimento é dado como um todo), e 
a segunda, passado imperfectivo (o acontecimento é dado de maneira contínua, abordando suas 
fases de desenvolvimento) (KUDOU, 1995). Assim, a diferença entre as duas formas é de natureza 
aspectual, isto é, diz respeito à constituição temporal interna do acontecimento (COMRIE, 1976). 
No entanto, no caso da expressão de citação TOIU, a diferença entre as duas formas não pode ser 
explicada pelo contraste aspectual perfectivo/imperfectivo, o que pode dificultar a absorção dessa 
estrutura para os aprendizes. Assim, é necessário investigar as diferenças entre as duas formas de 
maneira a escolher melhor qual delas introduzir, ou em qual ordem introduzi-las. 

O objetivo desta pesquisa é observar as diferenças entre as formas de passado -TA e    -TEITA 
no caso da estrutura de citação TOIU, atentando para as diferenças de uso entre essas formas nos 
discursos oral e escrito. Para tanto, usamos duas bases de dados da língua japonesa, Nihongo Shizen 
Kaiwa Kakiokoshi Koopaasu (Corpus de Transcrição de Conversas Naturais da Língua Japonesa), que 
aborda conversas entre falantes nativos de língua japonesa e Shinchou Bunko no Hyakusatsu (100 
volumes da Shinchô Bunko), corpus que contém 100 obras literárias em língua japonesa, e portanto 
aborda o discuro escrito. Usando o software de busca Yokka Grep, analisamos os períodos simples 
em que as forma TOITTA e TOITTEITA aparecem, procurando ver as funções dessas expressões em 
cada discurso. Através desta análise, espera-se aumentar o número de pesquisas sobre as formas 
tempo-aspectuais da língua japonesa, além de aumentar o número de referências para a elaboração 
de materiais didáticos que priorizem as necessidades dos aprendizes.
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2. ANÁLISE DO CORPUS E RESULTADOS

A análise do corpus do discurso falado revelou que as duas principais diferenças de uso entre 
a forma, TOITTA (139 sentenças analisadas) e a forma TOITTEITA (191 sentenças analisadas) são a 
restrição da pessoa do verbo e a presença ou não de partículas no final da frase (shûjoshi). Enquanto 
TOITTA é usada com todas as pessoas do verbo, TOITTEITA é usada apenas com a segunda e a terceira 
pessoas do verbo. Ainda, no caso da expressão TOITTA, o não uso de partículas shûjoshi é bastante 
limitado (5 sentenças), enquanto que no caso de TOITTEITA esse não é o uso mais frequente (60 
sentenças). Quanto ao conteúdo citado, há pouca diferença, exceto pelo fato de que, sem o uso 
de uma partícula de final (em geral, partículas que acrescentam sentido de informação nova para 
o interlocutor, como yo), as sentenças que precedem TOITTA são de caráter simplesmente citativo, 
quase que narrativo. Por outro lado, no caso de TOITTEITA, embora esse caráter simplesmente 
citativo não seja de todo ausente, a função parece ser mais de transmissão de conteúdo novo ao 
interlocutor, muitas vezes soando como um recado a ser passado.

No corpus da Língua escrita analisamos apenas as sentenças que não fazem parte da fala 
de personagens. Como resultado,  enquanto a forma TOITTA apresentou 752 exemplos, a forma 
TOITTEITA apresentou apenas 54 exemplos. No entanto, no caso de TOITTA, 720 sentenças não usam 
tipo algum de shûjoshi, tendência oposta à vista no caso do discurso oral. A restrição de pessoa, por 
sua vez, se confirmou, sendo todos os exemplos de TOITTEITA referentes à terceira pessoa do verbo, 
enquanto que no caso de TOITTA, há exemplos de primeira e de terceira pessoa.

O que os resultados apontam é que a forma TOITTEITA tem como principal função a 
transmissão de algo que foi dito por um terceiro, enquanto TOITTA tem função de citação de algo 
que foi dito em um contexto narrativo. Por esse motivo, no gênero narração do discurso escrito, a 
estrutura TOITTA é amplamente usada (sem auxílio de shûjoshi). A forma TOITTEITA, por sua vez é 
muito mais usada no discurso oral, sendo menos dependente de partículas shûjoshi.

Assim, considerando as necessidades básicas do aprendiz de língua japonesa e pensando na 
separação de materiais didáticos de acordo com as habilidades linguísticas exploradas, é possível 
propor uma divisão do ensino das duas formas: TOITTEITA, seria introduzida em materiais voltados 
para a habilidade da fala, enquanto TOITTA seria introduzida em materiais que visam ao ensino da 
escrita (especialmente no que diz respeito ao gênero narrativa). Dessa maneira, além de evitar as 
confusões devidas à questão do aspecto verbal, seria possível buscar a elaboração de materiais 
dedicados a cada função da linguagem proposta por Noda (2005).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A proposta aqui dada não é de abolição da forma TOITTA dos materiais de ensino de língua 
japonesa. É necessário esclarecer que tal proposta se refere a um estágio inicial de aprendizagem da 
língua e não a níveis avançados. Além disso, abordamos aqui no discurso escrito, apenas o gênero 
narrativa. Faz-se, portanto, necessário em pesquisas futuras, analisar diferentes gêneros do discurso.
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18世紀初頭の鹿児島方言における対格表示について

MARCADORES DE ACUSATIVO (TAIKAKU HYÔJI) NO DIALETO 
DE KAGOSHIMA NO INÍCIO DO SÉCULO XVIII

Ai KUBOZONO 
Aichi Prefectural University1

ABSTRACT

In each dialect of Japanese, the ways in which accusative markers appear are different. 
However, it is unknown through what kind of history dialects have become what they are 
today. That is because that dialects have not been written much in letters. Thus, it is generally 
said to be difficult to analyze the history of dialects based on written texts empirically. 
However, the case of “Russian manuscripts” is a precious exception. These manuscripts 
were written in 1730s by Gonza, who was a Japanese drifter, born in Kagoshima district in 
the Edo period, to Russia. He cooperated with Russians to make some manuscripts which 
are written in Russian and Kagoshima dialects. From those manuscripts, we can presume 
the usage of Kagoshima dialect in the early 18th century. We used some parts of those 
manuscripts to analyze how accusations were marked in some viewpoints such as follows; 
attributive clause, adjacency, transitivity, animacy and noun length. As a result, we found 
that syntactic conditions were valid for accusative marking. Furthermore, it was found that 
the animacy and the length of noun were also the effective conditions.  B y c o m p a r i n g 
with modern Kagoshima dialect, once the accusative case “wo” was an animacy marker, it 
turned out that the marking of accusations became mandatory from short nouns.

Keywords: the Kagoshima dialect, The 18th century, Russian manuscripts, Accusative 
marker

1. はじめに

言語史を明らかにする上で，文献資料は重要な価値を持つ。しかしながら，日本に

1  久保薗愛　愛知県立大学, 博士（文学），i_kb2n@jps.aichi-pu.ac.jp
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おいて，文献に反映される言語は基本的に中央語（＝江戸時代前期までは京都・大阪を中

心とした京阪語，江戸時代後期から現代までは江戸語・東京語）であって，方言が記録さ

れることは偶発的なケースを除いてほとんど無いと言ってよい。そのため，文献から個々

の方言の歴史的営みを明らかにすることは難しく，日本語の歴史といえば基本的に中央語

の歴史を指すことが多い。

しかし，中央語の歴史のみが日本語の歴史なのではない。現代の日本語諸方言は，

音声音韻，文法，語彙に亘って多様な様相を示しており，そこから推察できるように，各

地の方言や，世界各地で話されるようになった日本語にも，それぞれに史的変遷があるは

ずである。本発表は，方言の歴史の記述を通して，複線的な日本語史，多様な日本語史を

記述する試みの一つである。

本発表では，偶然によって記録されることになった方言文献を対象に，その歴史の

一端，特に対格表示の史的変遷を記述する。対象とする資料は，1729年にロシアに漂着し

た鹿児島の少年ゴンザとロシア人アンドレイ・ボグダーノフによって作成された露日対訳

資料である（村山(1965,pp.21-36)）。この資料は日本語学習を目的として作成されたも

ので，ロシア語を日本語に翻訳した辞書，文法書，会話集・教科書からなる6点の資料で

ある。ここに記された日本語は中央語ではなく，漂流民の母語である鹿児島方言が反映さ

れている。日本語部分もキリル文字で表記されており，当時の音声・音韻を考える上で有

用な資料である。また，文字化されることのほとんどない方言で書かれている点，それが

単語レベルではなく文単位で記録されている点は，方言史の文法的な側面を分析するのに

有効なものである 。今回は，特に短文が多く格関係を把握しやすい『日本語会話入門』

という露日対訳例文集を対象とする。

現代日本語共通語では，書き言葉においては格表示が義務的であるが，話し言葉で

は多分に省略される。特に対格が省略されることが多い（木部(2015,P.19)）。一方，現

代日本語諸方言の談話を対象とした木部(2015)によれば，格表示のあり方は方言間でさま

ざまに異なっているという。特に，本発表が対象とする鹿児島方言は，現代では格表示が

ほぼ義務的で，主格＝ガ，対格＝オ（あるいはオバ）として現れるという。

18世紀初頭の鹿児島方言を反映するロシア資料の対格は現代方言とほぼ同じ形のヲ

で表示される（以下，例を挙げる際は，ロシア語文を「ロシア語」と表示し（　）内に現

代日本語訳を挙げる。ゴンザによる翻訳は「ゴンザ訳」と表示し，（　）内にそれを漢字

仮名交じりに解釈したものを挙げる）。

(1) ロシア語：вщи кусаютъ кожу,（虱は皮膚を食う）

ゴンザ訳：штамя курав кававо,（虱は　食らう　皮を）【日本語129】

一方，現代鹿児島方言とは異なり，(2)のような無標の対格形式も多数存する（以

下，φと表記する）。

(2) ロシア語：из колодезя черпается воду（井戸から水を汲む）

ゴンザ訳：игавакара кемъ мидзъ（井川から　汲む　水φ）【日本語97】

これらのヲと無標の形とがどのような要因によって使い分けられているだろうか。

おそらく，現代日本語でもまま指摘されるように，複数の要因が絡んでいるものと思われ

るが，18世紀初頭の本方言における対格表示／非表示の要因を明らかにすることが一つ目

の目的である。その上で，現代に至るまでにどのようにヲの現れが拡大していったのかを
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考察する。これが二つ目の目的である。

二つの目的を達成するための方法として，以下の手順をとる。まず，ロシア資料の

『日本語会話入門』に見られる他動詞を集め，対格名詞句と動詞との統語的関係，対格名

詞句の意味的性質などの観点から分析する。これに加えて単語の長さという要素も考慮に

入れる。その結果と，後代の鹿児島方言談話と比較を試みる。

2.  分析結果と考察

対格名詞句と考えられるものは全部で217例存在する。これらを統語的，意味的観点か

らそれぞれ分析する。

2.1.連体修飾節内部の場合

まず統語的な観点からの結果を見よう。1点目に指摘できるのは名詞句・節（連体修飾

節）の中にヲは現れないということである。

(3)　ロシア語：крестъ четверо конечный（四つの先端を持った十字架）

ゴンザ訳：мабуй ю~кучмоттатъ（守り　四口φ持ったと）【日本語34】

(3)　のゴンザ訳「四口φ持ったと」の「と」は、共通語でいう準体助詞「の」や「も

の」にあたるもので、「四つの口を持ったもの」と解釈される。こうした名詞句の中に入

る対格名詞は無標の形が選ばれる。伊土(2000)によれば，平安期日本語の連体修飾節でも

φ表示が多いとされており，この点は古代日本語と同じ様相を示しているといえる。

2.2.隣接性

対格名詞句と動詞を連続して表示する場合もヲが現れにくい。

(4)　ロシア語：гребецъ гребетъ беслами（櫂をうつ人は櫂で櫂をうつ。）

ゴンザ訳：кеуча кеуцъ кедже,（櫂打ちは　櫂φ打つ　櫂で）【日本語250】

2.1.と2.2.から，統語的な環境，特に句や節の中に入るかどうかが対格表示／非表示の

条件として有効であることがわかる。

2.3.動詞の他動性

統語的な条件によってヲの現れが制限されることはわかったが，それ以外の場合でもヲ

が表示されたりされなかったりする。そこで意味論的な観点を導入して分析を行う。ここ

では動詞の他動性を見てみる。

ヲが他動性マーカーであれば，他動性の高い動詞と共起する場合ほど現れやすいと予測

されるが，ロシア資料ではどうだろうか。次例を見られたい。

 (5)　ロシア語：боится накладу,（損失を恐れる）

ゴンザ訳：оторошгаръ сонво,（恐ろしがる　損を）【日本語257】

(6)　ロシア語：прочїя ѣствы рѣжутъ ножемъ с’вилками,（その他の食物をナイフとフォ

ークで切る）

ゴンザ訳：шужна кумонъ киръ（種々な　食う物φ　切る）【日本語441】

(5)の「恐ろしがる」は，対象となる名詞句に影響を及ぼさず，心理的な状態を表す動
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詞である。にもかかわらず対格ヲが表示される。一方，(6)の例は，対象変化を含意する

「切る」という意志的で瞬間的な動詞である，他動性が高いにも関わらずヲは表示されな

いことがままある。したがって，動詞そのものの他動性によって助詞の表示が左右される

ことはない。
2.4.対格名詞の有生性

最後に，対格名詞句の有生性の観点から分析を進める。先に見た統語的な条件は

かなり有効な条件で，連体修飾節の場合は名詞句の有生性を問わずφ表示になるため，こ

こでは対格名詞句が連体修飾節になっているものは除外する。また，有生性の議論に関し

ては名詞句の長さ（モーラ数）によって振る舞いが異なるため，この点も含めて分析を行

う。

対格名詞句が有生物の例は35例しかないが，そのうち27例（77%）が有標のヲで示

される。一方無生物名詞の場合，ヲ表示が46例，φ表示が136例である。無生物名詞が対

格名詞句となることが多いために，無生物名詞＋ヲの用例数が多くなっているが，割合と

してはヲが表示されるのは25%程度であり，有生物名詞句よりも相対的に割合が低いとい

ってよい。基本的にヲは有生物マーカーとして機能していると考えられる。

では，なぜ有生物の対格名詞に有標マーカーが現れるのだろうか。それは有生物が

対格名詞句になりにくいからである。諸学者が紹介するように，Silversteinによれば，名詞

句は通言語的に以下のような階層を持っているという。

(7)　1人称＞2人称＞3人称＞親族名詞・固有名詞＞人間名詞＞動物名詞＞無生物名

詞（自然・地名・抽象名詞）（引用は角田(1991)による）

この階層は話者の関心度の高さを表すというが，日本語においても有生物名詞が無

生物名詞よりも主語になりやすいことが指摘されている（松本(2006)）。主語になりやす

いはずの有生物名詞句が目的語相当（対格）になっているために，有標マーカーが付され

るのである2。

ただし， ヲの表示／非標示はこの階層だけで説明できるものではなく，ここにモ

ーラ（拍）数が関与する。1拍ないし2拍名詞の場合は，無生物名詞であってもヲが表示さ

れることがかなり多い。ヲが有生物マーカーだと考えるとこの点は解決すべき問題とな

る。短音節名詞の場合をどう考えたらよいだろうか。

ロシア資料ではヲ表示が少なく，他方，現代鹿児島方言では，対格名詞句はほぼ義

務的にヲが表示されるようになっていた。このことを考え合わせると歴史的に次の事態が

想定される。本来的に有生物マーカーだったヲが現代に至るまでに徐々に有生無生に関わ

らず必ず表示されるようになるが，その際，不規則に拡大したのではなく，短い音節の名

詞からヲが現れるようになった，という変化である。ロシア資料の様相はこの変化の過程

を示しているのではないだろうか。事実，後代の方言談話を確認すると，かなりヲの表示

が義務的になってはいるものの，未だφ表示の対格名詞句が見られる。いくつかの談話を

見ると，φ表示になりやすいのは無生物名詞で相対的に長い名詞が多いように思われる。

後世の談話の様相からも，本発表の分析は十分蓋然性のあるものといえよう。

2 原本は現在ロシア科学アカデミーに所蔵されている。本発表では九州大学文学部に所蔵のマイクロフィルムを
分析に用いた。

SESSÃO DE COMUNICAÇÃO ORAL - RESUMOS



12th International Congress of Japanese Studies in Brazil
25th Brazilian Meeting of University Professors of Japanese Language, Literature and Culture 

3. 結論

本発表では，対格ヲの現れを統語的，意味的な観点から主に見てきた。結論は以下

の通りである。

a.連体修飾節内部に対格名詞句が現れる場合や，他動詞と隣接している場合はヲが

表示されない。

b.意味的な観点からの分析ではヲは有生物名詞の対格有標マーカーである。

c.現代に至るまでに，短音節名詞から徐々にすべての名詞句に義務的に表示される

ようになった可能性が高い。

本発表で，記述の困難な方言の歴史的変遷の一端を伺うことができた。次の段階と

して，今回の結果と中央語史をつきあわせることで，日本語史を相対化する試みを考えて

いる。

ただし，問題点もある。本資料は翻訳調の資料であるため，ロシア語から何らかの

影響を受けたことも考えておかねばならない。また，扱った資料以外にもロシア資料は複

数ある。格関係を把握しやすい資料を選んだが，今後別の資料も併せて分析する必要があ

る。
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日本語の方言文法の記述の精緻化を目
指して-八丈語の代名詞を例に-

(REFINE THE DESCRIPTION OF JAPANESE DIALECT GRAMMAR- 
USING PRONOUN OF HACHIJOAN AS AN EXAMPLE)

Yosuke MIKI
Mejiro University1

ABSTRACT

In this presentation, we discuss the diversity of dialect grammar of Japanese with subjects 
of Hachijoan (Hachijojima dialect) which is one of the endangered languages spoken 
mainly in Hachijo-jima, Tokyo, describing and saving dialects Discuss the significance and 
importance of inheriting.Specifically, we discuss the fact that grammatical features that 
are not found in common words exist in Hachijoan, using examples of Plural of Pronoun 
and Verb conjugations. In this survey we found a plural affix “- rara” which was not known 
before. Recognizing the difference in usage with known “- ra”, rearranging the system of 
pronoun by preparing two affixes in two series, discuss the existence of conflict between 
Normal plural and approximate plural.In addition, we will introduce the richness of 
Japanese variations by arranging the features into the features of ancient Japanese that 
Modern Japanese has already lost, and the grammatical changes currently appearing to 
have occurred.

Keywords: Hachijoan(Hachijo-Dialect).  Descriptive Linguistics.  Endangered languages.  
Pronoun.  Plural form

キーワード：八丈語（八丈方言）、記述言語学、消滅危機言語、代名詞、複数

1. はじめに

本発表では、東京都八丈島を中心に話されている消滅危機言語の一つである八丈語

（八丈島方言）を取り上げ、代名詞や用言の活用の体系記述のデータから、八丈語には共

通語にはみられない文法的特徴があることを論じる。また、その特徴を、現代日本語では

1 三樹　陽介－目白大学   博士（文学）、y.miki@mejiro.ac.jp
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既に失われてしまった古代日本語の特徴が八丈語に保存されていると考えられるものと、

現在新たに発生したとみられる文法的変化とに整理して、方言を記述・保存・継承するこ

との意義や重要性について議論する。

八丈語の指示詞・代名詞の体系は飯豊（1959）、平山（1965）、金田(2001)等で既

に記述されている。しかし、1人称複数の除外・包括の有無や、実質的には1人である場合

に複数形の使用が可能か、といったところまでは調査やデータの報告がなく、議論されて

いない。そのため、発表者は、国立国語研究所「日本の消滅危機言語・方言の記録とドキ

ュメンテーションの作成（リーダー：木部暢子）」のプロジェクトメンバーとして八丈語

の人称・指示代名詞の体系記述の精緻化を進める調査・文法記述・分析を行なった。その

結果、先行研究では報告がなかった新事象を発見し、体系記述を見直すことで新事象の位

置づけをした。 

本発表では、共通語にはない文法的特徴の新発見の一例として、八丈語三根方言に

おける人称代名詞・指示代名詞について、7・80代の生え抜き話者への臨地調査で得たデ

ータをもとに、先行研究で示されている体系に新しい記述を加え、既知の複数接辞-raに

今回見つかった-raraを加え、複数接辞を2系列に整理することで八丈語に正常複数と近似

複数との対立が存在することを明らかにする。併せて複数接辞の付与には階層性があるこ

とを論じる。さらに、双数は存在しないこと、1人称複数では包括と除外の区別がないこ

と、の2点を明確にし、2人称では現在一部の用法に変化(単純化)が進んでいること、実質

1人に対しての複数形使用の可否など、現在進行中の数のカテゴリーの変化についても論

じる。なお、表記は原則、金田(2001)に従う。

2.  八丈語の現状と研究の背景について

東京都の八丈島を中心に話されている八丈語は

日本語の方言の一つであるが、2009年に国際連合教育

科学文化機関ユネスコによって独立した言語として「

消滅の危機に瀕する言語」リストに登録された。ユネ

スコの発表は、グローバル化の中で少数言語や文化の

多様性が消滅していくことへの警鐘である。言語が消

滅することは、地域の文化やアイデンティティが失わ

れることにほかならず、地域コミュニテイが弱体化・

不安定化する要素ともなる。現在、伝統的な八丈語を

話せる話者は老年層の500人程度で、その大半が70代

以上とみられている。早急に調査・記録・保存するこ

とが必要であり、併せて言語継承活動の必要性が高ま

っている。

ユネスコの発表を機に、八丈町では教育委員会

を中心として八丈語を残し継承させていこうとする運

動が盛んとなっている。発表者もこうしたことを背景

に八丈町教育委員会や国立国語研究所、方言研究者や

話者との連携を図りながら、危機言語保存の観点から

音声談話資料や記述文法書、八丈語辞書の作成を進め
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ている。

八丈語は、古代日本語東国方言の特徴を現在も保存しているという点で学術的価値

があり、琉球諸語と同様、日本語祖語再建に資するものである。例えば、動詞の活用には

共通語では失われてしまった終止形と連体形との区別が残っているが、この区別は中央語

では奈良時代には既に失われていた。しかし、萬葉集巻14・20に採録されている当時の東

国方言で詠まれた東歌にはこの区別がみられることから、八丈語は東国方言の流れを汲む

ものであると考えられ、従って奈良時代には既に中央語とは分岐していたと考えられる。

また、金田（2012）によれば、奈良時代中央語にみられる否定「ズ」のもととなった「ニ

シ」を含む語形が八丈語には存在しており、奈良時代以前の否定の姿を残している可能性

が指摘されている。日本語本土方言と対立する姉妹語として、琉球諸語以外では唯一のも

のとして学術的価値があり、記述の必要性は大きい。

発表者は、国立国語研究所のプロジェクト「日本の消滅危機言語・方言の記録とド

キュメンテーションの作成（リーダー：木部暢子）」のメンバーとなっているが、本研究

で用いるデータは、このプロジェクトの一環として発表者が行なった八丈語の体系記述の

精緻化を進める調査によるものである。

3.  分析結果と考察

3.1.人称代名詞の体系

　表１は先行研究に今回の調査結果を加えて整理しなおした人称代名詞の体系であ

る。従来、人称代名詞の複数は-raの1系列のみであったが、近年の話者では新たな複数接

辞-raraの使用がみられる。-raと-raraとは用法が異なることから、本発表ではそれぞれ

に複数1と複数2という名称を与え、2系列にわけて整理した。複数2は通常2人称以上の場

合に使用がみられる。1人称では積極的には使用されず、使われる機会がかなり限られて

いる。

表1.　人称代名詞の体系

単数 複数1 複数2 単数 複数 単数 複数 単数 複数
1人称 ware warera ー waga wareraga warei warero: wareN wareraN

wai waira (wairara) ー wairaga ― wairo: ー wairaN
ai ー ー aga ー arei ー areN ー

2人称 尊称 ome: ome:ra ome:rara ome:ga ome:raga ome:jo ome:ro: ome:ni ome:raN
同輩※ omi omira omirara omiraga omiraga omjo omiro: omiN omiraN
同輩以下 omai omaira omairara omaiga omairaga omaijo omairo: omaini omairaN
目下 unu unura unurara uNga unuraga unu: unuro: unuN unuraN

ー una ー ー unaga ― uno: ー unaN
ー unara unarara ー unaraga ― unaro: ー unaraN

喧嘩ことば nare narera narerara narega nareraga narei narero: nareN nareraN
3人称 同輩以下 ure urera urerara urega ureraga urei urero: ureN ureraN

同輩以下 ー ura ー ー uraga ― uro: ー uraN
同輩以下 ー urara urarara ー uraraga ― uraro: ー uraraN

ui uira (uirara) uiga uiraga ― uiro: ー uiraN
uicu uicura ― uicuga uicuraga uicu uicuro: uicuN uicuraN

疑問 dare darera ー daga dareraga darei darero: dareN dareraN
dai daira dairara ー dairaga ― dairo: ー nairaN

ガ格 ヨ格 ニ格
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-raraの使用は2人称以上でよくみられ、1人称と比べ2系列の対立が明確であ

る。(1)(2)のように、二人の場合は-ra、二人以外の場合は-raraが用いられている。一

見、双数と複数との対立のように見えるが、元々-raは複数をあらわす接辞として以前か

ら存在し、そこに新たに-raraが加わり対立が生まれたものであり、-raが複数から双数へ

と変化したとは考えにくい。また、(3)のように、複数1のunaraは3人以上でも使用できる

ことから、-raは双数ではないことがわかる。

(1) uno kasjowa unara ɸutariga kamo:do:ka. (複数1)
あの菓子はお前たち2人が食べたのか。

(2) uno kasjowa unararaga kamo:do:ka. (複数2)
あの菓子はお前たちが食べたのか。

(3) uno kasjowa unara saNniNga kamo:do:ka. (複数1・unara+3人)
あの菓子はお前たち3人が食べたのか

この対立は双数と複数の対立ではなく、正常複数と近似複数との対立である。2人

称の複数2のunararaは、(4)のような場合に使用されるが、話者の内省では、会話の場に

いる聞き手に加え、会話の場にいない人を含む場合にのみ用いられる。会話の場にいない

人はその場にいる人と同種とはみなされず、近似複数の対象となる。従って、(5)のよう

に聞き手ともう一人がその場にいることが前提とされるような場合は使用されない(2人目

がその場にいない場合は使用できる)。

(4) ○　uno kasjowa unararaga kamo:do:ka. (複数2)
あの菓子はお前たちが食べたのか。

(5) △　uno kasjowa unarara ɸutariga kamo:do:ka. (複数2)
あの菓子はお前たち2人が食べたのか。

同様のことは八丈語の別の方言でもみられる。以下の(6)(7)は末吉方言の例であ

る。(7)のomaeNcje:raは、会話の場にいる聞き手に加え、会話の場にいない人を含む場合

に用いられる。omaeNcje:の接辞-Ncje:は三根方言の-raにあたるものであるが、-raraに
あたるものとして-Ncje:raという接辞がみられる。このことから、複数2は八丈語全体に

一斉に新しくできた形と考えられ、従来あった-ra、あるいは-Ncje:という複数接辞にさら

に-raが接続して新しく系列2の-rara、あるいは-Ncje:raが生まれたものと考えられる。

(6) uno kasjowa omaeNcje: ɸutariga kaNdanoka. (複数1)

あの菓子はお前たち2人が食べたのか。

(7) uno kasjowa omaeNcje:raga kaNdanoka. (複数2)

あの菓子はお前たちが食べたのか。

3.2.複数接辞の階層性

表2は複数接辞の階層性をまとめたものである。複数接辞の付与に関して階層性が

認められることは金田（2001）で指摘があるが、今回の調査結果を踏まえ、現状を報告す

る。
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普通名詞(人間・動物)と疑問代名詞は複

数1・複数2の双方を後続させることができるが

(6～11)、呼称詞、指示詞(無生物)、普通名詞(

無生物)は複数2を後続させることができない。

呼称詞は複数1のみ後続させることができるが

(12・13)、普通名詞(無生物)はどちらも単数を

使用する(14・15)。普通名詞(無生物)が複数あ

ることを示す場合、(17)のようにsiQkariaroな

ど、別の表現を用いる。また、指示詞(無生物)

は、本来三根方言では複数形があるが、本調査

の話者は後続する助詞によっては複数形を使用

せず、単数を用いていることが認められた(14

～17)。後続する助詞による単・複数の使い分

けについては今後詳細な調査・検討が必要であ

る。

(6) uno kasjowa daira ɸutari ga kamo:do:ka.  (疑問代名詞・複数1)

　　あの菓子はだれら二人が食べたのか。

(7) uno kasjowa dairaraga kamo:do:ka.   (疑問代名詞・複数2)

　　あの菓子はだれらが食べたのか。

(8) uno kasjowa uno otokora ɸutariga kamo:do:ka.(普通名詞(人間)・複数1)

　　あの菓子はあの男ら2人が食べたのか。

(9) uno kasjowa uno otokoraraga kamo:do:ka.  (普通名詞(人間)・複数2)

　　あの菓子はあの男らが食べたのか。

(10) uno kasjowa inumera nihikiga kamo:do:ka.　(普通名詞(犬)・複数1)

　　あの菓子は犬2匹が食べたのか。

(11) uno kasjowa inumeraraga kamo:do:ka.  　(普通名詞(犬)・複数2)

　　あの菓子は犬たちが食べたのか。

(12) uno kasjowa taro:ra ɸutaride kamo:do:ka.　 (呼称詞・複数1)

　　あの菓子は太郎ら2人が食べたのか。

(13) uno kasjowa taro:raga kamo:do:ka.    (呼称詞・複数1) ×taro:rara

あの菓子は太郎らが食べたのか。

(14) urei ɸutacu: kamitakja.  (指示詞(無生物)・複数1) ×urero:

　　あれ(サツマイモ)2つ食べたい。

(15) urei kamitakja. (指示詞(無生物)・複数1) ×urararo:

あれ(サツマイモ)を食べたい。

(16) uno kaNmou ɸutacu:kamitakja. (普通名詞(無生物)・複数1) ×kaNmoro:

　　あのサツマイモを2つ食べたい。

 
複数1 複数2

疑問詞 ○ ○

人称詞　(1人称) ○ ×

人称詞　(2人称) ○ ○

人称詞　(3人称) ○ ○

普通名詞(人間) ○ ○

普通名詞(動物) ○ ○

普通名詞(無生物) × ×

呼称詞 ○ ×

指示詞　(人間) ○ ○

指示詞　(無生物) △ △

表2．複数接辞の階層性
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(17) ukuN siQkariaro kaNmou kamitakja.(普通名詞(無生物)・複数2)　 

×kaNmoraro:

 あそこにたくさんあるサツマイモを食べたい。

3.3.除外的1人称複数と包括的1人称複数

除外的1人称複数と包括的1人称複数については、(19)～(21)のように、区別がな

い。

(18) uno kasjowa wairaga kamijarogoN.    (包括)

あの菓子は私たちが食べましょう。

(19) uno kasjowa waira ɸutaride kamogoN. (包括)

あの菓子は私たち二人で食べましょう。

(20) uno kasjowa wairaga kamodo:te ome:niwa keNnaka.   (除外)

あの菓子は私たちが食べるので、あなたにはあげません。

(21) uno kasjowa waira ɸutaride kamo:do:te, ome:niwa keNnaka. (除外)

あの菓子は私たち二人で食べるので、あなたにはあげません。

4. 結論

本発表では、方言文法記述の一例として、人称・指示代名詞の体系を詳細に調査・

分析し記述を精緻化することで、既知の複数接辞-raに、新たに発見した-raraを加え、

これらを2系列に整理して近似複数が階層性を伴って八丈語に存在することを明らかにし

た。また、八丈語の三根方言と末吉方言との比較から、-rara(末吉ではNcje:ra)は既存

の-ra(末吉ではNcje:)に-raが接続して発生したものであることを示し、現在、八丈語全

体に広まっているものであることを示した。また、1人称複数では包括と除外の区別がな

いことを明示し、2人称では現在一部の用法に変化（単純化）が進んでいることを明らか

にした。

複数接辞の現れ方については、人称や指し示す対象により階層性があることを論

じ、また、後続する助詞によってもその現れ方に差があることを示した。後者については

まだ検討が必要であり、複数の話者へのエリシテーションや談話分析を行なう予定であ

る。本発表では再帰代名詞的用法については扱えなかったが、これについても今後の検討

課題とする。

以上、方言文法を通言語的な分析ができるレベルで記述することによって、現代日

本語にはない文法特徴が方言には存在する可能性があることを示し、方言研究の意義と一

般言語学に貢献する可能性を示した。

日本語は孤立した言語とされることが一般的ではあるが、八丈語や琉球諸語をそれ

ぞれ一つの言語として認め、日本語全体を小さな語族としてとらえる見方も近年なされて

いる。共通語はその数多くある構成言語の一つに過ぎず、共通語の分析だけでは日本語全

体が持つ文法的な広がりの一側面しか捉えられない。そのバリエーションが持つ特徴を含

有した分析が今後必要となってくる。同時に、方言と共通語とを比較し、その差異を指摘

するという従来の方言学の手法だけでは、日本語バリエーションとその全体は捉えきれな
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い。共通語にはない言語特徴が方言に存在する例が数多あるからである。

日本全国の方言が衰退し消滅の危機に瀕している現在、エリシテーションを駆使し

た複雑な文法記述ができる期間はそう長くない。十分に話者が確保できるうちに音声の保

存を進めるとともに、通言語的な言語学的枠組みを取り入れた言語記述法に準じた精緻な

記述が必要な段階にきている。F.Boas（1911）によれば、消滅危機言語をできるだけ偏り

なく保存するには辞書・文法書・談話資料の「3点セット」が必要とされるが、今後の課

題として、この「3点セット」の整備拡充を進めていく予定である。現在作成中の音声談

話資料のほか、百科事典的な面を備え持つ八丈語の辞書の編纂、それに既存の文法書の精

緻化を進め、記述文法書を作成する必要がある。また、言語継承のため、それらを一般向

けにしたものを出版するべく、準備を進めている。
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A GRAMÁTICA NOS DICIONÁRIOS: UM 
ESTUDO COMPARATIVO DAS EDIÇÕES DE 

1867, 1872 E 1886 DE J. C. HEPBURN. 

Bianca ROJAS 
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RESUMO

A pesquisa identificou mudanças cronológicas no sistema de transliteração e nas explicações 
gramaticais das três edições (1867, 1872 e 1886) do dicionário bilíngue japonês-inglês e 
inglês-japonês de James Curtis Hepburn (1815-1911), através dos métodos de comparação 
e descrição, focaremos a questão morfossintática.

Palavras-chave: Dicionário bilíngue. Hepburn. Lexicografia. Morfossintaxe 

ABSTRACT

This research identified chronological changes in the system of transliteration and 
grammatical explanations of the three editions (1867, 1872 and 1886) of the Japanese-
English and English-Japanese bilingual dictionary of James Curtis Hepburn (1815-1911), 
through comparison and description methods, focusing on the morphosyntactic question.

Keywords: Bilingual dictionary. Hepburn. Lexicography. Morphosyntax 

1. INTRODUÇÃO

James Curtis Hepburn (1815-1911) foi um médico missionário da igreja presbiteriana — 
American Presbyterian Mission — e dedicou sua vida aos estudos da língua japonesa, sendo um dos 
primeiros estrangeiros a morar no Japão, num período de difícil adaptação devido à transição pela 
qual o país passava, de uma ilha isolada para um estado dito moderno. Esse momento conturbado 
compreende os anos entre o período Edo, governado pelo Xogunato de Tokugawa (1603-1868) 
— período feudal que isolou o Japão por dois séculos, marcado pela expulsão dos missionários 

1  Graduanda em Letras - Português/Japonês, Historiografia Linguística, bianca.rojas@usp.br 
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católicos e dos estrangeiros — e a Restauração Meiji (1868), quando o país passou por uma rápida 
transformação social e cultural, levando-o de uma sociedade feudal à modernização econômica. 
Para adaptar-se à nova realidade moderna foi necessário elaborar uma política linguística que 
modificasse a língua japonesa, não só por conta do aumento do léxico devido à entrada e criação de 
novos termos, mas também para desenvolver um novo sistema educacional que fosse acessível a 
toda a população. Como explica Nanette Twine, em artigo para a Monumenta Nipponica: 

In 1868, the year of the Meiji Restoration, the Japanese language presented difficulties for a country 
about to enter upon a course of rapid modernization. No standard form of Japanese existed on a 
nationwide basis, for the Tokugawa policy of regional dialects flourished. (1988, p. 430) 

Em 1859, Hepburn se mudou para o Japão, vivendo no Templo Jobutsu, em Kanagawa, onde 
conheceu e morou com o Reverendo Samuel Robbins Brown2. Ambos foram pioneiros no estudo da 
língua japonesa e juntos traduziram o Novo Testamento, terminando-o em 1887. Como explicado 
anteriormente, durante esse período, o país estava isolado do Ocidente e os estrangeiros eram 
temidos e odiados. Por isso, Hepburn foi proibido pelo governo tanto de praticar a medicina quanto 
de pregar o cristianismo, mas o fez clandestinamente. Assim, passou a estudar a língua japonesa por 
conta própria e em tempo integral, sem livros didáticos ou professores treinados, — pois, ensinar a 
língua aos estrangeiros também era um ato ilegal — focou-se na criação de um dicionário bilíngue.

Além de suas contribuições para a área médica, ajudando na introdução da medicina 
ocidental e seu pioneirismo na criação de um dicionário bilíngue, Hepburn popularizou o sistema 
de transliteração mundialmente mais usado, até hoje, que permite escrever as palavras japonesas 
através do alfabeto latino. Suas tentativas de transliteração da língua japonesa foram baseadas na 
fonologia da língua inglesa, tentando se aproximar ao máximo da pronúncia do japonês. Estas são 
explicadas na primeira seção de “Introduction”, na parte orthography, do dicionário analisado: 

In Romanizing the words, the effort has been in every case to express the sound as pronounced by the 
most cultivated natives; and the system of orthography, with a few variations, is that generally adopted 
by the students of the language in Japan (1867, p. vi) 

A Japanese and English dictionary: with an English and Japanese index (1867) e A Japanese-
English and English-japanese Dictionary (1872 e 1886) apresentam diferenças desinenciais e de 
transliteração dos lemas3. Em suas entradas, os verbos apresentam quantidades de formas flexionais 
diferentes em cada edição; além de desinências, quando isoladas, precedidas do sinal “–”, indicando 
que são pospostas ao radical da palavra; transcrição em letras do silabário katakana da primeira 
palavra do lema e o ideograma equivalente da época, sem desinência; e classificação morfológica.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Pela análise inicial das três edições do dicionário de Hepburn foi possível identificar a 

2  Samuel Robins Brown (1810-1880) foi um missionário norte-americano na China e no Japão. Com uma proposta um pouco 
diferente da de Hepburn, publicou em 1863 um tipo de manual de conversação, intitulado Colloquial Japanese: or, Conversational 
sentences and dialogues in English and Japanese, together with an English-Japanese index to serve as a vocabulary, and an introduction 
on the grammatical structure of the language.
3  Forma gráfica da palavra que é usada como entrada de um verbete.
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mudança no sistema de transliteração da língua japonesa ao alfabeto latino: na primeira edição 
(1867) as sílabas que chamam atenção são tsz (ツ), dz (ヅ), sz (ス), dz (ズ), ye4 (エ), outro ye 
(ヱ)5 e i (井); já na edição de 1872, alterou-se a transliteração de tsz, dz e sz para tsu, dzu e su, 
respectivamente.  Tais modificações se mantêm na edição seguinte, de 1886. 

Além disso, percebe-se que as explicações gramaticais são introduzidas a partir da edição de 
1872, em cujo prefácio Hepburn apresenta as seguintes classes de palavras: article; noun; adjective; 
pronoun; the verb; — subdividindo-as em primeira, segunda e terceira conjugações, e em todos os 
seus modos — adverbs, post-positions e conjunctions. 

Algumas alterações foram feitas entre a segunda e terceira edições, em geral são explicações 
mais detalhadas sobre a gramática japonesa, visando uma maior compreensão pelo leitor na hora 
do uso do dicionário, mas as principais mudanças são entre a segunda e terceira edições nas seções 
adjective e the verb. Houve, também, a inclusão de uma seção abordando a classe dos numerais - 
numerals, com uma breve explicação sobre suas origens e formação, na edição de 1886. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da análise comparativa da obra lexicográfica de Hepburn, percebe-se que as 
primeiras mudanças se deram no que diz respeito à transcrição — notáveis logo na segunda edição, 
de 1872, mas mais acentuadas na última, de 1886. Isso se deve, em grande parte, pelo planejamento 
da política linguística implementada pela Restauração Meiji, em 1868, que objetivava unificar a 
linguagem falada a escrita no Japão, e adaptá-la à realidade moderna.

Por meio do estudo da parte gramatical e dos verbetes das três edições dos dicionários, de 
Hepburn, percebe-se que o autor colocou em prática todas as suas propostas durante a elaboração 
da obra. Exemplos disso são observados nas transcrições de topônimos, como “Kiyoto”, nas primeira 
e segunda edições, e “Kyōto”, na terceira edição. Já nos verbetes, é possível verificar a mudança na 
acentuação das palavras; o prolongamento das vogais foi alterado para sua duplicação, a troca da 
escrita elíptica para a completa, palavras como h’to ficaram grafadas como hito, e a limitação ao 
transcrever palavras em uma sentença de maneira morfológica, ou seja, marcando com um traço 
“-” as aglutinações.  Na primeira edição, todas as aglutinações eram marcadas com esse sinal, mas a 
partir da segunda edição, apenas as desinências verbais são marcadas dessa forma. 

Entre as publicações de 1872 e 1886 não houve alteração nas seções das classes de article, 
noun, pronoun, adverbs, post-positions e conjuctions. Ademais, houve a introdução do tópico 
numerals, na terceira edição, entre as seções pronoun e the verb. Em adjective, o autor modificou a 
tabela de flexão negativa, separando as três ocorrências da forma atributiva em forma indeterminada 
(yokarazu) e atributiva (yokaranu e yokarazaru) e em the verb6 o autor renomeou a forma adjetiva 
dos verbos da primeira conjugação para a forma atributiva; adicionou a forma perfeita e fez a troca 
dos paradigmas verbais: a segunda conjugação da edição de 1872 passou a ser a terceira, na edição 
de 1886; e a terceira conjugação de 1872 passou a ser a segunda, em 1886. 

4  Que se transformou em e (え) (エ).
5  (ゑ) (ヱ), correspondente ao we, na transliteração para o alfabeto latino, e escrito hoje como (ウェ).
6  Há a adição dos nomes das conjugações em japonês: yodan no hataraki para a primeira conjugação; shimonidan no hataraki 
para a segunda conjugação; e kaminidan no hataraki para a terceira conjugação.
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Ao elaborar uma gramática para auxiliar o usuário de seu dicionário, Hepburn tentou separar 
as palavras da língua japonesa em classes gramaticais correspondentes àquelas de sua língua nativa, 
ou seja, encaixar o léxico da língua japonesa em uma das oito classes gramaticais existentes nas 
línguas indoeuropeias7, procurando, assim, compreender e explicar a função gramatical que tais 
palavras possuem. Entretanto, tentar enquadrar as palavras de uma língua de origem desconhecida8 
às categorias de línguas indoeuropeias não é uma tarefa fácil e discutivelmente inadequada.

Tal inadequação pode ser observada mais claramente na tentativa de criar paradigmas de 
conjugação verbal. A gramática atual costuma ensinar que os verbos da língua japonesa não são 
conjugáveis, — entendido como uma associação ao modo, tempo e aspecto verbais — mas sim 
flexionáveis — pois mudam de forma independente das categorias gramaticais citadas. Então, ao 
tentar isolar a raiz verbal para juntá-la às partículas e assim formar uma regra de conjugação para 
cada modo e tempo, criam-se muitas exceções que dificultam a compreensão, por isso, o próprio 
autor modifica essas regras ao longo de sua obra, para encaixar novos verbos às conjugações.

Observa-se também que Hepburn deixa de lado uma característica importante da língua 
japonesa: os termos de respeito — afixos de polidez, honoríficos e formas de humildade. Embora 
comente sobre a hierarquia na seção pronouns, — afirmando que alguns demonstram modéstia da 
parte do falante e respeito em relação ao interlocutor e explicando que seu uso depende, também, 
do status/ classe social do locutor e da posição hierárquica de seu interlocutor — não expõe as 
modificações que esta característica pode realizar nos verbos. 

Os pontos mencionados acima resumem o que esta pesquisa se propõe a acompanhar, 
identificando, cronologicamente, as mudanças na obra lexicográfica de James Curtis Hepburn 
ao elaborar uma gramática para auxiliar seus leitores. Somado a isso, essa investigação permitiu 
identificar questões importantes, embora não tenha sido possível analisá-las com a devida 
profundidade. Espera-se que os resultados alcançados sirvam de inspiração, introdução e até 
material de apoio para que novas investigações sejam feitas acerca do tema.
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COMO ESTRATÉGIAS PARA A FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES DE LÍNGUA JAPONESA

Flávio Ricardo MEDINA DE OLIVEIRA 
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RESUMO

Nesta comunicação, refletimos sobre a formação necessária para professores de língua 
(japonesa) e apresentamos o coaching instrucional e o co-teaching como estratégias 
possíveis nessa formação. Defendemos que os professores de língua estrangeiras 
devem desenvolver habilidades para muito além de linguísticas, metalinguísticas e 
de técnicas de ensino, necessitando de uma formação para se apropriar de práticas e 
habilidades crítico-reflexivas (conforme AMEIDA FILHO, 2009 e PIMENTA, 2006) e de 
pesquisa-ação (STRINGER, 1996, MOLINA, 2007 e ZEICHNER, 2009). Argumentamos 
que as práticas colaborativas como o coaching instrucional e o co-teaching (NOGUEIRA, 
2011 e CUNHA, 2016) podem ser ferramentas valiosas nesse processo de formação do 
professor. Apresentamos essas metodologias como práticas colaborativas utilizadas em 
um projeto de formação de professores de língua japonesa na Universidade Federal do 
Paraná. Divulgamos também os relatórios dos professores em formação, que indicam um 
grande impacto na sua formação docente, em uma grande gama de aspectos: habilidades 
interpessoais, planejamento, organização, criatividade, autoconfiança, capacidade crítica 
e de pesquisa e conhecimentos didáticos e linguísticos.

Palavras-chave: Formação de Professores. Práticas de Docência. Ensino Colaborativo. 
Coaching. Co-teaching.

ABSTRACT

In this work, we reflect on the necessary training for teachers of foreign languages (in 
special, Japanese language) and we present instructional coaching and co-teaching 
as possible strategies in this training. We defend that foreign language teachers must 
develop abilities that go well beyond linguistic and meta-linguistic knowledge, as well as 

1  Mestre em Letras, atua na área de ensino de língua japonesa e formação de professores de língua japonesa, flaviormedina@
gmail.com
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beyond teaching techniques. They need to be trained so that they develop and incorporate 
critic-reflexive abilities (as defended by AMEIDA FILHO, 2009 and PIMENTA, 2006) and 
those relative to research-action (STRINGER, 1996, MOLINA, 2007 and ZEICHNER, 2009). 
We argue that the collaborative practices of instructional coaching and co-teaching 
(NOGUEIRA, 2011 and CUNHA, 2016) can act as invaluable tools in the teacher training 
process. We then present how these practices are employed in a Japanese language teacher 
training project of the Paraná Federal University. We then discuss the reports of the future 
teachers involved in the project, which indicate that the aforementioned strategies have a 
great impact in their training in a wide variety of aspects: interpersonal abilities, planning, 
organization, creativity, self-confidence, critical and research abilities, and didactic and 
linguistic knowledge.

Keywords: Teacher Training. Teaching Practices. Collaborative Teaching. Coaching. Co-
teaching.

1. INTRODUÇÃO

A formação de um professor de língua estrangeira deve ir muito além de capacitá-lo para 
o uso da língua e técnicas de ensino prontas. Ao contrário da crença popular, para o qual apelam 
vários anúncios midiáticos, no melhor estilo “venha estudar com professores americanos”, não basta 
que ele “domine” a língua, seja no sentido de conhecimentos metalinguísticos, seja no sentido de 
competências comunicativas. Quais seriam, então, as habilidades necessárias para um professor de 
língua estrangeira? O que se deve almejar no processo de formação desses professores?

Atualmente, ainda que haja diferenças teóricas relevantes entre os diversos autores, é 
possível afirmar que há um certo consenso, de que este processo de formação deve ser, antes de 
tudo, crítico – no sentido de instrumentalizar o professor com a capacidade de avaliar, planejar, 
adaptar-se e, acima de tudo, refletir constantemente sobre sua prática (PIMENTA, 2006).

Almeida Filho (2009), por exemplo, destaca que o crescimento profissional do professor 
ocorre no desenvolvimento da autoconsciência – de como ensina, de como os diversos alunos 
respondem, das diferentes maneiras de se abordar conteúdos, dos porquês de se ensinar daquela 
maneira. De maneira geral, seria possível dizer que a caminhada do professor parte de um implícito/
inconsciente até um explícito/consciente de suas decisões, motivações e práticas como professor.

Outros trabalhos, como STRINGER (1996), MOLINA (2007) e ZEICHNER (2009), trazem 
o conceito de “pesquisa-ação” como prática essencial na formação – inicial ou continuada – do 
professor de línguas estrangeiras. De maneira geral, é possível dizer que a prática da “pesquisa-
ação” envolve alguns passos e rotinas que exigem grande capacidade reflexiva e de autoanálise: 
avaliar o contexto onde pretende-se ensinar – os objetivos dos alunos, as limitações físicas da escola, 
o tempo de curso, etc.; planejar suas ações, desde a escolha e/ou elaboração do material didático 
a ser utilizado, até as práticas mais apropriadas para a sala de aula; refletir sobre os resultados 
de seu ensino, avaliando a efetividade dos métodos e materiais escolhidos, revendo sua avaliação 
inicial do contexto de ensino e suas limitações, percebendo o surgimento de novos fatores, como as 
dificuldades dos alunos e a perda de motivação, por exemplo; por fim, adaptar-se à nova realidade, 
revendo métodos e materiais, conversando com os alunos sobre as suas dificuldades e tornando-
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os também responsáveis por seu próprio aprendizado, ajustando a velocidade de apresentação e 
natureza dos conteúdos escolhidos, entre tantos outros fatores. 

De fato, percebe-se que a tarefa de ser um professor competente – nos mais variados 
sentidos dessa palavra – exige uma formação inicial e continuada que vai para muito além de língua 
ou técnicas de ensino. Exige uma formação prática, humanística e acadêmica sólidas e, para tanto, 
os responsáveis pela formação devem abrir seus horizontes para novas possibilidades.

Nesse sentido, na Universidade Federal do Paraná, possuímos um projeto, chamado “Japonês 
para Fins Acadêmicos”, em que os professores ainda em processo de formação são responsáveis 
por cursos de língua japonesa, devendo desenvolver desde o currículo e materiais, até planejar e 
executar todas as aulas – sempre com coordenação e supervisão.

Neste artigo, pretendemos destacar a utilização de duas novas estratégias que temos 
desenvolvido: o coaching instrucional e o co-teaching. Ambas práticas não são exatamente novas, mas 
apenas recentemente vêm ganhando espaço em discussões acadêmicas sobre suas possibilidades 
como potencializadores, tanto da formação de professores, quanto do processo de ensino de línguas 
em si. Destacamos NOGUEIRA (2011) e CUNHA (2016) como alguns desses trabalhos.

É importante destacar aqui que nossa instituição escolheu, dentre as diversas formas de 
se trabalhar com o coaching instrucional, em uma abordagem mais horizontal do que hierárquica, 
ou seja: mais do que um profissional “graduado”, “mais competente e experiente” ensinando e 
aconselhando os mais novos, buscamos permitir que os professores em formação sejam coaches 
e coachees uns dos outros. Assim, o processo na história de formação de cada um, que é diverso 
e dinâmico, vem a enriquecer a história do outro, com suas percepções e com suas habilidades e 
dificuldades pessoais.

2. EXPERIÊNCIA DE COACHING E CO-TEACHING NA 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES: METODOLOGIA

Para tanto, em termos práticos, contamos com o seguinte processo: 1) os professores em 
formação compartilham uma turma de japonês por um semestre, sendo responsáveis por todos 
aspectos do curso, incluindo a escolha do conteúdo a ser ensinado e a elaboração de materiais; 2) 
esses professores são, cada um, responsável por unidades diferentes dentro dessa mesma turma; 3) 
ainda que cada professor tenha responsabilidade pessoal sobre a elaboração de seu material, esse 
processo de elaboração é permeado por reuniões com todos os envolvidos e com o coordenador do 
curso, e há tanto orientações desse coordenador quanto troca de opiniões sobre os planejamentos 
de aula e elaboração de material uns dos outros; 4) quando um desses professores finalmente vai 
para a sala de aula, alguns outros professores em formação (seus colegas) vão como co-teachers, 
no sentido de colaborar tanto em aspectos práticos de administração na sala de aula (supervisionar 
trabalhos em duplas ou grupos, esclarecer dúvidas em exercícios individuais, etc.), quanto em 
aspectos mais relacionados ao conteúdo em si (podendo reatar sua experiência quando esteve no 
Japão, ou uma forma mais “sua” de explicar algum ponto gramatical); 5) após cada aula, há uma 
nova reunião com todos professores em formação, responsáveis por aquela turma, oportunidade 
na qual o professor regente relata sua experiência aos colegas (suas expectativas se concretizaram? 
O que foi difícil? Há alunos com dificuldades ou necessidades específicas? O conteúdo foi passado 
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satisfatoriamente? Suas atividades foram dinâmicas ou a turma ficou entediada?). É nesse momento, 
que seus colegas dizem, na sua percepção de observadores e co-teachers, o que notaram tanto da 
turma quanto na aula (postura do professor, resposta ao material usado, facilidade de compreender 
as explicações, etc.).

Para além da nossa percepção como coordenador deste processo, gostariamos de trazer aqui 
relatos (apenas dois, por questão de espaço, mas que serão expandidos durante a comunicação) 
desses professores em formação extraídos de seus “relatórios de prática”, documento que exigimos 
para a completação de sua formação.

Uma professora, que efetivamente já atua ensinando japonês há mais de cinco anos em 
institutos de idiomas, mas que decidiu fazer nosso curso de formação, relata: 

Foi rico poder participar de todo o planejamento e a prática dos demais professores, assim como 
poder me colocar no lugar do aluno, do lado de quem assiste as aulas, de como observam, participam 
e tentam assimilar a língua. O que consequentemente me fez refletir a minha própria prática e me 
motivou a buscar uma transformação constante para proporcionar uma melhor qualidade de ensino 
aos alunos.

Outra professora, que havia lecionado apenas para crianças até então, relata:

[O projeto], por meio das aulas que ministrei, em um ambiente diferente do que estava acostumada, da 
aproximação das discussões acadêmicas, além das observações das aulas dos colegas e da elaboração 
do relatório final, me proporcionou uma melhor compreensão a respeito da realidade de uma aula. 
(...) Com base nas aulas ministradas, observações das aulas dos colegas, reflexões e o estudo por trás 
da construção desse trabalho, reforcei ainda mais a importância de um discurso claro sobre a sua 
própria concepção de ensino de língua estrangeira, da educação e da função do professor para o aluno.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por meio da nossa percepção como coordenador, e também pelos relatos, vemos que nesse 
processo há uma troca bastante rica de informações, conselhos e experiências pessoais – é um 
verdadeiro encontro de histórias de formação em que esses futuros professores compartilham 
como aprenderam japonês e outras línguas, técnicas já vistas, materiais já usados; ao mesmo tempo, 
que motivam os colegas dizendo que são capazes e que as dificuldades que tiveram são normais; 
refletem junto sobre as expectativas iniciais e a realidade da sala de aula, se planejando para as 
próximas aulas. 

Assim, avaliamos positivamente essa proposta e prática, pois parece efetivamente levar o 
professor ao papel de professor-pesquisador, dentro dos parâmetros da pesquisa-ação, dentro de 
uma formação crítico-reflexiva. Para o futuro, certamente ainda há muito o que desenvolver para 
melhorar nossas práticas de coaching/co-teching – como uma melhor estruturação do feedback 
dos professores em formação de um para com os outros, assim como de seu papel em sala de aula, 
considerando que esse foi um projeto piloto em nosso curso de formação.
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RESUMO

O ensino de língua japonesa no Brasil, que teve início com a vinda de imigrantes japoneses, 
e cujo público alvo era os seus descendentes (Niwa, 2004, p. 168-170), atualmente conta 
com instituições e alunos de perfis diversificados (Yoshikawa, 2017, p. 58). Segundo 
dados da pesquisa intitulada “Ensino de língua japonesa-ensino fundamental, médio e 
superior”, realizada pela Fundação Japão em São Paulo, dentre os tipos de instituições de 
ensino de japonês, contamos com escolas de ensino fundamental e médio que oferecem 
o curso dessa língua como disciplina obrigatória, optativa ou extracurricular. Dentre os 
cursos destas instituições, há os que foram implantadas como programas de Secretarias 
de Estado da Educação, como os dos Centros de Línguas nas escolas estaduais dos estados 
de São Paulo Paraná, e do Distrito Federal; outros como matérias inclusas na grade ou 
extracurriculares em escolas particulares de ensino fundamental e médio. No ensino 
superior, há 8 universidades com oferta do curso de graduação em Letras-Japonês. Dentre 
estas, 7 universidades oferecem também o curso de licenciatura em Letras-Japonês, cujos 
formandos têm a possibilidade de exercerem o magistério nas diversas instituições de 
ensino fundamental e médio citadas acima. A pesquisa da FJSP em 2017, aponta um 
número expressivo de professores e alunos sem ascendência nipônica nestas instituições. 
Esta é uma possível tendência crescente, uma vez que fora constatado o aumento de 
público com este perfil entre 2009 e 2017, principalmente no ensino público, conforme 
dados das pesquisas da FJSP. Os dados das pesquisas da FJSP foram coletados por meio 
de questionários enviados por e-mail às instituições, e complementados e verificados por 
contato telefônico quando necessário, sendo compiladas pela autora deste texto. 

Palavras-chave: Pesquisa de dados. Ensino de língua japonesa. Ensino fundamental e 
médio. Ensino superior. Nikkei e não nikkei.

1  Mestre em ensino de língua japonesa pela Universidade de Tsukuba (1993). Graduação em Letras-Japonês pela USP (1984). 
Área de estudos: ensino de língua japonesa, fonética da língua japonesa. E-mail: mayumi@fjsp.org.br 
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ABSTRACT

The Japanese-language education in Brazil was implemented by Japanese immigrants 
for this country and the target was Japanese-Brazilian children (Niwa, 2004, p.168-170). 
Currently, it has institutions and students with diversified profiles (Yoshikawa, 2017, 
p.58). According to data from the research “Teaching Japanese Language - Elementary, 
Middle and Higher Education”, held by the Japan Foundation in São Paulo, among the 
types of Japanese educational institutions, we have elementary and middle schools that 
offer the course of this language as a compulsory, optional or extracurricular subject. The 
courses of these institutions have been implemented as programs of State Secretariats of 
Education, such as those of the Language Centers of the state schools of the states of São 
Paulo and Paraná, and of the Federal District; others as subjects included in the grade or 
extracurricular in private primary and secondary schools. In higher education, there are 8 
universities offering an undergraduate degree in Japanese-language. And 7 universities 
of those also offer the licentiate course in Japanese-language, whose graduated students 
have the possibility of teaching in the various institutions of primary and secondary 
education mentioned above. The FJSP survey in 2017 points out a significant number of 
teachers and students with no Japanese ancestry at these institutions (non-nikkei). This is 
a possible growing tendency verified by data from FJSP surveys, held in 2009 and in 2017, 
mainly in public education. The FJSP survey data were collected through questionnaires 
sent by e-mail to the institutions, and when necessary, complemented and verified by 
telephone contact and compiled by the author of this paper.

Keywords: Data survey. Japanese-language education. Elementary and Middle Education. 
Higher Education. Nikkei and no-nikkei.

1. INTRODUÇÃO

Ao coletarmos dados sobre o ensino de língua japonesa no Brasil em 2015, por meio da 
“Pesquisa sobre as Instituições de Língua Japonesa no Mundo” (doravante pesquisa da JF), realizada 
em âmbito mundial pela The Japan Foundation, nos deparamos com vários tipos de instituições não 
encontradas nas pesquisas realizadas até 1987. 

Constatamos ainda, por meio da pesquisa “Ensino de língua japonesa-ensino fundamental, 
médio e superior”, realizada pela Fundação Japão em São Paulo (doravante pesquisa da FJSP) em 
2009, 2014 e 2017, que há uma tendência ao aumento, tanto deste tipo de instituições quanto de 
alunos que as frequentam. Ressaltamos que na pesquisa da FJSP não foram inclusas as instituições 
que não oferecem o ensino regular, ou que não são instituições de ensino superior, como escolas de 
línguas estrangeiras que oferecem curso de japonês e escolas particulares de língua japonesa. 

As 2 pesquisas de dados acima citadas são de cunho quantitativo, realizadas por meio de 
questionários (cf. Gil, 2008, p. 121-122) com perguntas abertas para respostas sobre o número de 
professores, alunos e instituições e fechadas, de múltipla escolha, para respostas sobre o tipo de 
instituição e nível de ensino. Ainda, na pesquisa da FJSP, em 2009 e 2017, coletamos por meio de 
pergunta aberta, com resposta numérica, o número de professores e alunos de língua japonesa com 
e sem ascendência japonesa (doravante nikkeis e não nikkeis) nas escolas de ensino fundamental, 
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médio e superior. Para efeito de resposta ao questionário, foram consideradas nikkei, todas as 
pessoas que se identificaram como tal ao responsável pela coleta de dados em cada instituição, 
ou que estes conseguiram identificar como tendo ascendência nipônica por meio de nome ou 
sobrenome, incluindo as pessoas de nacionalidade japonesa. 

O objetivo deste trabalho é a análise dos dados acima citados, com o intuito de comprovarmos 
numericamente o que já constatamos observando as escolas de língua japonesa e através de 
depoimentos informais de professores e dirigentes de ensino: a tendência de surgimento de 
instituições de ensino não relacionadas à comunidade nikkei, e o aumento de professores e alunos 
não nikkeis. 

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Após finalizada a coleta de dados, os resultados foram divulgados pela internet. Para 
a realização da compilação de dados, utilizamos softwares de internet. Na interpretação dos 
resultados, quando necessário, contatamos os informantes por meio de telefone e e-mail, a fim de 
complementar as informações sobre os dados. 

Segundo os dados da pesquisa da JF em 2015, o número de instituições de ensino 
fundamental, médio e superior que oferecem o curso de japonês no Brasil representam 25,8% do 
total de instituições do país. Dados da mesma pesquisa em 1987 não captaram o número desse tipo 
de instituições. De acordo com a análise desses dados na época, quase a totalidade das instituições 
de ensino de língua japonesa era administrada por entidades ou professores nikkeis. Embora ainda 
em quantidade menor que estes, as instituições de ensino fundamental, médio e superior vêm 
apresentando um crescimento gradativo. Nos dados da pesquisa da FJSP, havia 75 instituições em 
2009, 80 em 2014, e 85 em 2017. E o número de professores passou também de 122 em 2009, para 
140 em 2017. Porém, o número de alunos nessas instituições é bem mais significativo: eles somaram 
em 2017, 11.334 alunos, em contraste com os 6.416 alunos de 2009. Conforme a pesquisa da JF em 
2015 havia 10.675 alunos estudando nessas instituições, o que à época representava 46,4% do total 
de alunos de todas as instituições do Brasil. Dentre estes, na pesquisa da FJSP de 2017, 43,4% dos 
professores e 78,7% dos alunos não são nikkeis. 

 Conforme os dados supracitados, a tendência de instituições de ensino regular que oferecem 
a língua japonesa em sua grade curricular, ou como matéria extracurricular é crescente, contrastando 
com o número decrescente de instituições de ensino de japonês relacionadas à comunidade nipônica. 
E o perfil dos alunos e professores nestas instituições, entre 2014 e 2017 modificou-se: o número, 
principalmente, de alunos não nikkeis está em ascensão, o que pode significar uma maior aceitação 
do ensino da língua japonesa pela sociedade brasileira. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Contamos com um trabalho prévio de organização destes dados, o qual fora apresentado 
no “Simpósio sobre o Ensino de Língua Japonesa da América do Sul 2017” (Yoshikawa, 2017, p. 37-
60). Com base nele, foi possível elaborar uma análise mais aprofundada dos resultados obtidos nas 
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pesquisas da FJSP sobre as instituições de ensino fundamental, médio e superior. Como visto nos 
resultados das pesquisas citadas neste trabalho, é crescente o número de instituições de ensino de 
japonês sem vínculo com entidades e professores nikkeis, o que comprova a tendência de mudança 
e diversificação cada vez maior no perfil tanto de instituições, quanto de professores e alunos de 
língua japonesa no país. Uma coleta de dados sobre professores e alunos nikkeis e não nikkeis em 
pesquisa envolvendo todas as instituições de ensino de japonês do Brasil, possivelmente contribuiria 
para constatar esta tendência com mais precisão.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL, LDB. Lei 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília, 1996. Disponível 
em: < www.planalto.gov.br > Acesso em: 20 de novembro de 2017.

BRASIL. Ministério da Educação da República Federativa do Brasil. Memorando de cooperação entre 
o Ministério da Educação da República Federativa do Brasil e a Fundação Japão sobre a promoção 
do ensino de língua japonesa no Brasil. Brasília, 2016. Disponível em: <http://isf.mec.gov.br/
images/2016/Maio/23123.000446_2016_19___MEMORANDO_DE_ENTENDIMENTO___MEC_E_
FUNDACAO_JAPAO.pdf> Acesso em:16 de outubro de 2017.

FUNDAÇÃO JAPÃO. Ensino de língua japonesa-ensino fundamental, médio e superior 2009. São 
Paulo: Fundação Japão, 2009. 

______. Ensino de língua japonesa-ensino fundamental, médio e superior 2014. São Paulo, 2014. 
Disponível em: <http://fjsp.org.br/site/wp-content/uploads/2018/01/Dados_ensino_lingua_
japonesa_2014.pdf> Acesso em: 10 de outubro de 2017.

______. Ensino de língua japonesa-ensino fundamental, médio e superior 2017. São Paulo, 2017. 
Disponível em: <http://fjsp.org.br/site/wp-content/uploads/2017/12/LIVRETO_Dados_ensino_
lingua_japonesa_v10.pdf> Acesso em: 10 de outubro de 2017.

GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6ª ed., São Paulo: Atlas, p.121-122, 
2008.

NIWA, Yoshikazu. Burajiru no Nihongo Kyoiku. Burajiru Nihon Sengo Imin no 50 nen. São Paulo, 
Burajiru-Nippon Iminsha Kyokai, p.168-170, 2004.

SILVA, Otávio de Oliveira. O Centro de estudos de Línguas (CEL) na história do ensino de língua 
japonesa nas escolas públicas paulistas. Dissertação de Mestrado (Letras) – Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2017 

THE JAPAN FOUNDATION. Kaigai no Nihongo Kyoiku no Genjo. Pesquisa sobre as Instituições de 
Língua Japonesa no Mundo 1987. Tóquio: The Japan Foundation, 1988.

______. Kaigai no Nihongo Kyoiku no Genjo. Pesquisa sobre as Instituições de Língua Japonesa no 
Mundo 2015. Tóquio: The Japan Foundation, 2017.

YOSHIKAWA, Mayumi Edna Iko. Burajiru no Nihongo Kyoiku no Genjo. Anais do Simpósio sobre 
o Ensino de Língua Japonesa da América do Sul 2017. São Paulo-SP, 25 a 27 de agosto de 2017. 
Disponível em: <http://fjsp.org.br/site/wp-content/uploads/2018/03/Pesquisa_04_versao75.pdf > 
Acesso em: 23 de março de 2018. 

SESSÃO DE COMUNICAÇÃO ORAL - RESUMOS

http://isf.mec.gov.br/images/2016/Maio/23123.000446_2016_19___MEMORANDO_DE_ENTENDIMENTO___MEC_E_FUNDACAO_JAPAO.pdf
http://isf.mec.gov.br/images/2016/Maio/23123.000446_2016_19___MEMORANDO_DE_ENTENDIMENTO___MEC_E_FUNDACAO_JAPAO.pdf
http://isf.mec.gov.br/images/2016/Maio/23123.000446_2016_19___MEMORANDO_DE_ENTENDIMENTO___MEC_E_FUNDACAO_JAPAO.pdf


12th International Congress of Japanese Studies in Brazil
25th Brazilian Meeting of University Professors of Japanese Language, Literature and Culture 

COMUNICAÇÃO ORAL –LINGUÍSTICA APLICADA E EDUCAÇÃO
ORAL COMMUNICATION – APPLIED LINGUISTICS AND EDUCATION 
29/08/2018  17h10-17h30
Sala CI 14 (2º andar) - Centro de Ensino de Línguas 
Room CI 14 (2nd floor) - Centro de Ensino de Línguas

O ENSINO DA LÍNGUA JAPONESA 
EM MANAUS-AMAZONAS:

 RELATOS DE UM PROJETO PÚBLICO EM IMPLANTAÇÃO

 Érika Akemi TOMIOKA 
 UFAM1

Alexandre Donato da SILVA 
SEDUC/AM2

 RESUMO

Este trabalho trata-se do acompanhamento de implantação do projeto de ensino de 
língua japonesa em órgão público estadual do Amazonas, através do termo de cooperação 
firmado com a Universidade Federal desse Estado. Objetivamos apresentar os principais 
pontos do projeto, caracterizar as escolas contempladas e descrever o processo de 
seleção dos alunos cursistas. A partir da análise documental e de entrevistas, pode-se 
notar resultados condizentes com o planejamento de execução, envolvendo as equipes 
responsáveis em todas as esferas.

Palavras-chave: Língua Japonesa. Ensino. Educação Pública Estadual.

 ABSTRACT

It deals with the implementation of a Japanese language teaching project in a state 
public agency in Amazonas through a cooperation agreement signed with the Federal 
University of that State. It aims to present the main points of the project, to characterize 
the contemplated schools and to describe the selection process of the students. Based on 
documentary analysis and interviews, it pointed to results consistent with the execution 
planning involving the responsible teams in both spheres.

Keywords: Japanese Language. Teaching. State Public Education.

 

1  Coordenadora do NLC/NCJ Thiago de Mello pela UFAM. erika.tomioka@seducam.pro.br.
2  CooRdenador do NLC/NCJ Thiago de Mello pela SEDUC-AM/CCTM. alexandre.donato@seduc.net.
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1. INTRODUÇÃO

 A Japan Foundation informou, em 2015, que em nível mundial, 3.665.024 estudantes se 
dedicavam ao aprendizado da língua japonesa fora do Japão. Essas aulas eram ministradas por 64.108 
professores distribuídos em 16.179 instituições de ensino. No mesmo ano, o relatório apontou para 
dados totais dos estudantes de língua japonesa no Brasil, incluindo todas as modalidades e iniciativas 
de ensino, onde 22.993 estudantes dedicavam-se ao aprendizado de língua japonesa ministrada por 
1.140 professores, em 352 instituições de ensino (JAPAN FOUNDATION, 2015). 

Ainda no Brasil, o Amazonas é o precursor no ensino bilíngue público estadual em português-
japonês, desde 2016, a partir da reinauguração da Escola Estadual de Tempo Integral Bilíngue 
Professor Djalma da Cunha Batista, em Manaus, cujo público é de 980 estudantes. Além da referida 
escola, disponibilizam cursos de japonês a Universidade Federal do Amazonas (pública/graduação, 
124 alunos), a Escola Josephina de Mello (particular/fundamental, 402 alunos), a Associação Nipo-
Brasileira da Amazônia Ocidental – NIPPAKU (particular/curso, 655 alunos), o Centro de Estudo de 
Línguas – CEL (particular/curso, 67 alunos), o projeto Idiomas sem Fronteiras – ISF (particular/curso, 
125 alunos), o Núcleo de Curso de Japonês Comunidade Terra Nova – NCJ Comunidade (pública/
curso,75 alunos), o Kumon (particular/curso, 30 alunos), a Escola Salles Nihongo Gakko (particular/
curso, 8 alunos) e a Associação Civil de Divulgação da Cultura Japonesa de Manaus-Escola Japonesa 
de Manaus (particular/curso, 15 alunos), totalizando 2.481 estudantes de língua japonesa em 
Manaus neste primeiro semestre do corrente ano (TOMIOKA, 2018).

O presente trabalho aborda a temática do ensino de língua japonesa limitando-se aos 
aspectos inerentes do projeto denominado “Núcleo de Línguas e Culturas (NLC) – Núcleo de Cursos 
de Japonês Thiago de Mello (NCJ Thiago de Mello)”, em implantação no Centro Cultural Thiago de 
Mello (CCTM), pelo órgão da Secretaria do Estado de Educação e Qualidade de Ensino do Estado do 
Amazonas (SEDUC-AM). O CCTM está localizado na zona Leste de Manaus, capital do Amazonas, e 
disponibiliza, para as primeiras turmas, o curso de língua japonesa para estudantes da rede pública 
estadual de ensino das zonas Leste e Norte da cidade.

No momento da implantação do projeto, notou-se que o maior problema se dá quanto 
o planejamento feito pelas equipes da UFAM e da SEDUC-AM. Em consequência, a presente 
pesquisa teve como objetivos apresentar os principais pontos do projeto, caracterizar as escolas 
contempladas e descrever o processo de seleção dos alunos cursistas. Trata- se de uma pesquisa 
descritiva, utilizando como metodologia a análise documental (projeto, plano de trabalho e termo 
de cooperação) e entrevistas (corpo pedagógico das escolas envolvidas).

  2. RESULTADOS E DISCUSSÕES

 Da análise documental, depreende-se que o NCL é um projeto que tem por objetivo oferecer 
introdução a idiomas e culturas estrangeiras, iniciando suas atividades pela língua japonesa, em um 
sub núcleo denominado NCJ Thiago de Mello. O projeto funcionará a partir da cooperação técnica 
firmada entre UFAM e SEDUC-AM, com validade de 5 anos, prorrogáveis, e prevê 60 horas/aulas por 
semestre, com 4 meses de duração, sendo que 12 dessas horas, serão destinadas a atividades de cunho 
cultural. As turmas iniciais, em número de 4, com 20 alunos cada, funcionarão nas dependências do 
CCTM, aos sábados, sendo duas turmas matutinas (8 às 12h) e duas vespertinas (13 às 17h). As 
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escolas envolvidas nesse processo inicial, são as estaduais Elisa Bessa Freire e Raimunda Holanda, 
cada uma contemplada com 2 turmas. O NCJ Thiago de Mello, segundo o projeto, possibilitará:  
1) a gratuidade dos curso, 2) o aumento da compreensão da sociedade multirracial e multiétnica 
brasileira e ampliação da visão de mundo, 3) a acessibilidade para a comunidade da região, 4) 
benefícios de aprender uma segunda língua e 5) empregabilidade.

Na interlocução com os professores das equipes pedagógicas das escolas, obtiveram-
se informações iniciais sobre a estrutura das mesmas. A Escola Estadual de Tempo Integral Elisa 
Bessa Freire disponibiliza aulas do Ensino Fundamental II, dos 6º ao 9º anos, alunos na faixa etária 
aproximada de 12 a 15 anos, e está localizada na zona Leste de Manaus, no Distrito Educacional 
5. Já a Escola Estadual Raimunda Holanda disponibiliza Ensino Fundamental II e Médio, incluindo 
alunos na faixa etária aproximada de 15 a 18 anos, e está localizada na zona urbana Norte, Distrito 
Educacional 6. É importante enfatizar que ambas as escolas são geograficamente próximas do CCTM 
que, por sua vez, está localizado na divisa entre as referidas zonas urbanas e Distritos Educacionais. 
Essa relação foi requisito dos planejadores visando condições de mobilidade, e ao que tange às 
exigências de frequência e assiduidade às aulas.

Sobre a seleção dos alunos, e seguindo o critério de proximidade das escolas em relação 
ao CCTM, um dos requisitos acordados é o de proximidade também dos cursistas, principalmente 
pensando a mobilidade do público de 12 a 15 anos. Por conta dessa preocupação, estabeleceu-
se que os alunos dessa faixa etária e, consequentemente, dos 6º a 9º anos, comporão as turmas 
matutinas. Em consequência, discutiu-se que essas turmas seriam formadas por alunos da E.E.T.I. 
Elisa Bessa, que não dispõe de Ensino Médio. Em decorrência, foi pensado pelos professores que as 
turmas vespertinas seriam compostas por alunos do Ensino Médio, na faixa etária aproximada dos 
15 a 18 anos, todos da E.E. Raimunda Holanda. Discutiu-se ainda a necessidade de que os alunos 
das séries iniciais de cada um dos níveis (6º ano do Fundamental II e 1ª série do Médio) tenham 
preferência, uma vez que enquanto ligados à escola terão acompanhamento do curso supervisionado 
pelos respectivos corpos pedagógicos. A respeito dos critérios individuais de seleção dos alunos, os 
professores concordaram que os discentes que apresentam: a) interesse pelo aprendizado da língua 
japonesa, b) residência próxima ao CCTM ou mobilidade irrestrita, c) o equilíbrio na relação idade/
ano ou série, d) destacados rendimentos escolares avaliados em notas e médias, e) características 
disciplinares exemplares e f) comportamento participativo e de liderança, dentre outros pormenores 
a serem implementados como critérios de desempate, serão candidatos potenciais a frequentarem 
o NLC/NCJ – Thiago de Mello. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 O projeto apresentado neste trabalho é aporte significativo para o ensino da língua japonesa 
no Amazonas. Significativo, vale ressaltar, por mais de uma característica, sendo a principal delas o 
fato de ser disponibilizado para público estudantil das zonas urbanas Leste e Norte de Manaus. Essas 
zonas figuram nas estatísticas negativas, como as de violência, por isso, há a necessidade de projetos 
educacionais que adicionem perspectivas positivas à sua população e que constituem instrumentos 
de alta relevância social. Some-se a isso o caráter pedagógico do projeto e a sua proposta cultural, 
reconhecendo a riqueza do universo da cultura japonesa e toda a gama de benefícios subjetivos à 
agregarem-se aos alunos do curso em questão.
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A HISTÓRIA DAS ESCOLAS JAPONESAS NA REGIÃO 
SUL, DO MATO GROSSO DO SUL: UMA EXPERIÊNCIA 

COM O PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA (PIBIC-
EM) NA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UFGD1

Markley Florentino de CARVALHO 
 FE/UNICAMP2

RESUMO

Esta pesquisa objetiva constituir para a memória e para a história das escolas japonesas 
no Brasil, por meio da discussão dos arquivos escolares fundamentados na documentação 
das escolas japonesas pesquisadas neste projeto, localizadas no sul de Mato Grosso 
do Sul: Dourados, Fátima do Sul, Caarapó, Ivinhema, Nova Andradina e Maracaju. Esta 
discussão acerca do arquivo está aliada a um referencial teórico voltado para a História, 
História da Educação e Arquivologia, entre outros. Neste contexto, o Programa de Iniciação 
Científica no Ensino Médio em escolas públicas brasileiras está inserido na Universidade, 
por meio da participação em atividades de pesquisas científicas e tecnológicas, sob 
orientação de professores e técnicos administrativos da Universidade Federal da Grande 
Dourados (UFGD), com a finalidade da integração da educação científica. Os resultados e 
discussões representam o estímulo à socialização, a importância da preservação histórica, 
e documental da comunidade escolar étnica-japonesa. 

Palavras-chave: Iniciação Científica PIBIC-EM. Laboratório LADHEME FAED/UFGD. Escolas 
Japonesas.

ABSTRACT

This research aims to constitute for the memory and history of Japanese schools, through 
the discussion about the school archives based on the documentation of the Japanese 
schools researched in this project, located in the south of Mato Grosso do Sul: Dourados, 

1  Programa de Iniciação Científica no Ensino Médio (PIBIC-EM). A pesquisa conta com a bolsista do segundo ano do Ensino 
Médio: Laís Niz do Reis. Email: lsniz@gmail.com. A pesquisa está em andamento no Laboratório LADHEME-FAED/UFGD, por meio das 
atividades no Grupo de Pesquisa da História da Educação, Memória e Sociedade GEPHEMES/UFGD. 
2  Doutoranda do Programa de Pós-graduação da Faculdade de Educação da Unicamp – FE/UNICAMP. Email: markleyflorenti@
gmail.com
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Fatima do Sul, Caarapó, Ivinhema , Nova Andradina and Maracaju. This discussion about 
the archive is allied to a theoretical reference oriented to History, History of Education 
and Archival, among others. In this context, the Program of Scientific Initiation in High 
School of the Brazilian public school is inserted in the University, through its participation 
in activities of scientific and technological research, with orientation of professors and 
administrative technicians of the Federal University of Grande Dourados (UFGD), with 
the purpose of integrating scientific education. The results and discussions represent the 
stimulus to socialization about the importance of historical and documentary preservation 
for the ethnic-Japanese school community.

Keywords: Research projects PIBIC-EM. Laboratory LADHEME FAED/UFGD. Japanese 
Schools.

1.INTRODUÇÃO

No projeto científico ‘História das Escolas Japonesas na região sul do Mato Grosso do Sul: 
Espaços das Memórias das Práticas de Professores’ estão inseridos os bolsistas da rede pública do 
Ensino Médio da Escola Estadual Floriano Viegas Machado, que fazem parte do bairro Ouro Verde de 
Dourados, Mato Grosso do Sul. Por meio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 
para o Ensino Médio (PIBIC-EM), como ação de fortalecimento do processo de disseminação das 
informações e conhecimentos científicos e tecnológicos básicos, promovida  pelo Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (CNPq – Brasil) integra-se os estudantes das escolas 
públicas às universidades brasileiras por meio da educação científica. 

Neste ensejo, é, por meio da pesquisa em História da Educação contribuir para a história 
da escola japonesa, por meio da discussão baseada na experiência dos arquivos escolares 
fundamentados na documentação das escolas pesquisadas, no sul de Mato Grosso do Sul: Kiyoei, 
Fátima do Sul, Caarapó, Ivinhema, Naviraí, Glória de Dourados, Nova Andradina e Maracaju. 

1.1 OBJETIVOS

Na pesquisa objetivamos constituir a memória e a história das escolas japonesas pesquisadas 
no projeto; fortalecer a discussão baseada na experiência e na importância dos arquivos escolares 
para a educação científica na universidade e na educação básica, divulgando a experiência educacional 
japonesa no sul de Mato Grosso do Sul (Kiyoei, Fátima do Sul, Caarapó, Ivinhema, Naviraí, Glória de 
Dourados, Nova Andradina e Maracaju).

1.2 MATERIAL E MÉTODOS

A metodologia se baseia na coleta de dados, por meio de registros de observação/participante 
em campo, da análise de documentos e de fotografias que contribuem na investigação histórica das 
escolas japonesas. 

A respeito de processos culturais, Souza (2006) afirma que “a convivência do migrante com 
os “da terra” é exercida em via de mão dupla, na qual o movimento de desenraizar e enraizar é 
constante, variando de acordo com muitas situações específicas” (p.1). 

Sob esse olhar, podemos entender que o recorte temporal diz respeito a momentos 
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significativos da história das escolas japonesas pesquisadas e especificamos a década de 1970, pois 
ao pensar na realidade das escolas mantidas pela Associação Cultural Nipo-Brasileira do Estado 
do Mato Grosso do Sul fundada em 1952, verificamos que a Escola Modelo de Língua Japonesa, 
iniciou as atividades pedagógicas em 1975, tornando-se a escola responsável pela manutenção 
dos professores e das atividades pedagógicas nas casas-escolas da região rural dos municípios no 
entorno de Dourados-MS.

O estudo desta comunidade escolar abrange a Educação Infantil, porque as suas escolas atuam 
com os jardins I, II, III e a pré-escola. Os conteúdos dos cursos disponibilizados são, praticamente, 
ensinar as crianças a ter interatividade com a família e com a sociedade (saudações), músicas, danças 
típicas, jogos, brincadeiras, contações de histórias, treinamento da comunicação, audição, visão da 
criança, estudo da língua japonesa, e alfabetização em Português na fase da Pré-escola. 

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Para a constituição de uma história da educação dos migrantes japoneses, inseridos na região 
sul de Mato Grosso do Sul, mais especificamente na região da Grande Dourados, o núcleo dessa 
investigação é a escola na comunidade japonesa. Para os pioneiros da geração de nipo-brasileiros a 
escola étnica se fundamenta na “reprodução na sociedade de acolhimento” (PEREIRA & IMAGAWA, 
2006, p. 54). 

Para o aprofundamento dos estudos bibliográficos, foram realizadas as pesquisas em obras 
dos autores da área educação e migração japonesa, os quais destacamos: SAKURAI (1998, 2002, 
2012), INAGAKI (2002, 2008), DEMARTINI (1999, 2000, 2004), NISHIMOTO (2011, 2014), MACHADO 
(2011), KUBOTA (2008, 2009), ODA (2011), IZUMI (2010), FREITAS (2002), VIDAL (2001, 2005), 
CAMPOS (2010), FINCO (2003), PEREIRA (2012), entre outros.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Da produção científica resultante, reiteramos o impacto de contribuir para a importância 
das instituições escolares japonesas, com base nos referenciais aqui propostos, com o fim de 
alguns benefícios concretos que já podem ser apontados, tais como: a constituição da memória 
educacional japonesa, por meio da produção de teses, dissertações, monografias, artigos para 
periódicos, capítulos de livros, trabalhos em eventos; a contribuição para a rede de pesquisadores 
no Estado de Mato Grosso do Sul e no Brasil, que se sintam motivados a pesquisar em obras da 
literatura sobre instituições escolares; o intercâmbio cultural com órgãos públicos, universidades, 
instituições e cursos que pesquisam e/ou que tenham interesse pertinentes à temática das escolas 
étnicas japonesas.
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PROJETO “LICENCIAR-JAPONÊS” – PORTA DE 
ENTRADA NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR

Satomi Oishi AZUMA 
 UFPR1

RESUMO

Este trabalho visa apresentar o projeto “Licenciar-Japonês” nos últimos sete anos e 
analisar o impacto na formação dos alunos participantes, assim como fazer uma reflexão 
acerca da trajetória percorrida. O projeto tem orientado em torno de seis bolsistas e/ou 
voluntários que durante o segundo semestre vão semanalmente às escolas municipais 
conveniadas para apresentar a língua e a cultura japonesa. Nos últimos dois anos, o 
projeto tem atendido mais de 100 alunos das escolas municipais por semestre, e tem 
ajudado na formação dos professores de língua japonesa. 

Palavras-chave: projeto. formação. Professor. língua. cultura. 

ABSTRACT

This work aims to present the Licenciar-Japonês project in the last six years and to analyze 
the impact on the training of the students participating in it, as well as to reflect on the 
trajectory covered. The project has guided around six scholars and / or volunteers who 
during the second semester go weekly to the municipal schools agreed with UFPR to 
present the Japanese language and culture. In the last two years, the project has attended 
more than 100 students from municipal schools per semester and has assisted in teacher’s 
training for our students. 

Keywords: project. training. Professor. language. culture. 

1. INTRODUÇÃO

O projeto “Licenciar–Japonês” está vinculado ao Programa LICENCIAR que congrega diversos 
projetos de inúmeros cursos de licenciatura da UFPR, e tem como objetivo principal apoiar o 

1  Mestre em linguística. Área de atuação: língua japonesa, ensino e aprendizagem, pragmática. satomiazuma@gmail.com.
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desenvolvimento de projetos voltados à melhoria da qualidade de ensino das licenciaturas. Para 
atingir os objetivos propostos, o Programa LICENCIAR oferece bolsas aos licenciandos, orienta os 
coordenadores e organiza e promove eventos para discutir e socializar os conhecimentos gerados 
pelos participantes. O Curso de Letras - Japonês começou a participar deste programa a partir de 
2011, dois anos depois da sua implantação na UFPR. 

Este trabalho tem como objetivo principal apresentar o projeto “Licenciar-Japonês” nos 
últimos seis anos e analisar o impacto na formação dos alunos participantes, assim como fazer uma 
reflexão acerca da trajetória percorrida. Para alcançar as metas, o projeto se baseia em Almeida 
Filho (2013, p. 29) que cita que todos os professores de Línguas Estrangeiras constroem um ensino 
(um processo de ensinar) com pelo menos quatro dimensões sendo elas:

(1) o planejamento das unidades de um curso;

(2) a produção de materiais de ensino ou seleção deles;

(3) as experiências na, com e sobre a língua-alvo realizadas com os alunos        principalmente dentro 
mas também fora da sala de aula;

(4) A avaliação de rendimento dos alunos mas também a própria auto avaliação, a avaliação do 
professor e a avaliação dos alunos e/ou externa do trabalho do professor. (ALMEIDA FILHO, 2013, p.30)

Os alunos que participam do projeto são orientados, desde o primeiro momento, a se 
basearaem nessas quatro dimensões. 

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Os bolsistas são selecionados por meio de edital realizado no início do mês de abril, no 
entanto, como é permitida a permanência de dois anos no projeto, geralmente há uma reposição 
de dois alunos-bolsistas todos os anos. Devido à dificuldade financeira que as universidades federais 
enfrentam atualmente, o Programa LICENCIAR só tem oferecido, no máximo, três bolsas para cada 
projeto, por isso nestes últimos anos o projeto “Licenciar-Japonês” tem trabalhado com alunos-
voluntários. 

O projeto “Licenciar-Japonês” vem sido desenvolvido em diversas escolas municipais 
conveniadas. Nos quatro primeiros anos, ele atuou em cinco escolas municipais ministrando aulas 
de língua e cultura japonesa para crianças do sexto ao nono ano. Baseando-se em Almeida Filho 
(2013), no início do ano, os bolsistas e voluntários participantes do projeto aprendem a fazer o 
planejamento do curso, a escrever o plano de aula além de participar das rodas de leitura de assuntos 
pertinentes à sala de aula com discussão em grupo. De 2011 a 2014, o “Licenciar-Japonês” atendia 
alunos do sexto a nono ano, por isso, o planejamento deste curso e a sua metodologia foram sendo 
construídas. No entanto, em 2014, o “Licenciar-Japonês” foi solicitado pela Escola Municipal Coronel 
Durival Brito para que atendesse as crianças menores, entre 5 e 8 anos, da Escola Integral, sendo que 
alguns deles ainda não eram alfabetizados em português, houve nesse momento a necessidade de 
fazer um novo planejamento do curso e montar uma metodologia totalmente diversa daquela que 
já estava sendo desenvolvida. Depois da discussão em grupo, optou-se por utilizar as músicas, os 
jogos e não ensinar a escrever o hiragana, mas apenas aprender a identificá-los. Foi nesta turma de 
crianças menores que o kamishibai (teatro de papel) foi introduzido como material de apoio, tendo 
muita aceitação.  
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Além desta turma, em 2017, o projeto atendeu também três turmas de quarto ano, cada 
qual com 35 alunos, de outra escola municipal de ensino integral. Tendo  as turmas muitos alunos, 
contrariando nossa regra de aceitar no máximo 20 alunos por turma, formaram-se duplas para 
atendê-las. No ano de 2017, o projeto contou com quatro bolsistas e dois voluntários e atendeu 
140 crianças, sendo 20 crianças menores de oito anos, 105 do quarto ano, 15 do sexto ao oitavo 
ano. Como o público que o projeto tem atendido é variado, o planejamento de curso, muitas vezes, 
precisou ser revisto de acordo com os perfis dos alunos. Em 2017, para atender a maior número de 
alunos do 4º ano, foi priorizado o ensino da cultura japonesa e construído um programa baseado em 
workshops sobre as escolas japonesas, com suas atividades, seus hábitos e costumes e a partir daí 
ensinar palavras e expressões relacionadas. 

Baseando em Teixeira (1995, p.23), que cita o lúdico como metodologia de ensino, ressalta 
que dois elementos caracterizam essa metodologia: o prazer e o esforço espontâneo. Seguindo esse 
pressuposto, foram desenvolvidos materiais didáticos apropriados conforme a idade, como os jogos 
de tabuleiros com os silabários, jogos de memória com os silabário e/ou palavras japonesas, bingo 
de palavras, entre outros. Os jogos, justamente por conter as características citadas acima, têm 
despertado nos alunos das escolas municipais maior interesse em aprender tanto os silabários, como 
as palavras e as expressões devido à cobrança do conhecimento para poder avançar, por exemplo, 
no jogo de tabuleiro.  Este trabalho de projetar, elaborar e avaliar o material didático fez deste 
projeto um excelente campo de atuação/vivência para os alunos da licenciatura em Letras-Japonês.  

Apesar de nos workshops ser priorizado o aspecto cultural, o terceiro item de que fala 
Almeida Filho (2013) foi trabalhado nas diversas formas para melhor fixação da língua alvo. Para 
tanto, os materiais desenvolvidos dentro do projeto serviram para realizar interações e trabalhar a 
língua dentro e fora da sala de aula. 

Quanto à avaliação, a quarta dimensão que Almeida Filho (2013) cita, os alunos das escolas 
municipais são desafiados todas as aulas por meio de exercícios de fixação e/ou de jogos, mas, por 
ser um projeto, não se tem o nível de exigência de um curso formal.  Já os bolsistas e voluntários 
fazem a auto avaliação de desempenho por meio do relatório e recebem o feedback dos professores 
e dos colegas na reunião seguinte à aula. O projeto também tem buscado ampliar e articular as 
ações que permitem dar continuidade à formação dos futuros profissionais de Letras, e promover a 
interação cada vez maior com os alunos das escolas municipais.

No ensino, o projeto busca alternativas metodológicas para melhorar a formação do aluno de 
Licenciatura em Letras, ao apresentar um espaço de reflexão e inovação didática para os estudantes, 
aprimorando sua formação docente, aplicando as teorias e os conceitos de disciplinas da Educação 
como Metodologia de Ensino e Prática de Ensino na vivência efetiva da docência. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O “Licenciar-Japonês” tem contribuído na formação de professores nestes últimos sete anos 
proporcionando aos professores voluntários e bolsistas, participantes deste projeto, desenvolver 
um planejamento de curso, elaborar planos de aulas, assim como preparar materiais didáticos 
apropriados e adequado à faixa etária que varia de 6 a 15 anos. Desta forma, eles se sentem 
mais preparados para exercer a licenciatura. Dos 20 alunos que passaram pelo projeto, 8 alunos 
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se formaram e dentre eles 6 estão trabalhando como professores de língua japonesa nas diversas 
escolas de língua japonesa de Curitiba. 

Os demais estão participando em outros projetos da UFPR que atendem a outro público, 
principalmente os universitários ou adultos, como o projeto “Idiomas sem Fronteiras - Japonês”, 
CELIN – Centro de Línguas e Interculturalidade e “Japonês para fins acadêmicos”. 

Apesar da diminuição das bolsas, o “Licenciar-Japonês” dará prosseguimento a este trabalho 
de formação de professores, pois é por meio dele, que o aluno de Letras-Japonês tem a sua primeira 
experiência em sala de aula com a orientação dos professores do projeto e também do professor 
regente da escola municipal que nos tem auxiliado muito nessa tarefa.   
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RESUMO

Diversos autores defendem que as crenças dos envolvidos no processo de ensino-
aprendizagem de uma língua cria uma espécie de “cultura do aprender”, que norteia 
uma série de decisões tomadas em sala de aula e fora dela e, em última instância, tem 
um papel decisivo no sucesso do processo de aprendizagem. Há um consenso de que 
compreender essas crenças e trazê-las à consciência é de suma importância em uma 
reflexão autocrítica, que levaria professores a conseguirem melhores resultados em sala. 
O objetivo deste trabalho é apresentar os resultados iniciais de uma pesquisa etnográfica 
sendo realizada em Curitiba entre professores e coordenadores pedagógicos de institutos 
de língua japonesa, como foco na apreensão das suas crenças a respeito: do uso de 
material didático, motivação dos alunos, perfil desejável de professores e dificuldade de 
se ensinar a língua japonesa. Os resultados obtidos até agora revelam crenças bastante 
otimistas em consonância com as visões mais atuais sobre ensino de língua: há pouca 
ênfase em aspectos gramaticais da língua, privilegiando os aspectos comunicativos e 
sociodiscursivos; com a devida preparação materiais autênticos de japonês poderiam ser 
usados sem maiores problemas; o grande motivador para o interesse pela língua japonesa 
seria a cultura pop do Japão; as desistências se dariam devido a fatores como o financeiro 
ou a falta de tempo; os professores precisam, mais do que conhecimento linguístico, 
de habilidades interpessoais e capacidade de apresentação clara de conteúdo; a língua 
japonesa não seria particularmente difícil de se ensinar quando comparado a outras 
línguas. Um destaque interessante é o consenso também de que os ensino de kanjis seria 
o maior dificultador no aprendizado de língua japonesa, quando comparada com outras 
línguas. Futuramente, faz-se necessário confrontar esse discurso com a prática, através 
dos próximos passos de nossa pesquisa (entrevistas semiestruturadas e observações in-
loco).
Palavras-chave: Crenças sobre Ensino de Línguas. Crenças sobre Materiais Didáticos. 
Ensino de Língua Japonesa.

1  Mestre em Letras, atua na área de ensino de língua japonesa e formação de professores de língua japonesa, flaviormedina@
gmail.com
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ABSTRACT

Various authors argue that the beliefs concerning the process of teaching and learning a 
foreign language creates a “culture of learning” which guides a series of decisions taken 
in the classroom and, ultimately, has a critical role in the outcome of this learning process. 
There is a consensus that, in order to develop a critical reflection that leads teachers 
to achieve better results in class, it is of critical importance to understand those beliefs 
and raise the awareness around them. The objective of this work, then, to present the 
initial results of an ethnographic survey being performed among teachers and pedagogic 
coordinators of language institutes of Curitiba. It has several foci, all pertaining beliefs: 
about the use of teaching materials, about students’ motivation, about the ideal profile 
of teachers, and about the difficulty of teaching Japanese. The results obtained so far 
are very optimistic and indicate great consonance with more modern views on language 
teaching: little emphasis on teaching structural aspects of the language, preferring the 
development of communicative and sociodiscursive abilities; authentic materials could be 
used in Japanese teaching with appropriate planning; Japanese pop culture is the biggest 
responsible of attracting new students, and the main reason for them to quit would be 
related to aspects such as financial or time constraints; the main qualities for teachers 
are not related to language abilities, but to interpersonal abilities and the capacity of 
explaining things clearly; the Japanese language is not particularly harder to teach or 
learn when compared to other languages. An interesting highlight is that the only aspect 
particular to the Japanese language that presents a difficulty would be kanjis. Our next 
goal is to further this research with semi-structured interviews and in-loco observations to 
confront discourse with practice.

Keywords: Beliefs on Language Teaching. Beliefs on Teaching Materials. Japanese 
Language Teaching.

1. INTRODUÇÃO: O PAPEL DAS CRENÇAS NO ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA

Um dos primeiros autores a tratar do termo “crença” aplicado ao ensino de línguas estrangeiras 
no Brasil foi Almeida Filho (por exemplo, ALMEIDA FILHO, 1993). Ele utiliza a definição da “cultura do 
aprender”, que envolveria as intuições dos alunos, incluindo aí suas crenças e pontos de vista sobre 
o processo de se aprender uma língua. O autor defende a importância de se compreender e de se 
conscientizar da sua própria “cultura de aprender” (assim como a de seus alunos) para se reduzir 
atritos e discrepâncias entre as expectativas dos envolvidos e o método utilizado em sala, fatores 
que podem facilmente dificultar ou até mesmo impossibilitar o aprendizado de línguas.

Barcelos (BARCELOS, 2001; BARCELOS, 2004) defende que as crenças estão intimamente 
relacionadas a como as experiências em sala de aula são construídas durante o aprendizado de 
uma língua. Para essa autora, as crenças seriam socialmente construídas, em uma interação do 
indivíduo com seu ambiente, com seu contexto, com sua história, e sua capacidade de percebê-los 
e interpretá-los.

De forma semelhante, podemos citar PADILHA & SELVERO (2013):
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A partir das primeiras situações que o indivíduo tem contato com o processo de ensino/aprendizagem 
de línguas, as crenças começam a ser construídas. Entende-se que podem ser definidas como 
compostas por componentes afetivos, cognitivos, interativos e comportamentais que exercem uma 
constante influência no que o aprendiz sente, sabe e faz.

No que diz respeito especificamente ao papel das crenças dos professores, podemos citar 
Vieira-Abrahão (2005), que defende que os professores sofrem imensa influência de suas crenças, 
resultados de suas experiências pessoais quando eram eles mesmo aprendizes de língua – ou seja, 
sua tendência acabaria por ser a de repetir, de uma forma ou outra, aquilo que tiveram quando eles 
mesmos aprenderam o idioma.

Nesse sentido, seria natural pensar em um ciclo de aprendizado e de ensino de língua 
onde um aluno aprende através de um certo método e então, ao se tornar professor de língua, 
conscientemente ou não, replica esse modelo a seus alunos, que então poderiam vir a repetir o 
ciclo no futuro. Nesse panorama, o fato de se falar academicamente ou comercialmente em novos 
modelos de ensino poderiam não ser suficientes para de fato mudar as crenças, e consequentes 
práticas e escolhas desses professores.

Assim, há um grande consenso (vide, por exemplo, ALMEDIA FILHO, 1993; WOODS, 2003; e 
GARBUIO, 2006) sobre a vital importância de se compreender quais são as crenças de professores 
envolvidos no ensino de línguas estrangeiras, para se ter uma melhor percepção de vários fenômenos 
envolvidos nesse processo.

Baseando-nos nas perspectivas supracitadas, nosso objetivo nesta pesquisa tornou-
se verificar se a nossa própria percepção, como formador de futuros professores de japonês, se 
modifica ou não, em especial no que tange: em compreender as escolhas de materiais e as práticas 
dentro de sala de aula dos professores; entender como os professores percebem as motivações 
dos alunos quanto ao aprendizado de língua japonesa; apreender se os professores usam uma 
“dificuldade percebida” de ensinar e aprender japonês como “bode-espiatório” para se manterem 
fiéis a modelos (antigos) de ensino de língua.

3. PESQUISA ETNOGRÁFICA

Pretendemos desenvolver uma extensa pesquisa etnográfica em Curitiba sobre crenças não 
só de professores de língua japonesa, como também por coordenadores pedagógicos do curso, 
também responsáveis pela chamada “cultura de ensino” da escola (ALMEIDA FILHO, 2013). A 
pesquisa tem por foco institutos de língua, que compreendem a maior parte do ensino de língua 
japonesa na cidade.

O primeiro momento dessa pesquisa se dará através do preenchimento de fichas de 
pesquisa, que pretendem fazer uma avaliação inicial das diversas crenças dos professores e dos 
coordenadores. Em um segundo momento, realizaremos entrevistas orais semiestruturadas para, 
enfim, em um terceiro momento, realizar observações in-loco, no intuito de confrontar o discurso 
com prática.

Atualmente, estamos no momento inicial do primeiro momento da pesquisa, tendo enviado 
os formulários de pesquisa no início de março de 2018 às escolas. Assim, este resumo conta 
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com resultados, ainda, bastante limitados (uma coordenadora de curso e três professores), mas 
acreditamos que até a data de apresentação no evento, haverão mais respostas para análise.

As crenças que o formulário pretendem avaliar envolvem: “material didático” (o que é 
importante em um material didático? Conhecem ou usam materiais autênticos?); “motivação dos 
alunos” (que fatores fariam alunos buscarem o aprendizado de língua japonesa? O que manteria seu 
interesse e motivação pelo curso? Quais os principais fatores de evasão?); “perfil de professores” 
(quais qualidades ou habilidades são mais relevantes?); “dificuldade do aprendizado japonês” (ela é 
mais difícil de aprender ou ensinar do que outras línguas? Materiais autênticos de japonês são mais 
difíceis de usar? A dificuldade do japonês ocasiona maior evasão que de outras línguas?).

4.  RESPOSTAS OBTIDAS E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tanto a coordenadora de curso quanto os professores (todos do mesmo instituto de línguas) 
tiveram um discurso bastante coeso sobre todos os aspectos propostos. Por questões de espaço, 
abordaremos aqui as tendências gerais apenas.

Em termos de “crenças sobre materiais”, destacamos: a abundância de exemplos, a presença 
de amostras autênticas na língua alvo, exercícios não repetitivos, visualmente atraentes e modernos. 
Há também um consenso na importância do uso de materiais autênticos, na possibilidade de 
utilizá-los em língua japonesa com a devida preparação, mas também de que atualmente eles são 
subutilizados (visão dos professores), e que os kanjis são os maiores empecilhos em seu emprego 
na sala de aula.

Em termos de “crenças sobre motivação”, todos concordaram que a cultura pop japonesa é o 
grande motivador para o aprendizado da língua. A coordenadora elenca também a cultura tradicional 
japonesa, e busca por oportunidades acadêmicas com igual importância. Quanto à evasão, questões 
para além do curso, como dificuldades financeiras ou indisponibilidade de tempo, são apontadas 
como as principais causas de desistência. No entanto, a dificuldade de se aprender kanjis e a falta de 
comprometimento em se estudar a língua aparecem também como fatores importantes.

Em termos de “perfil de professores”, houve pouca ênfase sobre o domínio linguístico, em 
detrimento à capacidade de transmitir conteúdos e relacionamento com os alunos, como mais 
importantes.

Finalmente, no quesito “dificuldade da língua japonesa”, também há o consenso, de que, 
tanto no sentido de que a língua japonesa não seria particularmente difícil de se aprender ou ensinar, 
mas que exigiria um maior  comprometimento do aluno, e preparação do professor, quanto a que o 
único fator diferencial de real dificuldade seriam os kanjis.

Assim, ao menos nos discursos apreendidos pelas respostas obtidas até aqui, não se vê 
qualquer ênfase em aspectos gramatico-estruturais. Muito pelo contrário, há um grande foco nos 
aspectos socioculturais, em um processo de ensino-aprendizagem que vá muito além do ensino de 
gramática. 

O tom é bastante otimista. Há consenso que é possível ensinar japonês como se ensina 
línguas mais “main stream” (inglês ou espanhol), utilizando inclusive materiais autênticos e 
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realizando discussões de cunho cultural e identitário. O único “senão” recai sobre o ensino de kanjis. 
Professores são vistos como orientadores e não como detentores do saber. Alunos não desistem 
devido à dificuldade do japonês, ou pelo método utilizado, mas sim por razões que lhes fogem ao 
controle (financeiras ou de tempo).

Como mencionado anteriormente, acreditamos que até a data do congresso será possível 
confrontar essas percepções com aquelas oriundas de outros institutos de idiomas.

Ainda mais futuramente, seria importante confrontar os discursos emitidos com aquilo 
observado no segundo e terceiro momento da pesquisa – entrevistas e observação –, para poder 
avaliar até onde o discurso e a prática coincidem.
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A RELAÇÃO ENTRE AS CRENÇAS DE ALUNOS SOBRE 
APRENDER A LÍNGUA JAPONESA E O LIVRO DIDÁTICO 

EM USO, NO SEU CONTEXTO DE APRENDIZAGEM

Monica FERNANDES
Universidade Estadual Paulista1

RESUMO

O objetivo deste artigo é apresentar os resultados de uma pesquisa exploratória sobre as 
crenças dos alunos de um curso livre de língua japonesa sobre aprendizagem, bem como 
relacioná-las com a abordagem de ensino subjacente ao livro didático em uso, a fim de 
identificar possíveis desacordos que possam comprometer o processo de aprendizagem. 
Trata-se de uma pesquisa exploratória com abordagem qualitativa-interpretativista. 
O instrumento de pesquisa utilizado foi o questionário BALLI (Beliefs About Language 
Learning Inventory), em formato de Likert-scale, acrescido de mais duas partes com 
perguntas abertas e fechadas. Os dados foram analisados de acordo com sua natureza, 
sendo análise interpretativa das respostas escritas e análise estatística das avaliações da 
escala. Os resultados indicaram haver um afinamento entre as crenças  dos aprendizes 
sobre aprendizagem e a abordagem de ensino do livro didático. No entanto, uma pequena 
parcela dos participantes revelou pontos de conflito entre suas concepções e a abordagem 
do livro didático.   

Palavras-chaves: Crenças, material didático, língua japonesa.

ABSTRACT

The objective of this article is to present the results of an exploratory research on beliefs 
about student learning of a Japanese language free course, as well as to relate them to the 
teaching approach underlying the textbook in use, to identify possible disagreements that 
can compromise the learning process. This is an exploratory research with a qualitative-
interpretative approach. The research tool used was the BALLI questionnaire (Beliefs About 
Language Learning Inventory), in Likert-scale format, plus two other parts with open and 
closed questions. The data were analyzed according to their nature, being interpretative 

1  Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos do IBILCE/Unesp na área de Linguística Aplicada, linha 
de pesquisa em Ensino e Aprendizagem de Línguas. monicaajf@yahoo.com.br  
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analysis of the written answers and statistical analysis of the scale evaluations. The results 
indicated that there is a thinning between the learners’ beliefs about learning and the 
teaching approach of the textbook. However, a small number of participants revealed 
points of conflict between their conceptions and the textbook approach.

Keywords: Beliefs, didactic material, Japanese language.

1. INTRODUÇÃO

O objetivo deste trabalho é investigar as crenças sobre a aprendizagem de língua, de  alunos 
de um curso livre de língua japonesa e relacioná-las com a abordagem de ensino subjacente ao 
LD em uso, a fim de identificar possíveis discrepâncias entre as convicções de ambos que possam 
comprometer o processo de aprendizagem. Dessa forma, a partir dos resultados deste estudo, 
pretende-se reavaliar a validade e adequabilidade do livro em uso, bem como articular possíveis 
mudanças (na forma de uso, acréscimos e supressões) que possam garantir uma harmonia entre 
a abordagem orientadora subjacente ao MD, consequentemente também ao processo todo, e as 
expectativas, anseios e necessidades dos aprendizes.

O material didático em questão é o Marugoto – Nihon no Kotoba to Bunka, que foi elaborado de 
acordo com os princípios propostos pelo JF Standard for Japanese Language Education (JF Standard), 
documento lançado em 2010 pela Japan Foundation (JF) com o objetivo de ser uma ferramenta para 
o ensino, aprendizagem e avaliação da língua japonesa.  O conceito de crenças há muito tempo é 
explorado em outras áreas do saber, como a antropologia, sociologia, psicologia, filosofia e educação. 
No entanto, de acordo com Barcelos (2004, p.129), na LA não há um entendimento único desse 
conceito, haja vista que “existem vários termos e definições, e essa é uma das razões que torna esse 
um conceito difícil de se investigar [...] essa profusão de termos mostra, mais uma vez, a importância 
do conceito”. 

Adotamos neste trabalho a definição do conceito de crença proposto por Barcelos (2006), 
a qual reflete um ponto de vista mais atual de crenças, que são vistas como: dinâmicas (visão 
sociocultural), emergentes; socialmente construídas e situadas contextualmente, uma vez que, nessa 
perspectiva mais recente, entende-se que as crenças são modificadas, desenvolvidas e ressignificadas 
a partir das interações e mudanças de experiências, de maneira que “incorporam as perspectivas 
sociais, pois nascem no contexto da interação e na relação com os grupos sociais” (BARCELOS, 2007, 
p.114); experenciais; mediadas,  pois são compreendidas como instrumentos de mediação que 
ordenam a aprendizagem e a solução de problemas (ALANEN, 2003; DUFVA, 2003 apud BARCELOS, 
2007, p.114)2; paradoxais e contraditórias, porque são individuais e sociais, uniformes e diversas ao 
mesmo tempo  (BARCELOS; KALAJA, 2003, p. 233); relacionadas à ação de uma maneira indireta 
e complexa; e, por fim, não tão facilmente distintas do conhecimento, como afirma Woods (2003, 
p.226 apud BARCELOS, 2007, p.115)3, “as crenças não se separam facilmente de outros aspectos 
como conhecimento, motivação e estratégias de aprendizagem”.

2  ALANEN, R. A sociocultural approach to young language learners’ beliefs about language learning. In: KALAJA; P; BARCELOS, 
A. M. F. (Ed.). Beliefs about SLA: new research approaches. Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2003. p. 55-86.
3  WOODS, D. The social construction of beliefs in the language classroom. In: KALAJA; P; BARCELOS. A. M. F. (Ed.). 
Beliefs about SLA: New Research Approaches. Dordrecht: Kluwer, 2003. p. 201-229.
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De acordo com Barcelos (2007, p.111), as investigações sobre crenças são relevantes 
porque podem explicar um comportamento ou ação dos aprendizes da língua, seja relacionado 
às estratégias adotadas ou associada a níveis de ansiedade ao aprender uma língua estrangeira; 
permitem compreender as opções didático-metodológicas adotadas pelo professor; podem 
amenizar ou prevenir possíveis conflitos entre aprendiz e professor decorrentes da diferença de 
crenças; proporcionam subsídio teórico para a formação de professores (BARCELOS, 2007, p.111).

Quanto à metodologia, consideramos mais apropriada uma pesquisa com abordagem 
qualitativa e de natureza interpretativista. De acordo com Bortoni-Ricardo (2008, p.34), “a pesquisa 
qualitativa procura entender, interpretar fenômenos sociais inseridos em um contexto”. Esse 
delineamento metodológico se mostrou mais adequado aos nossos propósitos, uma vez que esse 
tipo de pesquisa busca transparecer as convicções subjetivas, entender a relação entre os significados 
atribuídos pelo sujeito e as características do contexto onde esse está inserido. 

No caso de pesquisas sobre crenças na área da Linguística Aplicada, de acordo com Barcelos 
(2001, p.75), os tipos de metodologias adotadas em estudos já realizados se dividem em três 
abordagens: normativa, metacognitiva e contextual. 

Para este estudo adotamos uma abordagem normativa. Nessa linha encontramos estudos 
descritivos e classificatórios dos tipos de crenças que o aprendiz apresenta, vistas como opiniões 
acerca da aprendizagem de línguas normalmente levantadas por questionários no formato Likert-
scale. Esses estudos consideram “as crenças como indicadores dos comportamentos futuros dos 
alunos como bons aprendizes ou como aprendizes autônomos” (BARCELOS, 2001, p.76). 

O contexto do estudo é um curso de língua japonesa de uma Associação Cultural Nipo-
Brasileira localizada na região do ABC Paulista. A escola foi aberta há dois anos e meio e no momento 
tem turmas apenas nos níveis A1 e A2, divididas por faixa etária e nível de conhecimento de japonês. 

O instrumento de coleta de dados utilizado foi o questionário BALLI - Beliefs About Language 
Learning Inventory, desenvolvido por Horwitz em 1985, com pequenas adaptações. Trata-se de um 
questionário em formato Likert-scale com 34 afirmações sobre ensino-aprendizagem de línguas para 
serem avaliadas pelos alunos de acordo com a seguinte escala: 1 - concordo enfaticamente (CE); 2 – 
concordo (C); 3 - Não concordo nem discordo (NCND); 4 – discordo (D); 5 – discordo enfaticamente 
(DE). 

O questionário foi elaborado em versão digital, com o uso da plataforma de pesquisas Survey 
Monkey. A versão final do questionário foi enviada, via e-mail, para 34 alunos e era composto por 
três partes: a primeira com perguntas (abertas e fechadas) sobre o perfil e histórico de estudo, a 
segunda com o BALLI; e a terceira com perguntas abertas sobre o LD.   Recebemos as respostas de 
22 participantes. 

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Os dados colhidos da primeira parte do questionário serviram para o propósito de traçar o 
perfil dos participantes.  As respostas da segunda parte do questionário, referente ao BALLI, foram 
analisadas estatisticamente e as crenças agrupadas de acordo com sua incidência numérica. Já as 
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respostas das perguntas abertas, oriundas da terceira parte do questionário, foram analisadas e 
interpretadas a partir de categorias estabelecidas com base nos padrões identificados nas respostas 
sobre o LD. 

Em seguida, as crenças identificadas foram comparadas com as respostas sobre o LD e com as 
características elencadas da análise do LD, a fim de identificarmos se há uma relação harmoniosa ou 
algum desacordo entre as crenças dos alunos sobre aprendizagem de língua japonesa, a abordagem 
de ensino subjacente ao LD e a opinião dos alunos sobre o LD. 

Apresentamos e analisamos apenas as crenças que pudessem sugerir uma disparidade entre 
a cultura de aprender dos alunos e a abordagem de ensino subjacente ao livro. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dos resultados pudemos observar que a maioria dos participantes se sentem 
confortáveis com a abordagem de ensino subjacente ao LD, demonstrando gostar do livro em uso. 
No entanto, também observamos que uma parte dos alunos desse grupo mantém uma postura mais 
controladora, conservadora e tradicional com relação ao seu próprio processo de aprendizagem, 
possivelmente fruto da concepção de que para aprender uma LE é necessário o domínio dos aspectos 
estruturais da língua-alvo. Por essa razão, embora considerem o material “bom”, “interessante” 
e “dinâmico”, sentem o peso da insegurança de uma abordagem de ensino que visa estimular a 
autonomia do aprendiz, revelando a existência de um ponto desarmônico nesse contexto de ensino.  

Dessa forma, cabe ao docente avaliar a influência dessas crenças na ação de seus alunos 
para reavaliar suas próprias práticas pedagógicas, a fim de buscar meios de atender as necessidades 
de aprendizagem desses alunos e, ao mesmo tempo, formas de levá-los a repensar suas próprias 
concepções acerca de seu processo de aprendizagem.    
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O DESEJO PELA LÍNGUA ESTRANGEIRA: O GOZO 
EM (CON)FUNDIR-SE COM/NO OUTRO  

Renan Kenji Sales HAYASHI 
UNICAMP1

RESUMO

O objetivo do presente estudo é analisar as relações entre língua-cultura japonesa e as 
representações de si e do outro em um contexto de formação de professores de japonês 
como língua estrangeira. Nós conduzimos uma investigação com catorze participantes 
que frequentaram um curso de licenciatura em língua japonesa de uma universidade 
pública localizada no Distrito Federal. Ao longo da pesquisa, nosso foco primou por 
compreender que tipo de representações de língua materna/estrangeira os participantes 
tinham, considerando como pano de fundo a relação entre língua portuguesa do Brasil e 
a língua japonesa. Destarte, objetivamos entender de que maneira essas representações 
de línguas-culturas poderiam refletir nas noções de identidade dos participantes, bem 
como em suas representações do que é ser um professor de japonês. Embora existam 
pesquisas sobre os processos de construção de identidades de professores de japonês no 
Brasil, nenhum desses trabalhos aborda a questão a partir de uma perspectiva discursivo-
desconstrutivista de viés psicanalítico, a qual é adotada no presente estudo. Interessa-
nos aqui a relação das representações de si postas em relevo com as representações 
de línguas-culturas e de professor de japonês nesse contexto de ser-estar entre 
línguas-culturas (CORACINI, 2007). À vista disso, conduzimos uma pesquisa qualitativo-
interpretativista gerando corpus a partir de entrevistas semiestruturadas e questionários 
escritos mistos. Resultados preliminares apontam que o fator familiar/imigratório é uma 
variável que dificulta a identificação dos participantes que vem a ser a língua materna e/
ou língua estrangeira, uma vez que a língua-cultura apre(e)ndida em contextos familiares 
é contrastada com as línguas-culturas atreladas a contextos de aprendizagem formal.

Palavras-chave: Ensino de Língua Japonesa. Formação de Professores. Psicanálise. 
Identidade. 
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Faculdade ESAMC/Campinas – SP.
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ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the relations between Japanese language-culture, 
self-representations, and others’ in a context of teacher training of Japanese as a foreign 
language. We carried out an investigation with fourteen participants who attended a 
Japanese-language undergraduate course at a public university placed in Distrito Federal. 
Throughout the research, our focus was to understand what kind of representations 
of mother / foreign language the participants had, considering as a background the 
relationship between Brazilian Portuguese and Japanese language. Therefore, we aim 
at understanding how these representations of language-cultures could reflect in the 
notions of identity of the participants, as well as in their representations of what it is 
to be a Japanese teacher. Although there are researches on the processes of building 
Japanese teacher identities in Brazil, none of these works approaches the question from 
a discursive-deconstructive perspective with psychoanalytic view, which is assumed in 
the present study. We are interested in the relation of the self-representations compared 
to the representations of language-cultures and Japanese teacher in these context in-
between languages-cultures (CORACINI, 2007). Consequently, we conducted a qualitative-
interpretative research producing corpus from semi-structured interviews and mixed 
written questionnaires. Preliminary results point out that the family / immigrant factor 
is a variable that makes it difficult to identify the participants of what is a mother tongue 
and / or foreign language, since the culture language presented in familiar contexts is 
contrasted with languages -cultures in formal learning contexts

Keywords: Japanese Language Teaching. Teacher Training. Psychoanalysis. Identity. 

1. INTRODUÇÃO

Quando se pensa em um professor de japonês, no contexto brasileiro, é razoável evocar um 
imaginário social de uma pessoa que possua algum traço familiar de ascendência japonesa e que, 
portanto, possa corresponder à nossa expectativa em relação à escolha daquela língua para formação 
universitária e, posteriormente, inserção na carreira docente. Contudo, aqueles que ingressam na 
licenciatura em japonês nem sempre possuem ascendência nipônica, sendo que os descendentes, 
no contexto investigado – universidade pública do Distrito Federal – são uma minoria quantitativa 
de professores de japonês em formação. Atualmente, os cursos de graduação superior direcionados 
para a língua japonesa são ofertados em oito universidades públicas brasileiras, compondo um 
quadro amplo de pessoas envolvidas, sendo que nem todos possuem o traço familiar como um 
elemento que vem de encontro a esse imaginário social, de que para aprender o japonês seria 
necessário ser descendente. À vista disso, como compreender esse sujeito que, sem uma relação 
esperada com a língua-cultura, almeja não somente aprender, como também tornar-se professor 
dela? 

Quando nos deparamos com o contexto de pesquisa investigado, identificamos que muitos 
dos alunos ingressantes na licenciatura em japonês entram no curso desconhecendo a língua-cultura 
que terão habilitação para ensinar, imprimindo um efeito de que será no espaço da universidade 
o local de não somente formar-se professor de japonês, mas antes de tudo, de aprender essa 
língua-cultura. Acreditamos haver fatores outros que movem os sujeitos a estarem nesse contato-
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confronto com a língua japonesa, possivelmente uma tentativa de gozar – como compreende o gozo 
a psicanálise freudo-lacaniana – como gozam os outros (PRASSE, 1997). Mobilizamos o conceito de 
gozo da psicanálise por acreditamos ser uma chave de leitura pertinente, levando em consideração os 
aspectos teóricos do edifício psicanalítico, bem como as possibilidades que as entrevistas conduzidas 
para esse estudo nos ofertaram. Ainda sobre isso, para Calligaris (2017), os japoneses primeiros que 
aqui desembarcaram vieram também imbuídos do espectro do colonizador, como aquele que chega 
à terra prometida para impor sua potência de pai, trazendo consigo uma língua [estrangeira] que o 
possibilitará gozar de um outro corpo, que não seja o seu corpo materno. 

Ainda segundo Calligaris (2017, p. 39), a questão do colonizador será sempre a da possibilidade 
de gozar na terra nova sem os limites, as inibições e os interditos que o limitavam em seu país de 
origem. Se conseguir, o colonizador terá realizado um duplo feito: a) exibir a potência paterna da 
língua e do saber dele, colocando em prática tudo o que trouxe consigo na embarcação a fim de 
explorar as terras; b) usar da potência paterna, podendo gozar longe das limitações que sua pátria 
de origem o impunha, explorando o corpo do Brasil e gozando-o até o fim. 

Todo esse contexto é o nosso pano de fundo de investigação para problematizar questões 
que sempre incidem e insistem e que, portanto, demandam um olhar investigativo por uma 
perspectiva diferente da comumente adotada. Tais questionamentos visam produzir deslocamentos 
nas maneiras como os professores de língua japonesa em formação são representados, bem como 
em que discursividades se inscrevem, a partir da exploração de um contexto de pesquisa pouco 
explorado dentro da Linguística Aplicada no Brasil. 

Destacamos esse viés no intuito de rastrear nos dizeres dos participantes indícios de suas 
constituições identitárias durante o processo de formação de professor de japonês, assim como 
possíveis efeitos que as representações sobre a língua japonesa podem ter em suas identidades. 
Acreditamos que essa problematização se mostra bastante relevante dentro do espectro de ser-
estar entre línguas-culturas, trazendo à baila elementos pouco explorados no eixo da língua-cultura 
japonesa no Brasil, como relações de poder/saber, imaginário social e o desejo – entendido pelo viés 
psicanalítico – de apre(e)nder essa língua-cultura do outro.  Sendo assim, cumpre-nos problematizar 
a constituição subjetiva desse professor de japonês, tendo o traço familiar de descendência japonesa 
como um elemento a mais a ser observado nessa investigação. Entendemos como relevante essa 
questão da descendência, considerando seu suposto funcionamento como objeto – em termos 
freudianos –, portanto, uma representação inconsciente do outro e que inscreve no sujeito a noção 
de identificação (FREUD, 2011 [1923]). 

Com efeito, o traço familiar de ascendência parece ser importante, na medida em que, 
no imaginário social, os descendentes de japoneses – nikkeis – é pressuposto que dominem a 
língua que seus olhos anunciam filiação; ao passo que para os não-nikkeis, muitas vezes a relação 
é de estranhamento social e constante questionamento do porquê decidiram estudar japonês, 
imprimindo um efeito de sentido que aos não-nikkeis não fosse esperado ou autorizado aprenderem 
aquela língua-cultura, menos ainda se formarem professores dela. 
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2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Assumimos como condição de produção um recorte histórico-social da contemporaneidade, 
no qual o sujeito se vê às voltas com o constante contato-confronto com línguas-culturas, cujos 
efeitos ressoam em suas constituições identitárias, em especial naqueles que estão em processo 
de formação de professores de línguas estrangeiras. Pensando pelo viés da língua japonesa, para os 
nikkeis, o contato remonta uma memória social que pressupõe que eles devam falar a língua de seus 
antepassados; ao passo que para os não-nikkeis, acercar-se do japonês seria ir ao encontro do que 
lhes seria permitido, sendo a inexistência do traço familiar o disparador de um estranhamento em 
relação ao interesse daqueles pela língua-cultura. 

Dessa forma, pressupomos que as representações sobre a língua japonesa são basilares para 
a constituição identitária de professores de japonês em formação. Com efeito, dado o imaginário 
social que se tem sobre a língua-cultura japonesa no Brasil, o traço familiar aparentemente se 
mostraria como um elemento explicativo que pressupõe o conhecimento do nikkei e afasta o não-
nikkei da língua japonesa.  

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por se tratar de uma tese de doutorado em andamento, o estudo ainda não apontou 
para resultados finais. Porém, o que já podemos vislumbrar é que os estudos da psicanálise 
articulados com a Linguística Aplicada se apresentam como terreno fértil para a nossa pesquisa, 
pois as entrevistas apontaram para uma problematização expressiva das noções de sujeito, língua/
linguagem, identidade, subjetividade e cultura. 

Dessa forma, da análise preliminar já se pode apontar as noções de língua estrangeira e 
identidade japonesa como construtos altamente frágeis se posto em contraste com demais 
elementos da língua-cultura brasileira no atual recorte histórico-social. 
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初級(A2)レベル日本語学習者の会話分析 －『まるごと
　日本のことばと文化』を使った授業での工夫から－

ANÁLISE DE CONVERSAÇÃO DE ESTUDANTES DE LÍNGUA JAPONESA 
DO NÍVEL BÁSICO (A2) －A PARTIR DO MATERIAL “MARUGOTO – 

LÍNGUA E CULTURA JAPONESA” USADO EM SALA DE AULA 

Ryota KAKIUCHI 
Fundação Japão de São Paulo1

Eriko NAKAJIMA 
 Fundação Japão de São Paulo2 

ABSTRACT

The idea of this research has started from the former project of re-designing the 
curriculum for a language course using “Marugoto-language and culture / Basic 
2(A2) Activity”. In the previous project, there was a question remained from the 
course teachers weather the new curriculum was effective enough to enhance the 
language ability of learners. Thus, in the current research, the presenters analyze 
the students’ conversation exam which was recorded for the course evaluation. 
This study was performed by considering the following aspects: 1. speaking time 
and rate, 2. speaking quality equivalent for A2 level, 3. disfluency components - 
fillers, false starts and reformulation, pauses. We apply CEFR as the theoretical 
flamework to vilify the speaking quality. To observe the disfluency components, we 
refer Tsuchiya’s analysis of Japanese language learner’s Hsitations (2013), Hirauji’s 
research for disfluency acts of language learners (2008), and Taneichi’s exam about 
rethinking silence (2014). Elan and Kh-coder are used as annotation and analyzing 
tools, and the research is on developing stage.

Keywords: 日本語教育、会話分析、初級（A2）の日本語学習者

1 柿内良太－国際交流基金サンパウロ日本文化センター   修士課程、kakiuchi@fjsp.org.br
2 中島永倫子－国際交流基金サンパウロ日本文化センター  修士課程、nakajima@fjsp.org.br
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1. はじめに

1-1背景

国際交流基金サンパウロ日本文化センターでは、2012年9月より『まるごと 日本の

ことばと文化』（以下『まるごと』とする）を主教材とした日本語講座を実施している。

しかし入門から日本語学習を開始した複数の受講生が、初級2(A2)レベルで「会話が急に

長くなりついていけない」等の理由で初級2レベルの講座の再受講や退講する問題が顕著

化した。そこで2016年8月から2017年6月にかけて「初級2活動プラス」という、従来の授

業の2倍の時間をかけて学習するクラスを試験的に実施した。「初級2活動プラス」では、

インプットの際の言語処理及び意味処理、及びアウトプットでの振り返りを充実させ、問

題の改善を試み、受講者からは高い満足度を得ることができた。（中島・遠藤,2018）

1-2課題、目的

前述した「初級2活動プラス」の試みでは、受講者から高い満足度及び「話せるよ

うになった」との自己評価を得た。しかし、講座を担当した講師からは「客観的に会話の

質がどう変化したのかは明確でなく、会話力が向上したのかは疑問に残る」とのフィード

バックを得ており、会話の質の検証については、今後の課題とされた。そこで本発表で

は、学習者の会話の質的分析を行い「初級2活動プラス」が会話力の向上の方法としての

意義があったのかを検証したい。

1-3研究方法

1-3-1分析対象

分析対象として初級2活動プラス及び通常の初級2活動の受講者の会話テストの音声

を使用する。初級2活動プラスは2016年8月から12月（前半）と2017年2月から6月（後半）

にかけて開講し、前半では『まるごと』初級2活動のトピック1から5、後半ではトピック6

から9を実施した。前半では6名が受講し、うち3名が講座終了時に会話テストを受けた。

後半では6名が受講し全員が講座終了時に会話テストを受けた。分析には、前半と後半の

どちらも受講し会話テストを受けた3名の音声を分析対象とする。それに加え、後半の受

講者のうち2名は、通常の初級2活動も2016年8月から12月に受講していた。そのため、こ

の2名の受講者の通常の初級2活動クラスの後半の会話テスト音声と、初級2活動プラスの

後半の会話テスト音声を分析対象とする。

尚、対象とする初級2活動プラスと通常の初級2活動クラスの会話テストは、同じ内

容であった。前半（トピック5終了時）と後半（トピック9終了時）はどちらも、講座で学

習したCan-doに基づいて作成された内容に関するものである。その内訳は、「交流会話」

と「場面会話」という2種類の会話を課し、各学習者15分程度実施した。「交流会話」で

は学習したトピックから2つのトピックを選び、そのトピックの中から、3つのCan-doに基

づく質問に回答する形式で、学習者が自身について話しながらテスターと交流する。「場

面会話」では学習したトピックに類似した場面の中で、ロールプレーをしながらタスク

（Can-do）を達成する。両者とも、授業で練習した課題会話を再生するのではなく、そこ

で使用した談話及び言語形式を統合して、テスターとやりとりができるかを測り、A2レベ

ルの言語熟達度があるかを見るプロチーブメントテスト3であった。

3 プロフィシェンシーテストとアチーブメントテストの概念を合わせた、プロチーブメントテストというテスト
形式
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1-3-2分析内容

　初級2活動プラスでは、3名の教師がチームで指導した。彼らはそれぞれ、教師

1は3年、教師2は2年、教師3は1年半、の初級2レベルの指導経験があり、それなりの初級

2(A2)のレベル観を備えている。その点から、彼らが「学習者の質に変化を感じない」と

述べたことは意義があると考え、彼らの印象を基に分析の内容を絞りこむ。以下は、彼ら

が「変化を感じない」点を特定したものである。

① (学習者個人の変化として) 話す量や速さに大きな変化が感じられない

②テストのCan-doは達成しているが、話している質が学生によってA2ではないよう

に感じる

③学生によっては、意味が見えにくい発話（「えー」「あのー」等のフィラーや言

い間違いなど）や沈黙が多く、それをどう評価していいのかわからない

これらのことから、①については、学習者の発話量と速度を、②では、会話テスト

での発話の質を、③では、意味が見えにくい発話や行動について分析することとする。

1-3-3分析方法

　分析では、1-3-1に挙げた5名学習者の2種類の会話テスト4（前半と後半、もし

くは、受講時期が違う後半と後半）を比較する。分析にはE-lan5（Wittenburg ほか,2006

）を使用し、学習者の発話、教師の発話、その他の項目を階層立ててスクリプトを作成

する。①については、E-lanで作成した学習者の発話に着目し、学習者の発話が約15分

の間にどの程度あったのかを計測する。速度の計測には、発話の分数に対する文字数を

数え、1分間に何文字程度発話できていたのかを計測し比較する。比較には、3名の学習

者は、初級2活動プラスの前半と後半のテストを、2名の学習者は、2回の後半のテスト

を使用する。②では、各学習者の、Can-doの達成度（アチーブメント）と、A2レベルの

言語熟達度（プロフィシエンシー）の変化を、2回のテストから比較検証する。具体的

には、CEFRのA2レベルの口頭での産出活動と方略（Council of Europe 2004, p61）、及び、

話し言葉の質的側面 （Council of Europe 2004, p116）を参考に、A2レベルの1.使用領域の

幅、2.正確さ、3.流暢さ、4.やり取り、5.一貫性、を検証し、コミュニケーション能力に

変化があったのかを見る。なお、1.使用領域の幅の検証では、KH-coder6（樋口 2004）を

併用して語彙及び文型の使用状況も分析したい。③については、教師からのコメントにも

あったように「意味が見えにくい言いよどみ」は、コミュニケーションに影響を与え、学

習時には評価にも関わる項目である。CEFRでは「A2レベルでは使える語彙の範囲も限ら

れ、いくつかの単純な文法構造は正しく使うことができるが、依然として決まって犯す基

本的な間違いはあり、言葉に詰まったり、言い直しをしたりすることもある。」(Council 
of Europe 2004, p116）とある。よって学習者の発話を「有意味の発話」と「意味が見え

にくい発話や行動」に分けて扱い、ここでは特に「意味が見えにくい発話や行動」に着

目する。そして、会話テスト中に特によく見られた以下の3点を、この発表では検証した

い。1.フィラー（あー、えー、えっと、など）2.非流暢性（と、と、と、東京、など）

、3.沈黙。土屋は、フィラーを「語彙的言いよどみ（あの」「まあ」「なんか」）」と「

4 分析資料が、音声のみであるため、視線やジェスチャーなどの非言語行動は含めない。

5 音声及び動画解析用のソフトウェア。一つの動画や音声に対し、階層立てて注釈を付けることが可能なため、
多角的な視点から動画や音声を見ることができる。

6 テキスト型（文章型）データを統計的に分析するためのソフトウェア。
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非語彙的言いよどみ（「んー」「あー」）」の二種類あるとし、前者は中級から上級者に

多く、初級から中級に多く見られることをコーパス分析から検出した。また各レベルの学

習者に見られるフィラーの使用状況を明示し、初級と上級ではフィラーの使用に違いがあ

ることを言及した。（2013）このことから特に初級の学習者のフィラーの使用について土

屋（2013）を参照し、初級2活動プラスを受講した学習者を観察する。平氏は、外国語学

習者が語頭において非流暢性が多発することを挙げ、中間言語の変化のプロセスか影響し

ていることを示した。（2008）この観点から、特に流暢さが問題とされる学習者について

は、非流暢性についても検証したい。沈黙は会話の中でさまざまな働きを持つことが言わ

れているが、種市は「言語行為」と「ポライトネス・ストラテジー」について検証した。

（2014）多くの場合、沈黙を言語行為やストラテジーとして操ることができるのは母語話

者および上級の学習者である。しかし、実際にコミュニケーション上、沈黙が顕著に表れ

るのは初級学習者に多く、会話に影響を及ぼすことは否定できない。その沈黙に、なんら

かのコミュニケーション上の意味があると考える。よって、特に沈黙が見られる学習者に

ついては、会話テストにおける沈黙行為がこれらの枠組みに該当するのかも検証したい。

2.  分析結果と考察

現時点では、初級2活動プラスの前半及び後半を受講した3名の学習者の会話を分

析中である。3名とも①では前半より後半での発話量が増えていることがわかった。この

ことから速度についても変化があったであろうことが推測できるが、詳細は現在計測中で

ある。②についても現在計測中である。③では、3名とも前半及び後半でも内容発話以外

の要素が見られ、1名の学習者は発話量の約3分の1は意味が見えにくい発話や行動であっ

た。その要素としては、フィラー、非流暢性、沈黙、の3種類がすべてある。これについ

ても現在計測中であるため、分析を進めたい。その後、通常の初級2クラスと初級2プラス

の両方を受講した学習者の会話テストの分析を進める予定である。

3. 結論

現時点では会話の分析中であるため結論は出ていないが、発表の為に準備を進めて

いる。
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O CASO DO JOGO JUKUGEEMU: A APROPRIAÇÃO DE 
IDEOGRAMAS MEDIADA POR UM JOGO ELETRÔNICO

 Valdeilton  OLIVEIRA 
UnB1

RESUMO

Este estudo é a parte inicial de uma pesquisa de mestrado sobre as possibilidades de 
jogos eletrônicos como ferramenta de desenvolvimento da língua japonesa. Para este 
artigo serão apresentados as considerações iniciais da eficácia do jogo Jukugeemu como 
ferramenta gamificada de apropriação dos ideogramas japoneses e um breve histórico de 
sua criação. O jogo é atualmente desenvolvido por alunos dos cursos de graduação em 
Letras- Japonês e Ciências da Computação e mestrado acadêmico em Linguística Aplicada. 

Palavras-chave: Games. Kanji. Jukugo. Gamificação. 

ABSTRACT

This study is the head start of a masters’ research into the possibilities of electronic 
games as tools for the development of Japanese language. For this article, the primary 
considerations are going to be presented on the efficiency of the game Jukugeemu as a 
gamification tool for ideogram acquirement. The game is currently in development by 
undergraduate students of Japanese language course and computer science course, as 
well as, a graduate of applied linguistics masters.

Keywords: Games. Kanji. Jukugo. Gamification.

1. INTRODUÇÃO

Aprender a ler e escrever em japonês pode tornar-se uma barreira aos aprendizes brasileiros 
pelo complexo sistema de escrita do idioma (LARGURA FILHO, 2006; DOUGLAS; 2004). Especialmente 
pela quantidade de ideogramas e sua ampla possibilidade de usos. Dentre as diversas possibilidades 

1  Valdeilton Oliveira é mestrando do curso de linguística aplicada da Universidade de Brasília – UnB e tem desenvolvido 
pesquisas sobre o uso de jogos eletrônicos como ferramenta de apropriação da língua japonesa.

SESSÃO DE COMUNICAÇÃO ORAL - RESUMOS



12th International Congress of Japanese Studies in Brazil
25th Brazilian Meeting of University Professors of Japanese Language, Literature and Culture 

de uso uma é a sua aglutinação, também chamada Jukugo, que consiste na união de dois ideogramas 
independentes que ao se reunirem criam um novo termo que traz mais precisão e polidez em 
diversas situações da língua japonesa (GOO, 2018). Contudo o processo de apropriação destes 
novos vocabulários é difícil para aprendizes que não são possuem ideogramas na alfabetização de 
sua língua materna (DOUGLAS, 2004). Além disso esse vocabulário é necessário para a compreensão 
de textos autênticos na língua japonesa e culminam em uma relação direta entre estima e motivação 
para a continuidade dos estudos no idioma (OLIVEIRA, 2013; GILMORE; 2007). Tal dificuldade foi 
percebida no curso de extensão: “O videogame no aprendizado da língua japonesa” realizado 
na Universidade de Brasília em 2016, em que sete participantes, de diferentes níveis no idioma, 
utilizaram onze jogos comerciais (SAWYR; SMITH, 2008) e observaram suas possibilidades para o 
aprimoramento no idioma. A dificuldade em ler os ideogramas chegava a dificultar2 a jogabilidade e 
distrair o jogador aprendiz (CSIKSZENTMIHALYI, 1990).

Buscando alternativas ao cenário exposto anteriormente, surge em janeiro de 2016 o 
projeto jukugo com o intuito de desenvolver um jogo pedagógico que permita novas estratégias 
para a compreensão dos ideogramas da língua japonesa. Tendo como base a aprendizagem mediada 
por jogos (GEE, 2007), a multimodalidade (KRESS, 2000) e os princípios de gamificação (MATTAR, 
2010) surge em março de 2016 o jogo Jukugeemu que integra as propostas aqui listadas e as 
experiências dos membros participantes do grupo. Este artigo busca, então, apresentar o histórico 
do desenvolvimento do jogo e as percepções entre seus desenvolvedores e os primeiros grupos de 
teste que utilizaram o jogo. Pela especificidade deste estudo optou-se pelo estudo de caso como 
ferramenta de observação do histórico do jogo e suas possibilidades para o desenvolvimento da 
língua japonesa.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

O jogo se assemelha a um jogo de cartas em que ambos os jogadores recebem cinco 
ideogramas que devem ser utilizados para completar palavras e criar jukugo em um tabuleiro. Ao 
completar cada jukugo o jogador recebe uma pontuação que pode ser utilizado para diferentes 
truques como roubar uma carta do oponente; substituir uma das cartas na mesa e devolvê-la, 
desde que esta tenha a mesma quantidade de traços ou possua a mesma leitura que a utilizada pelo 
oponente; solicitar uma dica de onde poderia colocar a carta; entre outros. O jogo termina quando 
algum dos jogadores não possui mais cartas na mão. Em seguida o sistema faz uma lista dos termos 
criados na partida e redireciona para uma lista de frases contendo cada jukugo no site Jisho.org. 
Observou-se que as estratégias no uso das cartas permite um contato informal e descontraído com 
os ideogramas e vocabulários.

O primeiro passo para a criação do jogo foi o desenvolvimento de um banco de dados em 
MYSQL que organizasse leitura, tradução e número de traços de cada ideograma. Atualmente o jogo 
possui mais de 2000 kanji registrados, porém optou-se pela utilização dos primeiros 803 para a criação 

2  As considerações apresentadas sobre o curso temático: “O videogame no aprendizado da língua japonesa” foram coletadas 
de forma informal. Contudo são a base para este estudo.
3  Cada fase foi pensada utilizando os ideogramas de cada série da educação básica japonesa. A lista completa pode ser 
encontrada no site: http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/youryou/syo/koku/001.htm.
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da primeira fase do jogo. O sistema foi planejado para a utilização em navegadores de internet, para 
isso foi programado em HTML e javascript. Tal recurso permite a utilização em diferentes dispositivos 
como tablets e celulares. Originalmente o jogo foi pensado buscando a utilização em ambientes 
online. Porém optou-se primeiro pela utilização off-line e presencial, posteriormente haveria a 
programação de sua funcionalidade online. 

Uma das maiores barreiras em sua programação foi o reconhecimento de quais combinações 
entre os 80 primeiros kanji criavam termos existentes na língua japonesa. Para isso o banco de dados 
foi alimentado com listas de jukugo contendo as leituras possíveis e as traduções das combinações 
possíveis entre dois e três caracteres. Este processo se desenvolveu ao longo de reuniões 
semanais dos membros do projeto entre maio de 2017 e fevereiro de 2018, encontros online para 
compartilhamento de arquivos e a criação de um banco de dados. Observou-se que neste processo 
a amplitude do ideograma, mesmo em seus níveis mais básicos, remontando a especificidade do 
idioma japonês e de seus sistemas de escrita. Além disso a pesquisa dos termos serviu de estudo 
sobre o léxico da língua japonesa para todos os membros do grupo. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ainda que o jogo esteja em fase de testes pôde-se observar que um processo gamificado 
permite uma aproximação informal com o conteúdo e com o estilo contínuo de feedback auxiliando 
a apreensão do ideograma. É perceptível que ainda são necessários mais testes com o jogo e outros 
ambientes de aprendizado, porém os resultados até aqui observados são promissores.
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RESUMO

Este trabalho apresenta um relato de experiência, tendo como objetivo principal auxiliar no 
processo de aprendizagem de alunos que possuíam alguma dificuldade de aprendizagem, 
através de intervenções que possibilitassem a inclusão destes estudante nas aulas de 
japonês. Foi feita uma capacitação inicial com os professores e os monitores, visando 
melhorar o preparo dos mesmos para aprimorar o trato com os aprendizes que possuíam 
dificuldades de aprendizagem. Após esse processo de capacitação, foi escolhida uma 
turma para realização da observação e intervenção de aprendizagem. Nesta sala haviam 
dois alunos que supostamente apresentaram dificuldades de aprendizagem nos semestres 
anteriores. Foram realizadas intervenções durante as atividades em classe e reaplicação 
de provas com supervisão e auxílio de um monitor. Concluiu-se que o rendimento dos 
alunos obteve um aumento significativo, o que pode ser observado pelos resultados de 
suas avaliações escrita e oral. 

Palavras-chave: Dificuldades de aprendizagem; Japonês; Inclusão. 
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1. INTRODUÇÃO

Este relato de experiência visa contribuir com as intervenções no processo de ensino-
aprendizagem da língua japonesa, tendo em vista que os métodos e intervenções em sala de 
aula são fundamentais no processo de ensino, não apenas nos detendo a materiais e conteúdos. 
Parte-se da perspectiva de que os estudantes são ativos em seu processo de aprendizagem, sendo 
eles também singulares na construção de seu conhecimento. Os estudantes que possuem algum 
transtorno, ou dificuldade de aprendizagem, também buscam aprender a língua japonesa, o que 
traz, para os professores, novos desafios para além do ensino do idioma. Para compreender melhor 
a temática discutida neste trabalho, será feito uma breve discussão sobre o conceito de inclusão, 
para posteriormente explicar o relato de experiência. 

Poulin (2010) define inclusão social com base nos estudos da Fundação Laidlaw. Essa consiste 
em um fazer em que todos, crianças e adultos, possuam meios de participação, sendo estimados e 
respeitados enquanto membros de um grupo, nos mais diversos níveis de interação social. O autor 
afirma que uma sociedade considerada “socialmente inclusiva” é aquela cujos membros se sentem 
valorizados e também “onde as suas diferenças são respeitadas e suas necessidades fundamentais 
são satisfeitas de tal maneira que possam viver” (CAPPO, 2002 apud POULIN, 2010, p. 21).  

Pimentel (2013), corroborando com as ideias supracitadas, afirmando que um dos maiores 
desafios da inclusão escolar é justamente romper com os valores sócio-culturais excludentes, que 
integram um contexto cultural maior, em que as concepções estigmatizadoras são produzidas 
e reproduzidas ao longo do tempo. As práticas inclusivas vêm de encontro ao comum no meio 
social, portanto, estão sendo desenvolvidas dentro de um contexto sociocultural que é excludente, 
tornando seu desenvolvimento uma prática ainda mais desafiadora. 

Mantoan (2003) afirma que a inclusão consiste numa quebra dos paradigmas sociais, que 
diferenciam, classificam e segregam indivíduos.  Para a autora, incluir significa participar sem ser 
posto em um lugar de estranheza, ou distanciamento. Ou seja, é fazer parte na diferença, cada um 
mantendo suas particularidades. Ainda discutindo sobre a temática de inclusão, Mantoan (2003) 
afirma que diversidades humanas (culturais, étnicas, sociais, religiosas, por exemplo) possuem 
relevância cada vez maior, além de serem imprescindíveis para a compreensão de nossa própria 
sociedade.

 Portanto, um ambiente educacional, em seus diferentes campos de atuação formais e 
informais, dentro dessa visão, precisa se integrar aos fatos sociais, levando em consideração as 
diferenças nos processos de instrução e formação de seus estudantes. Na perspectiva inclusiva, 
então, faz-se urgente pensar em uma educação voltada para a abrangência na cidadania global, com 
o reconhecimento e respeito das diferenças e sem preconceitos. 

No curso de japonês da UECE, por vezes observa-se alunos com dificuldades de aprendizagem 
da língua japonesa, e muitas vezes os professores não conseguem atender a esses alunos em 
particular, numa sala de aula. A partir dessa observação e da compreensão de que se fazia necessário 
intervir considerando a inclusão numa sala de aula, iniciou-se um projeto de capacitação e apoio 
aos professores, a partir de uma monitora que possui formação em psicologia e trabalha na área 
de educação e aprendizagem. Esse projeto visava apoiar os professores e monitores oferecendo  
orientações no trato com os estudantes com dificuldades na aprendizagem.
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Para uma primeira etapa do projeto, pensamos em uma intervenção piloto, numa sala 
escolhida, onde verificaríamos se com os auxílios diferenciados,  os estudantes com dificuldades de 
aprendizagem teriam melhoria em seus resultados. 

2. OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL:

Auxiliar no processo de aprendizagem dos  alunos que possuem alguma dificuldade de 
aprendizagem, através de intervenções que possibilitem a inclusão do aluno.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Capacitar professores e monitores para orientar os alunos com dificuldades de aprendizagem;

- Intervir em uma turma que possuísse alunos com dificuldades na aprendizagem, visando a 
melhoria dos rendimentos destes durante o semestre;

- Avaliar os rendimentos dos alunos, que obtiveram intervenções nos processos de 
aprendizagem, durante o semestre.

3. MÉTODO

O curso de japonês da Universidade Estadual do Ceará teve início em 1993, sendo pioneiro 
no ensino de língua japonesa no estado do Ceará. Atualmente possui atuação em dois campi da 
UECE, Itaperi e Centro de Humanidades (IWAKAMI; MELO, 2015). Possui 16 turmas, sendo nove no 
campus CH e sete no Itaperi. As intervenções de capacitação ocorreram com todos os professores, 
de ambos os Campi. 

Como combinado conjuntamente com a coordenação, a intervenção ocorreu da seguinte 
forma: primeiro foi realizada uma capacitação com professores e monitores, para, posteriormente, 
prosseguir com a escolha dos monitores que iriam auxiliar no processo de inclusão; em seguida foi 
escolhida uma das turmas para realizar esse processo de forma mais focada, com objetivo de avaliar 
se as intervenções trariam resultados positivos. Por fim, após a intervenção, foram avaliadas as notas 
dos alunos, em comparação às médias de todos os alunos da turma. Com os resultados, pretende-
se realizar uma nova capacitação, para que o grupo de monitoria pensem em novas estratégias e 
em quais mudanças podem promover para facilitar o processo de aprendizagem dos alunos que 
possuem alguma necessidade especial. No caso desse relato de experiência, foram focados dois 
casos de alunos que possuíam dificuldades de aprendizagem, e que já haviam tido contato com 
japonês durante alguns semestres. 

Foi escolhida uma turma de quarto semestre, no horário de sábado à tarde (semestre 
2016.2), do pólo do Centro de Humanidades. A turma possuía 20 alunos, regularmente matriculados, 
e participaram de mais de 75% das aulas.  Foi realizada, inicialmente, uma pequena capacitação com 
todos os professores antes do início do período letivo, quando uma das monitoras apresentou uma 
palestra sobre inclusão, aspectos legais, tipos de alunos que necessitam de atenção diferenciada e 
possíveis estratégias para a intervenção em sala de aula.
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Posteriormente foi feita uma roda de conversa, em que os professores tiveram dois 
momentos: um para tirarem dúvidas, outro para discutirem sobre determinadas salas em que se 
matricularam alunos com necessidades especiais, e como os professores e monitores poderiam 
intervir em cada caso.

Por fim, foi orientado que nessas salas houvessem dois monitores, ao invés de um, como 
geralmente era feito. No caso da experiência de inclusão, um dos monitores ficou mais focado em 
auxiliar o professor nesse sentido, reaplicando provas com esses alunos, auxiliando nos exercícios 
e intervindo para facilitar a socialização do aluno, quando este apresentasse comportamento de 
isolamento.

4. ANÁLISE DO PROCESSO

Foi escolhida uma das salas em que sabíamos que havia dois alunos que apresentavam 
dificuldades de aprendizagem não definidas claramente pelos professores ou monitores. Embora 
esses alunos não tivessem recebido nenhum diagnóstico objetivo, durante as aulas essas dificuldades 
eram percebidas claramente, o que comprometia o aprendizado da língua estrangeira. A turma 
escolhida foi a do quarto semestre. No caso a monitora que apresentou a palestra também ficou 
nessa turma, juntamente com outro monitor, que se voltou mais para o auxílio geral da turma, como 
é feito normalmente. 

Normalmente os professores buscam auxiliar os alunos que possuem alguma necessidade, 
mas tais intervenções não ocorriam com tanta frequência, sendo relatadas, pela maioria dos 
professores, dificuldades em  lidar com alunos que possuíam dificuldades de aprendizagem. Foi 
inclusive devido a essa demanda que surgiu a ideia de realizar estratégias que promovessem a 
inclusão desses alunos, mesmo que ainda de forma bastante inicial. 

Durante o semestre, o professor e a monitora discutiam sempre estratégias para favorecer 
a participação e a aprendizagem desses alunos. No caso de uma aluna, que apresentava dificuldade 
de aprendizagem, foi feita a reaplicação das provas, sendo essa etapa assistida pela monitora, que lia 
a prova com a aluna, além de modificar a ordem das questões, de modo que facilitasse a resolução 
da prova, colocando, por exemplo, questões de flexão verbal no início, para que a aluna pudesse 
utilizar as formas verbais flexionadas em outras questões mais complexas depois. Além disso, a 
aluna também teve direito a mais tempo de prova.

Por fim, foi notado que os dois alunos apresentaram progressos comparados aos semestres 
anteriores, tendo, inclusive melhora em suas notas, além de maior participação nas aulas. A aluna que 
houve maior diferencial de nota, por exemplo, obteve, na primeira prova aplicada coletivamente, e 
sem intervenção,  29 pontos (prova vale de 0 a 100 pontos). Na segunda prova de (igual nível), quando 
aplicada com auxílio de monitoria, estando a mesma em uma sala apenas para ela, acompanhada 
apenas da monitora, sua nota foi de 64, o que mostrou aumento significativo na nota, ainda que ela 
não tenha atingido a média de 70 pontos.
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5. CONCLUSÃO

Com este relato, conclui-se que intervenções que busquem incluir alunos com dificuldades de 
aprendizagem podem se mostrar bastante eficazes, sendo, contudo, necessárias  mais observações 
e avanços no projeto. 

Outro fator importante é o trabalho multidisciplinar, que pode agregar valores à aprendizagem 
da língua estrangeira, pois há outras demandas para além do idioma que surgem e podem interferir 
no processo de ensino. Por fim, vê-se a necessidade de estudos mais aprofundados na área de 
inclusão e integração no ensino de língua japonesa, sendo este relato uma breve contribuição para 
a temática.
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RESUMO

O foco deste trabalho é propor formas mais atrativas para o ensino de línguas estrangeiras, 
por meio do uso da interdisciplinaridade. Analisaremos a experiência do autor ao ensinar 
a língua japonesa, durante o segundo semestre de 2017, no Centro de Idiomas da IFAM 
- Manaus. Essa pesquisa parte do pressuposto de que aprender uma língua estrangeira 
é algo difícil para que possa ser realizado apenas com o uso de uma única metodologia, 
e que a introdução de elementos como o uso das inovações tecnológicas, de  imagens, 
músicas e atividades relacionadas à cultura da respectiva língua pode tornar o ensino-
aprendizagem mais atraente e significativo. 

Palavras-chave: Interdisciplinaridade. Ensino. Língua Japonesa  

ABSTRACT

The focus of this work is to show ways of making language teaching more attractive 
to students who study an additional language through the use of interdisciplinarity in 
language teaching, analyzing the author’s experience with Japanese language teaching 
during the second semester of 2017, at the IFAM Language Center - Manaus. This research 
is based on the assumption that learning a foreign language is difficult because it can be 
carried out with a single methodology, and that the introduction of elements such as the 
use of technological innovations, drawings, music and activities related to the culture of 
the respective language can make teaching-learning.

Keywords: Interdisciplinarity. Language Teaching. Japanese Language
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1. INTRODUÇÃO

A língua japonesa embora tenha um notável aumento no mercado, nota-se poucas pesquisas 
sobre o uso da interdisciplinaridade no ensino deste idioma, que possa dar norte aos futuros 
professores de língua japonesa. segundo Brasil de Sá e Nishikido (2012):

Hoje, no Estado do Amazonas, há onze instituições que ensinam a língua japonesa, das quais dez 
(NIPPAKU, UFAM, UEA, FUCAPI, Alternativo de Petrópolis, Efigênio Sales, Petrópolis, Sales,Nemunoki 
Gakuen, Escola Josephina de Melo, Escola Japonesa e Kumon) se encontram em Manaus e uma em 
Parintins, totalizando mais de mil e duzentos estudantes dedicando-se ao estudo da língua japonesa.
(BRASIL DE SÁ,NISHIKIDO, 2012)

A interdisciplinaridade tem uma importante função para o surgimento de novas metodologias, 
que podem ajudar no estudo da língua japonesa, beneficiando não somente a pessoa que leciona, 
mas os que estão assistindo a aula ministrada, melhorando o processo de aprendizagem da língua.  

De acordo com Fazenda (2011), a interdisciplinaridade é a interação existente entre duas ou 
mais disciplinas. Essa interação pode ir da simples comunicação de ideias à integração mútua dos 
conceitos diretores da epistemologia, da terminologia, da metodologia, dos procedimentos, dos 
dados e da organização referentes ao ensino e à pesquisa. Um grupo interdisciplinar compõe-se de 
pessoas que receberam sua formação em diferentes domínios do conhecimento (disciplinas) com 
seus métodos, conceitos, dados e termos próprios. (FAZENDA, 2011, p.54). Ou seja, é algo necessário 
no ensino relacionando o estudo da língua com o estudo da cultura. Mas para ampliar e intensificar 
os benefícios do uso da interdisciplinaridade faz-se necessário utilizar a “transdiciplinaridade”, 
que possibilita  inserir de maneira mais efetiva o aluno no meio da cultura da língua alvo, usando 
como exemplos recursos cinematográficos, músicas, artes cênicas e eventos culturais como oficinas 
e palestras, projetos de extensão, entre outros. Assim, o aprendiz  habitua-se, naturalmente, aos 
gestos dos falantes da língua, às entonações diferentes, à velocidade natural das falas, o uso de 
palavras e gírias específicas que são utilizadas exclusivamente por falantes de determinado gênero, 
bem como o vocabulário informal frequentemente encontrado nos seriados de animação, que são o 
ponto que despertam o interesse de estudo da língua japonesa para muitos alunos. 

Ao ingressar no curso de Letras-Língua e Literatura Japonesa na UFAM, era notável o uso 
da interdisciplinaridade na forma de lecionar de alguns professores, utilizando o contexto no 
qual se usaria determinada expressão de acordo com a situação. Utilizar a língua japonesa para 
aprender assuntos extraclasse, fez com que absorver o conhecimento se tornasse mais simples. Por 
meio de interdisciplinaridade pode-se simular situações comuns do dia-a-dia, apoiando a fixação 
do  conteúdo de conversação, aprendido de forma mais eficaz. Observou-se que ao serem usados 
materiais audiovisuais na língua alvo como filmes e animação, ou de objetos produzidos no Japão, 
os alunos manifestavam alegria ao identificar no seu contexto original os elementos linguísticos que 
haviam aprendido, e um maior interesse em pesquisar elementos novos, assim como ideogramas 
que ainda não tinham sido estudados,  mas que surgiram nas etiquetas dos produtos, ou palavras 
novas vistas no material de audiovisual.  

A pesquisa foi realizada através da experiência do autor lecionando língua japonesa no 
Centro de Línguas da IFAM - Manaus, no segundo semestre de 2017,  descrevendo o modo como a 
interdisciplinaridade foi utilizada no ensino para principiantes, auxiliando o uso do material didático 
Kana nyûmon, com foco para o ensino da escrita. O objetivo do curso era uma introdução à escrita 
japonesa, bem como o ensino de expressões básicas de conversação diária. 
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2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

O autor ministrou aulas para uma turma de iniciantes no Centro de Idiomas do Instituto 
Federal do Amazonas (IFAM), em um período de 6 meses. As aulas aconteciam aos sábados, das 
08:30h às 12h, e o material utilizado foi o Kana nyûmon, para o aprendizado de hiragana e katakana, 
além de expressões relacionadas aos tópicos, do material didático principal, que poderiam ser 
usados no dia-a-dia, a fim de motivar os alunos. Além do uso do material Kana nyûmon, nas aulas, 
utilizou-se o site da fundação Japão, “O desafio de Erin” 3, a partir do qual os alunos praticaram sua 
oralidade. Além do site supracitado, músicas e vídeos do Youtube foram escolhidos pelo professor, 
de acordo com o tópico a ser ensinado no dia, por exemplo, “Atama, kata, hiza pon” 4 e “Maru/tenten 
song5”. Quando passado alguma expressão nova, além da explicação do professor, do contexto no 
qual determinada expressão era usada, também eram usados filmes/ animês onde essa mesma 
expressão surgia, a fim de exemplificar/demonstrar na prática seu uso. Aplicativos de celular como 
“Katakana Pro” e “Hiragana Pro” 6 da Fundação Japão, disponíveis no Google Play para os usuários 
de android também foram utilizados, tanto para estudo individual, quanto para revisão em grupo. 
O autor da pesquisa, depois de cada lição ensinando hiragana ou katakana, conectava o celular ao 
projetos e realizava uma revisão em grupo com toda a turma. Da mesma forma os aplicativos foram 
utilizados também para avaliação individual oral. 

Ao concluir o curso, observou-se que o interesse dos alunos se manteve grande até o final, 
tendo uma taxa de evasão de apenas 30%, mostrando que o uso da interdisciplinaridade conseguiu 
manter os alunos até o final do curso. Dos 70% que permaneceram até o final do curso, o índice 
de aprovação foi de 100%, sendo a nota mínima para aprovação 70. Acredita-se que o uso da 
interdisciplinaridade teve um papel importante em manter a taxa alta de aproveitamento. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Observou-se que trazer elementos de fora da sala de aula, como aplicativos de celular, 
músicas e animações aumentou o interesse dos alunos, oferecendo uma oportunidade de verificar 
no contexto real de uso o vocabulário e a escrita aprendidas na apostila. Recursos digitais como os 
jogos de celular mostram-se um elemento importante para o estudo individual e para realização da 
revisão, além de serem mais atraentes visualmente para os jovens. Músicas e animações ajudaram 
a apresentar aspectos da cultura japonesa, além de habituar os alunos a questões linguísticas, como 
som da fala, velocidade, gírias e dialetos, entre outros. A interdisciplinaridade, por meio dos recursos 
citados anteriormente, podem criar simulações do cotidiano, maximizando assim  o aprendizado do 
aluno.  

3  https://www.erin.ne.jp/pt/
4  https://www.youtube.com/watch?v=v4etIXBFCn8
5  https://www.youtube.com/watch?v=lsB_guLviVo
6  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myapps.hiragana&hl=ro
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子どもCAN-DOを使った授業実践の試み

EXPERIMENTO DE AULA COM O USO DO KODOMO CAN-DO 

Sandra Terumi SUENAGA
国際交流基金サンパウロ日本文化センター1

Eriko NAKAJIMA
国際交流基金サンパウロ日本文化センター2 

ABSTRACT

This presentation aims to report the result of experimental Japanese lessons held in the 
summer course in a primary school in São Paulo. The purpose of the lesson was to verify 
whether Kodomo Can-do (Can-do for Young Learners) could be a useful tool for teachers 
to plan and give lessons at school. Kodomo Can-do was designed to integrate educational 
aims, cognitive and social skills and language and cultural ability, throughout the layers 
of descriptors oriented in each school setting. Thus, the presenters/researchers created 
lesson plans applied the framework of Cooperative-Learning and Second Language 
Acquisition promoting the “student-centered” learning in the classroom. Video analysis 
was done through the lessons to verify the significance of Kodomo Can-do. As a result, we 
could observe several evidences that students were learning actively and achieving the 
Can-do, and conclude that Kodomo Can-do could be one of the effective tools. Although 
Kodomo Can-do is still under the development and needs adaptations in several aspects to 
be a useful tool for teachers.

Keywords: Kodomo Can-do. Japanese language Education for young learners. Language 
ability. General competences. 

1 修士号、sandra@fjsp.org.br 
2 修士号、nakajima@fjsp.org.br 
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1. はじめに

1-1 背景と目的

 ブラジルの日本語教育は、日本移民の子弟教育として開始した歴史的背景がある

ことから現在でも子どもの学習者が多い。近年は、初等教育段階の日本語学習者が増加し

ているが、ブラジルの子どもの日本語教育に関する実践報告や研究が少ないのが現状であ

る。そこで2015年度より、国際交流基金日本文化センターは子どもの日本語教育に関する

資料や先行研究を収集し、ブラジルの子どもの日本語教育の方向性について考えることに

した。2016年度からは、サンパウロ市内の公教育下の初等教育段階で日本語を教える教師

の勉強会にも参加し、現場の声を聞きながら実践を行ってきた。その実践の一つに、ブラ

ジルの教育制度を根幹に、学校の教育理念に一貫性する言語教育によって、子どもの様々

な能力育成を試みる「子どもCan-do」の開発がある（中島・末永2018）。この実践の根底

には、ヨーロッパ言語共通参照枠(CEFR)が採用する「行動中心主義」の考え方があり、そ

こから「外国語としての日本語教育を促進し、言語と文化の両側面から『人を育てる』

日本語教育を提案していく（p.21, 中島・末永2018）」ことを目的としている。行動中

心主義とは「言語の使用者と学習者をまず基本的に「社会的に行動する者・社会的存在

（social agents）」、つまり一定の与えられた条件、特定の環境、また特殊な行動領域

の中で、（言語行動とは限定されない）課題 (tasks）を遂行・完成することを要求され

ている社会の成員と見なす」考え方である (Council of Europe, 2014)。

発表者はこの「子どもCan-do」が、現場の日本語教師が授業をするために役立つツ

ールとなることを目指している。よって「子どもCan-do」の有用性を検証するため、サン

パウロ市内にある小学校（A校）での夏休みの特別課外授業で日本語活動を行った。A校は

私立の公教育機関で、幼稚園から高校までの一貫校であり日本語は課外授業として教えて

いる。

本発表は、この学校での実践授業の結果を報告することを目的とする。

1-2 研究方法

本研究は、発表者が関わっている教師グループの勉強会で直面した問題に対して改善を

図ることが動機である。そのため、研究方法には、実践行動の改善を目的として行なわれ

るアクション・リサーチを用いることにした。アクション・リサーチとは、主に教師自身

の成長のために自ら行動を計画して実施し、その行動の結果を観察して、その結果に基づ

いて内省をするリサーチである（横溝2000)。行動の計画および結果の観察を担当する発

表者はA校の教師ではないが、1年に及ぶ勉強会を通して教師達とともに問題について考え

「子どもCan-do」を開発した。そのため本研究も、アクションリサーチの分析方法に基づ

いて、教師と協働で「子どもCan-do」テンプレートの記入及び教案作成→授業の実施→授

業分析を行った。

以下、その手順を記述する。

1-2-1　「子どもCAN-DO」テンプレートの記入

テンプレートは「子どもCan-do」の構造を基に、「ブラジルの教育制度や自分が働

く学校の教育方針は何か」という問いかけから出発し、「理念を具現化するためには、子

どもがどのような行動を取ることが望ましいのか」「どのような日本語を使用し、どのよ

うな一般的能力が必要なのか」と問いかけながら上部から下部に記述することで、理念に

繋げるようになっている。
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実践授業を行ったA校の夏休みの特別コースの参加者は、両親共に働いている家庭

の子どもが多く、開催趣旨は「休みの時期に子どもたちが家で一人で過ごすことなく、学

校で安全に過ごすせること。また普段の学校での教科学習とは違って体を動かす活動を多

く取り入れ、他の子どもたちと楽しく遊びながら学び合える時間を過ごす」ことであっ

た。そのため、テンプレートの問いかけに沿って、上位には夏休みの特別コース開催の趣

旨を置き、その下位にそのために必要な社会的スキル及び認知スキルとして「学校で友だ

ちと過ごせる大切さを理解し、他の子どもたちと協力して楽しく遊ぶことができる」及び

「日本や日本語への関心をもって、新しいことにチャレンジできる」とした。次に、上記

スキルを体現する実際の使用場面を表すCan-doは「A校の夏休みの特別課外授業で行われ

る日本の伝統的な遊びについての活動を通して、参加する子どもたちが、互いに協力しな

がら楽しい時間を過ごすために、日本語や伝統的な遊びにチャレンジできる。」とした。

上位Can-doが決定したところでそれを達成するためのCan-doは、実際の学校で実現

可能な場面の中でできるものを記述した。「日本語能力」Can-doは、「先生が話す伝統的

な遊びの名前を日本語で聞いて、どの遊びか理解することができる」「自分がやりたい遊

びの名前を言うことができる」「友だちを遊びに誘うことができる」「伝統的な遊びを一

緒にする友だちを、励ますことができる」とし、その下にそれぞれのCan-doに必要な日本

語の文や談話、さらにその下には必要な語彙や文型を明記した。また、「一般的能力」の

Can-doには、この活動を通して日本語以外でつけたい能力に「日本の伝統的な遊びについ

て知り、遊べる」「グループで励まし合いながら、一緒に遊ぶことができる」を記し、子

どもに実際に身に着けてほしい知識や行動、さらに教師の働きかけを具体的に示した。

　1-2-2　教案作成

　本実践は、3日間（1日60分）の活動を通して「子どもCan-do」テンプレートに記

したすべてのCan-do達成を目標とした。そのため教案は、上述した「日本語能力」Can-do

と「一般的能力」Can-doを3日間に分け、子どもの行動を考慮した活動を考えた。また、

伝統的な遊びとしては子どもたちが実際に遊べる「けん玉」「こま」「だるま落とし」を

使用することにした。

　夏休みの特別授業という性格上、今回の日本語活動は、異年齢（7歳-11歳）

で日本語力にも差のある子どもが混在する状況だった。よって教案を作成する際には、

坂上（2017）を参考に、ヴィゴツキーの「発達の最近接領域（the zone of proximal 

development）」を基礎にブルーナーが提唱した「スキャホールディング（scaffolding、

足場かけ）」を取り入れ、年上の子どもには、グループをまとめる役割を与えて年上の子

どもが年下の子どもを支える活動を行い、「子ども主体の授業である」ことを試みた。

　また子どもたちのグループ活動に関しては、「子ども自身が考える」活動となる

ために協同学習 (Johnson, Johnson, & Holubec, 1994) (Kagan, 1994)の観点を取り入れること

にした。

　さらに各授業の流れは、柴原（2016）が提案する、年少者への配慮を伴った第2

言語習得理論に則った学習プロセス「インプット」→「インテイク」→「アウトプット」

になるよう図った。「インプット」活動ではビデオやレアリアを使用して語彙とその語彙

が指し示す意味がつながるようにし、サンプル会話の提示には実際の場面を教師が演じて

みせることとした。「インテイク」活動では、場面の中で使用されている表現を、教師は

すぐに意味を示さず、生徒に推測させて意味理解を図り、どのような場面でどんな表現を

使用するかの気づきを持たせるようにした。「アウトプット」活動では、実際に日本語を
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使わなければ遊びに参加できないような場面を設定することで、話すことが子どものした

い行動に繋がるようにした。尚、これら活動は、理解を深めることや、一般的能力に関わ

る内容の場合には、必要に応じて媒介語（ポルトガル語）を交えることとし、教師の使用

言語（ポルトガル語か日本語か）を教案にも反映させた。

　上記に加え、初回の授業では、アイスブレイク活動を実施して初対面の生徒が関

係を構築できるようにした。また、全授業を通して目標や評価の観点を明確にし、授業の

最後には生徒が自分でCan-doがチェックできるようにした。 

1-2-3　授業の実施

　A校の夏休みの特別課外授業として、3日間（1日60分）の日本語クラスを開催

し、毎回20名程度の生徒が参加した。授業担当は、発表者2名とA校の日本語教師1名で、

うち1名(発表者)は主担当として授業を行い、2名は補佐として授業に立ち会った。さらに

は、A校の夏休みの特別活動を担当するブラジル人教師およびアシスタントも常時2、3名

待機しており、必要に応じて日本語以外のサポートをした。活動場所は、活動内容によっ

てA校の教室または体育館を使用した。

　本授業は、実践研究の一環として行ったため、学校の許可を得て2台のビデオカ

メラを設置し全ての活動を録画した。

　1-2-4　授業の分析

　授業動画の分析から、「子どもCan-do」を基に発表者が選出したCan-doは、子ど

もが主体的に達成できていたのかを検証した。分析の観点は以下の二つである。

①「子どもCan-do」に記載されていた「言語能力」と「一般的能力」Can-doは、子

どもが達成可能なものだったか。

②スキャホールディング、協同学習、第2言語習得理論に則った学習プロセスは

Can-do達成に有効だったか。

2.  分析結果と考察

　分析を行った結果、①の観点の「日本語能力」Can-doについては、以下のことが

明らかになった。

1日目に語彙（「けん玉」、「こま」、「だるま落とし」）を導入した後、教師が

指示で使用するこれらの言葉に子どもが反応する姿が見られ、実際に遊ぶときには、遊び

の名前を日本語で言うことができていた。更に、友達をさそうためのサンプル文を日本語

示した後、実際に友達をさそう場面では、多くの子どもが日本語で友だちを誘うことがで

きていた。そのため、「自分がやりたい遊びの名前を言うことができる」「先生が話す伝

統的な遊びの名前を日本語で聞いて、どの遊びか理解することができる」「（日本語で）

友だちを遊びに誘うことができる」というCan-doはおおむね達成できていた。

最終日に、けん玉を使用してグループ対抗のゲームを行った際に、すべての子ども

が自発的に日本語で「がんばれ！」「もう一回！」と発声していた。そのため、「伝統的

な遊びを一緒にする友だちを、（日本語で）励ますことができる」というCan-doは全員が

達成できていた。
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　また、「一般的能力」Can-doに関しては以下のことが言える。

・授業ではいつも始まりに、その日の目標や全員が協力して取り組むことを重要視

していることを媒介語で分かりやすく伝えていた。そのため、子どもは日本の伝統的な遊

びについてのビデオで見たあとで、グループで話し合ったり、友だちと仲良く活動に参加

する行動が見られた。また、授業の終わりには、Can-doチェックシートを記入させたこと

で、子どもたちが自分で活動に対するふりかえりができていた。これらのことから、「日

本の伝統的な遊びについて知り、遊べる」「グループで励まし合いながら一緒に遊ぶこと

ができる」というCan-doは達成できていたようだ。さらに、これらの活動を通して「学校

で友だちと過ごせることの大切さを理解し、他の子どもたちと協力して楽しく遊ぶことが

できる」及び「日本や日本語への関心をもって、新しいことにチャレンジできる」といっ

た能力の育成に繋がっていたと考えられる。

　次に、②の観点からは以下のことが言える。

「スキャホールディング」及び「協同学習」に関しては、グループ分けの際には教

師が意図的に年上の子どもがリーダーになるよう指示したり、活動の意図を媒介語で伝え

意識付けをしたりした。そうすることで、子ども同士が協力し会って活動に励む姿が見ら

れ、Can-do「グループで励まし合いながら、一緒に遊ぶことができる」の遂行に有効だっ

た。　

第2言語習得理論に則った学習プロセスに関しては、「インプット」「インテイ

ク」「アウトプット」活動を、計画的に協同学習の技法も取り入れながら行ったことで、

子どもたちの理解しようする姿勢や、積極的に話そうとする態度が見られた。そのため、

「自分がやりたい遊びの名前を言うことができる」「友だちを遊びに誘うことができる」

といったCan-doの遂行に有効だった。

　このように「子どもCan-do」を基に活動を考えることで、学校の教育理念と一貫

性のある　　授業を考えることができ、子どもがCan-doが遂行できたと言える。また、ス

キャホールディングや協同学習を意識した活動を考えたことで、教師中心の授業ではなく

子ども同士で話す機会を増やすことができ、Can-do達成に有効だったと考える。

3. 結論
　「子どもCan-do」を試用して実践授業を行った結果、テンプレートが適確に記入

され、それに沿った教案が立てられていれば、子ども主体の授業を実施しながらCan-doが
達成できると考える。また、教案作成の際に参考としたスキャホールディング、協同学

習、第2言語習得理論に則った学習プロセスも、教師が適切に使用すればCan-do達成に有

効である。

　しかし、「子どもCan-do」の概念はテンプレート化しても現場の先生方に理解し

てもらうのは容易ではない。また、スキャホールディング、協同学習、第2言語習得理論

などのアプローチなども、現場の教師に理解してもらうよう今後も働きかける必要があ

る。そのため、今後は「子どもCan-do」を現場で使いやすいものに改良し、授業につなげ

られるように研修等を行っていく必要がある。

　また、本実践はA校での3日間の特別課外コースでの実践であったため、異年齢の

子どもへの対応への比重が大きく、日本語レベルに対しては詳細を照らし合わせて選定す

るには至っていない。今後は、CEFRなどを参考にレベルの妥当性を図ることが望ましいと

考える。
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UM ESTUDO SOBRE A SITUAÇÃO DO CURSO 
DE EXTENSÃO DE LÍNGUA JAPONESA DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

Ruchia UCHIGASAKI 
 Universidade Federal do Amazonas1

RESUMO

O curso de extensão de língua estrangeira do Centro de Estudos de Línguas – CEL da 
Universidade Federal do Amazonas (UFAM) foi iniciado em 1990. Nesse centro, o curso de 
japonês teve início em 2009 e são os alunos do curso de Letras Japonês que têm atuado 
como professores-bolsistas. O presente artigo é um estudo de caso. O objetivo deste 
estudo é descrever a situação da aprendizagem desses alunos para assim compreender 
a situação atual e os desafios do curso de extensão de japonês. Para isso foi aplicado um 
questionário com quatorze questões objetivas e uma subjetiva para 124 alunos novos 
matriculados, no período de agosto de 2014 a junho de 2016. A pesquisa foi conduzida 
pelos professores responsáveis para cada  turma que lecionavam. Eles distribuíram um 
questionário para cada aluno, para que lessem e respondessem sem se identificar. A 
aplicação do questionário foi realizada com anuência dos alunos. 95 alunos responderam 
ao questionário. Com base nos resultados desta pesquisa pode se dizer que os principais 
desafios do curso são: 1) desenvolver atividades em sala de aula adaptadas a ampla 
faixa etária dos alunos, 2) responder aos anseios dos alunos em aprender a escrita e 3) 
necessidade de pesquisa sobre o uso do japonês em ambiente de trabalhos. Estes são 
os três pontos constatados na pesquisa a serem relevados como futuros desafios para a 
melhoria do curso.

Palavras-chave: Curso de extensão de língua japonesa, cenário dos estudantes do curso 
de extensão, Universidade Federal do Amazonas.

ABSTRACT

The Foreign Language Extension Course (CEL) of the Federal University of Amazonas 
(UFAM) was started in 1990. In this center, the Japanese course began in 2009 and the 
students of the Japanese acting as fellows. This article is a case study. The objective of 

1  Universidade Federal do Amazonas, professora do Curso de Letras-Língua e Literatura Japonesa, ruchiashinoda@gmail.com
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this study is to describe the learning situation of these students in order to understand the 
current situation and the challenges of the Japanese extension course. A questionnaire 
with fourteen objective questions and a subjective questionnaire was applied to 124 new 
students from August 2014 to June 2016. The research was conducted by the teachers 
responsible for the group that taught. They distributed a page of this questionnaire for 
each student to read and respond to without identifying themselves. His application was 
made with the consent of the students. 95 students answered the questionnaire. Based on 
the results of this research it can be said that the main challenges of the course are: 1) to 
develop classroom activities adapted to the wide age range of the students, 2) to respond 
to students’ wishes in learning to write, and 3) the need for research about Japanese used 
in the job situation. These are the three points of the research to be surveyed as future 
challenges for course.

1. INTRODUÇÃO

De acordo com a pesquisa da Fundação Japão (2017), de 2.957 estudantes de língua japonesa 
no ensino superior brasileiro, 867 (29, 3%) são estudantes de curso de japonês, 250 (8,5%) fazem 
como disciplina eletiva, 1.516 (51,3%) frequentam curso de extensão de língua japonesa, e 324 (11%) 
participam do programa “Idioma sem Fronteiras”. Os alunos que aprendem japonês em curso de 
extensão tornam-se mais da metade dos estudantes de língua japonesa no ensino superior. Apesar 
de haver tantos alunos frequentando os cursos de extensão em língua japonesa nas universidades, 
não se verifica uma pesquisa específica desses alunos. Há estudo sobre alunos de curso de extensão 
de outros idiomas, por exemplo, perfil dos alunos de curso de extensão de espanhol na Universidade 
Estadual de Rio de Janeiro (SANTOS, LUZ, CONCEIÇÃO DOS SANTOS, 2007). Do curso de extensão 
de língua japonesa, encontramos apenas um estudo sobre a formação de professores estagiários do 
curso de extensão em língua japonesa, promovido pela Universidade Estadual  do Ceará (IWAKAMI 
e MELO, 2014). 

O curso de extensão de língua estrangeira (Centro de Estudos de Línguas – CEL) da 
Universidade Federal do Amazonas (UFAM) foi iniciado em 1990. Nesse centro, o curso de japonês 
teve início em 2009 e são os alunos matriculados no curso de japonês, na graduação, que têm atuado 
como professores. O presente artigo é um estudo de caso. O objetivo deste estudo é descrever a 
situação da aprendizagem dos alunos do curso de extensão, para assim compreender a situação 
atual e os desafios do curso de japonês. Para isso foi aplicado um questionário com quatorze 
questões objetivas e uma subjetiva para 124 alunos novos, matriculados nesse curso no período 
de agosto de 2014 a junho de 2016. A pesquisa foi conduzida pelos professores responsáveis para a  
turma que lecionavam. Eles distribuíram uma página desse questionário para que cada aluno lesse e 
respondesse sem se identificar. A aplicação dele foi realizada com a anuência dos alunos. 95 alunos 
responderam ao questionário.

2. ANÁLISE DO RESULTADO E CONSIDERAÇÕES

Foi utilizado o método estatístico para analisar e descrever o perfil desses alunos. A partir 
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dos dados obtidos no questionário, foi feito um cálculo somatório e transformado em valores 
percentuais para identificar cada uma das suas características. A análise de dados quantificados 
permite descrever uma dada situação (LAKATOS; MARCONI, 2003). Dos estudantes do curso de 
extensão de japonês, 51 são mulheres e 44 homens, sendo que a sua faixa etária em grande parte 
(42%) são de adolescentes. Como é permitido estudar no curso de extensão de línguas estrangeiras 
adolescentes com mais de 13 anos, há 5 alunos na idade entre 13 e 15 anos no curso de japonês. 
Existem casos em que estudam pais e filhos. 35 alunos têm mais de 16 anos, dentre eles os que 
tem 19 anos são em maior número. Cerca de 90% dos alunos são brasileiros não descendentes 
de japoneses, 80% iniciantes no aprendizado da língua japonesa. Entre os objetivos do estudo, a 
resposta mais dada foi “conhecer a cultura japonesa” (30%), em seguida muitos querem relacionar 
o idioma com o trabalho (26%). Sobre o ambiente para praticar japonês, 60% responderam que 
possuíam um ambiente, e 40% não. Dos que responderam que sim, os que mais disseram foi usar 
no “trabalho”(43%), e em seguida “no clube de esporte”, “no chat pela internet”, “na escola”, todas 
com as mesmas porcentagem de 8% na resposta. No objetivo de estudo e ambiente que se possa 
usar japonês, muitos responderam “trabalho” isto é porque há na cidade de Manaus cerca de 40 
empresas japonesas na Zona Franca, local que se adota um sistema preferencial de tributação. 
Assim, pode se pensar que o uso de japonês e sua necessidade no trabalho estejam relacionados ao 
interesse em aprender japonês.

E sobre o interesse pela cultura japonesa: a “língua japonesa”, “anime / manga”, “kanji”, e 
“jogo” estão no topo da lista de interesse. Isso se justifica pelo fato de quase metade dos estudantes 
serem adolescentes e os animes, mangás e jogos são populares para o público juvenil. Em relação 
a resposta da pergunta “o que quer aprender no estudo de japonês” ficou claro que a maioria dos 
alunos desejam aprender “geral (leitura, escrita e conversação)” (80%), bem mais dos que o que 
responderam “em conversação” ou “em leitura e escrita”. Nos últimos anos, a popularidade de 
anime e a cultura pop japonesa têm despertado interesse nos alunos pela cultura e língua japonesa. 
Muitos estudantes querem ler as histórias em quadrinhos japoneses no original. Esses aspiram não 
apenas conversar, mas também aprender a ler em japonês.

3. CONCLUSÃO

Os três pontos a seguir podem ser levantados a partir da observação dos resultados desta 
pesquisa:

1. Diferença de faixa etária entre os alunos

Apesar dos jovens entre 13 a 19 anos serem quase metade dos alunos, a faixa etária do grupo 
varia amplamente entre 13 a 66 anos. E a medida que o curso avança surgem diferenças no 
grau de aquisição, o que se faz necessário arranjar atividades em sala de aula.

2. Estudo da escrita

Neste curso, usavamos apenas material didático da série de Marugoto - Nihon no Kotoba 
to Bunka (Katsudou e Rikai) focado na prática da comunicação. Mas, como foi observado 
na pesquisa, havia muitos alunos que desejavam aprender a escrita. Após o resultado 
do questionário, acrescentamos como material didático auxiliar Nihongo kana nyumon e 
material de kanji.
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3. Habilidade em japonês no trabalho

Como o objetivo de muitos alunos em estudar japonês está relacionado ao trabalho e o 
ambiente, para prática de japonês, também tem sido o trabalho, faz-se necessário investigar 
o uso do japonês e a sua necessidade no trabalho, pensando no aproveitamento deste 
ambiente, na sala de aula.
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学生チューターの使用教科書からの気づき
と学び‐―「国境なき言語」日本語講座
の学生チューターの場合を例に　―

PERCEPÇÃO E APRENDIZADO PELOS LIVROS DIDÁTICOS USADOS 
POR ALUNOS TUTORES― O CASO DE ALUNOS TUTORES DO CURSO 

DE LÍNGUA JAPONESA DO “IDIOMAS SEM FRONTEIRAS”―

Yumiko NOMURA1

Fundação Japão de São Paulo

ABSTRACT

The student tutors of “Languages without Borders” had a hard time teaching items of 
“Seikatsu to Bunka (Life and Culture)” of the course book “Marugoto”, because   these 
items have a lot of information that they know few.  The “Seikatsu to Bunka” is one of the 
main characteristic sections of the course book, “Marugoto”. The tutors have become to 
understand a little about how to deal this part in their classes after several opportunities of 
learning.  This paper will report what kind of encounters having raised awareness of their 
culture and how they changed the culture perception.

キーワード: 「国境なき言語」、コースブック『まるごと』、異文化理解、文化

の気づき

1. はじめに

「国境なき言語」は、「ブラジルの大学の国際化と研修レベルの底上げ」をめざ

し、高等教育の充実のための言語教育を学習者に施すことを目標とした、ブラジルの言語

政策である。現在英語を始めフランス語、スペイン語、イタリア語、ドイツ語、ポルトガ

ル語（外国人に対して）などと日本語が対象となっている。日本語講座は2016年後期よ

1  野村ゆみ子（修士）‐国際交流基金サンパウロ日本文化センター　nomura@fjsp.org.br
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り、パイロットプログラムとして始まり、2017年前期より正式に「国境なき言語」として

発足、現在、ブラジルの5連邦大学（ブラジリア大学、リオデジャネイロ連邦大学、パラ

ナ連邦大学、リオグランデドスル連邦大学、アマゾナス連邦大学）と1州立大学（パウリ

スタ州立大学、アシス校）において開講されている。注１

この日本語講座を教えているのは、各大学とも日本語を専攻している学生であり

学生チューター（以下チューター）と呼ばれている。かれらは概ね2年間に渡り講座を教

え卒業する。日本語の実習の場が少ない中、この講座は将来的には日本語教師を目指す学

生たちの「実習」の場となることも期待されている。従って、授業を担当する学生にとっ

ては、単なる報酬を得るための場というよりは、授業を担当することによる対価を自己

研鑽のために役立てる奨学金と考える意味合いもある。ブラジル政府の目標である「ブラ

ジルにおける大学教育レベルの底上げのための言語政策」というプロジェクトを担うチュ

ーターは、学習者に質の高い言語教育を施すことよって、グローバルな社会においてコミ

ュニケーションできる人材を育成するという任務も帯びている。そのために、彼ら自身も

また、より高いスキルを持ったチューターとして育成されることが望まれている。なぜな

ら、スキルのあるチューターが教えることで時代に対応する言語学習者を産出することに

繋がると考えられるからである。　　　　　　

この「国境なき言語」日本語講座では当初より、コースブックとして『まるごと』

（三修社）を使用している。この教科書は、特徴として、コミュニケーションを重視する

ことで学習を進めていく構成になっていること、「異文化理解」が言語の学習にはとても

重要であるとされていて、各トピック（２課で一トピックとなっている）の終わりには「

生活と文化」という項目があること、学習の「自己管理」、すなわち自主的な学習につい

てなどが挙げられている。学生チューターは、自らが日本語を学んだ時の文法準拠のシラ

バスとは違っていることから、当初教えることに大変苦慮した様子が見うけられた。本稿

では、チューターが当初大変教えることに苦慮していた「生活と文化」に焦点を当て、「

異文化理解」に対してチューターがどのような過程を経て「気づき」を得たかを報告す

る。

使用教科書『まるごと』ついて、筆者は『まるごと』という教科書の販売宣伝をす

るためにこの報告をするものではない。上述するように、学生たちが今までとは全く異な

った教科書を使って教室活動をする中で、悪戦苦闘して掴んだ事柄が、言語教育の現場に

少なからず新しい風を吹き込む可能性があると考え、報告することに意義があると考える

点、また、グローバル化の進む現代において、ブラジルの日本語教育の現場にも必要とさ

れる、言語教育に重要だと思われる異文化理解概念などの事柄に焦点をあてることができ

ると考える点、それらの点から、学生チューターの「気づき」と「学び」を通して、今後

の日本語教育において注目すべき事柄を示すことができると推測したための報告であるこ

とを最初に断っておきたい。

「国境なき言語」日本語講座では、『まるごと』入門A1（かつどう）を使用してい

る。『生活と文化』という単元は、以下の通りとなっている。トピック１「なまえ」、ト

ピック２「かぞく」、トピック３「ファーストフードのみせ」、トピック４「へや」、ト

ピック５「あさとよる」トピック６「日本のきせつのイベントとしゅくじつ」、トピック

７「日本のまち」、トピック８「おみやげ」、トピック９「日本のかんこうち」。すべて

のトピックには、関連したイラストや写真が多く付されている。
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２．分析結果と考察

　　「生活と文化」の項目を教えることに対しての学生たちの悩みは、行ったアン

ケート調査から纏めると次のようであった。「行ったことも、経験したこともないことを

教えることはできない」「日本文化　に対する知識がない」「語彙がたくさんありすぎて

時間がない」「調べても名前が分からいものがたくさんある」「日本人ではないから日本

文化についておしえられない」「事柄を説明する手引書がほしい」などであった。このよ

うな疑問に対して、チューターには次のような手順で研修が行われた。

ステップ①日本で学ぶ各国外交官のための「生活と文化」授業を見学、ステップ②

報告者による「生活と文化」授業見学、ステップ③実際に京都の町で課題を持ってフィー

ルドワークを行い、最後に模擬授業をおこなう。　　　

以上のステップによって研修が行われた結果、チューターの「気づき」は以下の通

りとなった。ステップ①では、「先生だけが一方的に話しているわけではない」「学生た

ちが自分の意見を述べてディスカッションしている」「物の名前を一生懸命復唱して覚え

ているわけではない」「自分の国にもべんとうはあるのか考えた」「お弁当が親子や夫婦

のコミュニケーションの手段になっているという意見が面白かった」「キャラ弁って、な

ぜそこまでするのか」「日本人は愛情表現が乏しかったという意見が面白かった」など。

ステップ②では、各国の朝と夜の通勤事情の授業を見学し、「いろいろな国によって朝の

通勤風景がことなり興味深かった」「電車や地下鉄の乗り方が国によって異なっていた、

特に日本の整列乗車はすごい」「ブラジルの地下鉄では皆がおしあっている」「ベトナム

ではバイクラッシュが朝の風景だ」「フィリピンやベトナムではバイクに何人も乗ってい

る」など。ステップ③では、「古い町と思っていたけれど、新しいものもたくさんあっ

た」「古いものを守る工夫がたくさんあった」「今までのイメージが実際に見たことで具

体的になった」「和菓子だけではなかった」など。

以上の「気づき」を経て模擬授業として行った「生活と文化」の項目は次の通りと

なった。

＊ファーストフードの店について（トピック3）　　　　　　　　　　　　　　「

店員の対応の仕方、マニュアルによる対応」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　＊あさとよる（トピック５）「サラリーマンの生活と日伯事情」　　　　

　　　　＊日本のまち（トピック７）「自動販売機からみる日本事情」　　　　　　　　

　　　　「コンビニ・交番の機能」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　＊日本のかんこうち（トピック９）　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　「日伯祭りの生活の中での機能、相違と類似」　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　

実習授業において学生チューターたちが教案を作成するにあたり注意点として挙げ

た点は、説明するのではなく、学生に何かを気づかせること、テーマを絞って取り上げ学

生の意見をまつ、説明ではなく、伝えたいことを自分で考えさせる、学生同士の意見交換

をさせる、絞ったポイントに対して、効果的なビデオ、資料を使用する、思い込みや、ス

テレオタイプの文化にたいして、そうでないことを気づかせる、などであった。また、一

連の研修を経て研修後の学生の自己評価は次のようであった。

・ブラジルで日本語を学ぶ学生はほとんど日本に来る経験がないので、日本に対す

るステレオタイプをできるだけ避けた方がよいと思った。
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・一番大事なことは終わりにさっと一方的に説明して次のトピックに進んだという

流れでやっていたけれど、「日本はどうなのか」「日本人の生活はどうなのか」という大

事な情報の中で文化を理解することが大切だと思った。

・ブラジルについてはステレオタイプ的なイメージがあるのと一緒で、ブラジルで

も日本については情報が少ないから、本当とは違うイメージがあることが分かった。

・日本の文化について伝えるとき、学生の国と較べることは考えさせるのにいい方

法だと思った。学生がそういう授業で何知りたいかということも気づいて良かった。

・日本の伝統的な文化だけではなく、日常的な文化についても扱うと、学習者はさ

らに日本の社会や日本人の考え方について、理解できるようになると思う。

・歴史的な背景なども準備したほうが良いと思った。　

以上が、当初学生たちが難しいと考えていた「生活と文化」の指導に対して、研修

を通して見出した、答えであった。研修後、学生チューターたちは次の学期で『生活と文

化』を教えることに自信を持ち、『生活と文化』各トピックに対してある切り口をもって

臨んだ。また、次のような見解を述べるに至った。文化は教えるものではなく伝えるもの 
(Gabriel Euleutério 2018)、日本文化に関して「日本の日常とそれに付随した文化を知ること

ができたこと」と、「学習者に何かを気づかせること」(Gonçalves, Rufino, Guimarães 2018)
「ことわりの文化の違いについて考えることができたこと」(Novelini dos Santos 2018)、「

文化には経験した部分と経験してない文化との間に長い距離があり、学習者の質問に答え

られないこともある」(Alves Noves 2018)。

３．結果の分析とこれから 　

当初『まるごと』について、"com um material completamente diferente e uma 
metodologia nova”「まったく異なった教材であり、あたらしい教授法」(2018,Gonçalves, 
Rufino, Guimarães)であり、”a experiência com o material Marugoto é uma experiência totalmente 
inédita”「『まるごと』の経験はまったく前例のない経験」(2018,Novelini dos Santos)であ

ると感じていた項目である、『生活と文化』の文化指導に対して、チューターの研修後の

授業に変化をもたらしたのは以上のような文化についての「気づき」であった。

『まるごと』の「生活と文化」を通して、チューターが気づいたことは、異文化

の理解という観点からは僅かな一歩かもしれない。しかし、「異文化理解に直接働きかけ

ている」（来嶋2014）とされている教科書の「生活と文化」の各トピックを通じて出会っ

た文化への出会いは大きな意味があると推察される。学生たちにとって、これまで日本文

化とは単語として「生け花」「歌舞伎」「和菓子」「まつり」「すもう」「京都」などを

覚えること、あるいはそれらのいくつかを体験してみる程度の出会いであったかもしれな

い。しかし、研修を通して、「生活の中に根付く文化、習慣」などを読み取ることに変わ

った。文化に対して、「ステレオタイプ」や「一般化」「観光ガイド的な知識」ではな

く、「なぜそうするのか」「自分たちの習慣とどうちがうのか、どのような点がおなじな

のか」を考えることが大切であると気が付いた。彼らの中で決定的な違いとして認識でき

たことは、事柄の名前を覚えることではないということであった。CERFに影響を与えたと

いわれるByrumは異文化を理解する要素の一つとして「好奇心」や「開放性」を挙げ、自
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分自身の価値観を一時停止する態度」が必要だとしている。学生たちの気づきはそれらに

通じるものがあると考えられる。また、コースブック『まるごと』はCERFの異文化理解の

考えに基づくものであり、コースブック『まるごと』を使用した学生たちが気づいたこと

は、CEFRで異文化間技能とノウハウとして挙げられている4項目、１．自分の出身文化と

外国の文化とをお互いに関係づけることができる力、２．文化に対する高い感受性と多文

化の出身の人と接するときに使える様々な方略をしっていること、また実際に使える力、

３．自分自身の文化と外国文化との仲介役を務めることができる力量と、異文化間の誤解

や対立に対して効果的な解決ができること４．ステレオタイプに基づいた人間関係を乗り

越えることができる力（大橋・吉島訳　2014）とされる異文化理解に対して、わずかでは

あるが一歩を踏み出したように思う。

国境なき言語」日本語講座<公開講座）を担当した学生は現在延で27人いる。27名

のうち現在2年間のチューターが終わり日本語教師として日本語学校の教壇に立っている

者は6名、今学期でチューターを修了する学生の中ですでに日本語をおしえている者は3名

いる。「国境なき言語」を担当することにより、チューターはその経験を通して日本語教

育に携わる者としての自己の文化意識などに変化を感じた。今後、教師として教壇に立っ

て行くときに、一つの経験としてだけでなく、根本的に言語教育における文化の扱い方の

向き合い方に対して、ヒントを得ることができた経験だったと思う。「国境なき言語」を

離れ、日本語学校で教えるとき、その学校の方針などがあり、必ずしも学生たち学んだ文

化指導と同じことができる環境ばかりではない。しかし、チューターの「気づき」は、言

語における文化学習にとって、どのような教室活動が学習者にとって有効であるか、必要

であるかを考えるきっかけとなったと考えられる。「異文化理解能力の取得は決して終わ

ることがない」（Byrum,Gibkova,Starky,2002)と言われている。今後も引き続き「気づ

き」への深化に向かって行ってほしい。 

注1　パウリスタ州立大学・アシス校は、2017年後期より開講している、2018年

は、現在アシス校を拠点とし、他キャンパスへ向けたストリームによる遠隔地講座の準備

を進めている
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RESUMO

Este artigo apresenta os desafios relacionados ao ensino de literatura japonesa no Curso 
de Licenciatura em Língua e Literatura Japonesa da Universidade Federal do Amazonas, 
envolvendo os aspectos relacionados ao Projeto Pedagógico do Curso (PPC), considerando 
a relação interdisciplinar, as ementas, os objetivos e a bibliografia das disciplinas de 
Literatura e a conexão entre elas, indicando aspectos que podem prejudicar o processo 
de ensino-aprendizagem das disciplinas em questão. Observaram-se vários fatores que 
dificultam o ensino tais como a falta de relacionamento interdisciplinar (pré-requisitos) 
entre as disciplinas de cultura e literatura, a carga horária semestral insuficiente, e a 
inacessibilidade do material bibliográfico e informacional, bem como a pouca articulação 
entre as referências, e as ementas e os objetivos das disciplinas. Porém, observou-
se o esforço dos professores que ministram a disciplina em ultrapassar as dificuldades 
oriundas do PPC, esforço refletido na atividade de pesquisa relacionada à literatura e 
nas tentativas de conexão entre literatura e ensino realizados em todos os aspectos da 
atividade acadêmica - ensino, pesquisa, extensão,  a fim de preparar o formando com 
conhecimentos práticos de literatura, que podem ser desenvolvidos ou vivenciados na 
sala de aula. 

Palavras-chave: Literatura Japonesa, Ensino Superior, Projeto Pedagógico do Curso

ABSTRACT

This article presents the challenges related to the teaching of Japanese literature in 
the Degree Course in Japanese Language and Literature of the Federal University of 
Amazonas, involving aspects related to the Pedagogical Project of the Course (PPC), 
considering the interdisciplinary relation, the syllabus, objectives and bibliography of the 
disciplines of Literature and the connection between them, indicating aspects that may 
harm the teaching-learning process of the disciplines in question. Several factors that make 
teaching difficult, such as the lack of interdisciplinary relationships (prerequisites) between 

1  Professora efetiva de língua, literatura e cultura japonesa da Universidade Federal do Amazonas.  katogry@gmail.com 

ORAL COMMUNICATION SESSION -  ABSTRACT    
         

519

mailto:Cristina.rosoga.sambuichi@gmail.com


XII Congresso Internacional de Estudos Japoneses no Brasil
XXV Encontro Nacional de Professores Universitários de Língua, Literatura e Cultura Japonesa

520

subjects of culture and literature, insufficient semester workload, and the inaccessibility of 
bibliographical and informational material, as well as the lack of articulation between the 
references, and the syllabus and objectives of the disciplines. However, it was observed the 
effort of the teachers who teach the discipline to overcome the difficulties arising from the 
PPC, an effort reflected in the research activity related to literature and in the attempts 
to connect literature and teaching in all aspects of academic activity - teaching, research, 
extension, to provide the graduated with practical knowledge of literature that can be 
developed or experienced in the classroom

Keywords: Japanese Literature, Higher Education, Pedagogical Project of the Course

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho representa uma reflexão acerca do ensino da literatura japonesa como disciplina 
do quadro obrigatório do Curso de Licenciatura em Língua e Literatura Japonesa da UFAM, desde 
sua oferta pela primeira vez em 2011, até o presente. O ensino de literatura é realizado por meio de 
disciplinas referentes à literatura em língua materna, de cunho teórico, como Teoria da Literatura I 
e Teoria da Literatura II, e Comunicação em Prosa Moderna, e por meio de cinco disciplinas voltadas 
para o ensino da literatura japonesa, cujo ensino inicia-se no quinto semestre, desde o ingresso, e 
concluído no nono semestre.

Realizou-se uma análise acerca do ensino da literatura japonesa apontando para o tripé 
básico da atividade acadêmica, ensino, pesquisa e extensão. Objetivou-se revelar as dificuldades 
e conquistas do curso em se tratando do ensino de literatura, oriundas da estrutura do PPC ou 
relacionadas ao material didático previsto no mesmo. Também foi apresentado o relato de um dos 
professores com mais experiência na área de literatura  no curso, para exemplificar como é realizado 
o ensino seguindo o PPC em vigor. 

A análise do PPC se deu com base na concepção da Veiga (2002), que indica a necessidade 
da permanente reavaliação do PPC em função das dificuldades encontradas pelos participantes da 
atividade de ensino-aprendizagem, e para responder às necessidades do mercado. Também foram 
levadas em consideração as questões de Madureira (2010) : 

qual é o cenário geral da carga horária atribuída às disciplinas Literatura Brasileira e Teoria da Literatura? 
Existem disciplinas de caráter pedagógico, como Prática de Ensino de Literatura Brasileira e Estágio 
Curricular Supervisionado em Literatura? Existem disciplinas voltadas para o estudo da Literatura 
Infantil e Juvenil? Os currículos preveem disciplinas optativas que contemplam estudos literários? Até 
que ponto a flexibilização do currículo é orientada para a docência em Literatura? (Madureira, 2010, 
p. 68) 

Foram analisadas as temáticas dos projetos de extensão do curso, tais como projetos PACE 
e PIBEX, bem como a atividade de pesquisa, em forma de trabalhos de conclusão de curso (TCC) 
e projetos de iniciação científica (PIBIC), para revelar a importância da literatura na atividade de 
ensino, pesquisa e extensão. 
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2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Observou-se que as disciplinas de literatura japonesa são em número muito menor (cinco) 
do que as disciplinas de Língua Japonesa (nove), refletindo uma tendência em colocar maior ênfase 
no ensino de língua do que no ensino de literatura estrangeira. A carga horária das disciplinas de 
literatura, e especialmente de literatura japonesa, mostrou-se abaixo das disciplinas de língua, 
reforçando a observação de que o foco do PPC não é o ensino de literatura. Também se observou 
que não há o que Madureira (2010, p. 117) chama de “disciplinas obrigatórias voltadas para a 
interface literatura/educação”, como disciplinas de ensino de literatura, literatura infantil ou estágio 
supervisionado em literatura. 

Em relação aos pré-requisitos, observou-se a necessidade de diretrizes para as disciplinas de 
cultura japonesa, a fim de que haja compreensão e estudo de literatura japonesa, e eliminação  de 
pré-requisitos entre as disciplinas de literatura clássica e moderna, para diminuir a desmotivação 
dos alunos e a retenção no curso. Ao analisar a bibliografia, observou-se que a maioria dos títulos 
não se encontram no catálogo da biblioteca da UFAM -  Pergamum2, e os títulos que se encontram 
são materiais sobre cultura japonesa, não voltados para a literatura japonesa, além de alguns títulos 
serem já ultrapassados. Entre os 7 professores do Curso (5 efetivos e 2 substitutos), até 2018, 4 
ensinaram disciplinas de literatura, sendo 3 efetivos e 1 substituto. Entre eles, o professor cujo relato 
foi apresentado abaixo ministrou todas as cinco disciplinas de literatura pelo menos uma vez. 

O professor3  relatou que os princípios que norteiam seu ensino são a valorização do texto 
no idioma original, assim como o conhecimento das traduções disponíveis, por isso, providencia ao 
aluno a experiência da obra traduzida, bem como o contato prático com todos os tipos de trabalhos 
acadêmicos, para sua maior familiarização com a produção escrita. O professor informou também 
que considera importante apresentar aos alunos o contexto histórico, para investigarem a ideologia 
por trás de cada obra. Também admitiu que se utiliza de estratégias diferentes para cada período, 
quando ministra a mesma disciplina, adaptando-se ao nível de proficiência em língua japonesa de 
cada turma, e mudando as obras a serem trabalhadas, dentro do conteúdo programático proposto, 
para evitar que os alunos mais novos recebam influência dos alunos veteranos, a fim de realizar uma 
reciclagem de seu próprio conhecimento sobre a literatura. 

Foi feita uma análise da temática dos projetos de iniciação científica PIBIC e trabalhos de 
conclusão de curso TCC e observou-se que entre os projetos PIBIC apresentados, seis são relacionados 
ao ensino e linguística  e outros seis são relacionados à literatura, números que aparentemente 
indicam interesse igual, porém no caso do PIBIC, a contribuição do professor orientador é grande, 
e as dimensões menores do trabalho monográfico (relatório final do PIBIC) levam os alunos a ter 
mais confiança em iniciar uma pesquisa na área da literatura. Por outro lado, quando se trata de um 
trabalho monográfico de grandes dimensões, como o TCC, em que a contribuição do orientador é 
mínima, poucos alunos experimentem trabalhar na área de literatura.  

2  Catálogo online das bibliotecas pertencendo à UFAM. Site: http://www.pergamum.ufam.edu.br/pergamum/biblioteca/
index.php
3 O professor providenciou seu relato em duas ocasiões, depois de duas reuniões de colegiado no primeiro semestre de 2017 
e no primeiro semestre de 2018, quando a autora passou a ministrar pela primeira e pela segunda vez respectivamente, a disciplina 
de Literatura Japonesa I. Ao saber que seu relato foi de grande proveito para a ministração das aulas de literatura, o professor 
concordou com a publicação do mesmo no presente artigo. 
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Em se tratando de projetos de extensão, observou-se que a grande maioria aborda temáticas 
relacionadas à cultura japonesa ou à língua, mas merecem destaque projetos como “A literatura 
japonesa vai a escola” ou “Visualizando os contos infantis japoneses” e “ Leituras e tessituras: 
traduzindo a literatura japonesa infantil” (2016/1), que, além de trabalhar temáticas relacionados à 
literatura, realizam uma ponte entre literatura e educação, sendo implementados na Escola Estadual 
Prof. Djalma da Cunha Batista (Manaus), apresentando aspectos da literatura japonesa aos alunos 
desta instituição de ensino público.

 3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Observou-se que a inacessibilidade linguística ou física dos materiais didáticos, bem 
como a carga horária insuficiente e a relação com as outras disciplinas (pré-requisitos), podem 
ser considerados fatores que dificultam o ensino da literatura japonesa, apesar dos esforços dos 
professores para providenciar um contato com o texto no original, obras traduzidas e com a crítica 
literária. Também notou-se uma falta de confiança por parte dos alunos em realizar um trabalho 
monográfico literário de grandes dimensões. Porém, quando se trata de trabalhos monográficos de 
dimensões menores e com um apoio maior por parte do orientador, observou-se o interesse dos 
alunos para realizar pesquisa na área da Literatura. 

No relato fica evidente que a relação literatura-ensino continua sendo um assunto que 
necessita ser desenvolvido, ainda que entre as atividades de extensão se tenha observado um 
primeiro passo na direção de desenvolver esta relação. Espera-se que futuramente, o ensino de 
literatura será abordado como um dos componentes do currículo, levando a frente a iniciativa dos 
projetos de extensão. 
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COMUNICAÇÃO ORAL – LINGUÍSTICA APLICADA E EDUCAÇÃO
ORAL COMMUNICATION – APPLIED LINGUISTICS AND EDUCATION 
29/08/2018  19h00-19h20 
Sala CI 15 (2º andar) - Centro de Ensino de Línguas 
Room CI 15 (2nd floor) - Centro de Ensino de Línguas

O KAMISHIBAI COMO PROJETO DE EXTENSÃO 
NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Márcia Hitomi NAMEKATA 
Universidade Federal do Paraná1

RESUMO

O presente projeto, tendo por base a língua e a literatura japonesa, aspectos relevantes 
no curso de graduação em Japonês da Universidade Federal do Paraná (UFPR), privilegia 
a cultura japonesa, tendo como elemento de destaque o kamishibai (teatro de papel). 
As etapas que constituem o projeto são as seguintes: 1) tradução de mukashi banashi 
(narrativas antigas) da literatura japonesa, fase que inclui estudos acerca de teoria da 
tradução e teoria da narrativa; 2) ilustração das histórias traduzidas; 3) construção de 
caixas-palco para o kamishibai; 4) ensaio da apresentação da leitura em português e 
japonês; 5) socialização das narrativas, através de sessões de contação de histórias junto a 
escolas públicas e entidades assistenciais voltadas para crianças e idosos.

Palavras-chave: Kamishibai. Extensão. Mukashi Banashi. Tradução. Socialização

ABSTRACT

This project, which is based on Japanese language and literature, important aspects in the 
Japanese undergraduate course at Universidade Federal do Paraná (UFPR), privileges the 
Japanese culture, having as base the kamishibai (paper theatre). The steps of this project 
are: 1) translation of mukashi banashi (ancient narratives) from the Japanese literature, 
when the students must study about translation theory and narrative theory; 2) illustration 
of the translated narratives; 3) construction of the stage boxes for the kamishibai; 4) 
training for the kamishibai presentations in Portuguese and Japanese; 5) the socialization 
of the narratives, through storytelling in public schools, orphanages and houses for the 
elderly.

Keywords: Kamishibai. Extension. Mukashi Banashi. Translation. Socialization.

1  Doutora em Letras, área de Teoria Literária e Literatura Comparada. E-mail: marcianamekata@gmail.com 
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1. INTRODUÇÃO

O kamishibai (teatro de papel) e os mukashi banashi (narrativas antigas) consistem em 
aspectos da cultura japonesa que têm sido trabalhados, desde o ano de 2015, em caráter de 
extensão, no curso de Língua e Literatura Japonesa da Universidade Federal do Paraná.

Os mukashi banashi (narrativas antigas) da literatura japonesa consistem em uma forma 
literária que, comparada à literatura ocidental compreendem, em âmbito geral, contos de caráter 
maravilhoso, bem como aqueles que se aproximam das fábulas, mitos e lendas. Considerando-se 
os mukashi banashi um gênero narrativo oral, com o decorrer das gerações outros recursos foram 
incorporados na transmissão dos mesmos, como os livros ilustrados e os kamishibai, arte que, 
literalmente, poderia ser traduzida por “teatro de papel”. Trata-se de uma técnica de narração de 
histórias através de gravuras apresentadas ao público em uma sequência dentro de uma caixa-palco.

Quanto aos objetivos gerais do projeto, no âmbito dos alunos do curso de Letras – Japonês, 
tem-se o aperfeiçoamento da língua japonesa por meio da tradução dos mukashi banashi como 
etapa de preparo do material para kamishibai e através da leitura e apresentação em japonês dos 
mukashi banashi. Para os alunos (do referido curso) que atuam no ensino da língua japonesa na 
rede pública, objetiva-se também o compartilhamento dessas atividades junto aos alunos de 1º e 
2º graus.

No tocante aos eventos e cursos a serem organizados dentro do projeto proposto, o 
aperfeiçoamento da língua através de atividades de ensino e conversação, e também difusão do 
conhecimento literário e cultural no âmbito japonês, não só para os alunos de Letras – Japonês 
como também para todos os interessados da comunidade acadêmica. Este item relaciona-se à 
interdisciplinaridade, que é um dos quesitos das atividades extensionistas.

Quanto aos objetivos específicos, pode-se destacar:

1. Maior integração entre os docentes e alunos do curso de Letras – Japonês, gerando uma motivação 
maior em relação ao curso;

2. Maior integração entre os alunos do curso de Letras – Japonês com outros cursos da universidade, 
cujos docentes e discentes podem tanto participar do projeto como oferecer contribuições ao mesmo, 
compartilhando de seus resultados;

3. Socialização dos mukashi banashi, tanto entre os alunos de línguas estrangeiras da rede pública como 
pacientes de hospitais infantis, e também membros das instituições que atendem crianças e idosos – 
administradores, terapeutas ocupacionais, médicos, voluntários, assistentes sociais. Configuram-se, 
aqui, as ideiais de interprofissionalidade e interação dialógica, na medida em que esses profissionais 
também poderão tomar parte no projeto, no que se refere à análise dos resultados das atividades 
de contação de histórias junto às crianças e idosos atendidos pelas instituições parceiras, fato que 
contribuirá de forma significativa para a avaliação do projeto.

Espera-se que todos os objetivos arrolados – tanto gerais como específicos – contribuam 
para o impacto na formação do estudante, tanto em relação aos alunos do curso de Letras – Japonês 
como aos alunos de outras áreas que estiverem envolvidos no projeto.
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2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

No tocante aos eventos e cursos a serem organizados pela área de Língua e Literatura 
Japonesa da UFPR, alguns destes também contemplam os aspectos demandados no kamishibai, no 
que se refere ao aperfeiçoamento da língua japonesa (atividades voltadas à tradução e conversação 
em japonês, bem como palestras ministradas por docentes de outras instituições de ensino superior 
onde o japonês se inclui como habilitação) e também à difusão do conhecimento nas áreas de 
literatura e cultura.

Correspondendo ao quesito da indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão, que é um 
dos pilares das atividades de extensão, as bases teóricas do projeto, a serem proporcionadas por 
docentes atuantes no ensino de língua, literatura e cultura, permitem aos alunos o desenvolvimento 
de atividades a) em nível acadêmico – não apenas a tradução de histórias e confecção dos materiais 
para apresentação dos kamishibai, mas também a pesquisa em nível de iniciação científica e b) 
voltadas à comunidade, visando o ensino de língua, literatura e cultura na rede pública através da 
transmissão das histórias, e também com uma finalidade de impacto e transformação social, com o 
direcionamento da atividade de contação dos kamishibai às comunidades carentes, como crianças 
atendidas por orfanatos e abrigos, e idosos em asilos e entidades assistenciais. Nesse aspecto, será 
desenvolvida a ideia da função terapêutica da narrativa, já abordada por diversos teóricos nas áreas 
de Literatura e Psicologia.

A ideia de se trabalhar os mukashi banashi em nível de extensão teve como base a atração 
que as narrativas maravilhosas exercem sobre pessoas de todas as idades. Pensando-se no interesse 
acerca desses contos japoneses em nosso país, pode-se dizer que, praticamente, não há trabalhos 
acadêmicos a respeito. Há alguns anos, os mukashi banashi estavam mais restritos aos descendentes 
de japoneses que, por sua vez, tinham acesso aos contos mais conhecidos através dos imigrantes da 
primeira geração. 

Por outro lado, nos últimos anos têm sido publicadas traduções ilustradas de diversos 
mukashi banashi, visando o público infantil brasileiro. Ademais, é observável o aumento do interesse, 
em especial por parte de alunos de graduação, no assunto, através de projetos de pesquisa em 
caráter de iniciação científica. E a isso se relaciona o interesse pela narrativa, pelos aspectos míticos 
que presenciamos não só na literatura em geral como, na era globalizada em que vivemos, em 
outras artes, entre as quais se destaca o cinema. Vale aqui lembrar que, segundo Ferreira, para 
Meletínski, “a atualidade é um campo privilegiado para a mitologização”, e que o autor realça “o 
fato de o mito ter se tornado um dos conceitos centrais da sociologia e da teoria da cultura no 
século XX” (in FERREIRA, Jerusa Pires. O Impulso Mitológico e a Crítica Poética de Eleazar Meletínski. 
In: BERNARDINI, Aurora F. e FERREIRA, Jerusa P. Mitopoéticas – Da Rússia às Américas. São Paulo: 
Associação Editorial Humanitas, 2006, p. 71-86).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente projeto teve início no segundo semestre de 2016, com duração prevista de quatro 
anos. Assim, como encontra-se em andamento, não é possível, no momento, apresentar aspectos 
de caráter conclusivo.
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De qualquer maneira, vários alunos do curso de graduação e também de outros cursos têm 
participado com grande interesse, não só das aulas como também das atividades de voluntariado 
previstas no cronograma do projeto.
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COMUNICAÇÃO ORAL – LÍNGUA E LINGUÍSTICA
ORAL COMMUNICATION  – LANGUAGE AND LINGUISTICS  
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A ORAÇÃO  CONDICIONAL OU 「じょうけん
ほう」: A INTERSECÇÃO ENTRE O JAPONÊS 

E PORTUGUÊS COMO FACILITADOR NA 
APRENDIZAGEM DOS FALANTES DE PORTUGUÊS 

Maria Emiko SUZUKI 
UNICAMP1

RESUMO

As partículas conectivas to, tara, nara e ba, que expressam as condicionais, constituem 
um tópico bastante discutido e esgotado do ponto vista da descrição gramatical 
pedagógica para estrangeiros. Entretanto, a produção em sala de aula está aquém do 
desejado. A tradução tampouco assegura aos discentes, que estudam o japonês como 
língua estrangeira, uma produção aceita pelos falantes nativos do japonês. Entende-se 
que, por possuírem nuances próprias, nem todas as orações condicionais do português 
podem ser expressas através das quatro partículas. Mas quando e por quê utilizar uma ou 
outra partícula? O objetivo do presente trabalho é responder mapeando e delimitando o 
uso específico de cada uma das partículas conectivas em comparação com as condicionais 
do português, com a finalidade de direcionar os estudantes, que dominam a língua 
portuguesa, para que utilizem todas as condicionais de modo adequado, sem serem 
cerceados na sua liberdade de expressão. 

Palavras-chave: Condição. Partículas condicionais. Especificidade. Flexão. Uso.

ABSTRACT

The connective particles to, tara, nara and  ba, which express the conditionals, are a very 
discussed and exhausted topic from the point of view of the pedagogical grammatical 
description for foreigners. However, classroom production falls short of what is hoped for. 
Nor does the translation assure students, who study Japanese as a foreign language, a 
production accepted by native Japanese speakers. It is understood that, because they have 
their own nuances, not all the conditional sentences of the Portuguese can be expressed 
through the four particles. But when and why use one or another particle? The objective of 

1  SUZUKI, Maria Emiko, Mestre em Linguística pela Unicamp. Ensino do Japonês como língua estrangeira. emikos@hotmail.
com
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this  paper is to  answer this question by mapping and delimiting the specific usage of each 
of the connective particles, making comparisons to the conditionals of Portuguese, in order 
to  guide the students who dominate the Portuguese language to use all the conditionals 
properly, without  having their freedom of expression limited.

Keywords: Conditionals. conditional particles. Specificity. Flexion. Usage.

1. INTRODUÇÃO

Em português, quando o falante considera uma condição possível utiliza o verbo flexionado 
no futuro do subjuntivo, mas quando considera pouco provável ou impossível, utiliza o pretérito 
imperfeito do subjuntivo. Entretanto, há de se entender que na língua japonesa as duas condições 
são expressas por outros tempos verbais; não só porque não possua tais flexões verbais, mas 
também porque consideram de um lado, todas as condições projetadas no futuro como possíveis, e 
do outro, como impossíveis, pois as projetadas no passado podem constituir uma suposição irreal. 

O foco deste trabalho é observar as condições consideradas possíveis ou reais, em que se 
utilizam os conectivos conclusivos と, たら, なら e ば anexados à oração nominal, adjetival ou 
verbal , ou seja, a orações simples2, cujo núcleo do predicado é um nome, adjetivo ou verbo.

2. FLEXÕES E ESPECIFICIDADES DAS QUATRO CONDICIONAIS POSSÍVEIS

Segundo Yoshikawa (1989, p.206) as flexões das condicionais ocorrem conforme seguem:

(a) Flexão da condicional -と: anexa-se と à flexão simples do presente;

(b) Flexão da condicional -たら: anexa-se ら à forma-た, ou seja, à forma do pretérito;

(c) Flexão da condicional -なら: anexa-se なら à flexão simples;

(d) Flexão da condicional - ば: 

- substitui-se a terminação “-u” dos verbos por “-eba”;

- substitui-se a terminação “-i” dos adjetivos -い por “-kereba”. 

- adjetivos -な e substantivos não possuem essa flexão. Entretanto, segundo Makino  e Tsutsui (1990, 
p. 81) há a possibilidade しずかであれば , せんせいであれば .

Seguem as especificidades e os usos de cada condicional.

(A) CONDICIONAL -と

A condição -と indica o caráter repetitivo e automático da ação. Quando a condição for 
satisfeita, a segunda oração torna-se realidade, independente da vontade do falante. É também 
chamada de はっけんのと (ou: と que expressa a descoberta) (MATSUOKA, 2000, p. 221) pois, 
mesmo que a condição não seja realizada, a segunda oração já é uma realidade consolidada. Para 
comprovar isso, tomamos os exemplos abaixo:

2  Considerando-se que a oração é simples em oposição à polida. 
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このとおりを　まっすぐ　いくと　ゆうびんきょくが　あります。

   (esta rua)              (reto)          (se for)           (correio)                       (há)

プレゼントのはこを　あけると　    マフラーが　はいっていました。

(caixa do presente)        (quando abri)            (cachecol)                 (tinha)

Inclui-se aqui a lei de Murfy:  

くるまを　あらうと　   あめがふります。

  (carro)      (quando lavo)           (chove)                    

(B) CONDICIONAL  -たら

É a mais utilizada dentre as condicionais, pois NÃO sofre as restrições do chamado    ぶんま

つせいげん, ou seja, a condicional -たら permite que a oração composta seja finalizada por todos 
os tipos de oração: declarativa, interrogativa, dubitativa, imperativa ou volitiva. Trata-se da anexação 
de -ら à forma do pretérito, como かえった, みた e やすかった, indicando que sua realização 
depende única e exclusivamente do fator “tempo”, pois “no momento em que” ou “quando” ela 
acontecer, a segunda oração, que é o foco da fala, será também realizada. É a condicional preferida 
dos otimistas. O seu uso não é adequado em textos científicos. 

かえったら　    　　    でんわをします。   

 (quando voltar para casa)            (telefonarei)   

テレビをみたら            けしてください。　　

(quando acabar de assistir)          (apague a televisão, por favor)　

やすかったら　     あのはなを    かいましょうか。

 (se for barato)               (aquela flor)           (vamos comprar, tá?)  

(C) CONDICIONAL -なら 

A condicional -ならcria uma relação de causa e efeito entre as orações, de modo que a 
tradução “já que”, torna-se a mais adequada. 

ゆうびんきょくに　 いくなら、　     これも　        おねがいします

(ao correio)                  (já que você vai)       (isto também)           (peço o favor de levar)    
 

もうテレビを　    みないなら　けしなさい。

(não mais a TV)         (não vai assistir)       (apague)  

(D) CONDICIONAL -ば: 

A partícula conectiva -ば é  a única que exige a flexão verbal específica no modo condicional. 
Indica a pura SUPOSIÇÃO, constituindo apenas uma possibilidade em que, “SE” e “POR ACASO” a 
condição for concretizada, a segunda oração será realizada. É a condicional utilizada também na 
escrita e o foco é a condição. As flexões -れば podem ser contraídas na fala paraりゃ. 
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レポートを　かきあげれば/かきあげりゃ　      えいがへいきます。

  (relatório)        (se acabar de escrever)                                (irei ao cinema)

おかねが　あれば/ありゃ　　りょこうしたいです。

  (se estiver dinheiro)                         (quero viajar) 

きょうしであれば/でありゃ　あのじょうたいを　りかいするでしょう。　

 (se for professor)                              (aquela situação)           (irá entender)   

Pelo fato de expressar a pura SUPOSIÇÃO evita-se utilizar as condições que seguem:

そつぎょうをすれば　どんなかいしゃに　    つとめたいですか。

  (se você se formar)       (que tipo de empresa)         (gostaria de travalhar?)

びょうきが　よくなれば　       いっしょにしょくじをしましょうね。

  (se você se recuperar da doença)        (vamos sair para comer junto, está bem?)  

3. CONCLUSÃO 

As condicionais と, たら, なら e ば projetadas para o futuro constituem a suposição possível 
ou real. Embora os falantes nativos “brinquem” utilizando ora uma partícula conectiva, ora outra 
espera-se que o estudante do japonês como língua estrangeira consiga mapear o uso específico para 
cada uma delas, o que lhe propiciaria a oportunidade de produzir falas mais adequadas,  do ponto 
de vista linguístico. Entretanto, fica pendente o estudo das condicionais no passado que configuram 
as condições impossíveis ou irreais.
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CONFERÊNCIA 3 -  REPENSANDO A NATUREZA: O CINEMA 
JAPONÊS E AS TEMPORALIDADES DA CRISE ECOLÓGICA
CONFERENCE 3 - RETHINKING NATURE: JAPANESE CINEMA 
AND THE TEMPORALITIES OF ECOLOGICAL CRISIS
30/08/2018  09h00-10h00  
Auditório 3 do Centro de Convençôes da Unicamp

RETHINKING NATURE: JAPANESE CINEMA AND 
THE TEMPORALITIES OF ECOLOGICAL CRISIS

REPENSANDO A NATUREZA: O CINEMA JAPONÊS E AS 
TEMPORALIDADES DA CRISE ECOLÓGICA

Conferencista: 
Daniel O`NEIL

Department of East Asian Languages and Cultures.
University of California, Berkeley

From poetry to screen paintings, nature is the raw material that provides Japanese culture 
a symbolic richness and intensity that have rarely been equaled.  That nature is central 
to Japanese cultural aesthetics is commonplace.  Less examined, however, is the role of 
nature in contemporary Japanese cinema. Focusing on cinematic works that take up what 
might loosely be called ecological concerns, I will reframe nature as a site that transforms 
and recomposes our precarious relationship to the environment.  The increasing frequency 
and visibility of ecological events, including the 3.11 disasters, have raised awareness 
that humans are a primary force in the widespread destruction of the earth’s ecosystems.  
Within this context arises the pressing need to rethink nature.  What is the place of 
Japanese cinema in this unprecedented context of ecological crisis? Do the aesthetic or 
philosophical appeals to nature have the same traction that they once did? How does 
contemporary Japanese cinema mobilize the natural world to make a particular argument 
about precarity? One of the tasks of my talk is to demonstrate how Japanese cinema can 
help us respond to the current sense of ecological crisis, to challenge the binary opposition 
between nature and culture, and to imagine alternative modes of knowledge production 
that may link us to the affective contours of living and environmental belonging.
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MESA-REDONDA 7 – LINGUÍSTICA APLICADA [PT]
ROUND TABLE 7 – APPLIED LINGUISTICS  
30/08/2018   10h20-11h50
Auditório 3 do Centro de Convenções da Unicamp

LINGUÍSTICA APLICADA E O ALCANCE DE SUAS 
PESQUISAS: REFLEXÕES TEÓRICAS E METODOLÓGICAS

 APPLIED LINGUISTICS AND THE OUTREACH OF ITS 
RESEARCHES: THEORETICAL AND METODOLOGICAL 

Coordenação:
Leiko Matsubara MORALES 
Universidade de São Paulo

Membros:
Kyoko SEKINO (Universidade de Brasília)

Leiko Matsubara MORALES (FFLCH-Universidade de São Paulo)
Sandra Terumi Suenaga KAWABATA (Fundação Japão)

Tizuko Morchida KISHIMOTO (FE-Universidade de São Paulo)

Nessa mesa redonda, retomando a perspectiva indisciplinar em Linguística Aplicada 
(SIGNORINI; CAVALCANTI, 1998; MOITA LOPES, 2009), apresentamos alguns trabalhos, 
no âmbito de Estudos Japoneses, que fazem essa intersecção língua x sociedade, dados x 
interpretação, métodos quantitativo x qualitativo e estudos de e sobre a língua que estão 
estabelecidos sócio-historicamente nas interações entre os sujeitos heterogêneos, entre outros 
para pensar como essa área de estudo deve intensificar estudos de ensino-aprendizagem de 
língua japonesa, seja de Herança (LH), seja de Estrangeira (LE) ou ainda como Adicional (LA). A 
comunidade nipo-brasileira parece ser um lócus profícuo para esse tipo de pesquisa situada, 
numa coletividade ressaltada pela diversidade e desigualdade, sob ideologias e culturas não 
uniformes. E salientada por movimentos transmigracionais, além da influência da cultura 
pop japonesa, impulsionada pela tecnologia digital. Em Kishimoto, veremos como a questão 
da Interculturalidade é investigada no âmbito da educação escolar infantil, e nas palavras 
da própria autora como “atividade social e produto cultural”.  Sekino toca na questão das 
pesquisas quantitativas e qualitativas, no âmbito de LE, levando-nos a refletir em como utilizar 
com eficiência dados quantitativos a serviço do qualitativo, ou vice-versa, do ponto de vista 
técnico. Suenaga, por sua vez, durante a pesquisa-ação nos cursos de formação continuada de 
professores de Japonês, notou que a própria ausência de método de ensino é uma “forma de 
ensinar” dos professores investigados e que para implementar melhorias no desenvolvimento 
das competências do professor foi preciso criar ferramentas adaptadas para tal finalidade. 
Morales discute a etnografia educacional, como um método de estudo da cultura escolar local, 
sem descontextualizar o próprio meio descrito, e sem tirar as pessoas do seu contexto, tentando 
compreender a desadequação das escolas de língua japonesa (os chamados Nihongogakkô) do 
ponto de vista dos protagonistas (ERIKSON), quando muitas delas encerraram suas atividades. 
Porém, a descrição não deve se esgotar em si e é preciso avançar em termos epistemológicos, 
tendo um posicionamento crítico e mudanças nas práticas sociais (SABIRÓN, 2001). 
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MESA-REDONDA 8 – HISTÓRIA E IMIGRAÇÃO  
ROUND TABLE 8 – HISTORY AND IMMIGRATION  
30/08/2018   10h20-11h50
Auditório 1 do Centro de Convenções da Unicamp

110 ANOS DA IMIGRAÇÃO JAPONESA - 
UM BALANÇO ACERCA DAS MUDANÇAS 

CULTURAIS DOS NIPO-BRASILEIROS
110 YEARS OF THE JAPANESE IMMIGRATION: A BALANCE ABOUT 

THE CULTURAL CHANGES OF JAPANESE-BRAZILIANS

Coordenadora:
Monica Setuyo OKAMOTO 

Universidade Federal do Paraná

Membros:
Célia SAKURAI (Universidade Estadual de Campinas)

Lili KAWAMURA (Universidade Estadual de Campinas)

Esta mesa-redonda tem como tema as mudanças culturais ocorridas ao longo dos 
110 anos da Imigração Japonesa no Brasil. O objetivo é fazer uma análise acerca das 
releituras e ressignificações feitas pelos imigrantes japoneses e seus descendentes em 
torno das questões ligadas aos valores, às tradições e à educação nipônica. Ao observar 
as comunidades nikkeis pôde-se perceber uma preocupação constante das gerações 
anteriores em preservarem a cultura japonesa e, sobretudo, a moral trazida pelos 
antepassados. No período anterior à Segunda Guerra Mundial, constatou-se que essa 
preocupação era quase uma obsessão, e a forma encontrada pelos imigrantes japoneses 
de manterem os ensinamentos morais e culturais do país de origem foi por meio da 
educação dentro de casa e nas escolas japonesas particulares, as quais faziam parte das 
associações nipo-brasileiras. Esta mesa, portanto, pretende analisar como essa ideologia 
japonesa foi introduzida e reinterpretada pelos nipo-brasileiros do período pré-guerra, e 
de que maneira essa releitura se tornou uma espécie de legado às gerações atuais.

Palavras-chave: Imigração japonesa; cultura; moral; ideologia; transculturalismo
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CONFERÊNCIA DE ENCERRAMENTO   
CLOSING CONFERENCE 
30/08/2018  14h50-15h50  
Auditório 3 do Centro de Convençôes da Unicamp

日本の俳諧・俳句からブラジルのハイカ
イへ ー日本文化の特異性と新展開ー

FROM HAIKAI/HAIKU TO BRAZILIAN HAICAI - SINGULARITIES 
AND NEW ROADS IN JAPANESE CULTURE

Conferencista: 
Rei KUFUKIHARA.

Aichi Prefectural University1

1.はじめに

   [研究の課題] 

誹諧・俳句という日本文化の特異性を明らかにすると共に、ブラジルにおける享受

が日本文化の「新展開」を示す可能性を持つことについて考察する。

[背景]　

日本の韻文史は１３００年以上の歴史を持ち、和歌、連歌、俳諧、俳句というジャ

ンルを形成してきた。だが、それらを貫く原理に着目して、その特異性を論じたものはほ

とんどない。本発表では、日本の韻文史が「正統的な古典主義」と「正統から外れる日常

的な滑稽・笑い」というふたつの要素を内包しつつ、それぞれ分裂して新しいジャンルを

創り出し、さらにそれらの新ジャンルの中にも、ふたつの相対立する要素が共存し、せめ

ぎ合ってきたことが日本文化の際立った特色だと考える。ところが近現代俳句では、相反

する要素のせめぎ合いが消滅してしまう。現代俳句は「５・７・５」の定型と「季語」、

そして自然の「写生」という要件によって「完成」してしまったのである。ところがフラ

ンス経由でブラジルに入ったハイカイ活動の最先端には、日本の俳句には全く見られない

空間的演劇的要素が認められる。しかもそこには１３００年前にすでに内包されていた日

本の古代和歌の活き活きとしたありかたが浮かび上がる。極めて興味深いブラジルのこの

試みは日本文化受容の「新展開」を示すのではないか。

[目的]

ブラジルのハイカイ・ハイクのどのような点に「新展開」があらわれているのか、

日本文化との比較を通して明らかにする。

1  久富木原　玲 愛知県立大学名誉教授  E-mail: r.kufuki@jps.aichi-pu.ac.jp
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[先行研究]

①乾裕幸(1988)『周縁の歌学史』桜楓社

②久富木原玲(1997)「誹諧歌ー和歌史の構想・序説」「誹諧歌から和歌へ」「戯れ

歌の時　代ー平安後期和歌の課題」『源氏物語　歌と呪性』若草書房

③藤原マリ子(2012)「ブラジルの歳時記ー成立の経緯と特徴」『国際歳時記におけ

る比較　研究』笠間書院

④Roberson de Sousa NUNES(2016)”HAIKAI E PERFORMANCE “ Editotra UFMG 

⑤金子美都子(2016)『フランス二〇世紀詩と俳句ージャポニスムから前衛へ』平凡

社

久富木原玲(2018)「ブラジルにおけるハイカイ研究の現在-日本文化の受容・展開

の一様相」『愛知県立大学日本文化学部論集』第９号

⑥スエナガ　エウニセ(2018)「ブラジルのハイクとハイカイ、そしてハイカイ集『

百枚　の花びらの菊』についてー翻訳・模倣・オリジナリティ」『物語研究』18号

以上の先行研究を参考に、日本の和歌と俳諧・俳句との関係を通してブラジルのハ

イカイ・ハイクの「新展開」について述べる。

2.分析結果と考察

誹諧・俳句は和歌の伝統を受け継いでいる。「５・７・５」の定型は和歌の「上

句」に相当し、「季語」は和歌が最も大切にしてきた自然観に基づく。さらに「誹諧(俳

諧)」という言葉自体、１０世紀初めに成立した『古今集』「誹諧歌」に由来する。

このような俳諧・俳句の母胎としての和歌には、ふたつの大きな流れがあった。ひ

とつは優雅で正統的な流れ、もうひとつは主に身体にかかわる表現によって卑俗で滑稽な

笑いを含む流れである。俳諧・俳句は後者から生まれ、近世においては卑俗な作品も多く

詠まれており、「俳聖・芭蕉」も例外ではない。ところが近現代俳句においては、これら

の要素は消滅している。

これに対して、ブラジルに新しく現れたハイカイ活動は本来の「誹諧歌」が有して

いた「身体性」を前面に出し、「演劇」的な空間を創り出す点で注目される。

そもそも演劇的要素は、すでに日本の和歌の最も古い歌に認められるものであっ

た。１３００年前に成立した最古の歌集『万葉集』には「誹諧歌」の起源である「戯咲

歌」が収められているが、そこでは人々の輪の中で身体的な表現を用いて即興的な掛け合

いや演劇的所作を連想させる歌が詠まれている。つまり「身体性」に満ちた歌を共有する

即興的な「座の文芸」は、すでに『万葉集』という和歌の母胎に含まれていたのである。

　ところで、現代ブラジルにおける新傾向、つまりRoberson de Sousa NUNES(先行

研究④)は実際に、日本近世の誹諧作品をひとつの場(あるいは舞台)として設定してパフ

ォーマンスを試みる。即ち、ある誹諧の描写を空間に甦らせ、そこに人間の身体の動きを

加え、演劇として組み立てようとするのである。それは日本韻文史における「正統から外
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れる第二の流れ」を浮かび上がらせる。すでに述べたように、『万葉集』「戯咲歌」には

祭の場での演劇的所作や宴の中で実際の人間の動作を連想させる歌が収められている。そ

の後に成立した勅撰和歌集『古今集』「誹諧歌」にも、人間の滑稽な動作や卑俗な行為が

詠まれ、人間や擬人化された動植物の動きが目に見えるような臨場感を持つ作品が散見さ

れる。

ではブラジルの新しい試みは、どのようにして生まれたのであろうか。そこには欧

米で盛んになった２０世紀のモダニズム運動、特に具体詩(コンクリート・ポエム)が関与

している。具体詩は、詩を実際に目に見える形にすることを試みた。文字を具体的な物の

形に配置したり、写真や映像を駆使して言葉の世界を視覚的な世界へと広げたのである。

このような具体詩を通して、NUNESはさらに、ある誹諧作品を人も物も動くパフォーマン

スの世界へと拡大していった。背景となる場や舞台は戸外の路上に設定され、道行く人々

は動く誹諧作品を見ることができる。そこには作品をあらわす漢字とアルファベットが記

され、そこに誹諧に描かれている銀杏の葉を散らす。これは演劇的パフォーマンスではあ

るが、戸外における一回性の要素の強い試みであり、文字をある物の形になるように配置

して固定化する具体詩から、さらに一歩踏み出すものである。その点では具体詩から見て

も「新しい展開」を示すものだと考えられる。いずれにしても、欧米を中心に起こったモ

ダニズムという思想・芸術活動が日本文化受容に「新展開」への扉を開いたのである。そ

してそれは期せずして日本の和歌が本来、有していた豊かな源流に立ち戻る営為としての

意義を担っていた。

3.　結論

①考察の結果　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　ブラジルのハイカイ活動の先端的部分はモダニズムという２０世紀の新たな思想芸術

的運動の影響を受け、具体詩を取り込むことによって詩を可視化するところから、さらに

立体的な三次元の場を設定し、そこに人間のパフォーマンスを具現する世界を創り上げよ

うとしている。これに対して日本の近現代俳句は、ほんとうに「完成」されたのであろう

か。「定型」「季語」「写生」を「正統的な理念および実践目標」として定位し続ける限

り、それは確かに「完成形」なのであろう。

だが、１３００年にわたる日本の韻文史は長い時間の経過の過程で、常に「正統」

の中に「逸脱」の種を宿し、その種がやがては別のジャンルを形成するというふたつの流

れが共存し対峙する形で新たな歴史を創って来た。だとすれば、たかだか１５０年に満た

ない「俳句」なのだから、これから先、新機軸があらわれたとしても、決しておかしくは

ない。

ちなみに「定型」と「季語」があるから「俳句」だとするならば、現在、世界の諸

地域で、それぞれの国の言語で詠まれている「ハイク」は、いったい何なのであろうか。

そこには「定型」もなければ「季語」もない。だが、そこにあるのは、紛れもなく日本の

俳諧・俳句から派生した詩歌なのである。それらは「俳句」の子どもたちだと言うべきか

も知れない。けれども、その子どもたちは、その国々の土壌、風土でそれぞれの成長を遂

げている。だとすれば、その根は日本文化にあったとしても、すでにそれぞれの国の文化

の中で独自の発展を遂げ、その国独特の文化になっているわけだ。

特に、演劇的なパフォーマンスを伴ったハイカイ受容が現れているブラジルのハ
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イカイ活動は近現代俳句が決して発想し得ない新機軸を打ち出している。現代俳句が「正

統」だとすれば、ブラジルの新しい試みは、そこから激しく逸脱する発想であり実践であ

ろう。そしてそれは「誹諧・俳句」の源流を想起させ、その場に引き戻すのである。とす

れば、ブラジルの「逸脱」こそは、まさに「誹諧」の「根っこ」に戻る「ラディカルな試

み」そのものだと言えよう。

以上が、日本韻文史から考察する、近現代俳句とブラジルのパフォーマンス・ハ

イカイの意義であり、日本文化の「特異性」とブラジルの「新展開」における関係性であ

る。

②今後の課題

日本の韻文史に関しては、もうひとつ考えなければならない重要な問題がある。そ

れは「笑い」の要素である。「第二の流れ」＝「誹諧歌」の流れは、滑稽な描写で笑いを

誘う性格を持っていたからである。現代俳句には、その要素はほとんど認められないが、

ブラジルではミラー・フェルナンデスという著名な作家・詩人・漫画家がユーモアたっぷ

りの”HAIKAIS”というハイカイ集を上梓している(1968年)し、外にも諧謔詩的なハイカ

イが散見されるという。さらに考察すべき大切な問題としては、近年、ポルトガル語で「

５、７、５」のシラブルを持ち、「季語」を入れて詠む活動が続けられているという事実

である(増田恆河が中心になって始めた「グレミオ・ハイカイ・イペー」の活動等)。以上

は、「日本文化の特異性と新展開」の考察に際して、今後、取り組むべき大きな課題であ

る。

[versão desse mesmo resumo expandido em Português disponível na próxima página]
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DO HAIKAI/HAIKU PARA O HAICAI DO BRASIL
– SINGULARIDADES E NOVOS RUMOS 

NA CULTURA JAPONESA

Rei KUFUKIHARA
 Aichi Prefectural University2

1. INTRODUÇÃO

Buscaremos aclarar as peculiaridades da cultura japonesa presente no haikai / haiku bem 
como considerar a sua recepção no Brasil como abertura para “novos rumos”.

TEMA DA PESQUISA: Buscar as peculiaridades da cultura japonesa presente no haikai/
haiku, bem como considerar a sua recepção no Brasil como abertura para “novos rumos” da 
cultura japonesa.

CONTEXTO: No Japão, a poesia possui mais de mil e trezentos anos de história e veio 
formando gêneros poéticos como waka, renga, haikai e haiku. Contudo, pesquisas que observam 
os princípios que estão na base de todos e que discutem suas peculiaridades são praticamente 
inexistentes. A presente apresentação faz uma reflexão sobre um aspecto relevante da cultura 
japonesa na história da poesia que contém “o classicismo oficial” e “o humor / o riso do cotidiano 
extra-oficial”, os quais, subdividindo-se, formaram novos gêneros, que por sua vez, compartilham de 
elementos em contraposição e que chegaram a entrar em choque. Entretanto, no haiku moderno, 
esses componentes semelhantes e divergentes que se chocam desapareceram. O haiku moderno foi 
estabelecido sob as condições de uma forma definida em “5, 7, 5 sílabas métricas”; “termos sazonais” 
e “retrato” da natureza. Mas, nas mais recentes atividades do haicai do Brasil, onde essa forma foi 
introduzida via França, é possível observar elementos espaciais, dramáticos e teatrais inexistentes 
no haiku do Japão. Além disso, extravasam-se nessas atividades, elementos que já pululavam no 
poema waka antigo a mais de mil e trezentos anos atrás. Tal manifestação, extremamente curiosa 
do Brasil, não estaria apresentando um “novo rumo” na recepção da cultura japonesa?

2 Professora Emérita da Aichi Prefectural University, especialidade: Literatura Japonesa Clássica. E-mail: r.kufuki@jps.aichi-
pu.ac.jp
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OBJETIVO: Aclarar em que pontos do haikai/haiku do Brasil surgem “novos desenvolvimentos” 
por meio de uma comparação com a cultura japonesa.

1. KAN, Yūsuke. Shūen no kagakushi [História da poética de entorno]. Tokyo: Ōfūsha, 1988.

2. KUFUKIHARA, Rei. “Haikaika – wakashi no kōsō/ josetsu” [Haikaika – Estruturação da 
história do waka – introdução]. “Haikaika kara waka e” [Do haikaika ao waka]. “Tawamureuta 
no jidai – Heian kōki waka no kadai” [A época dos poemas lúdicos – questões do waka na 
segunda metade de Heian]. In: KUFUKIHARA, Rei. Genjimonogatari uta to jusei. [Poemas das 
Narrrativas de Genji e sua natureza xamã] Tokyo: Wakakusa shobō, 1997.

3. FUJIWARA, Mariko. “Burajiru no saijiki – seiritsuno keii to tokuchō” [Dicionários de termos 
sazonais – sua formação e características]. In: FUJIWARA, Mariko (Org). Kokusai saijiki 
niokeru hikaku kenkyū [Pesquisa comparada entre os dicionários internacionais]. Tokyo: 
Kasama shoin, 2012.

4. NUNES, Roberson de Sousa. Haikai e performance. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2016.

5. KANEKO, Mitsuko. Furansu 20seiki shi to haiku – japonizumi kara zen’ei e [História do 
século XX na França e o haiku – do japonismo para o vanguardismo]. Tokyo: Heibonsha, 
2016.

6. KUFUKIHARA, Rei. Burajiru ni okeru haicai kenkyū no genzai – nihon bunka no juyō – tenkai 
no ichiyōsō. [Situação atual das pesquisas em haicai no Brasil]. Aichi Kenritsu Daigaku Nihon 
Bunkabu Ronshū. [Coletânea de Artigos do Departamento de Cultura Japonesa da Aichi 
Prefectural University] No. 9, 2018.

7. SUENAGA, Eunice. (no prelo) Burajiru ni okeru haiku to haikai, soshite haikaishū “Hyakumai 
no hanabira no kiku” ni tsuite – hon’yaku; mohō; orijinarichii. [Haiku e haikai no Brasil e a 
Coletânea “O crisântemo de cem pétalas” – tradução, emulação e originalidade]. Monogatari 
Kenkyū. Tokyo: Monogatari Kenkyūkai. No. 18, p.__ a__, março de 2018.

A partir da revisão bibliográfica dos títulos acima e das relações entre waka, haikai /haiku do 
Japão, serão expostos os “novos rumos” do haikai-haiku no Brasil.

2. ANÁLISES E CONSIDERAÇÕES

Haikai / Haiku herdaram a tradição do waka. A forma em 5, 7, 5 sílabas corresponde à 
estrofe superior, e os termos sazonais baseiam-se visão da natureza que tanto o poema waka 
valorizou. A própria palavra haikai誹諧(俳諧) tem origem no poema haikai da Coletânea de poemas 
waka de outrora e de hoje do início do século X. O poema waka enquanto ventre materno do haikai 
/ haiku abrigava dois grandes movimentos. Um deles, refinado e legítimo, e um outro, que incluía o 
riso cômico e vulgar com expressões ligadas sobretudo ao corpo. O segundo gera o poema haikai/
haiku, e no período Pré-Moderno, surgiram muitas obras do âmbito do vulgar. Nem mesmo o 
divino haikaísta Bashō foi exceção. Entretanto, tais elementos desapareceram no haiku moderno e 
contemporâneo.

Em contrapartida, o novo movimento de haikai que despontou no Brasil, coloca abertamente 
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a “corporalidade” que o haikaika possuía e é digno de nota por criar um espaço “teatral”.

Originariamente, tais elementos teatrais já eram reconhecidos nas mais antigas cantigas do 
waka. A antologia de poemas Miríade de Folhas de 1.300 anos atrás, já continha a chamada gisakiuta 
que é a origem da haikaika e há cantigas que lembram as performances teatrais que disputavam 
em rodas a improvisação com expressões corporais. Ou seja, a “arte do teatro” de improviso que 
compartilhava as cantigas cheias de corporeidade já existiam como germen nos waka da referida 
antologia. 

Essa nova tendência no Brasil atual, ou melhor, Roberson de Sousa NUNES (Pesquisa 
precedente 4) experimenta a performance estabelecendo uma obra de haikai do Período Pré-
Moderno japonês como espaço (ou palco). Em suma, ressuscita o espaço descritivo de um haikai, 
acrescenta-lhe o movimento corpóreo do ser humano, tentando compor um teatro. O haikaika da 
Coletânea de poemas waka de outrora e de hoje formada posteriormente canta os movimentos 
cômicos e as atitudes vulgares do ser humano e podem ser observadas, algumas obras que provocam 
a sensação de realidade como a de enxergar os movimentos personificados de animais e plantas.

Afinal, como surgiu essa novidade no Brasil? Pela influência dos movimentos modernistas do 
século XX em especial da poesia concreta. Esta deu formas visuais ao poema. Dispondo as letras de 
modo a criar determinadas formas e, empregando fotos e imagens, ampliou o mundo das palavras 
para o mundo visual.

Partindo da poesia concreta, NUNES foi mais longe, e expandiu uma obra de haikai para 
o mundo da performance em que as pessoas e as coisas se movem. O espaço e o palco que lhe 
servem de cenário são estabelecidos na rua, e os transeuntes também conseguem apreciar a obra 
do haikai em movimento. São feitos registros de ideogramas e palavras em português, e folhagens 
que constam no poema são espalhadas no ar. Isso constitui uma performance teatral, mas se trata 
de uma experiência em espaço aberto de natureza unívoca, de não repetição. Vai além da poesia 
concreta com letras dispostas em uma forma fixa. Nesse aspecto, é possível observar um “novo 
desenvolvimento” também do ponto de vista da poesia concreta. De um modo ou de outro, o 
pensamento/movimento artístico chamado modernismo centralizado na Europa e Estados Unidos, 
abriram as portas rumo a uma nova recepção da cultura japonesa. E, sem que se fosse esperado, 
resultou num empreendimento de retorno às ricas origens que o waka possuía em suas origens. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O aspecto inovador das atividades do haikai do Brasil foram da visualização do poema por 
meio da adoção da poesia concreta, sob influência dos novos movimentos estéticos do século XX, 
e, indo além, instituir um espaço tridimensional, nele criando um mundo que tenta concretizar 
a performance humana. Em contrapartida, o haiku modern e contemporâneo do Japão, teria 
efetivamente se completado? Enquanto continuar na posição de pautar-se na “forma definida”, 
“termo sazonal” e “descrição”, como ideia legítima e objetivo da prática, com certeza, essa é uma 
“forma completa”.

Em seu longo processo, a história da poesia do Japão com mais de 1300 anos, sempre 
abrigou o germen do que não é legitimado, continuou com uma nova história em que essa 
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semente, com o passar do tempo, vem a formar outro gênero que passa a coexistir e se 
contrapor à anterior. Sendo assim, não é estranho que o haiku, que tem menos de 150 anos 
de existência, ainda desponte novos veios. Se considerarmos que o haiku possui “forma 
definida” e “termo sazonal”, o que seria o “haiku” composto na língua dos mais diversos 
países, espalhados pelo mundo? Neles não há “forma definida” e nem “termo sazonal”. 
Contudo, o que existe é, sem sombra de dúvidas, um poema oriundo do haikai/haiku do 
Japão. Talvez, devamos dizer que são filhos do “haiku”. Mas essa prole tem se desenvolvido 
em terras e ambientes de cada um desses países. Assim, mesmo que suas raízes estejam na 
cultura japonesa, já alcançaram um desenvolvimento próprio nas culturas locais, de modo 
que constituem a cultura desse próprio país.

Em especial, o movimento do haikai no Brasil, em que a sua recepção aparece acompanhada 
de uma performance teatral, lança o haiku moderno/contemporâneo para direções novas que ele 
seria capaz de gerar. Se o haiku contemporâneo é o “legítimo”, essa nova experiência no Brasil deve 
ser uma ideia e uma prática que se afasta muito dele. E fazendo lembrar as origens do haikai/haiku, 
devolve-o para esse lugar. Sendo assim, podemos dizer que é justamente esse “deslocamento” 
ocorrido no Brasil que constitui uma “experiência radical” de retorno às “raízes” do “haikai”.

Esse é o sentido do haiku moderno e contemporâneo do Japão, o haikai performance do 
Brasil, considerado a partir da história da poesia do Japão, e a relação da “singularidade” da cultura 
japonesa e dos “novos rumos” do Brasil.

1. TAREFAS PARA O FUTURO

Há ainda outro aspecto relevante que precisa ser pensado quanto à história da poesia 
japonesa. É o componente “riso”. Pois, o “segundo movimento” = “haikaiuta” possuía a 
característica de provocar o riso com descrições cômicas. No haiku contemporâneo, tal 
componente é praticamente inexistente, mas sabe-se que no Brasil, o eminente escritor, 
poeta e cartunista Millôr Fernandes publicou uma antologia de haikai cheia de humor 
intitulado HAIKAIS (1968), além de ser possível observar, aqui e ali, outros haikai ao 
estilo dos poemas satíricos. Outra questão importante a ser considerada é o fato de que 
recentemente, ainda se continua a atividade de compô-los em português, com “5, 7, 5” 
sílabas e um “termo sazonal” (a exemplo das atividades do Grêmio Haikai Ipê iniciado em 
torno a Goga Masuda entre outros). São essas as tarefas relevantes que devem ser realizadas 
ao se considerar as “singularidades e novos rumos” da cultura japonesa, daqui por diante.

(tradução de Neide Hissae Nagae – Universidade de São Paulo)
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LIVRO KONJAKU MONOGATARISHÛ: 
RELAÇÕES ENTRE TEXTO E IMAGEM

 Erika GUSHIKEN 
Universidade Estadual Paulista1

RESUMO

O termo “livro com ilustração” enquadra livros que possuem predominância textual em 
seu conteúdo, sendo a ilustração, secundária na ocupação espacial que essa possui dentro 
do objeto. Esta pesquisa procura elencar aspectos relacionais entre texto e imagem dentro 
do livro Konjaku Monogatarishû: narrativas antigas do Japão, que pode ser abordado 
como um “livro com ilustração”, baseando-se para esta análise conceitos pontuados por 
Linden (2011) e Plaza (1982). Chega-se a conclusão que a relação texto e imagem presente 
de forma significativa no objeto analisado é a Relação de Redundância, que colabora para 
a compreensão de um todo, ajudando no entendimento de elementos específicos da 
narrativa. 

Palavras-chave: Konjaku Monogatarishû. Livro. Texto. Imagem. Ilustração. 

ABSTRACT

The term “book with illustration” frames books that have textual predominance in their 
content, and illustration is secondary in space occupation that it has in the object. This 
research seeks to list relational aspects between text and image in Konjaku Monogatarishû: 
ancient narratives of Japan, which can be defined as a “book with illustration”, for this 
analysis we use concepts by Linden (2011) and Plaza (1982). The conclusion is that relation 
between text and image present in a significant way in the analyzed object is the Relation 
of Redundancy which collaborates to understand it as a whole, helping in knowledge of 
specific elements of narrative.

Keywords: Konjaku Monogatarishû. Book. Text. Image. Illustration.

1. INTRODUÇÃO

Caracteriza-se como “livro com ilustração” todo tipo de livro que, em seu conteúdo, traz 

1  Graduanda em licenciatura em Artes Visuais, e-mail: erikagushken@gmail.com
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uma abordagem entre as linguagens textual e imagética. No caso do livro com ilustração, sua forma 
estrutural, o livro como objeto em si, é mais visto como um suporte para o texto e imagem, não 
desconsiderando, no entanto, o cuidado que há na sua formatação para melhor dispor seu conteúdo. 
Em questões de nomenclaturas, variam da escolha de autor para autor, o termo “livro com ilustração” 
é pontuado por Linden (2011) para caracterizar obras que possuem maior predominância textual do 
que imagética. Em continuidade, afirma a autora que quando há mais imagens do que texto, o livro 
será denominado como “livro ilustrado” ou “livro-imagem”. Assim, para se ter um melhor parâmetro 
do objeto a ser analisado nesta pesquisa, optou-se por adotar o termo “livro com ilustração”. Neste 
tipo de obra, “O texto é autônomo do ponto de vista do sentido. O leitor penetra na história por 
meio do texto, o qual sustenta a narrativa.” (LINDEN, 2011, p. 24). 

Plaza (1982), quando faz uma análise da relação texto e imagem presente no livro Alice no 
País das Maravilhas (versão escrita por Lewis Carroll e ilustrada por John Tenniel), afirma que:

É nestes casos que a ilustração, a imagem, amplia, traduz e organiza visualmente o significado do 
texto criando, ao mesmo tempo, uma narrativa visual entrecortada, pois é evidente que nem todas 
as passagens estão ilustradas da mesma forma. Temos aí uma narrativa verbal sendo atravessada por 
uma outra narrativa visual, que completa e amplia a primeira. (PLAZA, 1982, p. 9)

Plaza (1982) pontua o potencial da imagem em destacar momentos textuais, podendo assim 
enfatizar e congelar determinada passagem narrativa através da ilustração. Dentro deste parâmetro, 
a mensagem atribuída pela imagem perante o texto, ou vice-versa, é definido/ categorizado de 
três formas diferentes, de acordo com Linden (2011): 1. Relação de Redundância; 2. Relação de 
Colaboração; e 3. Relação de Disjunção. 

O objetivo desta pesquisa é analisar o relacionamento entre texto e imagem a partir 
do conceito de Linden (2011), abordando como isto se aplicaria no processo ilustrativo do livro 
Konjaku Monogatarishû: narrativas antigas do Japão. A obra íntegra denominada como Konjaku 
Monogatarishû é, de acordo com Yoshida (1997, p. 63)

[...] uma coletânea que comporta, no total, mais de mil narrativas, distribuídas em trinta e um tomos 
[...] O autor é desconhecido e, embora não se conheça a data exata de sua conclusão, baseados nos 
fatos comprovados pelas pesquisas, os especialistas estabelecem-na como uma obra do século XII. 

O livro aqui tratado, Konjaku Monogatarishû: narrativas antigas do Japão, é fruto da seleção 
de 22 narrativas antigas japonesas de temática budista dos tomos antigos, traduzido e organizado 
pelo Grupo de Pesquisa de Tradução Japonês-Português USP. Será realizada uma abordagem 
horizontal desta obra, procurando identificar a principal relação entre texto e imagem que ocorre 
na coletânea. 

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Das 22 narrativas presentes no livro Konjaku Monogatarishû, 15 tiveram seu conteúdo 
ilustrado: na maioria dos casos, na proporção de uma ilustração por texto. Pela predominância textual 
em comparação com a disposição de imagens, o livro Konjaku Monogatarishû pode ser tratado 
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inicialmente como um “livro com ilustração”. Em continuidade, todas as ilustrações presentes no 
mesmo, exceto as que se encontram na capa e contracapa, procuram se correlacionar com algum 
elemento textual existente e mencionado na narrativa, assim se originando de um fragmento 
abordado textualmente. 

Quando Linden categoriza a “Relação de Redundância”, a autora irá afirmar que texto e 
imagem 

[...] remetem para a mesma narrativa, estão centrados em personagens, ações e acontecimentos 
rigorosamente idênticos. [...] A narrativa é então sustentada em grande parte por uma das duas 
instâncias, sem que a outra seja necessária para a compreensão global da história.  (LINDEN, 2011, p. 
120). 

No caso do livro Konjaku Monogatarishû, a narrativa é sustentada pela linguagem textual. 
Linden (2011) afirma também que cada forma de linguagem possui características individuais que 
podem ser exploradas de maneira a enriquecer o conteúdo em sua totalidade, como o apelo estético 
que uma imagem possibilita abordar. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De forma geral, pelo fato de a obra apresentar textos com simbologia remetida ao budismo 
japonês, a ilustração entra como meio de otimizar esta compreensão, ilustrando de forma literal o 
que se é referido pelo texto.  
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ANÁLISE DAS SÉRIES DE EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS 
DE ALTA TECNOLOGIA NO JAPÃO (2010 -2015)

Aline Gonçalves NASCIMENTO 
Universidade de São Paulo1

RESUMO

O objetivo deste trabalho é analisar a exportação de produtos de maior conteúdo 
tecnológico com os dados de comércio internacional, entre 2010 e 2015, a partir da hipótese 
de que políticas industriais do governo japonês têm incentivado essas exportações. Utiliza-
se os métodos de revisão bibliográfica de documentos do METI (Ministério da Economia, 
Comércio e Indústria do Japão) e de coleta de dados das séries de exportação de bens de 
alta tecnologia do Japão a partir de bases de dados do Banco Mundial com a Organização 
Mundial do Comércio e do Altas de Complexidade do MIT. 

Palavras-chave: Política industrial japonesa. Alta Tecnologia. Exportação. 

ABSTRACT

This work aims to analyze the export of products with higher technological content 
components with international trade data from 2010 to 2015, based on the assumption 
that Japanese government industrial policies have encouraged such exports. This study 
uses methods of literature review from METI documents (Ministry of Economy, Trade and 
Industry of Japan) and data collection from Japan’s high-tech export series from data from 
the World Bank with the World Trade Organization and MIT Complexity Atlas . 

Keywords: Japanese Industrial Policy. High-technology. Export. 

1. INTRODUÇÃO

O METI (Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão) tem exercido as funções 
de planificação, formulação e implementação das políticas industriais do Japão. Principalmente na 

1  Gestora de Políticas Públicas pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH-USP) e Mestranda no Programa de 
Língua, Cultura e Literatura Japonesa (FFLCH-USP).
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década de 1970 o ministério antecessor do METI, o MITI (Ministério do Comércio Internacional e da 
Indústria do Japão) exerceu um papel muito importante na economia japonesa com o ingresso de 
tecnologias do exterior, quando teve o cuidado em manter o equilíbrio entre as empresas nacionais 
e estrangeiras, incentivou a importação de tecnologias selecionadas para várias empresas (evitando 
monopólios), criou fortes restrições ao estabelecimento de filiais estrangeiras no país para que não 
monopolizassem setores econômicos do mercado interno japonês. Além disso, houve restrições à 
entrada de produtos similares em território japonês. 

Em retrospectiva, é lícito afirmar que o sucesso da reconstrução da economia nipônica foi alcançado 
devido à colaboração efetiva entre as empresas e o governo, bem como à estabilidade e à continuidade 
do mesmo, ao longo de várias décadas. Os órgãos governamentais, especialmente o MITI, orientam 
e incentivam as empresas para expandir-se nos ramos e setores considerados favoráveis à economia 
nacional, e as instituições financeiras são orientadas para seguirem, em suas políticas creditícias, as 
mesmas diretrizes (RATTNER,1987, p.10).

Em 2010, o Japão se viu economicamente ameaçado pela China, que o ultrapassou quando 
se tornou a segunda maior potência econômica mundial. Compreender como o Japão se mantém 
competitivo economicamente em relação às outras grandes potências mundiais e quais medidas 
foram adotadas pelo governo japonês para se manter no mercado de bens de alta tecnologia 
mundial, é essencial para este estudo. 

O principal objetivo deste trabalho é analisar a exportação de produtos de maior conteúdo 
tecnológico (que possuam componentes de alta tecnologia) com os dados de comércio internacional, 
entre 2010 e 2015, a partir da hipótese de que políticas industriais do governo japonês têm incentivado 
essas exportações. Serão utilizadas duas formas de metodologias: 1. Revisão bibliográfica na etapa 
de explicação da política industrial: documentos do METI (Ministério da Economia e Comércio do 
Japão) e 2. Coleta e análise dos dados: das séries de exportação de bens de alta tecnologia do Japão 
a partir de bases de dados do Banco Mundial com a Organização Mundial do Comércio e do Atlas de 
Complexidade Mundial.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

O Japão é a terceira maior economia do mundo, exercendo papel importante no comércio, 
economia e finanças mundiais. Durante o período entre 1950 e início da década de 1990, sofreu um 
acelerado crescimento econômico.

Os setores de ciência e tecnologia têm servido como base para o avanço socioeconômico 
japonês. Atualmente, o governo em parceria com o setor privado coordena a política de pesquisa e 
desenvolvimento (P&D), o que assegura que tenha despesas de 3,6% do PIB neste item. 

Os setores público e privado investiram 18,9 trilhões de ienes (cerca de US$ 156 bilhões) em P&D no 
ano fiscal de 2015. As maiores indústrias têm programas de ponta em pesquisa e desenvolvimento de 
novas tecnologias e novos materiais. Universidades japonesas têm alguns dos mais avançados centros 
de pesquisas do mundo. Por meio da iniciativa “Sociedade 5.0”, o Japão se compromete a não apenas 
incentivar a robotização do setor produtivo, mas a tornar-se precursor na transformação de toda a 
sociedade pela tecnologia. A formulação desse programa se deveria, ademais, à percepção de que o 
Japão vinha sendo ultrapassado em algumas áreas relacionadas ao desenvolvimento digital por outras 
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economias avançadas e emergentes de sua região. A expressão “Sociedade 5.0” faz referência ao que 
o governo japonês entende ser a quinta fase do desenvolvimento socioeconômico da humanidade. 
(JAPAN apud BRASIL, 2018, p. 29). 

Segundo dados estatísticos da OMC, em 2016, o Japão foi responsável por 4% das exportações e 3,7% 
das importações mundiais de produtos, em ambos os casos posicionando-se com o quarto maior 
volume mundial. (OMC apud BRASIL, 2018, p. 34)

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com relatório da Organização Mundial do Comércio (OMC), o Japão foi, em 2016, 
o quarto maior exportador e importador de produtos do mundo. “Para alcançar esta posição, o país 
tem – ao mesmo tempo - se engajado em negociações de livre comércio bilaterais e regionais e 
participado ativamente do sistema multilateral de comércio.” (BRASIL, 2018, p. 41). 

As exportações de produtos de alta tecnologia em 2010 representavam US$ 122.102 
(bilhões de dólares) segundo dados do World Bank (2018), naquele ano, o Japão encontrava-se no 
terceiro lugar como maior economia do mundo. Atualmente, o país continua sendo a quarta maior 
economia de exportação no mundo, suas principais exportações e de maior conteúdo tecnológico 
(alta tecnologia) são: carros (US$104 bilhões) representando 6,64% das exportações totais do Japão; 
peças de veículos (US$37,6 bilhões) 2,39% das exportações totais; circuitos integrados (US$33 
bilhões) 2,09% das exportações totais, e impressoras industriais (US$13,4 bilhões) 0.85%  das 
exportações totais, segundo dados do MIT (2018). Podemos notar que 12% das exportações totais 
do Japão são de bens de alta tecnologia (maior conteúdo tecnológico). 

O atual primeiro- ministro, Shinzō Abe, em sua gestão, tem privilegiado a estratégia 
de negociar acordos de livre comércio ou de parceria econômica. A meta é abranger com esses 
instrumentos cerca de 80% do comércio e dos investimentos do país. Sendo assim, o governo japonês 
busca nessas negociações incluir não apenas a liberalização do comércio de bens e serviços, mas 
também definir regras e normas em diversas áreas, como investimentos, propriedade intelectual, 
comércio eletrônico, compras governamentais, entre outras. 
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FORMAÇÃO DO ESTADO MODERNO JAPONÊS: 
A INFLUÊNCIA DO XINTOÍSMO E OS 

PENSADORES DO ESTADO

Cássio Gabriel de Campos SILVA 
Universidade de São Paulo1

RESUMO

Do final do século XVIII ao longo de todo século XIX, o mundo passou por grandes mudanças. 
Na Inglaterra, a Revolução Industrial mudou os meios de produção, a Revolução Francesa 
e o Império Napoleônico mudaram todas as ideias políticas. Além de criar ideias modernas 
de Estado-nação e Nacionalismo. Após a Restauração Meiji (1868), o Japão foi fortemente 
influenciado por estas ideias, fazendo-o tentar adaptar-se ao mundo moderno. Entre as 
ações realizadas para alcançar esse objetivo, o movimento Kokugaku, movimento pré-
moderno “acadêmico” japonês que tentou redescobrir a natureza japonesa (através de 
poemas, ficções e religião); em outras palavras, tentou separar o que era genuinamente 
japonês do que era continental. As ideias deste movimento foram cruciais na formação 
da ideologia religiosa chamada de “Estado Shinto”, o qual teve extrema importância na 
formação do Estado-nação moderno japonês. Helen Hardacre em seu livro Shinto and The 
State (sem tradução para o português), “O termo Estado Shinto [...] designa a relação de 
Estado patrocinador e apoiador entre o Estado Japonês e as práticas religiosas conhecidas 
como Shinto entre os anos de 1868 e 1945” (1989, p. 4, tradução nossa). O objetivo de 
nosso estudo será analisar, através de bibliografia especializada, livros didáticos do período 
e etc., e obter uma visão panorâmica da construção do Estado Shinto moderno japonês, 
sob a ótica da religião, da lei e da educação entre o final do Bakumatsu (anos finais do 
período Edo, 1853 - 1868) até o final da Guerra Russo-Japonesa, período em que houve 
mudanças significativas em todos os setores da sociedade japonesa. Pudemos verificar 
que o xintoísmo exerceu grande influência na formação e desenvolvimento do Estado 
Moderno Japonês, estando inserido desde o ensino infantil até o ensino de adultos. Por 
tratar-se de um trabalho em desenvolvimento, ainda há mais a ser verificado.

Palavras-chave: Estado Shinto. Japão Moderno. Kokugaku. Restauração Meiji. Xintoísmo

1  Aluno de Graduação do curso de História da Universidade de São Paulo. E-mail cassiogabriel03@gmail.com
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ABSTRACT

From the end of the 18th century throughout the 19th century, the world underwent great 
changes. In England, the Industrial Revolution changed the ways of production, the French 
Revolution and Napoleon’s empire changed all the political ideas, creating the idea of 
modern nation-states and modern nationalism. After Meiji Restoration (in 1868), Japan 
was strongly influenced by those ideas and tried to adapt itself to modern world. Among 
those efforts made to achieve that objective, ideas from the movement Kokugaku, a 
Japanese academic movement that tried to rediscovery Japaneseness (through poetry, 
fictional narratives and religion) which were used to help to create the religion-ideology 
called “State Shinto” that was crucial in the formation of Japanese nationalism. As Helen 
Hardacre describe in her study “Shinto and the State”, “The term State Shinto […] designates 
the relationship of state patronage and advocacy existing between the Japanese state and 
the religious practice known as Shinto between 1868 and 1945” (1989, p. 4). Our study 
focus in the Sino-Japanese war, which was the first great victory of Japan over China, and 
in the Russo-Japanese war, that was the first victory of Japan over a Western country. In 
this work, we will analyze through specialized bibliography, didactic books of the period 
etc., and obtain a panoramic vision of the formation of Japanese Shinto Modern State 
from the point of view of religion, law and education from the end of the Bakumatsu (final 
years of the Edo Period, 1953 – 1868) until the final of Russian-Japanese war, period that 
happened significant changes in all sections of Japanese society. We could see that Shinto 
exert influence in the formation and development of the Japanese Modern State, being 
taught since the child education until the adult education. Since this is a work in progress 
research, we still have more to analyze.

Keywords: State Shinto. Modern Japan. Kokugaku. Meiji Restoration. Shinto

1. INTRODUÇÃO

Apesar de o Brasil possuir a maior população de japoneses e descendentes de japoneses 
no mundo, estudos relacionados à história japonesa são deficientes no país, por este motivo um 
dos objetivos principais deste trabalho será obter uma visão panorâmica da formação do Estado 
Moderno Japonês e Estado Shinto, visando, no futuro, aprofundar este estudo na pós-graduação e 
contribuir para estudos acadêmicos de Estudos Japoneses no Brasil.

 Neste trabalho buscaremos entender resumidamente as ideias gerais do Kokugaku, para 
formar uma base de conhecimento e tentarmos entender a formação do Estado Shinto e sua influência 
no desenvolvimento do Estado japonês no decorrer do período Moderno, mais especificamente no 
período compreendido entre o final do Bakumatsu (1868) até as guerras Sino-japonesa (1894-1895) 
e Russo-Japonesa (1904-1905), momentos estes os quais a terra do sol nascente teve mudanças 
significantes em todos os setores da sociedade e provou que deixou de ser um país atrasado, 
tornando-se um que estaria em pé de igualdade com os países ocidentais. 

Para alcançar tais objetivos, realizaremos uma revisão bibliográfica crítica de trabalhos 
ligados ao Xintoísmo, história do Japão Moderno e historiadores japoneses (mais especificamente 
acadêmicos do kokugaku, como, por exemplo Motoori Norinaga, e acadêmicos do início do período 
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Meiji, como, por exemplo, Fukuzawa Yukichi, historiador associado à sociedade intelectual do 
Meirokusha.). Exemplos de bibliografia a serem estudadas são Shinto and the State e Shinto: a 
History, ambos escritos por Helen Hardacre, The invetion of Religion in Japan, escrito por Jason 
Ananda Josephson, A Modern History of Japan, escrito Andrew Gordon, Japanese Historians and 
the National Myths, do autor John S. Brownlee, entre outros trabalhos, visando buscar as principais 
mudanças sofridas pelo Estado Japonês em setores da educação, jurídico, militar e etc. Além dessas 
principais mudanças, buscaremos entender como as ideias do Estado Shinto eram ensinadas às 
crianças nas escolas primárias e aos adultos nas instituições militares.

Este projeto, se bem sucedido, busca expandir estudos historiográficos realizados no Brasil 
sobre a história japonesa, entender a influência da religião na formação da identidade e forte 
nacionalismo japonês. Visamos também verificar o processo de formação e modernização do Estado 
japonês moderno, buscando os principais líderes intelectuais da Restauração Meiji e do começo 
do final do Bakumatsu e, não menos importante, preparar-nos para a pós-graduação, levantando 
e classificando bibliografia, amadurecendo o tema e divulgando os resultados deste projeto de 
maneira a despertar no público, o interesse pela história japonesa.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Com as análises realizadas até o momento, pudemos verificar que o xintoísmo tornou-se 
uma política de estado, sendo inserida no dia-a-dia da população de maneira a criar um sentimento 
nacional, ainda inexistente até o final de Edo e início do período Meiji. Essa inserção deu-se através 
de matérias escolares, ensino de história, kokugo (língua japonesa ensinada para os japoneses nas 
escolas) e etc. O ensinamento aos homens adultos deu-se através das instruções militares.

Também fomos capazes de verificar a influência do kokugakusha Motoori Norinaga na 
formação dos principais acadêmicos do início do período Meiji, e qual foi seu o resultado disso no 
projeto de Nação pensado por estes pensadores.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tentamos demonstrar ao longo desta breve apresentação que o xintoísmo teve uma grande 
participação na formação do estado nacional moderno japonês após a Restauração Meiji, que 
derrubou antigos sistemas governamentais, substituídos por pensamentos de escolas surgidas ao 
final do período Edo e começo da Era Meiji. Por fim, verificamos que houve uma busca de reafirmar 
o que era realmente japonês, separando daquilo que anteriormente foi importado a partir do 
continente.
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O IMPERIALISMO JAPONÊS NAS PRIMEIRAS 
DÉCADAS DO SÉCULO XX: SUAS ESPECIFICIDADES 

POLÍTICAS E ECONÔMICAS

Eric URAMOTO 
Universidade Estadual de Campinas 1

RESUMO

Com a Revolução Meiji em 1868, podemos apontar a passagem de um país com status 
marginal para um com status de poder regional, depois das vitórias contra a China e 
Rússia, além da revisão dos tratados injustos impostos pelas potências ocidentais. As 
reformas fizeram com que o projeto de desenvolvimento da nação inspirasse um novo 
tipo de patriotismo nas massas da população japonesa. Assim, os políticos fizeram 
o Império do Japão, um símbolo de unidade e identidade do povo japonês. Benson e 
Matsumura (2001) fazem um balanço interessante do final do século XIX ao início do XX, 
dividindo o imperialismo japonês, seja ele formal ou informal, em cinco períodos: 1) 1868-
90: o período da busca de segurança; 2) 1890-1914, como o estabelecimento do império 
formal; 3) 1914-1931, a expansão do imperialismo informal, 4) 1931-40 o crescimento do 
nacionalismo e do militarismo; e 5) a inauguração da maior Esfera de Co-Prosperidade da 
Ásia Oriental entre 1940-45. A partir da projeção japonesa como potência imperialista no 
início do século XX, pretende-se investigar as especificidades do imperialismo japonês até 
meados da década de 1930, seja do ponto de vista econômico - das suas relações com as 
colônias, seus investimentos, seja do ponto de vista político - da intervenção, das guerras 
e os interesses estratégicos. 

Palavras-chave: Japão. Imperialismo. Era Meiji (1868-1912). Era Taisho (1912-1926). Era 
Showa (1926-1989).

ABSTRACT

It is possible to state that the starting point of the a transition of a country with a marginal 
status to a new country with regional power status is the Meiji Revolution in 1868, and 
after the victories against China and Russia, as well as the revision of the unfair treaties 

1  Pesquisador do Instituto de Economia - IE/UNICAMP. Foi bolsista do MEXT no biênio 2015-16, período este em que surgiu 
o protótipo deste projeto. Atualmente, é bolsista de pesquisa do CNPq e membro da ABMON (Associação dos Bolsistas do Governo 
Japonês - Monbusho).
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imposed by the Western powers, Japan changed his role in the international scenario. The 
reforms made the nation’s development project inspire a new kind of patriotism among 
the masses of the Japanese population. Thus, the politicians made the Empire of Japan 
a symbol of unity and identity of the Japanese people. Benson and Matsumura (2001) 
make an interesting balance of the late nineteenth and early twentieth centuries, dividing 
Japanese imperialism, be it formal or informal in five periods: 1) 1868-90: the period of 
the search for security; 2) 1890-1914, as the establishment of the formal empire; 3) 1914-
1931, the expansion of informal imperialism, 4) 1931-40 the growth of nationalism and 
militarism; 5) the inauguration of the largest East Asian Co-Prosperity Sphere between 
1940-45. From the Japanese projection as an imperialist power in the early twentieth 
century, it is intended to investigate the specificities of Japanese imperialism until the mid-
1930s, whether from the economic point of view - from its relations with the colonies, its 
investments, or from the point political view - of intervention, wars and strategic interests.

Keywords: Japan. Imperialism. Meiji Period (1868-1912). Taisho Period (1912-1926). 
Showa Period (1926-1989).

1. INTRODUÇÃO

A partir da projeção japonesa como potência imperialista no início do século XX, sem 
deixar de lado toda construção do Império do Japão que remonta ao final do século XIX, pretende-
se investigar as especificidades do imperialismo japonês até meados da década de 1930, seja do 
ponto de vista econômico - das suas relações com as colônias, seus investimentos, seja do ponto de 
vista político - da intervenção, das guerras e os interesses estratégicos, e ver se as efetividades dos 
esforços imperialistas buscaram o crescimento econômico ou não. 

Adotamos, prioritariamente, a concepção de imperialismo baseado no trabalho do 
professor William Beasley que destaca no final de sua introdução, seus anseios em buscar o caráter 
do imperialismo japonês, sem deixar de lado as contribuições, principalmente quantitativa, do 
professor Kanji Ishii. Primeiramente, Beasley não acredita em causas únicas para explicações do 
imperialismo, mesmo que as motivações econômicas tenham sido, em última instância, a principal 
causa do imperialismo2. E diferentemente de Ishii (2012), Beasley afirma que não há necessidade 
de se estudar as ações humanas, no caso específico do imperialismo, uma vez que o ser humano, 
seja agindo em comunidades ou individualmente, sempre tendeu a estabelecer dominação sobre os 
demais, como se pode conferir abaixo:

What the character of a society, or the international circumstances with which it has to deal, does 
indeed determine is the timing and direction of the impetus, the degree of its success and failure, 
the kind of advantages that are sought, the institutions that are shaped to give them durability. That 
is what I understand by the nature of imperialism. That is what I propose to examine with respect to 
Japan. (BEASLEY, 1987)

2  O objetivo do presente trabalho não é a ponderação de que a visão deve ser predominante analisar o ponto de vista que 
será tomado para se analisar o imperialismo no Japão. É interessante destacar que os professores Beasley e Ishii não são debatedores 
diretos, mas compartilham de argumentos, com exceção deste apresentado, que se tangenciam e que podem ser complementares 
para uma compreensão mais robusta do imperialismo japonês.
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Ishii (2012), por sua vez, busca defender a análise do imperialismo pela acumulação de 
capital, além de criticar a ideia de necessidade estrutural3, afirmando que a análise na História 
Econômica deve ser analisada pela perspectiva da responsabilidade humana - cada um possui uma 
perspectiva independente de tomada de decisão. 

O estabelecimento de um império japonês está bastante relacionado com o aumento do 
interesse das potências ocidentais na Ásia, por isso o Japão foi encorajado a realizar uma política 
externa mais agressiva. A primeira consideração é militar-estratégica. O ponto principal é que a 
busca de segurança exigiu o reconhecimento e o respeito de outras nações com o Japão, e assim, 
a busca por dominação e aquisição territorial foi um dos resultados dessa necessidade. Do mesmo 
modo, a questão econômica existe, e Benson e Matsumura (2001) apontam claramente que “é 
uma ironia da história japonesa que um país que se industrializou para se libertar da ameaça das 
incursões ocidentais, descobriu que a industrialização gerava seu próprio processo de pressão para 
expansão rumo ao exterior”.

Duus (1995), por sua vez, indagou-se sobre os motivos do início do imperialismo Meiji na 
pós-Restauração, após anos de isolamento e paz com seus vizinhos. E o ponto principal: após sofrer 
diversas pressões externas, e neste ponto, vale destacar a chegada do Comandante Perry às terras 
japonesas, a agenda da expansão colonial japonesa para assegurar a segurança interna começou a 
ser discutida. Duus afirma que a adoção da política de expansão estava intimamente ligada ao timing 
do Japão se modernizar. O imperialismo do ocidente influenciou tanto o caráter de modernização 
Meiji, como a política externa.

Benson e Matsumura (2001), com base em Howe (1996), afirmam que alguns líderes 
empresariais do governo Meiji tendiam a compartilhar uma crença comum na importância econômica 
e potencial do continente asiático, abrindo caminho para uma interpretação do imperialismo não 
apenas com foco na segurança nacional, mas usando esse pretexto para expandir as fronteiras do 
Japão. E assim, a Coréia foi a primeira a ser incluída na lista de influência do Japão. 

Podemos destacar o grande debate em torno do estopim oficial do imperialismo japonês, 
em que há um debate sobre o final do século XIX, em que alguns historiadores afirmam que o 
Japão se tornou uma potência imperialista ao derrotar a China na Guerra Sino-Japonesa em 1895, 
e recebeu como indenização de guerra, Taiwan, sua primeira colônia, outros historiadores afirmam 
que a projeção só se dá com a vitória na Guerra Russo-Japonesa em 1905.

Myres (1998) afirma que no pós-guerra Russo-Japonesa, o Japão iniciou seu imperialismo 
na região da Manchúria, por meio da construção da South Manchuria Railway (SMR), aumentando 
seu ramo de influência sobre a região sul da Manchúria e tomando efetivamente o poder sobre a 
Coreia4. A partir de 1910, a Coreia se torna parte do Império do Japão, Duus (1984) afirma que houve 
um grande crescimento da cooperação, principalmente da exportação japonesa para a Coreia, de 
níveis de 4% do total das exportações japonesas na década de 1910, para 16% em 1930.

3  Do japonês 構造的必然性 - kouzouteki hitsuzensei, a necessidade estrutural é um conceito próximo do marxismo que traz 
um debate dentro do próprio marxismo. É a ideia de se deixar a análise das ações individuais, da qual se aproxima da crítica de Beasley 
(1987).
4  Duus (1984) afirma que mesmo havendo conflitos entre Rússia e Japão no pós Guerra Sino-Japonesa, o Japão utilizou três 
esferas para avançar sobre a Península Coreana: a) aumento do comércio bilateral; b) investimentos em ferrovias; c) criação do Banco 
da Coréia; d) Investimentos diretos em agricultura.
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A década de 1920-30 possui dois grandes eventos que se vinculam diretamente com o 
expanionismo que ocorre na década seguinte, no chamado período do dark valley5: a) a morte do 
Imperador Taisho em 1926; b) a crise de 1929 - que levou a economia japonesa ao colapso, assim 
como a grande parte do mundo ocidental. Tipton (2008) afirma que grande parte dos historiadores 
denominam o período de 1931 - 45 como “15 anos de guerra”, com a agressão precipitada a 
Manchúria em 1931. Toda essa conjuntura, principalmente a da crise econômica, levou a ascensão 
da direita nacionalista. 

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Ao percorrermos o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX, observamos 
a relevância do debate do imperialismo japonês e do caráter influenciador deste nos rumos da 
economia internacional do Pré - Segunda Guerra Mundial (1939-45). Reiteramos durante o texto 
a necessidade de uma abordagem crítica dos interesses do capital japonês frente às colônias, 
principalmente Taiwan, Coreia e a Manchúria, e como se articularam os objetivos econômicos.

 O foco na articulação dos interesses imediatos japoneses, de mercado consumidor, matérias-
primas e expansão dos investimentos nas colônias mostram o caráter agressivo do imperialismo 
japonês, que tinha muito bem planejado onde queriam chegar e como fariam isso. Vale destacar 
que o Japão também se utilizou de estratégias pontuais que foram tomadas de acordo com as 
circunstâncias da condição mundial, como a que levou a economia japonesa ao boom exportador nos 
anos 1910, tornando-a economia provedora de suprimentos para as principais nações beligerantes 
da Primeira Guerra Mundial (1914-18), juntamente como os Estados Unidos.

Dentre as diversas estratégias de longo prazo, podemos citar que o Japão, desde o final do 
século XIX, articulou sua influência frente à Coreia. Beasley (1987) afirma que o primeiro ministro 
Aritomo Yamagata, desde a década de 1880-90, já ressaltava a necessidade da criação do “cordão da 
segurança”, juntamente com a expansão comercial para a Ásia, e o ponto de partida seria a Coreia. 
Para isso, o Império do Japão enfrentou grandes potências como o império Qing, derrotando-
os na Primeira Guerra Sino-Japonesa (1894-95), e assim, solidificaram redes de comércio, com a 
importação de produtos primários da Coreia e a exportação de manufaturados e capitais financeiros, 
principalmente empréstimos para empreendimentos voltados para infraestrutura. 

Ao mesmo tempo, podemos colocar a Manchúria como um dos objetivos máximos do Japão 
imperialista. Duus (1995) destaca em muitas passagens, quando este explora o interesse japonês na 
Coreia, que, ao mesmo tempo o Japão olhava a Manchúria como um próximo passo, na medida em 
que os investimentos em infraestrutura e os auxílios para a criação do Banco da Coreia poderiam ser 
vistas como uma forma de se aproximar da Manchúria,  intensificada com a instalação de empresas 
japonesas na Coreia que tinham o objetivo de ramificar seus investimentos, como foi o caso da 
South Manchuria Railway em 1905-06, e o aumento da participação das empresas japonesas na 
Manchúria nos anos 1910 e 1920.

Assim, observamos com Duus (1968) que as preocupações que assolavam os oligarcas da 

5  Tipton (2008) afirma que o chamado dark valley é o período conhecido pela repressão doméstica e o expansionismo Pré-
Segunda Guerra Mundial (1939-45)
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Era Meiji foram resolvidas, e o Japão na passagem para a Era Taisho era um país inserido no cenário 
internacional, com sua modernização completa e em fase avançada na urbanização.

Na Era Meiji, dado a série de questões que assolavam a soberania nacional, a preocupação 
primordial dos oligarcas era criar uma base de “riqueza e força nacional que permitiriam ao Japão 
se estabelecer como um parceiro igualitário dos ocidentais na comunidade internacional” (DUUS, 
1968). Na Era Taisho, no entanto, o Japão se tornou uma grande potência, e as questões domésticas 
se tornaram mais prioritárias, na visão de Duus (1968), do que os problemas estrangeiros. O país 
estava começando a sentir os deslocamentos sociais e políticos criados por sua revolução industrial.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho é continuação de uma pesquisa bibliográfica iniciada em Tóquio em 
2015, em que se buscou trazer o debate da especificidade do caráter do imperialismo japonês6 no 
início do século XX: questionando se o imperialismo japonês foi ímpar na forma da atuação nos 
países dominados. 

A forma como o Japão emergiu no imperialismo e no expansionismo pode ser constatado 
como ímpar, dado que, inicialmente, seu caráter da busca da segurança nacional foi um gatilho para 
que outros interesses se fizessem incluídos neste plano de preservação nacional.

Pensando nos próximos passos de pesquisa, buscar-se-á uma maior aproximação com a 
literatura da academia japonesa na análise político-econômica, buscando um mapeamento mais 
aprofundado das instituições, de modo a cercear completamente os condicionantes da rápida 
entrada no circuito de nações hegemônicas.
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A MISSÃO JESUÍTICA NO JAPÃO 1549-
1614: MEDIAÇÕES SIMBÓLICAS

Ana Maria S. R. de ALMEIDA 
Universidade Estadual de Campinas1 

RESUMO

O presente trabalho visa comunicar os resultados de uma pesquisa sobre a missão jesuítica 
no Japão, entre os séculos XVI e XVII, realizada no âmbito da História Cultural. A perspectiva 
metodológica consiste na do encontro cultural, isto é, o de universos simbólicos distintos 
que se mediam entre si, em busca da compreensão da alteridade descoberta. Procurou-
se compreender não somente como a realidade japonesa foi traduzida e codificada pelos 
jesuítas, mas também, utilizando os indícios presentes na documentação, entender como 
os japoneses reagiram à presença dos missionários e sua relação com o resultado de 
rejeição final do projeto jesuítico no arquipélago. 

Palavras-chave: Jesuítas. Japão. Sengoku Jidai. Mediação Cultural. História. 

ABSTRACT

The present work aims to communicate the results of a research regarding the Jesuit 
mission in Japan during the 16th and 17th century, in the field of cultural history. The 
methodologic perspective followed was that of cultural encounter, that is, the meeting of 
two distinct cultural imaginaries that mediate between themselves in order to grasp their 
otherness. The purpose was to reach a reason of how the Japanese reality was translated 
and coded by the missionaries, and also to understand how the Japanese reacted to the 
missionary presence and what it meant to the final result of rejection they faced in the 
archipelago.

Keywords: Jesuits. Japan. Sengoku Jidai. Cultural Mediation. History. 

1. INTRODUÇÃO

O trabalho visa comunicar as discussões e resultados da pesquisa “A missão jesuítica no 
Japão 1549-1614: mediações simbólicas”, cuja fonte documental consistiu da obra do jesuíta Luiz 

1  Estudante de Graduação em História. E-mail: ana.m.simpl@gmail.com
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Fróis, História de Japam. O tema constitui-se na análise do projeto jesuíta desenvolvido no Japão 
durante os séculos XVI e XVII, sob a perspectiva historicizante do encontro cultural. 

Os missionários jesuítas chegaram ao Japão em 1549, e estabeleceram um dos primeiros 
contatos documentados entre o arquipélago japonês e o continente europeu, sendo os relatos e 
cartas produzidos, fontes significativas sobre a interação desses dois universos simbólicos. A entrada 
dos padres ocorreu no período denominado Sengoku Jidai (“época do país em guerra”), no qual 
o estado de descentralização política e conflitos intensos e constantes caracterizam a sociedade 
japonesa. 

Grande parte da historiografia que se debruçou sobre o tema apontou este aspecto 
como o elemento chave para o ingresso dos missionários naquele território, pois possibilitou o 
estabelecimento de relações diretas com daimyōs que, em período de guerra, se interessavam pela 
presença de mercadores portugueses que usualmente acompanhavam os padres e constituíam uma 
fonte de recursos econômicos e militares. Nesta historiografia, destacam-se ainda três datas: 1580, 
na qual os jesuítas assumiram o controle do porto de Nagasaki, 1587 com a publicação do primeiro 
edito proibindo o cristianismo por Toyotomi Hideyoshi, e 1614, quando a publicação do segundo 
edito de proibição do cristianismo por Tokugawa Ieyasu desencadeou a perseguição de facto contra 
os cristãos e os missionários. 

Dentro deste escopo, o objetivo do trabalho configurou-se em compreender a missão 
jesuítica japonesa como um processo também simbólico, em que dois repertórios culturais distintos 
interagiram e mediaram para compreender a nova alteridade representada, isto é, a identidade do 
outro.  Atentou-se em observar as agências e respostas oferecidas por ambos os lados e descritas 
pela documentação, além de identificar as mediações culturais realizadas ao longo do tempo. 

Como alicerce teórico e metodológico, todos localizados no âmbito da História Cultural, no 
que toca a dimensão religiosa do episódio, se utilizou a proposta de método trabalhada pela Escola 
Italiana de História das Religiões, enquanto numa perspectiva mais ampla do encontro, os trabalhos 
de Adone Agnolin (2007), Cristina Pompa (2002) e Wyatt McGaffey (1994), que trabalharam com 
processos similares em outras partes do mundo, foram utilizados. Acreditou-se que tal escolha 
metodológica possibilitaria uma perspectiva de análise diferencial para a temática.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

A análise documental produziu como resultado, indícios dos processos de mediação cultural 
realizados por jesuítas e japoneses. Sob a perspectiva jesuíta, notou-se que, como observado em 
outras realidades culturais, a alteridade japonesa foi traduzida e codificada, isto é, compreendida 
dentro do universo simbólico dos missionários, em linguagem religiosa, e inserida numa simbologia 
condizente a concepção cristã de mundo, sendo lida e entendida como idolatria (POMPA, 2002, p. 
43). 

Não obstante, os missionários demonstraram obter certo refinamento na compreensão do 
cenário cultural e político em que se inseriram, especialmente na descrição da geografia e política 
local, assim como de alguns aspectos das práticas culturais do período. Por outro lado, o processo 
inverso também se demonstra presente, em outras palavras, a codificação da presença jesuítica pelos 
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japoneses do período em sua simbologia própria, por exemplo, classificando-os como Tenjicujin ou 
“homens da Índia” e a associação inicial do cristianismo como possivelmente uma nova escola de 
budismo, cujo episódio do Dainichi em Yamaguchi é representativo. Além disso, existe a descrição 
dos missionários como a figura da raposa, que busca perturbar as práticas tidas como fundamentais 
e estruturalizantes daquela sociedade.

Quanto à compreensão do resultado final do projeto jesuíta e sua classificação como 
subversivo pelo xogunato Tokugawa, adicionaram-se como fatores a atitude pré-existente de 
rejeição em relação ao estrangeiro, no que diz a sua presença no arquipélago, como já mencionado 
por Ronald P. Toby (1994, p. 324), e a perspectiva do surgimento do Ie no formato sugerido por Bitō 
Masahide (1991, p. 373) que é contemporâneo ao processo histórico. Por fim, a análise se concluiu 
com a questão da fragilidade da missão, dada desde o seu início, pois, se como apontado por Elison, 
que a condição de descentralização constituiu elemento fundamental à penetração jesuíta (ELISON, 
1991, p. 21), ela também, em sua ambiguidade nas relações de poder, agia como uma “faca de dois 
gumes”. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A leitura da documentação possibilitou a sugestão de novos caminhos no estudo de aspectos 
que permanecem secundários para a historiografia da missão jesuítica japonesa, como, de que 
forma foi significada a presença dos missionários pelos japoneses da época. Ainda, trouxe também 
reflexões e elementos para as abordagens mais frequentes da temática, cujo enfoque tende a 
ser político. Evidenciou-se que, no encontro entre os diferentes, as alteridades se contrastam, e 
as codificações e mal-entendidos tornam-se uma porta para compreender o significante de cada 
universo. Neste sentido, concluiu-se igualmente a complexidade do processo, pois, apontar as 
descrições do “Outro”, contidas na narrativa do jesuíta, realçou, ao mesmo tempo, a pluralidade das 
possibilidades de mediação e tradução entre os universos culturais. 
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PRÁTICAS DE COSTUMES XINTOÍSTAS NO BRASIL  

 Gaia Monteiro MASSUCCI 
Universidade de São Paulo1

RESUMO

O presente trabalho, ainda em desenvolvimento, busca fazer uma análise das práticas 
xintoístas realizadas no Brasil pelos imigrantes japoneses. Baseando-se nos quatro pontos 
destacados pelo pesquisador Kōichi Mori, no texto Nikkei Shūkyō Undōshi (História 
dos movimentos religiosos nikkei), e também centrando-se em pesquisas de campo 
e na análise de entrevistas realizadas com seguidores e Bispos da seita nipo-brasileira 
Kaminoya-yaoyorozu kyō, é testada a hipótese de que a criação, por estes imigrantes, de 
seitas religiosas que sincretizam o xintoísmo e as religiões brasileiras, fazem parte de um 
movimento que busca afirmar a identidade destas pessoas dentro do contexto brasileiro, 
uma vez que muitos tomaram a decisão de fazer do Brasil sua morada definitiva, e não 
mais temporária.

Palavras-chave: Xintoísmo. Imigração japonesa. Sincretismo religioso Identidade nipo-
brasileira.

ABSTRACT

The present work, still in development, seeks to make an analysis of Shinto practices carried 
out in Brazil by Japanese immigrants. Based on four points highlighted by the researcher 
Kōichi Mori in the text Nikkei Shūkyō Undōshi [The History of Religious Nikkei Movements], 
and also focusing on field researches and analysis of interviews with followers and 
bishops of the Japanese-Brazilian sect Kaminoya-yaoyorozu kyō, the hypothesis tested is 
that creation by these immigrants, of religious sects that synthesize Shinto and Brazilian 
religions is part of a movement that seeks to affirm identity of these people within the 
Brazilian context, since many took the decision to make Brazil their permanent home and 
no longer temporary.

Keywords: Shinto. Japanese immigration. Religious syncretism. Japanese Brazilian identity. 

1  Graduanda da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Departamento de Letras Orientais.  gaia_massucci@
hotmail.com
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1. INTRODUÇÃO

Em 1908, desembarcaram no Brasil, os primeiros imigrantes japoneses, marcando o início 
de uma profunda relação entre os dois países. Este contato inseriu no cenário brasileiro, uma série 
de aspectos da cultura japonesa, que, ao longo dos anos foram assimilados também por brasileiros. 
Os costumes xintoístas, tema deste projeto, são um exemplo destes aspectos. O pesquisador 
Kōichi Mori (2013) destaca quatro pontos principais da vida religiosa desses imigrantes em relação 
ao xintoísmo. O primeiro deles é que, entre as décadas de 1920 e 1950, os japoneses que viviam 
em pequenas vilas nas áreas rurais, trabalhando como agricultores independentes reproduziram 
o costume de cultuar o deus do vilarejo, chamado de Ujigami, construindo santuários nos quais, 
na maioria das vezes, o objeto representativo da divindade, era algo que fazia parte do cotidiano 
de trabalho destas pessoas, como ferramentas de corte. Alguns exemplos desse tipo de santuário 
são o Suwa Jinja, localizado na colônia Aliança, em Mirandópolis, e o Imin Jinja, em Rolândia. Além 
disso, também nesse mesmo período, o Imperador japonês era considerado de ascendência divina 
e, sendo assim, esses mesmos imigrantes também o cultuavam como uma divindade, realizando, 
por exemplo, cerimônias na presença de imagens do Imperador e sua família. 

O segundo ponto o qual Mori (2013) se refere, é a prática dos costumes xintoístas dentro dos 
lares. Era comum haver dentro das casas, um altar para culto aos antepassados, no entanto, algumas 
famílias tinham não somente este, como também um Kamidana, pequeno santuário xintoísta para 
o qual também rezavam. 

Já o terceiro ponto, se refere às novas seitas criadas no Brasil, a partir do sincretismo dos 
costumes xintoístas com as religiões já presentes no país, como o catolicismo, o espiritismo e as 
de matrizes africanas. Alguns exemplos são a Nossa Senhora de Kanon, a Inarikai e a Kaminoya-
Yaoyorozu Kyō. Estas contam com a participação de seguidores nikkei, japoneses e também de 
brasileiros sem descendência nipônica.  

O quarto, e último ponto destacado é a consolidação em território brasileiro das Shinkō 
Shūkyō, as chamadas Novas Religiões Japonesas (NRJs), as quais são um conjunto de seitas e religiões 
de cunho sincrético que começaram a se formar no Japão a partir do século XIX e, assim como as 
criadas no Brasil, as Shinkō Shūkyō também contam com a presença de seguidores que não são 
descendentes de japoneses.

Este trabalho, ainda em fase de desenvolvimento, pretende fazer uma análise dos quatro 
pontos citados acima, focalizando nas novas seitas e religiões criadas no Brasil, tratando de seus 
aspectos sincréticos em relação à criação de uma identidade nikkei. Para este fim, estuda-se a fundo 
o caso específico da seita fundada pela imigrante Suzuko Morishita, a Kaminoya-Yaoyorozu Kyō e seu 
sincretismo com outras religiões brasileiras, no caso, o catolicismo e o espiritismo. 

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

A partir das análises iniciais é possível identificar claramente dois estágios das práticas 
religiosas xintoístas no Brasil. Um destes ocorre nos primeiros momentos após a chegada dos 
imigrantes japoneses no Brasil, nos quais a ideia de retorno ao Japão ainda é muito presente, fato 
perceptível através dos dois primeiros aspectos citados por Mori (2013). Neste estágio, a construção 
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de santuários Ujigami, o culto ao Imperador e a presença dos Kamidana revelam que há uma clara 
tentativa de reprodução dos costumes praticados no Japão.

Já no segundo, a decisão de estadia no Brasil impulsiona a necessidade de buscar uma nova 
identidade, mas que remeta às origens desses imigrantes. Os costumes brasileiros parecem não 
suprir suas necessidades religiosas, mas somente os costumes praticados no Japão também se 
revelam insuficientes. Essa busca identitária, somada ao fato de que o xintoísmo é uma religião de 
Sistema Aberto (INOUE, 2005), levou à criação de seitas sincréticas como a Kaminoya-yaoyorozu 
Kyō. Esta, uniu algumas características do catolicismo popular e do espiritismo, como a presença de 
imagens de santos e a realização de cerimônias para a cura de doenças, além de ter uma importante 
conexão com o Santuário de Ise, no Japão, e também  cultuar a divindade deste mesmo Santuário.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através das informações recolhidas até o presente momento, sustenta-se a tese de que o 
surgimento de seitas religiosas nipo-brasileiras encontra-se profundamente ligado a uma questão 
de identidade étnica por parte dos imigrantes japoneses residentes no Brasil. 

Ao término deste trabalho, espera-se também suprir a lacuna que existe em relação a 
estudos brasileiros que abordem uma análise mais profunda dos costumes xintoístas trazidos ao 
Brasil pelos imigrantes japoneses. Uma vez que, a maioria das pesquisas relacionadas ao tema foi 
realizada por japoneses, e encontra-se em língua japonesa, limitando o acesso a materiais por parte 
de pesquisadores brasileiros. 
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O CAMINHO DO CHÁ

 Giorgia V. PIRES 
Universidade Federal do Paraná1

Nicole T. PACHECO 
Universidade Federal do Paraná2

RESUMO

A presente pesquisa foi realizada para a disciplina “Projeto de Aprendizagem”, do curso 
de Japonês da UFPR, que tem como objetivo promover a autonomia dos estudantes 
na realização de pesquisas. O tema escolhido para esse estudo foi o caminho do chá. 
O objetivo foi analisar o momento de chegada da bebida no Japão, a importância que a 
figura de Rikyû tem para o chadô e como se dá o processo de preparação e realização da 
cerimônia do chá. A pesquisa utiliza o método descritivo e explicativo para realizar uma 
revisão bibliográfica a respeito do tema. Com essa análise histórica e técnica foi possível 
compreender melhor o motivo da complexidade da cerimônia e sua importância cultural.

Palavras-chave: Cerimônia do Chá. História do Chá. Cultura Japonesa.

ABSTRACT

The present research was developed for the Projeto de Aprendizagem discipline of 
Japanese course at UFPR, which purpose is to promote research autonomy among 
students. The subject matter is the way of tea. The objective was to analyze in what 
occasion tea was introduced in Japan, how Rikyû influences chadô and how tea ceremony 
is arranged and held. The research makes use of descriptive-explanatory methodology to 
realize bibliographic review about the main theme. With historic and technic analyze it 
was possible to understand the reason why tea ceremony is so complex and has so much 
cultural importance.

Keywords: Tea Ceremony. Tea History. Japanese Culture.
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1. INTRODUÇÃO

Esta pesquisa tem como tema o caminho do chá. O livro que nos serviu como fonte de 
inspiração foi O Livro do Chá (2008), de Kakuzo Okakura. Ele informa sobre a história da formação 
da cerimônia do chá, os seus princípios, como a religião está envolvida e aspectos fundamentais que 
devem ser levados em conta na realização da cerimônia. O foco desse estudo é o capítulo “As escolas 
do chá” (p. 41) que traz, de forma resumida, o contexto histórico em que o chá foi introduzido no 
Japão. Além disso, a pesquisa aborda um pouco da história da China para saber mais sobre a origem 
do chá. 

Este resumo consiste de três partes: o contexto em que o chá foi levado da China e se 
desenvolveu no Japão, quais técnicas são utilizadas na preparação da cerimônia japonesa e um 
breve comentário sobre o autor japonês, e um dos mestres importantes da cerimônia do chá, Rikyû, 
que oficializou a forma de se preparar o chá. Para compor esses dados, foram utilizados os métodos 
de pesquisa descritiva e explicativa para fazer uma revisão bibliográfica de conteúdos de história, 
técnicas e outros fatores de possível influência. 

A pesquisa foi realizada para a disciplina “Projeto de Aprendizagem” presente na grade 
curricular do curso de Letras – Japonês da UFPR, desde o primeiro semestre. Por causa disso, 
nenhuma das pesquisadoras tinha acesso aos conteúdos de língua japonesa. O estudo realizado no 
segundo semestre da mesma disciplina, foi utilizado para complementar conceitos importantes para 
este trabalho.  

 2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Ao longo do estudo desenvolvido sobre a cerimônia do chá, verificou-se que a sua história 
é complexa e milenar. Foram observadas as transformações e influências culturais que agiram 
sobre ela. O chá, partindo da China, foi introduzido no Japão em um contexto de turbulência. Os 
mongóis haviam invadido o país de origem da bebida, e estavam impondo a sua cultura sobre os 
chineses, segundo Saunders, em The history of the Mongol conquests. Isso fez com que monges se 
refugiassem no Japão, levando com eles as técnicas de preparo e filosofia que deram início ao que 
entendemos como cerimônia do chá. Além disso, o conhecimento do chá já existia no Japão, devido 
ao envio de emissários para estudar na China, porém, “depois, com a parada dos enviados à China, 
da dinastia Tango chá do período Heian ao estilo Tang cai em desuso. E o chá é esquecido.” (CENTRO 
DE CHADO URASENKE DO BRASIL, 1995). É nesse momento que os métodos dos respectivos países 
se diferenciaram, pois o modo de preparo levado aos japoneses não se manteve na China após as 
invasões.

Também como o chá, o budismo se desenvolveu no Japão, se adaptando e fazendo surgir 
assim correntes japonesas da religião, por exemplo, o Zen, como relata Ciolek em Schools of Zen 
Buddhism and their temporal doctrinal relantionships. A mescla dessas culturas permitiu que Rikyû 
padronizasse a cerimônia do chá, tornando-a um símbolo da cultura nipônica. Depois de mais 
difundida na elite e na classe dos samurais, o chá passou a ser uma atividade de recreação: 
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No Período Kamakura, o chá, que era apreciado pelos monges e uma parte dos aristocratas, aos poucos 
se difundiu na classe dos samurais, e o tocha tornou-se uma recreação em moda naquela época. 
(CENTRO DE CHADO URASENKE DO BRASIL, 1995)

O processo minucioso de preparação e realização da cerimônia, que vai da escolha do chá, 
limpeza da sala e até a recepção dos convidados e preparo da bebida, foi analisado em seus aspectos 
principais: histórico e religioso. É importante notar que uma cerimônia completa tem em torno de 
cinco horas, cada momento é simbólico e representa alguma reflexão.  

O último tópico desenvolvido na pesquisa foi sobre Rikyû, sua história e como ele refinou a 
cerimônia. Verificou-se que ele a redefiniu em todos os aspectos: as regras de preparo, os utensílios, 
a arquitetura do aposento em que o chá deve ser preparado, e até mesmo a necessidade de um 
jardim. Mas também não foi excluída a participação e influência de outros mestres do chá, como o 
professor do próprio Rikyû, Takeno Jôô.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao finalizar a pesquisa, percebeu-se que, para compreender a cerimônia do chá, é necessário 
fazer uma projeção do todo a partir de pontos específicos, ou seja, só vamos conseguir assimilar a 
arte do chá se entendermos os seguintes aspectos: visão religiosa, visão técnica e visão histórica.  

Justamente por isso, um semestre abrange apenas alguns aspectos da cerimônia. Assim sendo, 
a pesquisa seguirá investigando o assunto no decorrer da disciplina “Projeto de Aprendizagem”, que 
é ofertada em todos os semestres do curso de Letras Japonês. A etapa seguinte tratará aspectos das 
percepções individuais dos participantes da cerimônia do chá.
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JESUÍTAS NO JAPÃO (SÉC. XVI): RELATOS EPISTOLARES

  Alessandro J. BECCARI 
Universidade Estadual Paulista/ Assis1                                                                                        
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RESUMO

Esta pesquisa aborda o período em que o Japão recebeu as primeiras influências linguísticas 
dos missionários jesuítas em seu território. São cartas que contêm os registros da atuação 
dos missionários no arquipélago japonês, as dificuldades que enfrentaram no território, 
os modos e os meios para catequizar e converter os nipônicos, a influência linguística 
mútua e as estratégias utilizadas por eles para que as missões fossem estabelecidas com 
sucesso. O objetivo específico deste trabalho é inicialmente, mapear as informações 
nesses documentos, a partir dos prefácios e dos subtítulos marginais, à procura de: 1) 
relatos que façam menção à religião, educação e sistemas filosóficos dos nipônicos; 2) 
informações sobre como era o ensino da religião cristã do ponto de vista da adaptação dos 
itens que representavam conceitos religiosos e/ou filosóficos; 3) possíveis observações e/
ou discussões sobre línguas aparentemente muito diferentes, como o latim e o japonês. 
São adotadas as principais categorias de análise da Historiografia Linguística, a saber: os 
princípios de contextualização, imanência e adequação de Koerner (1996); o conceito 
de horizonte de retrospecção de Auroux (1992); os conceitos de capas (capa teórica, 
capa técnica, capa documental, capa contextual) de Swiggers (2004, 2011, 2013). Os 
referenciais teóricos para o contexto intelectual referente às cartas são oriundos de: Boxer 
(1969, 2007), Saito (2015), e Tanaka (2014). O material epihistoriográfico da pesquisa está 
em algumas das epístolas da obra Epistolae Iapanicae, originalmente escritas em latim 
e impressas no ano de 1569, atualmente disponível no acervo digital da Biblioteca da 
Universidade de Sophia (Tóquio).

Palavras-chave: Japão; Jesuítas; Historiografia Linguística 
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ABSTRACT 

This research addresses the period when Japan received the first linguistic influences of 
the Jesuit missionaries in its territory. These letters contain records of the work of the 
missionaries in the Japanese archipelago, the difficulties they faced in the territory, the 
ways and means to catechize and convert the Japanese, the mutual linguistic influence and 
the strategies used by them in order for the missions to be successfully established. This 
research has the specific objective, initially, to map this information in these documents, 
from the prefaces and the marginal subheadings, in search of: 1) reports that mention 
the religion, education and philosophical systems of the Japanese; 2) information about 
the teaching of the Christian religion from the point of view of the adaptation of the 
items that represented religious and / or philosophical concepts; 3) possible observations 
and / or discussions on apparently very different languages, such as Latin and Japanese. 
The main categories of analysis of Linguistic Historiography are adopted, namely: the 
principles of contextualization, immanence and adequacy of Koerner (1996); the concept 
of retrospective horizon of Auroux (1992); the concepts of layers (theoretical layer, 
technical layer, documentary cover, contextual layer) of Swiggers (2004, 2011, 2013). The 
theoretical frameworks for the intellectual context regarding the letters come from: Boxer 
(1969, 2007), Saito (2015), Tanaka (2014). The epigraphic material of the research is in 
some of the epistles of the Epistolae Iapanicae, originally written in Latin and printed in the 
year 1569, currently available in the digital collection of the University Library of Sophia 
(Tokyo).

Keywords: Japan;  Jesuits;  Linguistic Historiography

1. INTRODUÇÃO          

Este trabalho busca tratar do período em que o Japão recebeu os primeiros missionários 
católicos em seu território (séc. XVI). Em seu trabalho missionário, esses religiosos precisavam fazer 
relatórios acerca dos resultados de seus esforços para a propagação da fé. Algo que foi realizado 
por meio de cartas que enviavam para suas sedes em Portugal e Roma. Esses textos eram escritos 
em português quinhentista e posteriormente traduzidos para o latim, já que essa língua, desde a 
Antiguidade Tardia, era utilizada pelas elites intelectuais, políticas e religiosas do Ocidente. 

A sociedade japonesa acabou ganhando destaque, principalmente a partir de um jesuíta: 
o padre Francisco Xavier, em 1549. Por meio de suas cartas, dava-se a entender que os japoneses 
mostravam grande interesse pela cultura dos missionários, principalmente pelas novas descobertas 
e tecnologias europeias daquela época. Portanto, as cartas de Francisco Xavier e outros jesuítas 
podem revelar aspectos do trabalho dos primeiros missionários que tiveram papel significativo para 
o estabelecimento dos primeiros contatos e das futuras relações entre o Japão e o Ocidente. Diante 
disso, esta pesquisa busca mapear informações, a partir dos prefácios e dos subtítulos marginais da 
edição do séc. XVI da coletânea intitulada Epistolae Iapanicae.
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2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO        

No momento, estamos nos concentrando na transcrição e tradução dos prefácios e trechos 
de algumas cartas que selecionamos, de acordo com nossos objetivos supracitados. Para isso, 
temos considerado a adoção das principais categorias de análise da Historiografia Linguística: os 
princípios de contextualização, imanência e adequação de Koerner (1996); o conceito de horizonte 
de retrospecção de Auroux (1992); os conceitos de capas capa teórica, capa técnica, capa técnica, 
capa documental, capa contextual) de Swiggers (2004). Os referenciais teóricos para o contexto 
intelectual referente às cartas dos missionários jesuítas são oriundos de: Guillermou (1961), Bernabé 
(2012), Pimenta (2013), Saito (2015) e Tanaka (2014).  O material epihistoriográfico da pesquisa 
corresponde à edição da Universidade Católica de Lovaina (séc. XVI) da coletânea Epistolae Iapanicae 
(1569), atualmente disponível no acervo digital da Biblioteca da Universidade de Sophia (Tóquio). 

Adotamos nesta pesquisa alguns critérios de transcrição a partir da edição de Velpius, a saber: 
não expandimos todas as abreviações: o acento “til” não foi modificado (por exemplo, “cõuersis”: 
“conuersis”); colocamos  em letras maiúsculas todos os grafemas que aparecem no começo das 
frases; com relação aos antropônimos e topônimos, seguimos Cardoso (1996). O uso das letras 
ramistas seguiu o texto original; modificamos o s-longo para “s”; seguimos o mesmo procedimento 
para o s-curto; separamos as palavras inapropriadamente unidas e combinamos as que estavam 
separadas. Corrigimos os aparentes erros tipográficos ou preenchemos as lacunas que ficaram em 
aberto, modificamos o “e” comercial, “&”, para o “e” normal do alfabeto latino. Em caso de dúvida 
na transcrição, acrescentamos um ponto de interrogação entre parênteses: “(?)”. Como relação 
à transcrição e tradução do material, nosso procedimento é sempre o mesmo: a pesquisadora 
transcreve os prefácios das epístolas, em seguida o orientador analisa e corrige as transcrições; logo 
depois, a pesquisadora traduz o texto transcrito para o português com o auxílio do orientador.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS       

A pesquisa encontra-se em andamento. Até aqui, já transcrevemos e traduzimos os prefácios 
na íntegra. A partir de agora, começaremos a tradução dos trechos das cartas que foram selecionados, 
para que, em pesquisas futuras, consigamos fazer uma comparação entre as Epistolae Iapanicae e 
outros materiais produzidos pelos jesuítas, o que pode resultar em novos conhecimentos a respeito 
da gramatização da língua japonesa e influências externas duradouras, por exemplo: na escrita, no 
ensino, e em neologismos.
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A FORMAÇÃO DE PALAVRAS NA LÍNGUA JAPONESA: 
UMA ANÁLISE DAS RELAÇÕES ENTRE OS IDEOGRAMAS  

Vinícius KUGLER 
Universidade Federal do Paraná1

RESUMO

O presente trabalho tem como temática as relações e o papel dos ideogramas, utilizados 
na formação de palavras da língua japonesa. Cada ideograma tem diversos significados 
inerentes e ao longo da história esses significados foram sendo usados no processo 
de formação de palavras da língua japonesa. A natureza intrínseca dos ideogramas foi 
aproveitada para facilitar o processo de formação de palavras, influenciando o léxico da 
língua japonesa até os dias de hoje. As relações que os ideogramas apresentam entre si em 
uma palavra composta pode ser um guia para o entendimento do significado da palavra 
e o presente trabalho teve como objetivo entender o papel dessas relações na formação 
de palavras com base na linguística atual e a sua frequência na língua japonesa. Para isso, 
foram selecionados textos do Exame de Proficiência em Língua Japonesa e analisados as 
palavras compostas formadas por ideogramas, por meio de tabelas e gráficos, chegando 
a conclusão de que uma maior compreensão das relações existentes entre os ideogramas 
na formação de palavras da língua japonesa é um dos primeiros passos para o maior 
entendimento dos processos morfológicos da língua. 

Palavras-chave: Formação de palavras. Ideogramas. Língua Japonesa. Significados.

ABSTRACT

The present work deals with the relation and the role of the ideograms, used in the 
formation of Japanese language words. Each ideogram has several inherent meanings and 
throughout the history these meanings have been used in the process of word formation 
in the Japanese language. The intrinsic nature of the ideograms was used to facilitate this 
process of word formation, influencing the lexicon of the Japanese language to this day. The 
relation that the ideograms presents with each other in a compound word can be a guide 
to the understanding of the meaning of the word and the present work aims to understand 
the role of these relations in the formation of words based on current linguistics studies 

1  Graduando Letras- Japonês. 

POSTER PRESENTATION -  ABSTRACT    
         

575



XII Congresso Internacional de Estudos Japoneses no Brasil
XXV Encontro Nacional de Professores Universitários de Língua, Literatura e Cultura Japonesa

576

and their frequency in the Japanese language. For this, texts of the Japanese Language 
Proficiency Exam were selected and the compound words formed by ideograms of these 
texts were analyzed through tables and graphs, reaching the conclusion that a greater 
understanding of the existing relationships between the ideograms in the formation of 
words of the Japanese language is one of the first steps towards the greater understanding 
of the morphological processes of the language.

Keywords: Word Formation. Ideograms. Japanese Language. Meanings. 

1. INTRODUÇÃO

O termo morfologia, originalmente usado nas áreas das ciências biológicas, começou a 
ser usado na área linguística por volta de dois séculos atrás, e veio evoluindo até os dias de hoje, 
descobrindo novas formas de analisar e estudar a formação das palavras de diversas línguas. Na 
língua japonesa, o estudo da morfologia é uma área complexa pelo fato de existir três alfabetos 
distintos usados ao mesmo tempo, e apesar de o processo de formação de palavras na língua 
japonesa ter algumas semelhanças com a formação de palavras da língua portuguesa, existem 
algumas particularidades trazidas por essa variedade de alfabetos. Uma dessas particularidades 
são as palavras compostas pelos ideogramas chineses, os kanji. Os ideogramas que formam essas 
palavras compostas apresentam diversos tipos de relações entre si, que podem, desde determinar a 
classe gramatical de uma palavra, ou até designar o seu significado. 

O objetivo geral deste trabalho é entender o funcionamento dos mecanismos de formação 
de palavras na língua japonesa que envolvem o uso dos ideogramas, com base nos estudos da 
linguística atual. Os objetivos específicos são entender de quais formas e com qual frequência cada 
uma dessas formas ocorrem na formação de palavras envolvendo os ideogramas na língua japonesa. 
Para isso, foram analisadas palavras compostas formadas por ideogramas, retiradas de textos do livro 
Quick Mastery of N2 Reading (2011), de compreensão de texto do nível 2 do Exame de Proficiência 
em Língua Japonesa. 

Foi escolhido este livro por ele conter textos de nível intermediário e os ideogramas aprendidos 
no ensino fundamental 1 no Japão, que são os 1006 ideogramas mais usados na sociedade japonesa. 
Foram selecionados quatro textos de compreensão curtos e médios, um de opinião longo e um de 
informação. Desses textos extraíram-se as palavras compostas formadas por ideogramas, que foram 
separadas em tabelas por texto. Em seguida foi feita uma análise escrita e comentários sobre as 
palavras selecionadas, além de comentários sobre a frequência de relações por meio de gráficos.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

A língua japonesa apresenta três alfabetos distintos, o hiragana, usado para escrever 
palavras japonesas e partículas. O katakana, usado na escrita de palavras estrangeiras, e o kanji, os 
ideogramas chineses que entraram no Japão pela China durante diversos períodos. Entre esses três, 
os ideogramas desempenham um importante papel na formação de palavras na língua japonesa. 
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Cada ideograma tem um ou mais significados inerentes, e quando forma uma palavra composta, 
esses significados individuais tem um grande papel na definição do significado da nova palavra. Os 
ideogramas usados na formação dessas palavras compostas apresentam diversas relações entre si, 
que nos ajudam a entender o significado da palavra. De acordo com a Japan Kanji Aptitude Testing 
Foundation, podemos classificar essas relações da seguinte forma:

1. Relação de sinônimos: quando se juntam ideogramas com significados semelhantes para reforçar o 
significado. 
Exemplo: 価 (valor, preço) + 値 (valor, preço) = 価値 (valor)

2. Relação de antônimos: quando se juntam ideogramas com significados opostos.
Exemplo: 有 (existir) + 無 (não existir) = 有無 (Existência ou não existência)

3. Relação de adjunto adnominal: quando o ideograma que vem antes explica ou qualifica o que vem 
depois.
Exemplo: 急 (repentino) + 病 (doença) = 急病 (doença repentina)

4. Relação de predicado e objeto/advérbio: onde o ideograma que vem depois normalmente é o 
objeto/advérbio do ideograma que vem antes.
Exemplo: 投 (jogar, arremessar) + 球 (bola) = 投球 (arremessar a bola)

5. Relação de prefixos de negação: onde o ideograma que vem antes nega o significado do que vem 
depois. Essa relação pode ser englobada na de prefixos e sufixos.
Exemplo: 不 (negação) + 足 (ser suficiente) = 不足 (insuficiente)

6. Relação de sujeito e predicado: onde o primeiro ideograma é o sujeito e o que vem depois é o 
predicado.
Exemplo: 国 (país) + 立 (fundar, construir) = 国立 (público)

Também podemos identificar outras relações como a sobreposição de um ideograma para 
reforçar o significado ou indicar plural, usando o kanji-gaeshi (々). Segundo OTA (2011), temos 
também os fukugōdōshi, palavras compostas formadas pela composição de dois verbos, que também 
podem ser considerados ideogramas em sua maioria. Temos também um tipo de composição por 
justaposição, onde dois radicais são agrupados sem sofrerem alterações.

No total foram analisados cento e noventa palavras compostas, retiradas de seis textos. Em 
sua maioria, 36%, o equivalente a sessenta e nove palavras compostas apresentam a relação de 
adjunto nominal, seguido por 30%, cinquenta e seis palavras, com a relação de sinônimos. Por outro 
lado, palavras formadas por ideogramas com significados opostos representam menos do que 1% 
das análises feitas, com apenas uma palavra composta com esse tipo de relação. As prefixações e 
sufixações juntas constam como 15%, sendo um total de dezesseis palavras para as prefixações e 
treze palavras para as sufixações. 

Além desses, observamos um total de quatorze palavras, equivalente a 7%, com relações 
de predicado e objeto/advérbio, e apenas duas palavras, 1%, com relações de sujeito e predicado. 
Temos também duas repetições de ideogramas, quatro composições por justaposição e sete verbos 
compostos, representando respectivamente, 1%, 2% e 4%. Por fim, identificamos 3% das palavras 
analisar, em um total de seis, como especiais, que não se encaixam em nenhuma das relações 
apresentadas, sendo necessário um maior estudo para definir o tipo de relação entre os ideogramas 
que as compõem.
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os significados inerentes de cada ideograma, na maioria das vezes, estão profundamente 
relacionados ao significados das palavras compostas da qual eles fazem parte. Essas relações indicam 
desde características e relações gramaticais, até histórias de como essas palavras foram criadas. Os 
textos e palavras analisados aqui são apenas uma pequena amostra do léxico da língua japonesa e 
o entendimento das formas em que se ocorre a formação de palavras envolvendo os ideogramas 
e os tipos de relações existentes entre eles é um primeiro passo para a maior compreensão dos 
processos morfológicos da língua. Uma sugestão para uma continuação da pesquisa seria analisar 
quais benefícios essa compreensão pode trazer para o estudo dos ideogramas na língua japonesa 
como língua estrangeira.
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O PAPEL DO LIVRO DIDÁTICO “MARUGOTO” NO ENSINO 
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RESUMO

A partir das aulas para turmas de japonês de nível básico no Centro de Línguas e 
Desenvolvimento de Professores (CLDP) da UNESP Assis, e do aporte teórico do curso 
de graduação em Letras-Japonês da mesma faculdade, verificou-se a necessidade de um 
estudo mais aprofundado sobre o papel do livro didático Marugoto (Japan Foundation, 
2010), como material auxiliar. Para isso, esta pesquisa busca traçar um panorama entre a 
configuração, a composição do livro e as teorias da abordagem comunicativa, relacionando-
as e investigando a relevância do mesmo para as aulas, que por sua vez são pautadas no uso 
vivencial da língua e na formação da identidade cultural dos aprendizes. A coleta de dados 
baseia-se na análise de itens do livro didático e de questionários aplicados aos alunos. 
Serão apresentadas num primeiro momento as discussões e concepções que permeiam a 
abordagem comunicativa; num segundo momento a apresentação e análise do material 
apoiada nessas concepções e por fim, os resultados da análise. O trabalho possui base 
nos conceitos de ensino comunicativo de LE (Canale e Swain, 1980; Widdowson, 1991) 
e da abordagem comunicativa de Almeida Filho (2001). Espera-se, por meios teóricos, 
encontrar pontos de contribuição e/ou carências do material, nos esforços em alcançar as 
diretrizes da abordagem comunicativa descrita por Almeida Filho (2001), e assim colaborar 
para a melhora do ensino/aprendizagem de japonês no Brasil.

Palavras-chave: Ensino de Língua Japonesa; Livro Didático; Abordagem Comunicativa.
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ABSTRACT

From the classes given to basic level students of Japanese at Center of Languages and 
Teaching Development (CLDP) of UNESP Assis and the theoretical background of the 
Japanese language graduation course given by the same university, the need of a deeper 
study about the role of Marugoto textbook (Japan Foundation, 2010) as an auxiliary 
material on Japanese as a foreign language appeared. To start this deeper study, this 
research aims at setting an overview between the textbook’s configuration and the 
communicative approach theories, making a connection between them and investigating 
their relevance for the Japanese classes, which are based on the living use of the language 
and the construction of the student’s cultural identity. The data collection is based on 
the analysis of items on the textbook and questionnaires given to the students. On a 
first moment of this research, the discussions and conceptions about the communicative 
approach will be presented; on a second moment, the presentation and analysis of the 
textbook will appear and, at last, the results of the analysis. This research is based on 
the theories about communicative teaching of a foreign language (Canale & Swain, 1980; 
Widdowson, 1991) and on Almeida Filho’s studies on communicative approach (2001). 
It is expected that this study can find the contributions and/or the lacking aspects of the 
textbook, concerning the guidelines of the communicative approach described by Almeida 
Filho (2001), and, therefore, make a contribution for the improvement of the Japanese 
language teaching and learning in Brazil.

Keywords: Japanese Language Teaching and Learning; Textbook; Communicative 
Approach. 

1. INTRODUÇÃO

A presente pesquisa foi motivada por uma inquietação sobre a real contribuição do livro 
didático utilizado como material auxiliar nas aulas de Japonês como Língua Estrangeira, doravante 
JLE – norteadas pelas bases comunicativas no ensino e aprendizagem de LE – mais especificamente 
situadas no contexto do projeto de extensão: Centro de Línguas e Desenvolvimento de Professores 
da UNESP Assis - CLDP. Considerando a conjuntura atual dos níveis de organização da sociedade, 
constata-se um cenário de mudança gradual nas demandas para a aprendizagem de línguas 
estrangeiras (WIDDOWSON, 1991), assim como a crescente busca pela aprendizagem de uma LE, em 
função de seu uso em situações reais (ALMEIDA FILHO, 2001). Assim verificam-se esforços também 
crescentes para o desenvolvimento de livros didáticos alicerçados em fins comunicativos na área do 
ensino de línguas.

 Apesar de carências encontradas especificamente nas áreas de estudos sobre o ensino JLE, 
o livro didático “Marugoto – Nihongo Kotoba to Bunka” (Japan Foundation, 2010) por sua vez vem 
ocupando espaço como um material de cunho inovador dentro dessa trajetória, já que tem como 
proposta a aprendizagem de japonês pautada no contato dos aprendizes com situações comunicativas 
de uso real e social da língua, mediado pela figura do professor-tutor, além de se destacar por seu 
alicerce nas diretrizes do Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas (CEFR). A partir da 
experiência da professora-tutora com o manuseio do livro em sua versão destinada ao nível básico 
I do CLDP (Marugoto A1) somada ao insumo teórico adquirido no curso de graduação em Letras-
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Japonês, despertara-se um interesse pela análise de elementos do livro em questão, entre eles 
exercícios, a disposição e organização do conteúdo, as propostas de tarefas, etc. com o intuito de 
investigar a existência ou a carência de aspectos relacionados à linha de abordagem comunicativa, 
para que de fato se comprove sua eficácia dentro da finalidade das aulas. Trata-se assim de uma 
pesquisa qualitativa (CHIZZOTTI, 2006; TELLES, 2002) ainda em desenvolvimento. 

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Em razão do estágio inicial da pesquisa, ainda não foram coletados dados suficientes para a 
tomada de uma posição definitiva sobre as relações entre o conteúdo do livro didático analisado e 
as teorias do ensino comunicativo de LE. Entretanto, a partir da coleta de dados teóricos realizada, 
é possível já num primeiro momento vislumbrar o caráter inovador do material dentro do campo 
de ensino/aprendizagem de JLE quando, num panorama geral, constata-se uma organização dos 
tópicos de aprendizagem equivalente às proposições feitas dentro das teorias comunicativas. Uma 
delas vem a ser a de Widdowson (1991) com relação à presença da chamada “Qualidade genuína 
de comunicação real” (1991, p. 20), encontradas nos “Can-do” presentes no livro, que consistem 
em momentos de realização de tarefas baseadas não apenas na ação e reflexão sobre os aspectos 
formais da língua-alvo, mas também dos funcionais dentro de situações específicas de atividades 
humanas, (pedir comida em uma loja de fast food, falar sobre as informações de um evento fixadas 
num cartaz, etc.). 

Além disso, considera-se pertinente a menção de um questionário escrito, aplicado no 
primeiro dia de aula para cada turma, a fim de que os alunos fornecessem alguns dados prévios, 
entre eles seus objetivos para fazer o curso. A grande maioria afirma ter propósitos comunicativos, 
como o “entender e falar frases simples no dia-a-dia” ou “Ter facilidade em conversar na língua, e 
poder, sem dificuldade, entender japonês”. Tais dados, se comparados ao panorama histórico do 
ensino LJ e JLE no Brasil, ilustram as mudanças nas demandas para a aprendizagem de japonês 
cada vez mais centradas nas necessidades de uso real e contextual da língua, o que não apenas 
contribui para a estruturação do curso a longo prazo feito pela professora-tutora mas também vem 
servindo de motivação para a análise proposta na pesquisa com o intuito de potencializar ensino e 
aprendizagem de JLE no contexto em questão. 

Outra constatação a ser apontada por meio desses dados, seria a discrepância que ainda paira 
sobre a área de estudos de ensino de JLE em relação às demais línguas, como o inglês e o espanhol, 
já há a confirmação na mudança de demandas de aprendizagem, bem como do perfil dos alunos 
de japonês, porém ainda se registra uma escassez de trabalhos na área que visam acompanhar tal 
fenômeno.

 3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar de ainda em fase inicial, é possível reconhecer mesmo que parcialmente a cooperação 
do livro didático nas aulas de japonês do CLDP da UNESP Assis. Porém, prevê-se a manifestação de 
lacunas no mesmo, como a configuração um tanto repetitivas das etapas de cada tópico, identificada 
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em momentos em que a prática parecia assumir certo caráter automatizado– que podem e devem 
ser contornadas pela ação do professor – mas que serão efetivamente explanadas na análise pautada 
no arcabouço teórico da pesquisa. Além disso, mesmo que se reconheça o caráter inovador do livro, 
ainda é preciso se atentar à mencionada escassez de trabalhos críticos na área, de certa forma 
discrepante da realidade em que se configura o ensino de japonês atualmente, o que motiva a 
continuidade do trabalho aqui realizado como forma de contribuição nesse âmbito.
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RESUMO

O presente trabalho tem como intuito refletir sobre a utilização dos Mukashi Banashi, 
estórias antigas japonesas, como material didático para o ensino de japonês como língua 
estrangeira. Para tanto, fora realizado, primeiramente, um estudo teórico-histórico 
acerca do Mukashi Banashi, prosseguindo com uma análise de teóricos do ensino de 
língua estrangeira como Leffa (1988, 1999). Além disso, para refletir sobre o ensino de LE 
utilizando-se da literatura nas escolas nos baseamos nos estudos de Clarissa Jordão (2011), 
entre outros. A segunda parte do presente trabalho foi reservada a narrar a experiência de 
utilização da literatura como material didático na Escola Municipal CAIC Cândido Portinari 
em Curitiba - PR.

Palavras-chave: Mukashi Banashi. Língua Japonesa. Literatura. Ensino

ABSTRACT

The present work intends to reflect on the use of Mukashi Banashi, ancient Japanese 
stories, as didactic material for teaching Japanese as a foreign language. Therefore, a 
theoretical-historical study of Mukashi Banashi was carried out, followed by an analysis of 
foreign language theorists such as Leffa (1988, 1999). In addition, reflect on the literature 
in schools with Clarissa Jordão (2011), and others. The second part of the present work was 
reserved to narrate the experience of using literature as didactic material in the Municipal 
School CAIC Cândido Portinari in Curitiba - PR.

Keywords: Mukashi Banashi. Japanese Language. Literature. Education

1  Graduando em Licenciatura em Letras – Japonês, andrey_sat@hotmail.com 
2  Mestre em linguística, professora de língua japonesa da UFPR, satomiazuma@gmail.com

POSTER PRESENTATION -  ABSTRACT    
         

583



XII Congresso Internacional de Estudos Japoneses no Brasil
XXV Encontro Nacional de Professores Universitários de Língua, Literatura e Cultura Japonesa

584

1. INTRODUÇÃO

O intuito deste trabalho é refletir sobre a forma como a utilização de estórias e materiais 
alternativos, como referencial didático, podem ser úteis no ensino de Língua Estrangeira (LE) e 
quais os impactos de seu uso em uma sala de aula, de escola pública. Para tanto, foi realizado um 
levantamento bibliográfico/teórico que corroborasse para justificar os questionamentos citados. 
Para isso, utilizei-me, por exemplo, dos textos de Leffa (1988, 1999), Almeida Filho (2000) e Scaffaro 
(2010) que discutem a forma como a língua estrangeira é trabalhada e como deveria ser. Além disso, 
foram feitas considerações sobre o trabalho de autores como Clarissa Jordão (2011) e Zilberman 
(1987), que validam o trabalho do ensino de LE utilizando-se da literatura. Por terem sido utilizados 
como material central, os Mukashi Banashi também foram contextualizados historicamente com 
trabalhos de Namekata (1999, 2000). Após a análise dos dados e levantamento histórico, narramos 
nossa experiência pessoal ao ensinar língua japonesa tendo como apoio a literatura, finalizando com 
as impressões dos alunos e possíveis conclusões.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Durante dois anos, participamos do projeto “Licenciar”, como professor de cultura e língua 
japonesa para uma turma de ensino Fundamental 2, na Escola Municipal CAIC Cândido Portinari, 
localizada no bairro Cidade Industrial de Curitiba. O objetivo geral do “Licenciar” é a integração entre 
ensino, extensão e pesquisa, levando o conhecimento adquirido pelos alunos da graduação para a 
comunidade através do ensino de língua estrangeira. Somando ao primeiro projeto, supracitado, 
o projeto “Divulgando a língua e cultura japonesa nas escolas públicas de Curitiba”,instituído 
pela graduação da UFPR - japonês,  tinha por objetivo levar a cultura e língua japonesa às escolas 
municipais. 

Em um primeiro momento, fomos surpreendidos com a dificuldade de se trabalhar uma LE 
com um público juvenil, uma vez que nossa experiência se restringia ao ensino de adultos. Assim 
sendo, utilizamo-nos de materiais e métodos aplicados em outras turmas e em nosso próprio 
aprendizado de JLE, o que se mostrou ineficaz uma vez que uma turma sempre é diferente de outra. 
A utilização dos mukashi banashi foi escolhida como saída à problemática de manter o interesse 
dos alunos nas aulas, assim como uma forma menos engessada de estudar os itens propostos pela 
gramática tradicional. Durante as reuniões pedagógicas, pudemos discutir com nossa orientadora e 
outros colegas sobre formas de melhorar o ensino de LE nesta turma, chegando à conclusão que a 
utilização de estórias poderia oferecer um insumo complementar, visto que são de fácil compreensão.

Após pesquisas sobre como abordar tal material, chegamos à formação de uma sequência 
de abordagem que consistia na realização da leitura do texto em japonês, utilizando-se de gestos 
e variações de entonação para facilitar a absorção do significado do texto, mesmo sem a total 
compreensão do que era lido por parte dos alunos. Em seguida, eles eram convidados a ler um trecho 
do conto em voz alta. Nesse momento eram feitas pequenas intervenções, quando necessário, para 
correção da pronúncia e da entonação. A terceira leitura era feita por toda a classe em conjunto com 
o professor, para em seguida ser lido o texto traduzido. Estas estórias eram sempre contadas em roda 
ao fim de uma aula, contextualizando todo o ensino visto naquele dia e em aulas anteriores. Após 
as várias leituras, eram tecidos comentários sobre as questões culturais, tendo como complemento 
textos diversos acerca do dia a dia no Japão. Os alunos seguiam a conversa dando suas impressões 
e dúvidas sobre o texto, que era sempre finalizado com uma versão, seja visual ou em áudio. Em um 

PÕSTER  - RESUMOS



12th International Congress of Japanese Studies in Brazil
25th Brazilian Meeting of University Professors of Japanese Language, Literature and Culture 

primeiro momento, os textos foram vistos como infantis pelos alunos, o que dificultou a fixação dos 
conteúdos propostos. Com o passar do tempo, os alunos tornaram-se mais receptivos e interessados 
levando até mesmo a reescrever os contos estudados a partir de sua visão de mundo, ou, criar novas 
estórias tendo a literatura infantil japonesa como base. 

Assim como postula a professora Clarissa Jordão (2011), um dos grandes problemas na 
utilização da literatura em sala é o fato dos alunos não se sentirem proficientemente aptos na leitura 
de textos na língua estudada. Com o trabalho realizado na Escola Municipal CAIC Cândido Portinari 
os alunos puderam perceber que possuem essa proficiência, mesmo que com textos simples.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em dois anos de trabalho ficou claro que, com a utilização dos Mukashi Banashi, os alunos 
tornaram-se mais motivados para com o aprendizado e, mais criativos ao desenvolverem suas 
próprias estórias. Entretanto, para um número pequeno de alunos, a forma de abordagem da 
língua utilizada não se mostrou eficaz no processo de interiorização da gramática, validando com 
isso a ideia de que cada aluno é único. Além disso, é importante salientar também as dificuldades 
operacionais, como a falta de recursos para utilização de mídias digitais, mesmo em tempos de 
integração escola/tecnologia. Acredito que o tema seja de grande importância, pois enxerga a língua 
como uma estrutura viva diretamente ligada a cultura de seu país. Seria interessante para futuras 
pesquisas um trabalho mais prolongado, e estritamente focado na literatura como material didático, 
além de não apenas trabalhar com turmas jovens, mas também com adultos não nativos.
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RESUMO

De acordo com os dados da Fundação Japão (2015), os cursos de língua japonesa como 
língua estrangeira têm aumentado significativamente no Brasil, entretanto, ainda são 
relativamente escassas as pesquisas científicas baseadas nesse contexto. No presente 
projeto, buscamos analisar, nos cursos de língua japonesa oferecidos pelo Centro de Línguas 
e Desenvolvimento de Professores da Faculdade de Ciências e Letras de Assis, o perfil 
dos alunos -pessoas da comunidade em geral, bem como o de seus professores - alunos 
de graduação em japonês. Além disso, observamos quais os aspectos são considerados 
mais fáceis e mais difíceis no processo de ensino e aprendizagem da língua japonesa, 
tanto na visão dos alunos quanto de seus professores e, por último, averiguamos qual o 
impacto social do ensino de japonês no Projeto de Extensão para a comunidade atendida. 
Para tanto, pautamo-nos em um estudo de caso, seguindo as metodologias de pesquisa 
qualitativa elucidadas por André (2013); Chizzotti (2003) e Telles (2002). No que se refere 
à análise dos dados, seguimos os pressupostos de análises dos resultados nos trabalhos 
realizados por Chizzotti (2006) e Bardin (2006).

Palavras-chave: Ensino/Aprendizagem de Língua Japonesa; Língua Estrangeira; Centro de 
Línguas e Desenvolvimento de Professores.

ABSTRACT

According to data from the Japan Foundation (2015), Japanese language courses as a 
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foreign language have increased significantly in Brazil, however, there is still relatively 
little scientific research based on this context. In the present project, we seek to analyze, 
in the Japanese language courses offered by the Center of Languages   and Development of 
Teachers of the Faculty of Sciences and Letters of Assis, the profiles of their students (people 
of the community in general), as well as that of their professors (Japanese students). 
In addition, we observed which aspects are considered easier and more difficult in the 
teaching and learning process of the Japanese language, both in the view of students and 
their teachers, and finally, we investigate the social impact of Japanese teaching in the 
Extension Project for the community served. To do so, we set out in a case study, following 
the methodologies of qualitative research elucidated by André (2013); Chizzotti (2003) and 
Telles (2002). Regarding the analysis of the data, we follow the assumptions of analysis of 
the results in the works carried out by Chizzotti (2006) and Bardin (2006).

Keywords: Japanese Language Teaching / Learning; Foreign Language; Center for 
Languages   and Teacher Development.

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo foi desenvolvido com base na investigação realizada no contexto do projeto 
“O desenvolvimento do professor de línguas em contextos híbridos de formação docente”, proposto 
pela docente Rozana Aparecida Lopes Messias, e foi executado no âmbito do Centro de Línguas 
e Desenvolvimento de Professores (CLDP), na FCL-Assis, ao longo de um ano. A inquietação que 
originou o projeto residiu na compreensão dos processos de ensinar e aprender por que passam 
os alunos e os professores do curso de japonês oferecidos no projeto de extensão. No espaço das 
ações de ensino/aprendizagem da língua japonesa como língua estrangeira, observamos como tais 
estudantes (descendentes ou não; que possuiam contato com a língua japonesa em outros contextos 
ou não) enxergavam esse idioma. Também procuramos averiguar quais seus posicionamentos frente 
à língua japonesa e os seus processos de ensino e aprendizagem, uma vez que os professores, também 
eram alunos da graduação em Letras-Japonês e atuavam no Projeto de Extensão, todos em processo 
de formação inicial na carreira docente. Para desenvolver tal estudo, utilizamos a metodologia 
qualitativa, especificamente um estudo de caso (ANDRÉ, 2013; CHIZZOTTI, 2003; TELLES, 2002). 

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Elaboramos um questionário com 8 perguntas com o intuito de traçar um perfil dos alunos 
do CLDP. Para a primeira pergunta - “Você é descendente de japoneses?”, observamos que 83,3% 
dos alunos não possui ascendência oriental. A segunda pergunta - “Caso sim, de qual geração?”, 
mostrou que um dos alunos é sansei (terceira geração) e o outro é issei (primeira geração). Já a 
terceira pergunta - “Você já estudou japonês antes de entrar no CLDP?”, comprovou que a maioria 
dos alunos, 58,3%, já haviam estudado japonês anteriormente. Na quarta pergunta  - “Por quanto 
tempo você já estudou japonês?”, a maior porcentagem, 33,3%, equivale a menos de um ano 
de estudo antes do início das aulas no CLDP. A quinta pergunta - “Caso sim, em qual contexto?”, 
apontou que a maioria, 37,5%, são estudantes da graduação em japonês, pois afirmaram ter tido 
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contato com a língua japonesa na faculdade. A sexta pergunta - “Qual o seu contato com a língua 
japonesa?”, obtiveram maiores porcentagens as seguintes opções: Música – 83,3%; Animês/Mangás 
– 75%; Filmes – 58,3%. A sétima pergunta - “Na sua opinião, quais são os aspectos da língua mais 
fáceis de serem aprendidos/estudados?”, nos diz que os Silabários (91,7%), a Pronúncia (66,7%) 
e a Compreensão Auditiva (50%) foram os mais votados. Por fim, a oitava pergunta -  “E quais 
são os aspectos mais difíceis?”, comprovou-se que os Ideogramas (83,3%), a Gramática (58,3%) e 
as atividades de Conversação (58,3%) foram considerados como os aspectos mais complexos no 
processo de aprendizagem da língua japonesa.

No que se refere às entrevistas, pudemos observar a individualidade presente nas 
experiências de cada um dos professores. Para a professora A., por exemplo, um dos aspectos 
mais difíceis na elaboração de suas aulas é o material didático; de acordo com ela “como eu dou 
aula a partir do material do Marugoto, que tem o enfoque comunicativo, é um pouco difícil tratar 
da parte da gramática”. Já os professores K. e N. acreditam que a experiência do intercâmbio foi 
imprescindível para o seu crescimento como professores. De acordo com esses professores: “Sim, 
ele influencia bastante a forma que eu preparo as aulas e revejo os materiais” e “Tem muita coisa 
que eu aprendi antes do intercâmbio que só fez sentido completamente no intercâmbio”. Por fim, 
a professora F. admite ter muita dificuldade com aspectos gramaticais, já que nasceu e foi criada no 
Japão, portanto, aprendeu a língua japonesa em um contexto de aquisição. Segundo ela, “ [...] pra 
outra pessoa que nunca estudou japonês, eu fico “mas porque você não entende isso? ”, sabe? É 
uma coisa tão natural [...] pra mim, não tem explicação”.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Observamos, na análise dos questionários e das entrevistas que um dos pontos mais 
marcantes é a presença massiva da cultura pop japonesa no cotidiano desses estudantes de japonês 
que, muitas vezes, influenciados por certo animê, filme ou música buscam o ensino da língua 
japonesa. Da mesma forma, foi surpreendente averiguar que 8,3% dos alunos buscam noticiários e 
outras formas de entretenimento para aumentarem seu contato com a cultura japonesa de forma 
geral.

Outro ponto também observado foi que a grande maioria dos alunos não são descendentes 
de japoneses, refutando o senso comum de que o ensino de japonês restringe-se apenas aos 
descendentes e suas famílias. O interesse de outras etnias pela cultura japonesa vem crescendo nos 
últimos anos e isso deve ser levado em consideração na hora da elaboração do material didático e 
da preparação das aulas. 

Destacamos, também, as relevantes experiências individuais dos professores, quando os 
mesmos explicitaram de onde surgiu o interesse que nutrem pela língua e cultura japonesa, e como 
fazem para transmiti-lo nas aulas. É notável, nas respostas dos professores-tutores, a preocupação 
individual de cada um refletida no preparo de suas aulas e na vivência que buscam propiciar para 
seus aprendizes.

Por fim, um aspecto que nos chamou a atenção durante a aplicação dos questionários e 
entrevistas foi o fato do Projeto de Extensão CLDP exercer uma grande influência, tanto nos alunos 
que o frequentam, quanto nos professores que atuam no projeto.  Os professores, por considerarem o 
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CLDP um espaço que lhes permitem experienciar os processos de seleção e organização de materiais 
e aulas, a partir das experiências de seus próprios alunos, sentem certa liberdade que, talvez, não 
tivessem em outros espaços formais de ensino de Língua Japonesa. Os alunos, relatam que mesmo 
apesar das dificuldades que enfrentam no processo de aprendizagem de japonês, consideram que 
os professores constroem um ambiente amigável que facilita a aquisição da língua. Intuímos que, 
provavelmente, uma das razões dessa aproximação esteja no fato de os professores serem também 
alunos.
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Kazunari FUJIMOTO 
Framgia Inc.1
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1. はじめに

　現在、地球はいまだかつてない規模の国際的な労働移動の時代にある。そのこと

により、一部の大都市に富や教育資源の一極集中が起こり、多くの地方で貧困地域の拡大

等の問題が起こっている。日本では、労働人口が不足し、政府は当座の労働力の確保とし

てベトナム、ブラジル等から多くの外国人人材を出稼ぎや技能実習生という名目で労働者

として受け入れている。こうした一時的な人材受け入れが当人の社会階層移動や社会経済

システムのサステイナビリティの面で様々な問題を抱えていることは想像に難くないだろ

う。

フランジアは2012年に創業し、現在6ヶ国、11都市にて1000名体制で活動している

ITプロフェッショナルチームである。社員の8割がエンジニアで、システム設計・UI/UX設

計・デザイン・インフラ構築を含むプロダクト開発、スタートアップのアクセラレートプ

ログラム、テクノロジー人材育成を主な事業として展開している。主業務であるプロダク

ト開発事業と並行し、テクノロジー人材育成も主な事業として展開している企業である。

フランジアは、上述した雇用の調節弁としての労働力としての人材派遣ではなく、

「日本語が話せるIT技術者」という高度人材を海外の大学と日本企業との連携で育成し、

日本の優良企業に正規雇用されるプログラムを開発・運営している。

1 藤本 一成 / 株式会社フランジア/学士, kazunari.fujimoto@framgia.com
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このプログラムは上述の貧困地域の教育格差を解消する可能性があり、世界的に広

く展開できる可能性を秘めている。本発表では、現在ベトナムで取り組んでいる事業内容

を紹介することで、このプログラムがいかに教育格差を解消するサステイナブルな人材育

成となりえているかについて述べる。

図１　ベトナム地図

1.1 HEDSPIの歴史と背景

まず、本事業の中心となる育成事業について述べる。それはベトナムの首都ハノイ

で行っているHEDSPIプロジェクトである。HEDSPIとは「Higher Education Development 

Support Project on ICT」の略であり、ベトナムの理工系大学の最高峰のひとつであるハ

ノイ工科大学に設置された日本のマーケットに対応した IT 技術者の養成プロジェクトで

ある。

HEDSPIは、次のような政策的背景を持っている。2000年10月に開催されたASEAN＋

日・中・韓経済閣僚会合において、日本の提案により「アジアITスキル標準化イニシアテ

ィブ」が採択された。HEDSPIは、「アジアITスキル標準化イニシアティブ」に基づいた「

アジアITイニシアティブ」において、日本語のできる優れたIT人材（ブリッジSE）の育成

により、IT技術の進展を通じたベトナム国の産業競争力が強化することを目的に設置され

た。事業は、技術協力支援事業である「ハノイ工科大学ITSS教育能力強化プロジェクト

（2006－2012）」と、JICAの円借款事業である（ベトナム政府からの対応資金を含む）「

高等教育支援プロジェクト（2006－2014）」から構成されている。

1.2　HEDSPIの目的

本プロジェクトの目的は、ベトナムのIT分野の教育・研究活動に先導的役割を果た

す大学の1つであるハノイ工科大学(Hanoi University of Science and Technology以下

「HUST」)において、日本語および実践的で高度なIT教育を実施し産業界のニーズに合っ

た人材を輩出しベトナムのIT産業の振興に寄与するとしている。また、本プロジェクトの

活動目標としては、以下2点である。

(1)ベトナムのIT分野の教育・研究活動に先導的役割を果たすHUSTにおいてモデル教育プロ

グラムを実施し、ベトナムにおけるIT分野での教育水準を向上させることによりIT分野の教

育機関および産業のために優秀な人材の育成を図る。

(2)日本とベトナムの間を橋渡しすることができるITSSレベル3(ITSSレベル3とは業務に必要

な知識を持ち合わせ、独力で業務を進めることができるレベル)相当に対応するスキルを持

った人材(ブリッジSE)を日本のIT関連産業界に供給することを掲げている。

このように日越の産学連携を促進させ、ベトナムのトップレベル大学のIT学部の学

生に対して日本語教育を通して日本のIT業界における人材不足の解消を目指す。

1.3　HEDSPIの概要
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HEDSPIプログラムは情報通信技術スクール（School of Information and 

Communication Technology：以下 SoICT と呼称）がプロジェクト遂行に責任を負って

いる。HEDSPIプログラムは5年制で、学生数は2006年から一貫して1学年120人であった

（2015年入学のみ80名。JICAの支援が終わったため人数を絞ったと思われる。）が、近年

はフランジアとの産学連携モデルの進捗が良好なためので、学生数が増えている。具体的

には2016年8月入学120名、2017年8月入学147名、2018年8月入学予定200名、となってい

る。

2. HEDSPIプロジェクトのカリキュラム内容

HEDSPIにおけるカリキュラムは1～3年次と4～5年次で大きく分かれている。1〜3

年次までは基本的な日本語教育を行いN3レベルを目指す。授業は日本人日本語教師5名、

ベトナム人日本語教師10名（パートタイム含む）、日本人エンジニア（IT日本語教師）2

名、ベトナム人IT日本語教師2名にて行われている。

4年次からIT日本語の授業が始まる。IT日本語の授業では、日本語で独立行政法

人情報処理推進機構（IPA）が行う基本情報技術者試験（FE）の内容を日本語で学習す

る。FEの受験は英語、ベトナム語でも受験可能でFE試験合格は卒業要件となっている。

その他に日本語で最新のIT知識に関する講義や日本語でAndroidスマートフォンの

アプリの開発を行うクラスもある。また、3人1チームとなり、日本語で仕様書作成とプレ

ゼン、アプリ開発を行い、最後にもプレゼンを行って最優秀チームを決めるというクラス

もある。ベトナムでは最大手の１つである日系IT企業がカリキュラムの監修を行っている

ために、現場で必要とされているスキルを随時アップデートして提供することができてい

る2。

3.  ハノイ工科大学とフランジアの産学連携

3.1　運営体制

本プロジェクトはベトナムの国立トップ大学と民間企業が連携し成功している世界

的に見ても珍しいケースだと言える。

教員はすべてフランジアの社員（実際には大学にも籍を置いている）であり、採用

も管理もフランジアが行っている。また、教員だけではなく、学生の管理をするタレント

コンサルティングチーム（以下TCチーム）を社内に置き、大学との折衝、学生とのコミュ

ニケーション、ジョブフェアの管理・運営、ジョブフェア参加企業とのやり取りを行って

いる。TCチームはベトナム人を中心に11名いる。　

3.2ジョブフェア

本プロジェクトの運営費用は大学とフランジアで共催している公式ジョブフェア

（就職説明会）の収益によって賄われている。つまりこの事業の運営資金は学生の授業料

ではなくジョブフェアの参加企業によって賄われているのである。このモデルは学費の払

うことができない貧しいエリアでも日本企業のジョブフェアを出口におくことで収益を上

げ、質の高い教育を世界の隅々にまで提供できる可能性を秘めていると言える。

2 実際のカリキュラムは別紙で紹介する
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　以下の表はジョブフェアの参加企業数と内定学生数の人数である。この数字はオ

フィシャル・ジョブフェアで内定を得た学生数であり、実際にはオフィシャル・ジョブフ

ェア以外で日本就職を決める学生もいる。正確な日本就職している学生数は大学も把握し

ていないが、およそ8割の学生が日本に就職しているとみられる。

表１　ジョブフェアの参加企業数と内定学生数

年度 合計 2013 2014 2015 2016 2017 2018

参加企業数 80 9 6 18 9 20 18

内定数 214 22 16 43 30 61 42

渡日数 103 21 14 40 28 0 0

内定辞退者数 8 1 2 1 1 3 0

内定取り消し 8 0 0 2 6 0 0

内定辞退・取り
消し率

7.48% 4.55% 12.50% 6.98% 23.33% 4.92% 0.00%

※2018年の数字は2018年6月現在

　ジョブフェアは年間6〜8回程度開催する各回2〜６社が参加する。ジョブフェア

は週末金曜から日曜の３日間にわたって行われる。3日間の流れは以下の通りである。

金曜日：会社説明会

土曜日：グループ面接

日曜日：個人面接

金曜日に会社説明会を行い、土曜日にグループ面接を行う。土曜日の面接結果を

もとに、日曜日に選ばれた学生が個人面接に進む。日曜日の個人面接時に学生に内定を出

す。学生には内定をもらったら内定を辞退しないように伝える。

3.3 内定後の渡日支援プログラム

内定後、卒業し渡日するまではフランジアが授業とは別に「日本語会話練習」「日

本語JLPT対策」「IT講習」「フランジア社内でのインターン」などを実施して渡日後にで

きるだけスムーズに実務に入れるようにサポートを行っている。

また、毎月一回内定学生と採用企業でオンライン面談を設定し学生と企業のコミュ

ニケーションを図っている。

その他、内定学生の父兄や親類をハノイに招待し、日本から企業の役員クラスを招

聘した食事会を各社ごとに設定している。地方出身の保護者は子どもが海外就職すること

を心配することが多いために、安心材料の提供のために行っている。また、こうした交流

会は、情報弱者である地方在住者のオールタナティブな教育機会の提供となっている。
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4.  ベトナム国家大学とダナン工科大学への展開

2016年に日アセアン経済産業協力委員会事務局一般財団法人海外産業人材育成協会

によって行われた「平成27年度補正予算AMEICC拠出金事業における大学寄付講座企画競争

募集要領<ベトナム国家大学ハノイ校及びダナン工科大学において、日本語IT人材を育成

するための寄付講座>」に採択されたことをきっかけにベトナム国家大学ハノイ校及びダ

ナン工科大学のIT学部にて日本語教育を開始した。

上記２大学でもハノイ工科大のHEDSPIの成功と弊社の役割については大学関係者も

十分に情報共有されていたため、比較的スムーズにコース新設をすることができた。通常

はベトナムのような社会主義国の国立大学は意思決定と行動に長い時間がかかることが多

いのだが、本プロジェクトにおいては迅速な決断と行動をしてくれたことをみても各大学

の日本語教育への感心と優先順位の高さが伺える。ベトナムでは正面窓口から問い合わせ

てもなかなか動いてくれない事が多いが、信用おける人からの紹介だとスムーズにものご

とが運ぶことが多い。そのため大学関連、政府関連の人たちとの人脈構築のためにシンポ

ジウムや大学のイベントなどに積極的に参加してきた。弊社では現場の社員のみでなく経

営者も含めて日本人、ベトナム人が積極的に大学、政府とのリレーション構築活動をして

きたことが奏功したと言える。

ベトナム国家大学ハノイ校では2018年9月度より本IT日本語コースが正式なコース

ととして認められるようになった。コースを選んだ学生は日本語の授業は卒業に必要な単

位を取得しなければならない。

5.  フエ短大の事例

また、ベトナムの古都フエ市にあるフエ短大（HueCollege）のIT学部においては弊

社の新人教育のカリキュラムを採用した授業を展開している。

ベトナムでは近年、ベトナムの都市部と地方の教育格差が問題になっている。都市

部の教育機関に優秀な教師が集まり地方には教師の質と数が十分に確保できないという問

題である。この問題の解決にチャレンジする目的でフエ短大にて弊社で開発した新人研修

プログラムをフエ短大に2016年9月から提供をしている。本プロジェクトを実施するにあ

たり、弊社から教師を派遣するのではなく、短大のIT学部の教員にまずは新人研修を受け

てもらい、内容と流れを理解してもらった。その後教員が学生に対し新人研修プログラム

を授業として教えて行く中で、教師が答えられない質問に対しては弊社の教育チームのメ

ンバーがオンラインチャットツールを使い回答するようにしている。これによって地方の

経験の浅い教員でもベトナムトップレベルの技術者に質問ができ、授業の質を担保するこ

とに成功した。まだ2年生ではあるが同短大の他クラスに比べてフランジア特別コースの

学生はIT習熟度が極めて高いという評価をもらっている。

6. 結論

このように多岐にわたるベトナムの教育への関係は多くのベトナムの教育関係者に

社会貢献として認知されており、弊社のCSR活動となっている。ベトナム人社員にも本業
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のIT技術を事業活動に利用するだけでなくベトナムの教育に還元することで次世代のベト

ナム人によりよい教育環境の提供をすることでベトナムの長期的な発展と成長に資するこ

とができると常々説明してきており、それは愛社精神や忠誠心に寄与している。

この事業モデルは貧困地域の教育格差を解消する可能性がある。つまり、学生や教

育機関から費用を徴収するのではなく、将来それらの人材を雇用する企業に教育コストを

支払ってもらうというビジネスモデルになる。世界はグローバル化により人材獲得競争は

熾烈を極めている。優秀な人材を早く囲い込みたいという企業は多い。プログラマについ

て言えば小学生から適性の有無はわかる。そのような人材を早く見抜き子供たちが幸せだ

と思える才能を伸ばす手伝いをしたい。将来的には英語、日本語、IT以外に多岐にわたる

科目をオンラインで無料で学べるようにし、途上国の地方に埋もれている才能を発見し伸

ばせるようなプラットフォームを構築していきたい。

ベトナムは高度経済成長期にあり、かつ共産圏の教育システムの影響で理系教育の

レベルが高い。そのため、日系IT企業が教育に貢献できることはまだあると考えている。

これからも多くの教育関係機関や関係諸氏と上手く連携しベトナム社会に貢献できるよう

に教育の手伝いをしていく予定である。

同時に、南米を含む海外諸国でも日本語IT人材育成事業の展開の可能性を探ってい

る。こうした人材育成のための産学連携の取り組みが広く世界に共有されることを願って

いる。
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A ANÁLISE DA TRAJETÓRIA DO 
WAKAMONOKOTOBA NA LÍNGUA JAPONESA

Leonardo MIYAMOTO 
Universidade Federal do Paraná1

Orientador: 
Luiz GARDENAL

Universidade Federal do Paraná

RESUMO

A língua é viva e sempre está em plena transformação. Nada mais claro do que tomar 
como exemplo o wakamonokotoba (若者言葉), gírias dos jovens, da presente era. Com 
o desenvolvimento da tecnologia e alterações na cultura e na sociedade japonesa, o 
idioma sofreu as mais variadas mudanças como palavras abreviadas, misturadas com 
estrangeirismo ou até mesmo vocábulos com os mais diversos significados além do 
original. O presente trabalho aborda o uso dessas palavras na literatura da época Heian 
até a atualidade, seguindo as mudanças feitas pelas influências das variadas épocas. A 
modificação da língua dos jovens vem se tornando tão forte que algumas das palavras usadas 
atualmente não possuem nexo para os estudantes estrangeiros de língua japonesa, ou até 
mesmo para os nativos, o que instigou o interesse deste autor. Baseado nos estudiosos 
japoneses sobre o tema, o desenvolvimento desta pesquisa em sua maior parte, trata-se 
da análise documental, e posteriormente analisa-se a linguagem modificada pelos jovens, 
coletada nas redes sociais. Os resultados mostram um desenvolvimento linguístico, que 
possivelmente altere ainda mais o que conhecemos sobre a língua japonesa.

Palavras – chave: Wakamonokotoba; Gírias dos jovens; Linguagem dos jovens; Modificação 
da língua; Redes sociais.

ABSTRACT

The language is alive and is always in full transformation. Nothing clearer than taking as 
an example the 若者言葉 (wakamonokotoba - youth jargon) of the present age. With the 

1  Graduando em Letras -  Japonês, E-mail: miyamotoleo@hotmail.com
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development of technology, culture and Japanese society, the language has undergone the 
most varied changes being created abbreviated words, mixed with foreigner’s language 
or even without fixed meanings. The present work approaches the use of these words on 
literature of the heian period until the most current ones, following through the years the 
changes made by the influences of times. The language modification has become so strong 
that some of the current words used don’t have clear meaning for foreign language students 
or even individuals of Japanese society, taking the interest of the author on the present 
theme. Based on the Japanese scholars, the development of this research occurs mostly 
with the documental archive analysis developing a partial conclusion about the modified 
language of the Japanese youth by examining the material collected in social network 
websites. The results shown in this paper represent an ongoing process development of 
great influence regarding the Japanese language which could modify it was we know.

Keywords: Wakamonokotoba; Youth jargon; Language of the young people; Language 
modification; Social networks.

1. INTRODUÇÃO

O wakamonokotoba (若者言葉– gírias dos jovens), sempre existiu, embora pouco pesquisada 
em âmbito acadêmico. Apesar disso, nos baseamos nos estudos de Keifun (2008) que descreve o 
wakamonokotoba como:

Se descrevermos uma de suas características: (o wakamonokotoba) é usado entre amigos, ou seja, 
não sendo usado a meros conhecidos ou a estranhos. Sendo assim,  as pessoas fora do grupo não 
compreendem-no, e o classifica  como uma linguagem secreta, o que acaba não sendo compreendido 
e alvo de críticas. (KEIFUN, 2008)

 O wakamonokotoba já foi utilizada inclusive na obra O livro do travesseiro da dma da Corte 
deHeia, Seishô Nagon. Segundo Horio (2015) a língua japonesa atual, por ser também “uma língua 
viva”, continua se “modificando”. Para Tomita (1994) os jovens inventam e modificam as palavras, 
usando as palavras existentes com novos significados, e reutilizam as palavras comuns, criando sua 
própria identidade. Algumas dessas palavras trouxeram modificações à língua japonesa.

Como problema principal, muito dos wakamonokotoba se perdem com o tempo devido à 
sua rápida produção por parte de cada geração e seu respectivo desuso. Assim como Shin (2008) 
coloca; “O wakamonokotoba não nasceu repentinamente em uma era específica, mas cada 
geração produziu os seus”. Como método, na primeira parte do trabalho, optamos pela pesquisa 
documental analisando os trabalhos dos professores japoneses procurando classificações sobre 
os wakamonokotoba. Na segunda parte do trabalho, tomamos várias postagens com o uso real 
do wakamonokotoba, foram coletadas nas redes sociais para análise. Utilizando uma tabela foram 
analisados e separados os modelos mais usados baseados nas classificações dos professores como 
Tomita (1994) e Yonekawa (1998).

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO
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No decorrer da pesquisa foram analisadas 40 amostras, retiradas aleatoriamente de 
mensagens escritas por japoneses no twitter, separadas conforme as classificações dos pesquisadores 
supracitados, como base, para se chegar aos vocábulos mais usados e a uma possível suposição. 

Para citar como exemplo, tomamos o exemplo abaixo, retirado de um twitter:

“はぁ．．．くっそ！ムカ着火ファイヤーだぜ．．．” (3 de maio de 2016, 
22:29 pm. Tweet)

A expressão “Mukachakafaiya” (ムカ着火ファイヤ) - “Pegando fogo de raiva, segundo 
o site weblio (2018) ムカ(Muka – raiva, tradução livre) que vêm de むかつく(Mukatsuku – sentir 
raiva) em seguida 着火(Chaka – acender o fogo,) faz alusão à raiva, e por último o ファイヤー

(Faiyaa – fogo) um empréstimo do inglês (fire) colocada pelo professor Yonekawa (1998) como 
Gairai-go shakuyou (外来語借用- estrangeirismo). No final, ao juntarmos todos os vocábulos, temos 
a expressão completa-  ムカ着火ファイヤー(Mukachakafaiya – Pegando fogo de raiva).

Tomando as palavras de Tomita (1994):

(...) para os jovens as palavras ぐっすり(gussuri – profundo) e すごく(sugoku – muito) não são o 
suficiente para expressar seus sentimentos e emoções em certas horas.” 

Isto demonstra que os jovens procuram palavras de significados intensos com alusão ao 
extremo de suas emoções. 

Após análise das 40 amostras, todas foram organizadas da seguinte forma: 

Seguindo a classificação do professor Yonekawa, temos o estrangeirismo com alteração de significados 
e usando que faz empréstimo de línguas estrangeiras, alterando o seu significado e usando-o como 
wakamonokotoba. Tomamos como exemplo os vocabulos e expressões: baibusu ( バイブス - originado 
de vibes – vibração), encontrado no site kotobank (2013), emoi (エモい- originado de emotional  – 
emotivo) e encontrado no site stadiorag (2016), Mukachakafaiya (ムカ着火ファイヤ – Pegando fogo 
de raiva), em tradução livre. 

Os estrangeirismos representam nessa pesquisa 37% de todas as 40 amostras coletadas.  
Sendo a segunda maior classificação dentre os wakamonokotoba na presente análise. 

Conforme levantamento feito nessas amostras, foi constatado que uma grande maioria dos 
wakamonokotoba eram originadas de Tanshukukotoba (短縮言葉 – abreviações, em tradução livre), 
com 47% e os estrangeirismo com 37%.  É grande o número, ao mesmo tempo, de palavras que não 
cabem emnenhuma das classificações levantadas pelos estudos que temos como base. Isto é um 
claro sinal de um novo tipo de categoria que está se criando, usando kanjis incomuns como Manji - 
卍, dando-lhes novos significados, como aparece definido no site japonês Nozevolution (2016), Manji 
– tem múltiplos significados como “felicidade imensa”, “extrema confiança” ou “grande amizade”.  

Esses wakamonokotoba sem classificação podem fazer parte da linguagem de uma nova 
geração de jovens que ainda estão por criar mais palavras. 

PÕSTER  - RESUMOS



12th International Congress of Japanese Studies in Brazil
25th Brazilian Meeting of University Professors of Japanese Language, Literature and Culture 

 3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Além dos estrangeirismos e abreviações, palavras recheadas com humor estão presentes nas 
classificações feitas pelos autores citados, assim como na maioria das palavras coletadas nas redes 
sociais. Esta tendência, segundo Shin (2008) afirma ser fruto da influência da mídia japonesa: 

 Após os anos 80, os mangás de esporte não fizeram mais sucesso, sendo mais apreciado o mangá 
com o personagem engraçado parecido com o jovem real e que preservasse o clima da conversa mais 
coloquial (....) não ficando presas as palavras, mas sim, brincando com elas como uma forma de humor. 
(SHIN, 2008)

Tendo como base tais pontos, pode-se colocar que as redes sociais, ou seja, a mídia causam 
uma grande influência no vocabulário japonês. Levando em conta todas as análises feitas, os futuros 
possíveis wakamonokotoba têm uma grande chance de acompanhar essa linha de desenvolvimento 
tecnológico, no qual ocorrerá cada vez um maior uso de estrangeirismo, da abreviação e de 
referências humorísticas.
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南米日系人子弟の日本語教育実践「ピラール方
式」の有効性と課題-CLILの枠組みからの分析-

EFICÁCIA E PRÁTICA DA ABORDAGEM “PILAR” DE DOCÊNCIA EM LÍNGUA JAPONESA 
PARA JOVENS NIKKEI NA AMÉRICA DO SUL: ANÁLISE PELA ABORDAGEM CLIL

Makiko MATSUDA 
Kanazawa University1 

ABSTRACT

In this paper I made an action research of Pilar do Sul Japanese Language School whose 
language teaching method is given successfully for Portuguese native Nikkey children. As 
a result of the analysis, it was confirmed that many points in Pilar ‘s method are consistent 
with the CLIL (Content and Language Integrated Learning) which attracts attention in 
recent years.

Keywords: 人間教育, CLIL, 当事者性, 協働, コミュニティ

1. はじめに

1.1 研究の背景

地球規模の移動が常態化している現在、CLD児童のための日本語教育研究は世界的

な課題となっている。日本の小学校では多数のCLD児童がリミテッド状況にあり、加算的

バイリンガルを育てる方法が模索されている。

南米では100年以上前から日系人が日本語教育を日系人子弟に対して実施し、複言

語・複文化人材を数多く育成してきた実績がある。しかし、その実践が形式知化されず、

世界の日本語教育現場に共有されていないのが現状である。南米では日本語教師研修は盛

んにおこなわれているが、実践研究（アクションリサーチ）が非常に少ない。

1 松田真希子－金沢大学  博士、mts@staff.kanazawa-u.ac.jp
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また、現在南米日系社会は、継承日本語教育の衰退期に入っている。家庭内第一言

語が日本語語の子弟はごくわずかで、これまで可能であった日本の国語教科書を用いた日

本語教育を行うことが難しくなり、外国語としての日本語教育への移行が進んでいる。非

日系の日本語学習者数は増加しているが、日系団体経営の日本語学校に通う日系人学習者

数は減少し、有効な日本語教育デザインが見つからないのが現状である。

1.2　本研究の目的

そこで、本稿では、ピラール・ド・スール(Pilar do Sul)日本語学校の日本語教育

実践（ピラール方式）の実践を教師からのインタビューをもとに分析する。

ピラール方式を取り上げる理由は３つある。一つはブラジル日系コロニアの日本語

学校７校で学ぶ生徒の日本語力をDLAで測った伊澤ほか(2017)の中で最も日本語力が高か

った学校の一つであること、もう一つは戦後移住地ではあるが、すでに家庭内言語はポル

トガル語である生徒に対する日本語学校であること、三つ目はこの学校の実践内容につい

て詳細に報告されたものがないことである。継承語教育の日本語教育に関する優れた実践

報告にはニューヨークのブルックリンにおける継承語学校の実践を報告した中野(2016)が

あるが、ブラジルの日系人子弟に対する日本語学校の実践を包括的に報告したものは非常

に限られている。

調査にあたっては2001年より現勤務校で教育内容のカリキュラムデザインを担

ってきた日本人教員渡辺久洋先生に対面及びメール等でインタビューを行い、テクスト

化した。総単語数は11,209語である。同時にこれまでの教務記録も提供を受けた。1998

年、1999年、2003年に作成した活動報告書、2010年のサンパウロ新聞での渡辺先生の講演

内容も分析に使用した。

渡辺先生は日本の大学で理工系分野を学んでいたが、在学中に日本語教師を志し、

民間の日本語学校の日本語教師養成講座で教員資格を取得、日本の日本語学校で数ヶ月働

いたのち、1998年にJICAの開発青年ボランティアで渡伯。第一アリアンサの日本語学校で

２年間日本語教育に従事して帰国した後、再度渡伯しピラール・ド・スール日本語学校の

教員に着任した。渡辺先生と現地日系教員との協働で長い年月をかけてプログラム改良が

行われ、現在のピラール方式が確立されている。

ピラールの日本語教育の実践、及び教育理念を調査した結果、ピラール方式には、

内容統合型言語学習CLIL(Content and Language Integrated Learning)と多くの点で一致してい

ることに気づいた。CLILは「教科科目などの内容とことばを統合した学習」（笹島2011:8

）であり、近年外国語教育で注目されている学習方法である。日本語教育の実践としても

徐々に取り上げられているが（奥野2017）、既にある日本語教育実践をCLILの枠組みから

分析したものは管見の限りない。そこで、ピラール方式をまずCLILと照らし合わせること

で、日系コロニアにおける日本語教育実践の相対化を試みたい。それにより、日系コロニ

アの日本語教育デザインに対する課題提起、そして近年急速にニーズが高まっているCLD

児童のための日本語教育への貢献を目指す。

2. ピラール方式の実践内容

ピラール・ド・スールは1945年に入植が始まったサンパウロ州にある戦後日系コロ

ニアである。人口は約27,000人で、日系世帯数は約200世帯、そのうち会員数は136世帯で
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ある。ピラール・ド・スール日本語学校は1947年からピラール・ド・スール日伯文化体育

協会（文協。自治会に相当）が経営する学校で、生徒数は現在約50名、4歳から16歳まで

の子どもが通う。サンパウロ南西（聖南西）地区の中では最も大きい学校の一つである。

在校生の中心は日系二世と非日系との間に生まれた子弟であり、両親のどちらかが日系３

世の子弟も増えている。また日本への出稼ぎから戻ってきた家庭の子弟も数名在籍してい

る。家庭内言語、学校内で同級生と話す日本語は全てポルトガル語である。

時間割を表１に示す。

表１　ピラール・ド・スール日本語学校時間割　

次にピラール方式の教育内容の特徴を述べる。ピラール方式には他の日系団体経営

の日本語学校と「表面的には」類似している点は多い。類似の点としては、

1. 文化学習活動があること

2. 文協主催の行事と学習活動が連動していること

3. 日本語をフォーカスした授業を行っていること

4. お話大会（スピーチ大会）、作文コンクールがあること

などである。しかし、ピラール方式には他の日本語学校とは異なる点が多くある。

その特徴的な点は次のような点である。

5. 人間教育を最重要視し、その結果として日本語習得もおこりうると考えていること

6. 語学学習塾ではなく「学校」であろうとしていること
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7.アーティキュレーションを重視し、幼稚園から上級３レベルまでの一貫したコース設計と

学習者管理を行っていること

8. 体育、コンピュータ、音楽などブラジル学校にはない教科学習を行っていること

9. クラブ部活動があり、リーダーとメンバーが自主的に運営を担う機会を提供しているこ

と

10. 全て日本語で授業を行い、ポルトガル語を補足的に使用するなど、日本語接触場面の強

化のための方策を多数講じていること

11. 日本語が第一言語ではない学習者に対して光村図書の国語の教科書を使用し、「読み

物」教育を行なっていること

12. 協働的学習、能動的学習、自己省察、産出強化のためのグループ交換日記を一年から卒

業時まで行い、日記を学校に保管していること

13. 教室環境整備、清掃活動、社会学習、行事参加、コミュニティ運営などコミュニティメ

ンバーという当事者性を持たせる環境づくりを重視していること

14. 文化活動を全学年合同で行い、異なる学年同士の学び合い、自発的な学びの機会を提供

していること

3.  CLICの枠組みでの実践分析

次に、ピラールの実践をCLILの枠組みで検討する。CLIL(笹島前掲)は教科科目な

どの内容とことばを統合した学習である。ことばに重きをおいた学習ではなく、イマー

ジョンやバイリンガル教育などの実践を含んでいる包括的なアプローチであり、ことば

と内容に対するバランスをとることも目指されている（笹島前掲15）。よいCLILの実践

は認知(cognition)によって推進されるという。CLIL指導のモデルを生み出す４つの公理

（文化(culture/community),内容(content)、コミュニケーション(communication),認知

(cognition)）の中でも認知がもっとも重視されている。それは「意味内容が(content)

が文化(culture)と大きく関わり、個人的社会的プロセス(community)を通じて形成さ

れるのと同じように、新しい知識や技能は、個人や他の人との共同による省察／分析

(cognition)やコミュニケーション活動を通じて、発達」（笹島前掲23）するためであ

る。そのため、学習者が認知を活性化するために、文化（コミュニティ）、内容、コミュ

ニケーションをそれぞれにうまく活用する、という構造となっている。４つの公理がCLIL

の授業とどのように関連するかを具体的に示した例を表２に示す。
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表２　CLIL授業と授業の成果を導き出す４つの公理との関連（笹島2011:24）

認知
・内容、ことば、学習スキルの成果は生徒との協力で明確になる

・学習は、生徒の持っている知識、技能、態度、興味、経験の上に成立する

・生徒が、一人であるいは仲間や教師と学習成果を分析して新しい目標を設定する

・生徒は、他の授業で学んだ知識や技能を統合し、評価し、利用する

文化（コミュニティ） 内容 コミュニケーション

・生徒は学習コミュニティの一
員として充実感を感じる

・生徒は学習コミュニティの中
で活動する自信と技能を持っ
て、自分の関心を他の生徒とバ
ランスよく共有する

・教師、生徒（保護者、管理職
なども）は教育のパートナーと
なる

・生徒は、教室、地域、社会の
中での役割を理解する

・内容が教室の内外のコミュニ
ティと密接に関連する

・生徒は新しい状況に適応し、
活動しながら関連の技能を身に
つける

・内容はそれほど多くはないけ
れども実体がある

・さまざまな科目内容が統合さ
れる

・文化的な内容は全ての科目に
統合される

・生徒は、授業やコミュニティ
での活動でコミュニケーション
に積極的に参加する

・机の配置、教室の壁などのデ
ィスプレイ、教材などが学習と
コミュニケーションをサポート
する

・生徒と教師がともに意味を見
直し、意味のやりとりをする

・ことば/コミュニケーション
技能はすべての科目で発達する

次に、ピラール方式の実践内容を、CLIL指導法チェックリスト（笹島他2011:21-22

）と突き合わせた。よくあてはまるものは5,あてはまるものは4,どちらとも言えないもの

は3,あてはまらないものは2,全くあてはまらないものは1で評価した。そして5,4が多い項

目をAとした。

表３　CLIL 指導法チェックリストに照らし合わせたピラール方式

CLIL指導法チェックリスト ピラール方式

多様な視点・多焦点(Multiple focus) B

1
科目内容クラスで外国語学習にアプロー
チ

4
体育、音楽、コンピュータなどを日本語で学
んでいる

2 外国語クラスで科目内容にアプローチ 4
国語教科書で物語を学ぶ、文化活動で文化を
学ぶ等内容にアプローチしている

3 いくつかの科目を統合 5 文化活動での総合学習

4
科目間のテーマやプロジェクトを通して
学習をコーディネート

3 文化活動や文協行事への参加は一部該当する

5
学習プロセスの省察（ふりかえり）を促
進

3
学習プロセスを明示的に振り返っていないが
グループ日記で省察を部分的に促進

安全で豊かな学習環境 A

6 所定の型通りの活動や話題 4 時間割、カリキュラムは固定

7 授業を通じてことばと内容を提示 4
低学年は授業中のことばの提示が多め。高学
年はことばの提示は少なめ。漢字と文法項目
は内容とは別に学ばれている。
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8
ことばと内容の両方を試してみることで
生徒の自信を築く

3
目標言語を用いた活動も体育や文化活動など
で積極的に行われており、自信にもつながっ
ている。

9 教室を学習センターとして使用 5 積極的に使用

10
オーセンティックな学習教材と環境にア
クセス

5 積極的にアクセス

11 生徒の学習意識を高める 4
学習到達貼り紙など、教室中を貼り紙で埋め
尽くしている

本物らしさ(Authenticity) B

12 生徒が必要とすることばの質問をする 3 今回のインタビューでは不明

13 生徒の興味関心を最大限に引き出す 3
学習内容と生徒の興味関心との一致について
十分な議論があるとは言えない

14 生徒の学習と生活を常に関連させる 3 移住地学習、町学習などは部分的に一致

15
CLILのことば（目標言語）を使う人と交
流する機会をつくる

5 文協の日本語使用者との交流活動など数多い

16
メディアなどで使われている最新の教材
を使う

2
インターネット、アニメ・漫画などのリソー
スは活用

積極的な学習(Active Learning) B

17 教師より生徒がコミュニケーションする 4
文化学習、体育などは生徒主体で勧められ、
該当する点が多い

18
生徒が内容、ことば、学習スキルの成果
を示す

4
お話大会、作文コンクール、文協のイベント
等成果披露の場がある

19 生徒が学習成果の到達度を評価する 3 グループ日記で一部実施

20 仲間との共同を好んで行う 5 文化活動、部活動等多くの点で協働的

21 生徒同士でことばと内容の意味を考える 3 今回の調査では不明

22 教師は進行役に徹する 3
日本語授業では教師主導の面があるが、それ
以外では進行役に徹している

足場づくり(Scaffolding) B

23
生徒の持っている知識、技能、態度、興
味、経験を足場とする

4 文化学習、日本語学習は概ねそうなっている

24 生徒の立場に立って情報を再構成する 3 今回の調査では未確認

25 異なる学習スタイルに対応する 2 やや柔軟性に欠ける。「スポ根」的

26 創造的で批判的な思考を養う 4
グループ日記、文化活動などはそういう傾向
があるが、対話的とまではいえない

27
生徒に楽をしようとしないで一歩前に出
るように促す

4 あてはまる。相当に「スポ根」的

協力 (co-operation) A

28
CLILの教師とそれぞれの科目の教師との
協力で授業を計画する

4 教師全員がCLIL教師
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29
保護者にもCLILの学習や生徒支援などに
関わってもらう

5
文協のスタッフ、保護者、多くが生徒支援に
関わっている

30 地域、教育行政、管理職とかかわる 4
日系コロニアとは深く関わっているが、教育
行政、管理職とは弱め

CLILの枠組みにあてはめて考えた場合、ピラール方式は、協力面や安全で豊か

な学習環境という点においては、非常に一致度が高いと思われる。本物らしさについて

は、CLILとの重なりが弱いように思われた。また、積極的な学習についても、高学年にお

いては授業のプログラムを、能動的に考え、自由度を少し高めて選び取れるデザインにな

ると、学びのオーナーシップが効果的に身につくのではないだろうか。

日系団体の日本語教育全体に言える特徴として、形式主義の日本語教育に染まっ

ていない（熟達していない）日本語教師、子どもの教育に慣れた小学校教員や幼児教員が

JICA日系ボランティアとして数多く参加していることが挙げられる。日系団体で求められ

ているのが言語形式の教育より日本人的な情操教育、日系社会の活性化、日系アイデンテ

ィティの寛容であることと無関係ではないだろう。そのことが、内容重視型日本語教育、

さらには形式面のサポートもしながらのCLILに似たピラール方式につながっていったと考

えられる。

4. 結論

ピラール方式は、学習対象者が年少者という人間形成が求められる年齢であるとい

う側面、ブラジルの公立学校とは異なる体育、音楽、美術、文化の学習という教科学習ニ

ーズ、ブラジル学校にはない自主組織の部活動、グループ交換日記等から、自分自身で考

え・他者に発信する習慣の形成、日系コロニアというコミュニティの成員育成という側面

からCLILと親和性の高い方式が発展してきたと言える。

またCLILでは特に目指されていない幼年期から青年期にかけての学習のアーティ

キュレーション、部活動におけるリーダーシップ教育や生涯にわたる仲間作り、コミュニ

ティ行事への積極参加から学校・コロニアの成員としての当事者性の涵養、卒業後の青年

会の活動など市民性形成の側面もすぐれている点もある。そして、片田舎のコロニアであ

れ、海外で活躍するにせよ、他者の言語と文化を尊重し、協働的に生活し、一人の人間と

して人生を誠実に全うする「名もなき花」（渡辺先生）としての人間形成教育のあり方に

は、教育の普遍性が垣間見える。

今後は、ブルックリンの実践にあるような子どもの発達や現地学校の教科内容との

アーティキュレーション、学習のオーナーシップを持たせることで、教育内容は一層改良

されるのではないだろうか。

その一方でどんなに優れた学校であっても、生徒減少が顕著であるのは、親の無理

解、高額な受講料、コロニアの活動への保護者の参加度の負担の大きさなどの問題からで

あろう。

今後は生徒、教師、コロニアの成員全員が教育プログラムについて評価活動を行う

エンパワーメント評価が導入されることも期待される。渡辺先生が以下のように述べてい

るように、言語政策の大きな傘で守られているわけではない、マイナー言語の教育は、構
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成員全体が当事者性をもって教育環境を形成・維持・発展させていかなければ、消滅する

可能性が高い。そのためにもエンパワーメント評価が必要であろう。

最後に、今後どうしたら継承語教育を発展させられるか考えたいと思います。これ

まで日本語教育を取り巻く教師、文協、親についての話をしましたが、この三者が同じ方

向で、子どもたちのために、日本語教育のために頑張ろうと一致団結して取り組んでいか

なければ、流れは変えられません。教師だけが頑張ってもどうしようもありません。文協

だけが 頑張ってもやれることは限られています。教師、文協、親といった、子どもたち

の周りにいるすべての人が協力して取り組んでいかないと、これからの発展は期 待でき

ないのではないでしょうか。 (2011年講演)

大学院で日本語教育の専門教育を受けたわけでもなく、養成講座、教師研修会、日

頃の実践の中で教育デザインを最適化させ、日本語ノンネイティブの日系子弟に対し、優

れた教育を行なっているピラール方式の日本語教育実践から学ぶことは数多くある。ピラ

ール方式で学ぶ年少者が増えることが期待される。

本論文では紙幅の都合で触れられなかったが、ピラール方式はCLILには見られない

市民性形成（細川2016,2017)の視点も見られた。また、生徒ごとの日本語の習得と関連づ

けた詳細な分析も行うことができなかった。併せて今後の課題としたい。
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RESUMO

O programa DAISY (Digital Accessible Information System) é um conjunto de padrões 
internacionais para a confecção de materiais (textos) digitais que combinam texto, áudio 
e imagem. Esse projeto visa utilizar-se do DAISY para a confecção de materiais didáticos 
para o ensino de línguas estrangeiras.

 Palavras-chave: Material didático. Japonês. Áudio. Imagem. Ensino.

ABSTRACT
The DAISY program (Digital Accessible Information System) is a set of internacional 
patterns for the preparation of materials (texts) that combinan text, audio and image. This 
project aims to use DAISY for the preparation of teaching materials for teaching of foreign 
languages.

Keywords: Course material. Japanese. Audio. Image. Teaching.

1  Projeto desenvolvido sob a coordenação de Shirlei Lica Ichisato Hashimoto (Docente do Departamento de Letras Orientais, 
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Ciências Humanas, Ritsumeikan University, E-mail: ozawa@ss.ritsumei.ac.jp. Demais participantes do projeto: Davi Vassão Rodrigues, 
Emelly Godinho Martins, Giovana Cristiano, William Soares Bezerra, Yuri Calbente Czech)
2  Aluna de Graduação do curso de Letras Português/Japonês na Universidade de São Paulo, USP. E-mail: mariana.navarro.
fonseca@usp.br
3  Aluno de Graduação do curso de Letras Português/Japonês na Universidade de São Paulo, USP. E-mail: rafael.sandim.
ferreira@usp.br
4  Aluna de Graduação do curso de Letras Português/Japonês na Universidade de São Paulo, USP. E-mail:vivian.toda@usp.br
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1. INTRODUÇÃO

Originalmente, o programa foi desenvolvido como uma ferramenta de apoio para os 
portadores de deficiência visual, deficiência auditiva, ambliopia, dificuldades de aprendizado 
(em particular a dislexia), dentre outros, mas, atualmente, o programa Daisy (Digital Accessible 
Information System) vem desenvolvendo aplicativos e materiais didáticos voltados para o ensino de 
línguas estrangeiras.

Os materiais didáticos elaborados pelo programa DAISY possuem um Design Inclusivo ou 
Design Universal que estimula a capacidade visual e auditiva do aluno. Possui, também, a opção de 
adaptar a velocidade da leitura conforme o grau de dificuldade e intelecção dos textos de modo a 
auxiliar a aprendizagem de uma língua estrangeira. 

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

As vantagens de se utilizar esse programa são:

1) Texto, voz e imagens são reproduzidas simultaneamente e o trecho é destacado de acordo com a 
divisão dos períodos a serem narrados;

2) Customização do tamanho da fonte, do espaço entrelinhas, das cores etc.;

3) Customização da velocidade do destaque e intervalo da narração;

4) Avançar, retroceder e pular para um capítulo ou trecho específico;

5) Reprodução inúmeras vezes do trecho e identificar leituras dos kanjis;

6) O software de reprodução de arquivos DAISY suporta cerca de 20 línguas (pacotes de voz Microsoft);

7) Leitura de tabelas de Excel;

8) Inserção de imagens e intervalo de leitura entre texto e imagem;

9) Reprodução dos arquivos em DAISY em casa e instalação do programa de reprodução (gratuito) em 
um computador pessoal.

É, portanto, um material desenvolvido para promover a autonomia do aluno em seu processo 
de aprendizagem de uma língua estrangeira.  

Neste trabalho apresentaremos os projetos individuais dos oito membros do Grupo de 
Pesquisa onde, cada qual, desenvolverá um material didático específico para ser aplicado como 
ferramenta de apoio para o ensino de japonês.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A primeira etapa do Programa DAISY para ensino de língua japonesa consiste em criar 
materiais exclusivos para os alunos do curso de Letras japonês da USP, a fim de diminuir as barreiras 
da língua durante a aprendizagem da mesma. A segunda etapa é desenvolver materiais didáticos 
para outras instituições de ensino de língua japonesa e, posteriormente, criar um material flexível 
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para alunos em qualquer nível de proficiência e facilitar o acesso ao ensino de língua japonesa por 
meio de um sistema alternativo, e mais autônomo, possibilitando ao aluno e ao professor tornarem-
se agentes desenvolvedores de seu próprio ensino.
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AS ATIVIDADES DE ROLE-PLAY DURANTE AS AULAS 
DE EXPRESSÃO ORAL: RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA 

ENTRE ALUNOS DOS NÍVEIS 5 E 6, MATRICULADOS 
EM UM CURSO REGULAR DE JAPONÊS

Marianna BRITO 
FL/Universidade Federal do Rio de Janeiro1

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo apresentar os resultados de testes utilizando role-plays 
como método facilitador para o aprimoramento da comunicação oral, a partir de tarefas 
situacionais propostas pelo livro didático Marugoto. O experimento foi realizado com as 
turmas de japonês 5 e japonês 6 do “Curso de Línguas Aberto à Comunidade (CLAC)”, 
na Universidade Federal do Rio de Janeiro. As turmas foram escolhidas por serem os 
níveis mais avançados disponíveis no curso (nível A2) e, portanto, possuírem domínio das 
estruturas gramaticais básicas da língua japonesa. Uma pesquisa exploratória foi feita para 
verificar se, em uma situação pré-determinada pela professora, os alunos conseguiriam 
fazer uso de palavras e expressões que normalmente não usariam em uma conversação 
livre. Com base na avaliação de desempenho, através de gravações, foi aplicado um 
questionário de apoio para que se pudesse medir o progresso na capacidade dos alunos, 
de se comunicar em japonês.

Palavras-chave: Ensino de língua japonesa. Role-play. Abordagem comunicativa. Ensino 
de língua estrangeira.

ABSTRACT

This work aims to show the results of the role-play test as a facilitating method to 
improve oral communication, based on the situational tasks proposed by the textbook, 
“Marugoto”. The experiment was done with the classes of Japanese 5 and Japanese 6 
from “Language Course Open to the Community (CLAC)”, of Federal University of Rio de 
Janeiro. These classes were chosen because they were the most advanced levels available 
in the course (level A2) and, therefore, have mastery of the basic grammatical structures 

1  Marianna Brito. Graduanda em Letras: Japonês-Português. Monitora-pesquisadora no projeto de extensão CLAC-UFRJ. 
E-mal: mariannafoffano@gmail.com
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of the basic Japanese language. An exploratory research was done to see if, in a situation 
predetermined by the teacher, the students could make use of words and expressions that 
they would not normally use in a free conversation. Based on the performance evaluation 
through recordings, a support survey was applied so that it could measure progress in 
student’s ability to communicate in Japanese.

Keywords: Japanese language teaching. Role-play. Communicative approach. Foreign 
language teaching.

1. INTRODUÇÃO

No cenário de ensino de língua estrangeira (LE), há variados métodos de ensino que vão a 
gosto da metodologia do curso ou do(a) professor(a). No projeto de extensão “Curso de Línguas 
Aberto à Comunidade” (CLAC), da Faculdade de Letras, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
que oferece aulas por preço acessível para qualquer pessoa com ou sem vínculo com a Universidade, 
as aulas são ministradas por alunos da graduação do curso de Letras onde se adota o método 
comunicativo, visando o uso propositado da linguagem por meio de funções e eventos da fala no 
âmbito do discurso (ALMEIDA FILHO, p.85, 1986). 

Dentro do contexto da abordagem comunicativa, há a técnica de role-playing (interpretação 
de papel), em que os alunos recebem instruções de uma situação ou um personagem fictício para 
encenar em determinado contexto, podendo, assim fazer uso de vocabulários não tão recorrentes 
que se encaixam no papel pedido, ou até mesmo praticar diferentes estilos de fala. Ladousse (1986) 
define o role-play da seguinte forma: 

O role-play coloca os alunos em situações onde eles precisam usar e desenvolver as formas fáticas da 
língua tão necessárias para lubrificar as relações sociais, mas que são constantemente negligenciadas 
pelos programas de ensino. Muitos estudantes acreditam que a língua se limita a transferir informações 
específicas de uma pessoa a outra. Eles têm conversas curtas que por consequência soam truncadas. 
É possível construir essas relações sociais a partir de um nível muito baixo através do role-play. (p.6)

Nos últimos níveis oferecidos no curso de japonês do CLAC-UFRJ, que são as turmas de 
japonês 5 e japonês 6 (turmas correspondentes ao nível A2), o método de role-play foi aplicado 
no decorrer do semestre. Durante as etapas de aplicação nas aulas, os alunos das turmas tiveram 
de elaborar diálogos; em alguns casos, recorrendo ao role-play, em outros, não. O objetivo dessa 
atividade proposta foi testar essa ferramenta para atividades comunicativas, e também observar se 
os alunos como um todo conseguiriam, de fato, aprimorar seu vocabulário e tornaram os diálogos 
mais naturais com o método. 

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

A metodologia utilizada neste projeto é a qualitativa, apoiando-se em um estudo de caso, 
para que se pudesse investigar o progresso dos alunos dentro das atividades de role-play. Foi-se 
necessário também o uso de técnicas de coleta de dados, de análise quantitativa, composta por 
questionários de natureza exploratória, com o objetivo de registrar e avaliar numericamente o 
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desempenho observado no método escolhido, em comparação à conversação livre.

A análise foi realizada de duas maneiras: por meio de gravações das conversações e aplicação 
de questionário, com perguntas abertas e fechadas. As atividades de role-play feitas no experimento 
foram baseadas no material didático, Marugoto, fazendo o uso do tema e da expressão gramatical 
ensinada na lição. Em vez de serem apenas repetidas, as atividades de conversação foram encenadas 
em um contexto mais próximo do cotidiano, seguindo um modelo na criação de um diálogo curto.

A aplicação de questionários foi realizada online e offline, com o uso do Google Forms e por 
meio da abordagem presencial. A pesquisa foi aplicada em 20 alunos das turmas de japonês 5 e 6 do 
curso CLAC-UFRJ, que concordaram em participar de ambos os procedimentos.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Acreditamos que este experimento contribuirá para a reflexão sobre o ensino de Japonês 
como Língua Estrangeira no Brasil, uma vez que o perfil dos alunos de Japonês tem mudado, mas 
a reflexão crítica e teórica parecem não acompanhar essa mudança, principalmente no que diz 
respeito a uma abordagem que enxergue o japonês não apenas como Língua de Herança, sendo 
necessária a reflexão e experimentos de métodos de transmitir não só a língua, mas também a 
cultura japonesa para os novos falantes de japonês.
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OFICINA DE ORIGAMI NAS UNIVERSIDADE 
VISANDO A INTERGERACIONALIDADE E MELHORIAS 

COGNITIVAS NOS IDOSOS PARTICIPANTES
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RESUMO
O presente projeto tem como objetivo promover qualidade de vida, gerando reflexões 
sobre a própria identidade, criando habilidades, competências e capacidades antes 
desconhecidas, e descobrindo-se independente, criativo, soberano e dotado de 
coordenação motora através de oficina de origami. O público alvo são mulheres de 60 a 
88 anos, independentes e autônomas, de variadas condições sociais e de diferentes níveis 
de formação escolar.  As oficinas ocorrem uma vez por semana durante um semestre, 
totalizando 15 horas. Pretende-se com essa oficina, resgatar a auto eficácia, ampliação 
da autoestima, desenvolvimento da autoconfiança e coordenação motora, aumento 
da capacidade de concentração e memorização, estímulo a criatividade, a atenção e a 
paciência dos participantes. O ambiente universitário propicia às idosas sentirem-se 
inseridas na sociedade, a fim de desfrutar de momentos de socialização e intergeração. 
Como a realização das dobras do papel não requer grandes ajustes e podem ser feitas em 
casa sobre qualquer superfície plana, inclusive após as aulas, muitas alunas mantém ativas 
todas as coordenadas aprendidas através da repetição dos movimentos na confecção de 
presentes e enfeites e ao ensinar terceiros. Ao reproduzir e divulgar junto à comunidade 
seus feitos, as idosas recebem como retorno a valorização dos seus trabalhos, refletindo 
diretamente em incentivo o protagonismo do idoso frente ao novo.

Palavras-chave: Idoso, Cognição, Educação, Origami, Intergeração

ABSTRACT

This project aims to increase elderly’s quality of life, considering their own identity 

1  Graduando em Ciências Fundamentais para Saúde. mauricio.hideki.leite@usp.br e 
2  Graduanda em Gerontologia. keila.gondo@usp.br 
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by developing hidden skills and abilities. By doing so, the elderly find independence, 
creativity, sovereignty and motor-coordination. Methodology: The participants are mostly 
autonomous and independent women between 60 to 88 years old, they differ in social 
and educational level and are motivated to take one class per week during six months, 
which totalize a 15 –hour course. Results: The objectives achieved, as well as the self-
efficacy recovery, self-esteem increase, self-confidence and motor coordination develop, 
concentration and memorization increase, creativity stimulate, attention and patience. 
The University environment help the elderly to feel part of the society, in order to enjoy 
moments of socialization and intergeneration. So, the paper can be made on a flat surface, 
even out of the class, by repeating the movements to make gifts and decorations and by 
teaching other people. By reproducing and disseminating their art to the community, the 
elderly get back of their work, directly reflecting the role of the elder as opposed to the 
new.

Keywords: Elderly, Cognition, Education, Origami, Intergeneration 

1. INTRODUÇÃO

O envelhecimento da população é um dos maiores triunfos da humanidade e também um 
grande desafio. Ao entrarmos no século XXI, observamos o envelhecimento crescente e longevo 
com grandes demandas sociais e econômicas em todo o mundo. Enquanto isso a velhice é ignorada 
quando constitui recurso importante para a estrutura da nossa sociedade, seja pela experiência, 
controle emocional ou por meio da geratividade.

O Envelhecimento Ativo segundo a Organização Mundial da Saúde (2002) tem a intenção 
de promover às pessoas idosas o bem estar físico, social e cognitivo, através inclusive de práticas 
manuais como o Origami. E desta forma, implementar programas que possam minimizar declínios 
percebidos na velhice, considerando sua heterogeneidade, propiciando uma boa qualidade de vida.

Algumas Universidades já entenderam isso e implantaram estruturas para acompanhar esta 
demanda, de uma ideia que surgiu em Toulouse na França no final dos anos de 1960 se repete e 
expande até hoje no mundo. 

No Brasil o grande marco desta jornada começou com a criação do curso de graduação em 
Gerontologia na Universidade de São Paulo (USP) e com as oficinas para idosos, mas somente em 
2016 teve início o curso de Origami voltado para a Terceira Idade.

Para realizar a atividade de Origami é necessário seguir o passo a passo para alcançar 
determinado objetivo, previamente estipulado, o que requer destreza e precisão nos movimentos, 
concentração, memorização e perfeição aos detalhes. Uma atividade milenar inclusiva em relação 
a idade, condição social, escolaridade, sexo e capacidade funcional, de regras simples que ativam 
cognição e habilidades manuais. Tanto utilizada em aulas de geometria (KOBAYASHI & YAMADA, 
2013), quanto em terapias.

A arte serve para reescrever a própria história, ao criar ou transformar uma folha de papel, 
tão motivacional quanto ressignificar a própria vida. Da mesma forma o idoso encara a aposentadoria 
ou a viuvez e se vê frente ao novo, volta para si seus propósitos de vida e busca atividades mais 
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prazerosas ou que requerem menos esforço, respeitando o declínio de suas funções motoras e 
cognitivas.

Assim sendo, o projeto Origami para a Terceira Idade realizado na EACH-USP tem como 
objetivo promover a qualidade de vida ao público escolhido, gerando reflexões sobre a própria 
identidade, na qual o idoso é protagonista da sua vida, criando habilidades, competências e 
capacidades antes desconhecidas, e descobrindo-se independente, criativo, soberano e dotado de 
coordenação motora.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

A pesquisa qualitativa foi baseada na metodologia da Fenomenologia Social de Alfred Schütz, 
a qual fundamenta-se no indivíduo que vivencia a experiência e no significado que este atribui a esta 
experiência, dentro da sociedade na qual o mesmo está inserido (SCHÜTZ, 1972).

Foi aplicado no final do curso, um questionário qualitativo com perguntas abertas e fechadas: 
“Por que veio participar da Oficina de Origami? Justifique”, “Como se sente após frequentar a 
oficina? Explique”, e “Aponte: 3 pontos positivos e 3 pontos negativos da Oficina”. Das perguntas 
fechadas visamos avaliar a estrutura do curso: como é o comportamento do professor na sala de 
aula, o ambiente onde foi ministrado as aulas era adequado, sobre a carga horária da disciplina entre 
outras.

As respostas sobre como se sentem após a oficina são: “muitos percebem melhora na 
cognição relacionada ao raciocínio e a memória, como também autorregulação, pois descobriram-
se com mais paciência e superação física e cognitiva”. (BANDURA, 1997)

Os pontos positivos elencados são: técnica e conduta do monitor para com os alunos, melhora 
cognitiva e coordenação motora fina, socialização e até possibilidade de criar outros produtos. Este 
resultado encontra-se com o proposito traçado por Pierre Vellas, o criador do programa Universidade 
para a Terceira Idade ao “contribuir para o progresso da pesquisa gerontológica, oferecer programas 
de Educação Permanente, educação para a saúde e ações de serviço à comunidade.” (CACHIONI 
2003, p. 47-50)

Além dos resultados mencionados e nos estudos feitos ao longo dos anos, há uma motivação 
extra quando se tem um trabalho reconhecido por toda uma Universidade. Desta forma, os alunos 
da oficina de Origami foram convidados a expor seus trabalhos nos II e III Congresso de Gerontologia 
da Universidade de São Paulo e também no Desfile de Modas organizado pela Empresa Júnior do 
curso de Gerontologia, resultando em aumento de autoestima ao receber elogios e reconhecimento 
por seus feitos (BATISTONI, 2016).  

Não fossem os declínios de funções psicomotoras e fisiológicas visíveis na velhice e 
resultantes do processo do envelhecimento do ciclo vital, os idosos ainda substituem atividades que 
requerem esforço demasiado por aquelas mais prazerosas conforme teoria da Seleção. Otimização. 
Compensação (BALTES, 1990). Tais esforços podem ter resultado social ou cognitivo. 

O indivíduo motivado pela autorregulação e auto eficácia melhora consequentemente sua 
autoestima, ao desenvolver um potencial criativo que o fará expressar suas ideias e emoções com 
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um simples pedaço de papel, e se descobrirá capaz de resolver grandes problemas com pequenas 
soluções através da Educação Gerontológica (CACHIONI, 2003, p.159, 19-31), 

Com isso, podemos concluir que tal técnica milenar não só motiva, entretém e socializa o 
grupo, como também desenvolve a coordenação motora, a concentração, a atenção, e a memória 
por meio de uma atividade prazerosa e recreativa (YASSUDA, 2004 p. 111-122).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode-se alcançar qualidade de vida quando há o encontro da oferta de atividades devidamente 
adaptada ao seu público. A forma de viabilizar tais ganhos é com a educação gerontológica junto aos 
monitores, para que as atividades sejam feitas de acordo com o ritmo dos alunos, com o objetivo 
determinado e respeitando os declínios desta fase da vida. O desenvolvimento de tais atividades 
gera um ganho pessoal aos idosos. 
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A MOTIVAÇÃO PARA APRENDER JAPONÊS EM 
ALUNOS DE GRADUAÇÃO LETRAS PORTUGUÊS-

JAPONÊS: UM ESTUDO COMPARATIVO 
ENTRE INICIANTES E FORMANDOS  
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RESUMO

As abordagens contemporâneas sobre motivação enfatizam que os sujeitos são 
organismos ativos capazes de manipular sua interação com os contextos, embora os 
contextos possam inibir ou ainda facilitar essa interação. Dentre essas abordagens, surge 
a Teoria da Autodeterminação que investiga a motivação do indivíduo considerando as 
necessidades psicológicas básicas. Neste trabalho buscamos estabelecer conexões e 
diálogos com o aprendizado da Língua Japonesa e a Psicologia. Objetivamos comparar os 
níveis motivacionais entre alunos que estão iniciando e os alunos que estão se formando 
na graduação Português-Japonês da UFRJ. Utiliza-se como método de coleta de dados 
a Escala de Motivação Acadêmica Vallerand e Cols. Os resultados parciais apontam que 
dentre os grupos avaliados, o grupo de Iniciantes manifestou maior motivação extrínseca 
para aprender em relação ao grupo de Formandos. Observa-se até o momento que o 
grupo de Formandos apresenta maior nota de desmotivação em comparação ao grupo 
de Iniciantes. Neste estudo busca-se conhecer as motivações dos alunos de Letras-
Japonês, e esperamos contribuir para a compreensão e desenvolvimento de estratégias 
motivacionais, que possibilitem a promoção de um ambiente educacional propício a 
fomentar a motivação dos alunos. 

Palavras-chave: Motivação. Psicologia. Teoria da Autodeterminação. Japonês. 
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ABSTRACT

Contemporary approaches about motivation emphasize that subjects are active organisms 
capable of manipulating their interaction with contexts, although contexts may inhibit 
or even facilitate such interaction. Among these approaches, Self-Determination Theory 
(SDT) arises to investigate the motivation in the person considering the basic psychological 
needs. We seek to establish connections and dialogues with Japanese language learning 
and Psychology. We aim to compare the motivational levels between students who are 
starting and students who are graduating in the Portuguese-Japanese undergraduate 
program at UFRJ. The Vallerand and Cols Academic Motivation Scale is used as data 
collection method. The partial results show that among the groups evaluated, the 
Beginners group showed a higher extrinsic motivation to learn the language in relation 
to the Graduates group. It is observed until this time that the Graduates group presents a 
higher demotivation score in comparison to the Beginners group. In this study we search to 
know the motivations of the Portuguese-Japanese students and hope to contribute to the 
understanding and development of motivational strategies that allow the promotion of an 
educational environment conducive to fostering students’ motivation.

Keywords: Motivation. Psychology. Self-Determination Theory. Japanese.

1. INTRODUÇÃO

A motivação para aprender, por vezes estudada por meio de uma dicotomia entre motivação 
intrínseca (relativa ao comportamento que é motivado pela atividade em si e a satisfação inerente 
a ela) e motivação extrínseca (a atividade é um meio para atingir certos eventos ou escapar deles) 
passou a ser compreendida pelos teóricos da autodeterminação, principalmente Deci e Ryan, não 
apenas como uma polaridade, mas também como um continuum, que pode ir da desmotivação, 
passando pela motivação extrínseca e por suas diversas regulações (externa, introjetada, identificada 
e integrada), até a motivação intrínseca (ARAÚJO et al., 2014).

Inicialmente no Brasil, a língua japonesa era ensinada para fins de comunicação familiar, 
e com intuito de perpetuar a seus descendentes o idioma. No entanto, com o passar do tempo 
este sentimento foi se ressignificando para além do espaço familiar, abrangendo o status de língua 
estrangeira para um público não descendente. Nakayama (1999 APUD MUKAI, 2012) corrobora 
afirmando que o ensino da língua japonesa começa a se efetivar com a imigração japonesa no Brasil, 
e continua até os dias de hoje passando por várias dificuldades e transformações quanto ao material 
didático, aos recursos humanos, aos recursos financeiros, e a metodologia de ensino.

Nesse sentido, pautando-nos na Teoria Motivacional da Autodeterminação, buscamos 
investigar níveis e fatores motivacionais entre os grupos pesquisados, para a aprendizagem do 
idioma japonês e verificar se os dispositivos da cultura pop japonesa estão relacionados com a 
motivação para aprender japonês. Esta pesquisa, de cunho exploratório e em fase de conclusão, 
possui as seguintes questões norteadoras: Qual o nível de motivação entre os alunos iniciantes e 
concluintes do curso de graduação Letras Japonês? Há motivação para o aprendizado através de 
animes, mangás e outros dispositivos da cultura japonesa? Qual o perfil destes alunos? Qual a 
perspectiva profissional dos alunos que estão iniciando e de alunos que estão em fase de conclusão 
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no curso? Quais as maiores dificuldades apontadas para aprender a língua japonesa pelos grupos 
investigados? Diante destas questões levantadas, tentaremos respondê-las assim que esse estudo 
for finalizado.

Em termos metodológicos esta pesquisa se divide em explanação dos referenciais teóricos 
do campo da motivação e da língua japonesa e exposição das análises de dados encontrados através 
da escala de motivação acadêmica Vallerand e Cols, cuja estrutura é formada por sete subescalas. 
Para o embasamento teórico deste estudo foi realizado um levantamento bibliográfico, de cunho 
exploratório, em literaturas com temáticas sobre o tema motivação, aprendizagem, cultura pop 
japonesa e língua japonesa. 

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Os resultados deste estudo são parciais, pois advêm de entrevistas realizadas em alunos 
iniciantes e formandos da graduação de Letras Português-Japonês da UFRJ colhidos em dois 
momentos. No primeiro momento coletou-se amostras no segundo semestre de 2017, e em um 
segundo momento a coleta dos dados ocorreram no primeiro semestre de 2018, a serem divulgados 
ainda neste período. Após a análise parcial da escala Vallerand, intergrupal na motivação externa, 
percebe-se que o grupo de Iniciantes apresentou maior motivação para aprender através de 
elementos externos, ou seja, são mais influenciados por estímulos externos em comparação ao grupo 
de Formandos. Até o momento foi observado que o grupo de Formandos apresenta maior escore 
na subescala de Desmotivação em comparação ao grupo de Iniciantes. Já na motivação extrínseca, 
relativa a uma demanda de satisfação externa onde há um estímulo reforçador, e na motivação 
intrínseca, relativa ao comportamento que é motivado pela atividade em si e a satisfação própria, o 
grupo de Iniciantes apresenta escore elevado em relação ao grupo de Formandos. Percebemos, 
assim, através destas análises parciais, que o grupo de Iniciantes têm se mostrado mais motivado 
em comparação ao grupo de Formandos. 

Em relação as análises das questões norteadoras percebemos, até o momento, que o nível 
de motivação entre os alunos iniciantes é maior em comparação aos alunos concluintes. A motivação 
para o aprendizado através de animes, mangás e outros dispositivos da cultura japonesa tornam-se 
um diferencial para o grupo de Iniciantes, entretanto, para o grupo de Formandos percebe-se que 
estes dispositivos, não têm muita influência para a sua aprendizagem. No que se refere ao perfil de 
alunos, observamos através das análises a serem divulgadas posteriormente, que os alunos possuem 
média de 23 anos de idade, e em sua maioria são pertencentes ao sexo feminino. No que se refere à 
perspectiva profissional dos alunos que estão iniciando, e de alunos que estão em fase de conclusão 
do curso, ambos os grupos apresentam diversas questões sendo avaliadas. Sobre a questão, quais as 
maiores dificuldades apontadas para aprender a língua japonesa pelos grupos investigados, foram 
encontrados diversos fatores,sendo os  materiais didáticos, uma das dificuldades mais apontadas.   

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo se propõe a contribuir com os estudos sobre motivação para aprender a língua 
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japonesa, visando aspectos motivacionais entre os estudantes. Realizando um levantamento de 
perfil entre os alunos iniciantes e formandos, investigamos as razões nas quais os estudantes buscam 
aprender japonês e verificar se os dispositivos da cultura pop japonesa estão relacionados com a 
motivação para aprender o idioma japonês. Até o momento não há um resultado conclusivo, pois, 
o estudo está em andamento para uma caracterização fidedigna. Entretanto, observa-se através de 
resultados parciais que o grupo de Iniciantes são mais motivados tanto extrinsecamente, quanto 
intrinsecamente em relação ao grupo de Formandos. Neste estudo, busca-se conhecer as motivações 
dos alunos de Letras-Japonês e esperamos contribuir para a compreensão e desenvolvimento de 
estratégias motivacionais que possibilitem a promoção de um ambiente educacional propício a 
fomentar a motivação dos alunos.
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SOLICITAÇÕES NO PORTUGUÊS BRASILEIRO E NO 
JAPONÊS: UM BREVE ESTUDO COMPARATIVO

José Luiz Ottoni NEVES
 PUC/RJ1

RESUMO

O presente trabalho analisa um ato de fala específico – a solicitação – em um contexto 
comparativo entre o português brasileiro e o japonês. No estudo de uma nova língua, 
é fundamental conhecer o contexto cultural da língua-alvo. Nesse sentido, uma das 
melhores formas de se compreender uma cultura é compará-la com outra, observando-se 
semelhanças e diferenças. Os dados analisados consistem nas respostas de participantes 
de ambas as nacionalidades (brasileiros e japoneses) a um questionário, elaborado nos 
dois idiomas, contemplando quatro diferentes situações, nas quais duas variáveis se 
combinam: relação de poder entre os interlocutores (igual status e requisitado dominante) 
e o nível de imposição da solicitação (alto e baixo). Foram comparados os tipos de 
respostas recebidas e as três estratégias identificadas: direta, indireta convencional e 
indireta não convencional. Também são referidos os recursos modificadores, que tornam 
a solicitação mais ou menos impositiva, aumentando ou reduzindo possíveis ameaças à 
face do interlocutor. Os resultados obtidos revelam as variações nos padrões de respostas 
das duas culturas, evidenciando características culturais que as singularizam.

Palavras-chave: Abordagem intercultural. Atos de fala. Solicitações. Português brasileiro. 
Japonês.

ABSTRACT

This paper analyses a specific speech act – the request – in a comparative perspective 
between Brazilian Portuguese and Japanese. When studying a new language, it is very 
important to know the cultural context of the target language. In this sense, one of the 

1  Especialista em Letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), onde concluiu o curso de 
especialização “Formação de Professores de Português para Estrangeiros”, em nível de Pós-Graduação lato sensu, ministrado pelo 
Departamento de Letras e Administrado pela Coordenação Central de Extensão da PUC-Rio. E-mail para contato: zlottoni@yahoo.
com.br .
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best ways to understand a certain culture is to compare it to another one, identifying 
similarities and differences. The data analyzed consists on the answers from participants 
of both nationalities (Brazilians and Japanese) to a query, in both languages, considering 
four different situations, in which two variables are combined: power relationship between 
interlocutors (equal status and requestee dominant) and the request imposition level (high 
and low). The paper compares the answers and the three types of strategies identified: 
direct, conventional indirect and non-conventional indirect. Modification devices are also 
analyzed, which make the request more or less impositive, increasing or reducing face-
threatening situations. The results show variations in the answer patterns from both 
cultures, revealing cultural characteristics that singularize them.

Keywords: Cross-cultural studies. Speech Acts. Requests. Brazilian Portuguese. Japanese.

1. INTRODUÇÃO

O estudo de qualquer idioma não se limita apenas às suas normas gramaticais, mas também 
deve contemplar o contexto cultural da língua ensinada/aprendida. Para se compreender uma 
cultura, além de descrevê-la, é importante compará-la com outra, permitindo-se a observação de 
pontos comuns e divergências. Este trabalho, a partir de uma abordagem interculturalista, estabelece 
comparações – entre o japonês e o português brasileiro – referentes a um ato de fala específico: a 
solicitação.

Os dados analisados correspondem às respostas de 68 participantes (brasileiros e japoneses) 
a um questionário, feito nos dois idiomas, contemplando quatro diferentes situações, nas quais duas 
variáveis se combinam: relação de poder entre os interlocutores (igual status e solicitado dominante) 
e o nível de imposição da solicitação (alto e baixo). Foram comparadas as respostas recebidas em 
ambas os idiomas, de modo a verificar as diferenças culturais, além da incidência dos três tipos 
de estratégias: direta, indireta convencional e indireta não convencional. Os resultados obtidos 
foram organizados em quadros esquemáticos nos quais se relacionam as expressões utilizadas pelos 
respondentes com os respectivos recursos modificadores.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

2.1. SITUAÇÃO 1

Pergunta: “Você chegou à sua mesa no escritório e não consegue achar a única caneta 
que costuma utilizar. Você terá uma reunião logo em seguida e precisa de uma caneta. Como você 
solicitaria uma caneta emprestada a um colega de trabalho?”.

Comentário: verificou-se estratégias similares adotadas pelas duas culturas, prevalecendo 
o uso da indireta convencional. Grande incidência, entre os brasileiros, do vocativo (complemento) 
“Fulano”, geralmente significando o primeiro nome da pessoa a quem se dirige, em consonância 
com a informalidade característica da cultura brasileira. Muitas ocorrências também do modificador 
informação de base, indicando a reunião como o motivo da solicitação. Destaque para o uso 
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expressivo do modificador por favor, muito utilizado como recurso de polidez na cultura brasileira. 

2.2. SITUAÇÃO 2

Pergunta: “Você saiu para almoçar com um colega de trabalho com quem tem boa relação. 
Na hora de pagar, percebe que esqueceu sua carteira no escritório, de modo que não tem dinheiro 
para pagar a conta. Como você solicitaria a um colega de trabalho para pagar seu almoço?”.

Comentário: em ambos os grupos prevaleceram as duas estratégias indiretas, sendo a única 
situação em que foram usadas, pelos brasileiros, todas as três estratégias. Além disso, verificou-se 
grande variedade de modificadores por brasileiros (8, contra 4 dos japoneses), revelando como o 
assunto dinheiro/recursos materiais é delicado na cultura brasileira, ensejando, consequentemente, 
variadas possibilidades comunicativas para realizar essa solicitação. 

2.3. SITUAÇÃO 3

Pergunta: “Você acaba de se mudar para um imóvel mais próximo ao seu trabalho. Seu chefe 
e colegas de trabalho já sabem disso. Devido a uma norma interna da empresa, você deve enviar 
um formulário, assinado por seu chefe, informando essa mudança cadastral ao Setor de Recursos 
Humanos. Como você solicitaria ao seu chefe para assinar o formulário de mudança cadastral?”.

Comentário: situação que revelou maior diferença em relação às estratégias utilizadas. Os 
japoneses utilizaram a estratégia direta significativamente mais vezes que os brasileiros, que por 
seu turno usaram a indireta convencional com maior frequência. Grande incidência do modificador 
informação de base em ambos os grupos, indicando a motivação da solicitação (exigência do RH). 
Destaque para uso recorrente, pelos brasileiros, de atenuantes, além do modificador por favor, e, 
principalmente, do vocativo (complemento) “Chefe”, bastante utilizado na cultura brasileira. 

2.4. SITUAÇÃO 4

Pergunta: “Você retornou do almoço e começou a sentir dor de dentes. Ao longo da tarde, 
essa dor se intensificou e você gostaria de ir a um dentista para tratá-la. Você consegue marcar uma 
consulta, mas precisará sair 2 (duas) horas antes. Como você solicitaria ao seu chefe para sair 2 
(duas) horas mais cedo por causa de uma dor de dentes severa?”.

Comentário: única situação em que a estratégia direta teve maior incidência, em ambos os 
idiomas. Enorme ocorrência do modificador informação de base, revelando a preocupação em se 
esclarecer ao chefe o contexto objetivo (dor de dentes severa e horário restritivo da consulta) em 
que a solicitação ocorre. Brasileiros usaram mais modificadores e com mais ocorrências (em 6 de 8 
modificadores), bem como respostas significativamente mais longas, reforçando as reputações de 
“falantes” e “impulsivos”, próprias da cultura brasileira, classificada como “multiativa”. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da análise dos dados coletados, foi possível verificar que a ocorrência das estratégias 
demonstrou-se razoavelmente similar na maioria das situações, apesar de algumas diferenças, porém 
os modificadores variaram bastante, reforçando a necessidade de se conhecer as especificidades da 
cultura e língua estudadas, com vistas a desenvolver a competência intercultural necessária para 
um aprendizado global do idioma alvo. Nessa pesquisa, elaboramos quadros esquemáticos, com 
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base nas respostas recebidas, relacionando as situações de solicitação estudadas com expressões 
e recursos modificadores utilizados comumente por falantes nativos. Esperamos que esse material, 
associado com as características culturais descritas, possa contribuir e ser útil aos que se interessam 
pelas culturas comparadas.
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A PRESENÇA INTERTEXTUAL DO ROMANCE DE 
GENJI, DE MURASAKI SHIKIBU, NO FILME COMO 
NA CANÇÃO DOS BEATLES: NORWEGIAN WOOD

 Aline PEREIRA
 Universidade Federal do Rio Grande do Sul1

Fernanda SILVEIRA 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 2

RESUMO

O presente trabalho pretende realizar uma análise comparativa entre as personagens 
Hikaru Genji e Toru Watanabe, protagonistas, respectivamente, de O Romance de Genji, 
obra clássica da literatura japonesa,  de Murasaki Shikibu (2008), e o filme Como na 
Canção dos Beatles: Norwegian Wood (2010), dirigido por Tran Anh Hung, que se baseia 
no romance Norwegian Wood, de Haruki Murakami (2008). A partir da apresentação das 
similaridades entre Genji e Watanabe, buscaremos evidenciar a obra escrita por Murasaki 
Shikibu, que influencia  na construção da personagem criada por Murakami.

Palavras-chave: Genji Monogatari, Era Heian, Norwegian Wood, Murasaki Shikibu, Tran 
Anh Hung.

 ABSTRACT

This paper is a comparative analysis between Hikaru Genji and Toru Watanabe, 
protagonists, respectively, of The Tale of Genji, Japanese classic by Murasaki Shikibu 
(2008), and Norwegian Wood (2010), a film directed by Tran Anh Hung, based on Haruki 
Murakami’s novel of the same name (2008). By presenting the similarities between the two 
characters, we will try to highlight the presence of Murasaki Shikibu’s work in Murakami’s 
character construction of Toru Watanabe.

Keywords: Genji Monogatari, Heian period, Norwegian Wood, Murasaki Shikibu, Tran Anh 
Hung.

1  Estudante de Bacharelado Tradutor Letras Português-Japonês. E-mail: alinesouza.ufrgs@hotmail.com.
2  Estudante de Bacharelado Tradutor Letras Português-Japonês. E-mail: fernanda.reuss@gmail.com.
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 1. INTRODUÇÃO

Nome célebre da literatura clássica japonesa, Murasaki Shikibu, nascida por volta de 978, é 
uma das figuras femininas que marcaram o cenário literário da Era Heian (794-1185). Ela é autora de 
O Romance de Genji (2008), obra fictícia considerada por muitos como o primeiro romance na história 
da literatura. Vale ressaltar ainda que, embora a autora, vivesse em um período de florescimento 
cultural no Japão e fizesse parte da corte japonesa, Murasaki Shikibu “escreveu e divulgou seu 
extraordinário trabalho numa época em que essa atividade artística era privilégio e exclusividade 
dos elementos masculinos da sociedade” (KAWAI, 1988, p. 3). O Romance de Genji possui relevância 
não apenas para a literatura japonesa, como também mundial, tendo sido traduzido para diversos 
idiomas.

Haruki Murakami, por sua vez, é considerado um dos autores mais importantes da atual 
literatura japonesa, sendo também um de seus principais representantes no Ocidente. Desde o 
início da sua carreira literária, em 1979, o autor já publicou diversas obras, incluindo romances, 
contos e ensaios, sendo traduzido para mais de cinquenta idiomas. 

Com o intuito de unir esses dois representantes da literatura japonesa clássica e 
contemporânea, realizaremos no presente trabalho uma análise comparativa entre O Romance de 
Genji, de Murasaki Shikibu, e Como na canção dos Beatles: Norwegian Wood (2010), filme adaptado 
do livro Norwegian Wood (2008), de Haruki Murakami, dirigido pelo diretor vietnamita Tran Anh 
Hung. Nosso principal objetivo é demonstrar a existência de semelhanças entre os protagonistas 
das duas obras, Hikaru Genji e Toru Watanabe, na tentativa de traçar elementos intertextuais e 
referências à literatura japonesa clássica, representada por Murasaki Shikibu, na construção da 
personagem principal de Murakami, adaptada posteriormente para o cinema por Tran Anh Hung.

Para desenvolver o tema proposto, além das obras supracitadas, tomaremos como referência 
teórica os estudos de Brait (1985) acerca da personagem, de Kawai (1988) sobre O Romance de 
Genji, de Samoyault (2008) sobre a intertextualidade,3 e de Cunha (2016).

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Como forma de atingir os objetivos propostos no presente trabalho,tomaremos alguns 
trechos da obra O Romance do Genji e cenas do filme Como na Canção dos Beatles: Norwegian 
Wood  a fim de encontrarmos algumas semelhanças entre os protagonistas. 

Em sua obra, Murasaki Shikibu descreve a personagem Hikaru Genji como um homem 
extremamente bonito e talentoso. Ele é o segundo filho do imperador japonês, mas é relegado à 
vida civil por razões políticas e vive como oficial imperial. Ainda jovem, ele se apaixona por Fujitsubo, 
uma das concubinas favoritas do imperador, seu pai, sendo assim, um amor impossível. Porém, 
essas questões nunca o impediram de se casar e vivenciar diversos romances. “As mulheres, quando 
recebiam a visita dele ou simplesmente o encontravam, perdiam encabuladas todas as forças de 
resistência ao seu encanto e galante majestade.”. (KAWAI, 1988, p.9). Genji conquistava o coração 

3  Conforme Samoyault (2008), podemos compreender o conceito de intertextualidade como uma ocorrência comum a todos 
os textos, sendo constituída pelas relações que os mesmos constroem entre si. 
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de todas as damas, até mesmo das plebeias, contrariando as normas sociais de sua época, uma vez 
que os nobres deveriam se relacionar apenas com as mulheres da corte.  Uma vez atraído, o sensível 
herói, ultrapassava todas as barreiras e não se importava com as posições sociais de suas amadas. 

Assim como Genji, Toru Watanabe, tanto na obra original quanto na adaptação 
cinematográfica, também vivencia sua parcela de amores, perdas e dores. Ao longo do filme, vemos 
que ele é uma pessoa encantadora, que atrai as mulheres com certa facilidade. Para Cunha (2016, 
p.128), “Toru, [...] é um descendente pós-moderno do Genji”.

Simultaneamente, Watanabe sofre com um relacionamento impraticável, o que o leva a 
lidar com a dor da impossibilidade de estar com sua amada e, posteriormente, a perda da mesma, 
ao envolver-se com outras mulheres. Embora não tenha o mesmo estilo galante e irresistível do 
protagonista de Shikibu, Toru Watanabe compartilha com a personagem clássica seu aspecto de 
encanto, sensibilidade e êxito com as mulheres. Até mesmo sua trajetória de superação da morte de 
seu grande amor é similar a do príncipe sedutor.

Com base nestes resultados, nós conseguimos chegar à conclusão de que, ainda que de 
forma indireta, o herói romântico criado por Murasaki é semelhante e se faz referência presente na 
construção do protagonista de Murakami - e em sua versão trazida para as telas -, fazendo com que 
o clássico e o contemporâneo se fundam em harmonia dentro das obras.

 3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ainda que se trate de uma adaptação cinematográfica contemporânea, é perceptível em 
Como na canção dos Beatles: Norwegian Wood, elementos que nos remetem a personagem da 
cultura clássica japonesa criada por Murasaki Shikibu. No que se refere à nossa análise, vimos que 
é possível verificar semelhanças entre Toru Watanabe e Hikaru Genji, tanto em alguns traços de 
personalidade quanto em seus desenvolvimentos narrativos, uma vez que suas jornadas pessoais 
acabam passando por momentos semelhantes, como amores impossíveis de viver, o envolvimento 
com várias mulheres e a perda de suas amadas. Tais similaridades nos levam a crer que o arquétipo 
galanteador criado por Murasaki tornou-se atemporal, mantendo-se vivo no imaginário literário 
japonês até os dias atuais.
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HYAKUMONOGATARI, ASPECTOS 
TRADUTOLÓGICOS DO SOBRENATURAL
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RESUMO

Este trabalho visa apresentar o estudo realizado pelo Grupo de Tradução de Literatura 
Clássica Japonesa com foco na tradução da coletânea Hyakumonogatari (百物語). A 
pesquisa pretende discutir as abordagens de tradução trabalhada pelo grupo, com o 
objetivo final de apresentar ao leitor de língua portuguesa, contos clássicos da literatura 
japonesa que tratam do sobrenatural e do fantástico.  

Palavras-chave: Tradução; Literatura Clássica Japonesa; Literatura Fantástica.

ABSTRACT

This paper aims to present the study carried out by the Japanese Classical Literature 
Translation Group focusing on the translation of the Hyakumonogatari (百物語) collection. 
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The research intends to discuss the group’s translation approaches, with the final objective 
of presenting to the reader of Portuguese language, classic tales of the Japanese literature 
dealing with the supernatural and the fantastic.

Keywords: Translation; Japanese Classic Literature; Fantasy Literature.

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho, orientado pelo Grupo de Tradução de Literatura Clássica Japonesa, objetiva 
a tradução das narrativas da tradição oral do folclore japonês conhecidas como kaidan (怪談). 
Documentadas pela primeira vez em 1677, no Período Edo (1603-1867), na coletânea Shokoku 
Hyakumonogatari (諸国百物語), reunia contos de natureza sobrenatural popularizados através 
do jogo hyakumonogatari kaidankai (百物語怪談会) em que, numa versão livre, os participantes 
acendiam cem lanternas e contavam cem histórias, ao término de cada, uma lanterna era apagada. 
É dito que quando o jogo terminava, ao se apagar a centésima vela algo sobrenatural estaria à 
espreita na escuridão. Esse tipo de reunião se tornou muito popular entre os japoneses derivando 
diversos hyakumonogatari que destacavam narrativas de diferentes localidades do Japão, trazendo 
um amplo repertório da antiguidade japonesa, mostrando desde características de suas províncias, 
relevos, costumes e seus yôkais (妖怪), seres sobrenaturais do folclore popular. Além destes 
aspectos, Reider (2000, p.265) destaca a natureza dessas narrativas como o de relatar fenômenos 
cotidianos considerados sobrenaturais ou extraordinários e que revelam elementos exóticos que 
emulamos valores e o pensamento de uma sociedade em relação à vida, à política e às instituições 
sociais da época.

Para este trabalho, esses são aspectos essenciais das narrativas, uma vez que afetam a 
compreensão de um termo ou mesmo poderiam implicar perda na tradução do que se considera um 
conhecimento implícito histórico-cultural japonês se mal interpretado.  A escolha desse repertório 
se deve ao propósito de desenvolver estudos relacionados à língua, literatura e cultura japonesas 
tanto para fins acadêmicos quanto para torná-la acessível ao leitor brasileiro, sem prejuízos de 
esvaziamento de sentido da obra original ou de sua compreensão. Nesse sentido, há de se ressaltar 
que os elementos da narrativa, que constroem o universo do mistério, do horror, do sobrenatural 
e do extraordinário, continuam sendo difundidos pela cultura pop japonesa sob diversos tipos de 
expressão artística e cultural. 

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Por serem histórias originadas da tradição oral, existem versões diferentes de um mesmo 
conto nas coletâneas de Hyakumonogatari. Para este trabalho, a seleção das narrativas teve como 
premissa apresentar histórias que representam a província considerando as suas características 
regionais e, sobretudo, as respectivas adaptações e variações para enriquecer a interpretação dos 
elementos folclóricos presentes na história. A referência bibliográfica adotada nesta primeira fase do 
projeto de divulgação do Grupo de Tradução de Literatura Clássica Japonesa do Hyakumonogatari foi a 
coletânea Edo Shokoku Hyakumonogatari ( 江戸諸国百物語 - Narrativas japonesas do sobrenatural 
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do período Edo) das séries Nishi Nihonpen (西日本編 - Histórias do lado oeste do Japão) e Higashi 
Nihonpen (東日本編 - Histórias do lado leste do Japão).

A partir da literatura selecionada, cada membro do grupo traduziu individualmente alguns 
contos, discutindo-se em reuniões o processo e as estratégias de tradução que resultou de suas 
escolhas lexicais e sintáticas, isto é, as opções por traduções que pudessem propiciar uma melhor 
compreensão do leitor de forma a respeitar o texto original e a viabilidade de se traduzir alguns 
vocábulos recorrentes, mas que possuem cargas semânticas que expressam diferentes acepções 
relacionadas ao contexto em que se insere a narrativa. Uma das questões discutidas pelo grupo 
é, por exemplo, se os termos tais como o yôkai (妖怪) deveria ser padronizado ou romanizado.  O 
termo yôkai é recorrente em várias das narrativas e o grupo optou por não traduzir este termo, 
pois o mesmo aparece em quase todos os textos com acepções variadas. O vocábulo em questão 
designa a existência de uma criatura sobrenatural, que pode ser traduzido como fantasma, aparição, 
espectro, demônio ou monstro, caracterizando efeitos de sentidos distintos. Manter o termo em 
japonês (yôkai) é um modo de trazer ao leitor brasileiro um conceito novo que amplia a visão de 
mundo em relação ao que se considera “sobrenatural” na cultura japonesa.

Para ilustrar a importância desta estratégia de tradução, temos o conto Tenbi (天火- Fogo 
Celeste) que conta a história de dois yôkai de fogo. Num dos relatos um yôkai nocivo provoca um 
incêndio numa vila, sendo depois contido pelos sutras recitados pelos moradores. Em outro conto, 
o yôkai provoca um incêndio para punir um governador de província ganancioso que oprimia os 
moradores, e a fim de ressaltar que também existe yôkai benigno, o narrador declara no começo 
“Também conta-se que existem yôkai de fogo bondosos (善の妖怪火でもあり、こんな言い伝

えもある)"4 O que na primeira história, poderia implicar ou propiciar o uso de um termo com 
conotação negativa como “demônio” ou “monstro”, na segunda história não agrega o mesmo valor 
apesar de ser um tipo de entidade análoga. Sendo assim, para se criar uma unidade, optou-se por 
manter o vocábulo original romanizado.

A romanização de vocábulos também foi adotada para casos em que não há nenhum 
correspondente na língua portuguesa como, por exemplo, para o ser folclórico conhecido por Kappa 
(河童), um tipo de criatura lendária geralmente aquática cujas características são bem particulares 
do folclore japonês. Nos dois casos, elaborou-se um glossário para informar e orientar o leitor 
quando o vocábulo é recorrente em várias narrativas. Outros vocábulos, no entanto, para melhor 
fluidez do texto, quando não complexos, seus significados seriam alocados dentro do mesmo, assim 
como nos títulos dos contos que trazem os nomes dos yôkai que eles retratam, sendo romanizados 
e traduzidos conforme exemplificado anteriormente. No caso de localidades, para situar o leitor, 
inseriu-se junto às denominações das províncias do período Edo, as suas correspondentes atuais 
“Trata-se duma história da antiga província de Shimôsa, atual Chiba (下総しもうさ国のくにの千

葉ちばでの話).”.  

Num outro aspecto da tradução, considerou-se o impacto de como o leitor ocidental 
compreende particularidades da cultura japonesa e, por isso, consideramos cuidadosamente a 
seleção lexical para evitar desvios de conceitos e ideologias específicas de uma dada cultura ou 
religião. Para exemplificar as escolhas tradutológicas pertinentes como no conto Tenbi (天火) onde 

4 O conto Tenbi também é citado no pôster TRADUÇÃO DE HISTÓRIAS SELECIONADAS DA TRADIÇÃO ORAL DA OBRA HYAKU 
MONOGATARI como exemplo de histórias/lendas/mitos que tratam, quase que em sua totalidade, de acontecimentos históricos, 
econômicos, sociais e geográficos correlatos.
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o narrador conta que “Vendo isto, cada família tocou energicamente o gongo e recitou sutras 
budistas” (それを 見て、周りの 家々でも さかんに 鉦を 叩き、念仏を となえた). O 
vocábulo nenbutsu (念仏) é encontrado no dicionário como significando um tipo de oração budista, 
para evitar a referência ao viés cristão da palavra, preteriu-se a tradução como “sutras budistas”, 
assim, tornaria a recepção mais próxima da realidade que o texto visa transmitir. Outros aspectos 
pertinentes foram discutidos ao longo das traduções, no entanto, não comportam neste resumo.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O grupo composto de vários tradutores possui o desafio de buscar, em conjunto, as soluções 
que possam ser compartilhadas por meio de padronizações de termos comuns a todas as narrativas 
e encontrar um consenso em relação a qual linha de tradução seguir. Além disso, é importante 
que o tradutor possa desenvolver as suas próprias estratégias de tradução com criatividade e bom 
senso. Trabalhar em equipe é desenvolver a experiência de ensino-aprendizagem e promover a 
motivação de praticar a leitura e a escrita e, principalmente, o de fazer pesquisa para encontrar 
soluções e estratégias tradutológicas.  O objetivo do grupo é proporcionar ao leitor a experiência 
de transitar entre o grau de proximidade e estranhamento, de modo a enriquecer a sua visão de 
mundo.  A proximidade se dá pelas escolhas de quais explicações julgamos necessárias inserir nos 
textos e glossários para suprir uma informação cultural que, naquela época e, mesmo hoje, seria 
de conhecimento comum para um japonês. Por sua vez, o estranhamento pode se dar pelo uso de 
termos sem traduzi-los, buscando trazer o texto original para o leitor e contrastar sua realidade de 
mundo com a apresentada no texto, o instigando a conhecer mais sobre uma realidade que difere 
da sua.
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A REPRESENTAÇÃO DA MULHER NA 
LITERATURA OKINAWANA: UMA ANÁLISE DA 

LITERATURA DO PÓS-GUERRA (1967-1997)  

 Ana Carolina R. VILELLA 
Universidade de São Paulo1

RESUMO

O presente trabalho pretende analisar a representação literária das personagens femininas 
em três obras escritas em diferentes décadas, entre os anos de 1967 e 1997. A narrativa 
das novelas escolhidas retrata o período pós-guerra e a vulnerabilidade da mulher durante 
a ocupação norte-americana, além de serem obras representativas que possuem tradução 
para a língua inglesa. O enfoque analítico será na personagem feminina e o que a cerca, 
levando em conta relações históricas entre a mulher e a presença norte-americana na 
ilha. Até o momento, foi possível identificar nos textos literários a fragilidade relacionada 
ao gênero feminino e localizar um ponto de vista masculino nessas histórias, mesmo em 
situações onde o foco narrativo é relacionado a um acontecimento ocorrido com uma 
mulher.

Palavras-chave: Mulher. Okinawa. Pós-guerra. Literatura.

ABSTRACT

The present work intends to analyze the literary representation of the female characters 
in three works written in different decades, between the years of 1967 and 1997. The 
narrative of the chosen novels depicts the postwar period and the vulnerability of women 
during the American occupation, along with being representative works that have been 
translated to English. The analytical focus is in the female characters and what surrounds 
her, taking into account historical relations between women and the Americans on the 
island. Until now, it has been possible to identify the feminine fragility in the literary texts 
and to locate a masculine point of view in these stories, even in situations where the 
narrative focus is related to an event occurred with female character.

Keywords: Women. Okinawa. Postwar. Literature.
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Português e Japonês, com enfoque em língua, cultura e literatura japonesa. E-mail: ana.vilella@usp.br
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1. INTRODUÇÃO

Em 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, aconteceu em Okinawa, uma das ilhas 
japonesas, a única batalha terrestre em território japonês em que o exército norte-americano não 
apenas derrotou as forças locais, mas também estabeleceu um conjunto de bases militares, por conta 
de sua posição estratégica na região asiática. Ainda que tenha sofrido alterações ao longo do tempo, 
a ocupação iniciada durante o período da guerra permanece até os dias atuais nas Ilhas Ryūkyū. 
A presença de soldados e de instalações implicou em diversos impactos na sociedade okinawana. 
No que diz respeito especificamente às mulheres, estes produziram marcas profundas, tendo em 
vista o comportamento violador, agressivo e soberano dos soldados, que passaram a habitar a ilha 
– explicitado de forma ainda mais evidente nos reiterados casos de estupro denunciados durante a 
ocupação. Tendo em vista esse contexto histórico, o presente trabalho visa investigar a personagem 
feminina na literatura, a partir de obras produzidas o período supracitado, identificando as 
semelhanças com a situação da mulher okinawana que viveu na época pós-guerra e estudar suas 
características de um ponto de vista da análise literária.

Para tanto, serão utilizados como referência teórica as obras de Molasky (1999), para se 
relacionar os acontecimentos das ficções à história Okinawana, Barbéris (1997), visando analisar 
as obras de um ponto de vista sociocrítico e Moisés (1991) para um enfoque teórico à análise das 
personagens.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

A pesquisa ainda está sendo realizada, e, em vista disso, ainda não é possível apresentar 
resultados conclusivos. De todo modo, considerando os elementos teóricos fornecidos por Molasky 
(1999), é possível identificar, de forma preliminar, que nas décadas de 60 e 70, os textos literários 
Cocktail Party de Tatsuhiro (1989) e Child of Okinawa, de Mineo (1989) retratam a fragilidade da 
mulher durante a ocupação americana, que refletiam nas situações vivenciadas pelo povo okinawano 
durante o pós-guerra. Esses textos, porém, apresentam a delicada situação feminina da época a 
partir de um ponto de vista masculino.

Notícias de jornais de casos conhecidos, como o Incidente de Yumiko-chan, serão utilizados 
complementarmente para realizar a associação das situações representadas na literatura com 
casos reais registrados em Okinawa. Para além da análise histórico-literária, o texto de Barbéris 
(1997) oferecerá base teórica para uma análise sociocrítica das obras em questão, enquanto Moisés 
(1991) permitirá embasar de forma crítico-literária a questão da construção e desenvolvimento das 
personagens nas novelas. Finalmente, importante lembrar que, tendo em vista que o estudo das 
obras vem sendo conduzido a partir de versões traduzidas para a língua inglesa, algumas nuances 
existentes na língua original podem ter sido perdidas. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo em vista que a pesquisa ainda se encontra em andamento, é possível apresentar 
preliminarmente algumas percepções à respeito desse estudo. Inicialmente esperava-se encontrar 
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na personagem feminina um reflexo dos abusos sexuais realizados por soldados a mulheres e 
meninas okinawanas, além de outras situações de fragilidade. Quanto ao referido ponto, este foi 
confirmado a partir do estudo das novelas estudadas. Entretanto, outro elemento importante, 
não esperado, foi identificado, sendo esse a adoção de um ponto de vista totalmente masculino 
no tocante à tais questões. Dessa forma, a personagem feminina não é subjugada apenas pelos 
soldados norte-americanos, mas também pelos homens próximos, que não a ouvem ou mesmo 
ignoram seus desejos e anseios.

Durante os próximos passos da pesquisa, espera-se associar a essas análises episódios 
noticiados na história, confrontando as representações literárias com práticas observadas no 
território. Adicionalmente, espera-se incluir um estudo teórico literário da obra e das personagens 
femininas. 
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日本古典文学における十五夜　

O JŪGOYA (NOITE DA 15ª LUA) NA LITERATURA CLÁSSICA JAPONESA

Aya KOMURA
 Aichi Prefectural University1 

ABSTRACT

In this presentation I intend to pursue the motivation behind the creation of 
the character Jugoya and its setting in the narrative context of literature in Heian 
period.  I will investigate possible influences around the Jugoya myth in medieval 
dynasty stories by looking for a change in Jugoya’s characterization. It is thought that 
Jugoya first appeared in a literature narrative, in “Taketori Monogatari”. So, one 
can think of the situation in which Kaguya-hime returns to the moon influencing a 
later story through a symbolic description of Jugoya.  In Heian period Jugoya was 
classified in relation to two motifs: “To meet Jugoya again.”, and “To be separated 
from Jugoya, “based on the tragical situation drawn in “Taketori Monogatari”. In 
order to develop my analysis, firstly three works of “The Tale of the Hollow Tree”, 
“the Tale of Genji” and “Awaken at the midnight” were taken up. The change “To be 
separated into Jugoya” into “To meet Jugoya again” is taken into account. Thus, it 
was studied why the shift on the focus “ To meet Jugoya again” becomes recurrent 
in each work. Secondly, two works of “The Tale of Hamamatsu Chunagon” and 
“the Tale of Genji” were taken up. It was considered the situation “To be separated 
into Jugoya” and what kind of effect and corresponding influences are present in 
each work. Finally, “Princess traced to myself” was taken up at the end analyzing 
its implications with various heroines’. For example, Kaguya-hime of “the Moon 
Princess”, Toshikage’s daughter of “The Tale of the Hollow Tree”, Murasaki no ue 
of” The Tale of Genji” and Chinese queen of “The Tale of Hamamatsu Chunagon”. 
One could see that along its development, as a medieval dynasty story, the grief of 
“To be separated into Jugoya.” faded.  Jugoya won’t be the keyword which makes 
only “the Moon Princess” remember any more.

Keywords: Japan classical literature. Jugoya. Narrative literature. Medieval dynasty story. 
Taketori Monogatari.

1  香村　彩－ 愛知県立大学大学院 - aya626k@gmail.com
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1. はじめに

　平安期の物語文学における十五夜の描写に関して、場面設定の意義や十五夜が描

かれた理由を明らかにし、中世王朝物語へと流れるその変遷を辿る。

八月十五夜の風習は十世紀初頭には渡来しており、平安期の貴族たちはその文化

を理解していたと考えられる。十五夜が物語文学に登場したのは『竹取物語』が初出だと

考えられており、『竹取物語』との関連が指摘される『万葉集』「竹取翁歌」や『丹後風

土記』「奈具社」には十五夜の記載は見られない。さらに、中国の嫦娥伝説にも「中秋名

月」「八月十五夜」といった表記は見当たらない。そのため、八月十五夜のかぐや姫の昇

天は、「『竹取物語』の独創的展開」（川名2007）であり、それ以降の物語に影響してい

ると考えられる。

この『竹取物語』で描かれた十五夜の悲劇的な場面をふまえ、平安期の物語におけ

る十五夜を「十五夜の再会」「十五夜の別れ」という二つのモチーフに分類した。

まず「十五夜の再会」では、十五夜に関する享受史は『大和物語』から始まるた

め、『大和物語』第七十七段の竹取引用から考察をはじめた。その後、『うつほ物語』『

源氏物語』『夜の寝覚』の三作品を取り上げた。『竹取物語』で描かれた悲劇的な「十五

夜の別れ」がなぜ「十五夜の再会」へ変化したのか、また、各作品において「十五夜の再

会」を描くことにどのような意義や意図が存在したのかを考察した。

『うつほ物語』における「十五夜」の用例は、「菊の宴」「内侍のかみ」「沖つ

白波」「蔵開中」「楼の上下」の五場面であるが、実際に八月十五夜が描かれるのは「沖

つ白波」と「楼の上下」のみである。そのため、「月の都」という語が現れる「内侍のか

み」と、十五夜を描いた「沖つ白波」「楼の上下」の場面を扱った。『源氏物語』の中で

八月十五夜が描かれる場面は、夕顔巻、須磨巻、明石巻、鈴虫巻、御法巻の五例である。

特に明石巻での帰京、参内の場面は『うつほ物語』と同様、「十五夜の再会」が描かれて

いる。ここでは、須磨巻における十五夜での源氏の独詠歌と明石巻の源氏の参内を中心に

取り上げた。『夜の寝覚』では冒頭に三年の十五夜が描かれており、その中で秘曲伝授が

なされる。『うつほ物語』や『源氏物語』とは異なり、一年目の十五夜で「出会い」が描

かれている点や、三年目の十五夜で再会が果たされない点、またこの冒頭の三年間の描写

に着目した。

次に「十五夜の別れ」では、『浜松中納言物語』『源氏物語』の二作品を取り上げ

た。『竹取物語』で描かれた「十五夜の別れ」は、どのように取り入れられ、どのような

効果を生み出したのか、またそれによって各作品にどのような影響を与えたのかを考察し

た。

ここでは、『源氏物語』の御法巻における紫上の死と葬送の場面を中心に扱った。

浜松中納言物語』では、八月十五夜は二回描かれる。さらに、『浜松中納言物語』は八月

十五夜の他に三月十六日という日付も特別に設定して物語を展開している。先行研究では

明らかにされていない三月十六日の意義を明らかにするとともに、その関連や八月十五夜

の意義や効果を探る。

最後に、『我が身にたどる姫君』を取り上げて、平安期で成立した十五夜というモ

チーフが、中世王朝物語の中でどう受け継がれていったのかを検証することで、日本古典

文学における十五夜の変遷を明らかにした。
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2.  分析結果と考察

まず「十五夜の再会」について考察した。『大和物語』第七十七段の歌は、宮中を

月の都に見立て、嘉種の手の届かない場所へ行ってしまう桂皇女をかぐや姫になぞらえた

ものである。『うつほ物語』「内侍のかみ」でも、八月十五夜に宮中に迎え入れる俊蔭の

女を、帝はかぐや姫になぞらえ、宮中を月の都に喩えた。『大和物語』第七十七段では、

中流貴族から見た宮中を月の都に見立てたために「十五夜の別れ」として物語に織り込ま

れたのに対し、『うつほ物語』では帝視点で描かれるために「十五夜の再会」という形に

描き直されたのである。しかし、この『うつほ物語』「内侍のかみ」については、「この

用例は、要するに『竹取物語』に引っかけての軽口の応酬であって、『竹取物語』の主題

性・思想・情緒は、この場面にほとんど影響を与えていない。」（奥津2000）と指摘され

ている。ここで、十五夜の場面である「沖つ白波」「楼の上下」を考えると、どちらも仲

忠といぬ宮、つまり琴の一族が弾琴する場面である。「内侍のかみ」では、十五夜の再会

と弾琴が約束されている。「仲忠は俊蔭女から届けられた細緒風を弾奏する。細緒風は、

秘儀を伝授する側が用いる琴であり、傍線部には俊蔭→俊蔭女→仲忠という相承の系譜が

示されている。」（猪川2003）ことを踏まえ、「沖つ白波」「楼の上下」の描写も合わせ

ると、俊蔭女の弾琴、仲忠への伝授達成、いぬ宮への伝授達成という流れが現れてくるの

である。さらに、「内侍のかみ」での俊蔭の女の入内をかぐや姫昇天になぞらえること

で、『うつほ物語』は『竹取物語』で語られた結末である、月の都への昇天の続きを語る

のである。

『源氏物語』須磨巻における源氏の独詠歌に登場する「月の都」という語は、古

注釈ではいずれも「月の都」は「京の都」のことであるとしたうえで、「月宮」を引き合

いに出しており、『竹取物語』に言及しているものは見られなかった。しかし先行研究を

見ると、奥津氏が『竹取物語』に触れたうえで「優雅な理想の世界で、美しい思い人の住

む所であり、罪を犯してそこから追放され、罪を許されるとまた迎え取ってくれる所とし

て設定されている」（奥津2000）と述べているなど、現代の研究では「月の都」の語は『

竹取物語』に由来を求めるのが一般的となっており、「月の都」を「京の都」とするのが

定説のようである。しかし『源氏物語』は、俊蔭女の十五夜の入内に重ねて源氏の参内を

描くことで、源氏が王権に近づき、権威を高めていく今後を暗示した。源氏の未来を暗示

するために『うつほ物語』を引用した明石巻の参内の場面では、『うつほ物語』と同様に

宮中を「月の都」に喩えていると考えられる。また、そこに繋がる源氏の独詠歌、宮中の

月の宴や朱雀帝を恋しく思う源氏を見ていくと、やはり『源氏物語』須磨巻における「月

の都」は、宮中であると考えられる。須磨・明石巻においても「月の都」は宮中を意味し

ており、須磨巻の独詠歌に現れた「月の都」は隔絶された土地に身を置く源氏の悲嘆を描

き、明石巻での『うつほ物語』引用は源氏の栄華を暗示する役割を担っていたのである。

『夜の寝覚』で描かれる、十五夜に中君の夢に天人が現れる展開について、『竹取

物語』の十五夜の昇天を心に置いて描いただろうことは容易に想像がつく。『竹取物語』

が別れであったのに対し、ここでは出会いとして描かれる。それは、『竹取物語』を前提

に、十五夜は「天の通い路が開く時」だと作者が認識していたためであろう。また、十五

夜の秘曲伝授という『うつほ物語』になぞらえた場面が描かれることから、十五夜から『

竹取物語』だけでなく『うつほ物語』を想起し得ていたことも明らかになった。さらに、

『夜の寝覚』は『竹取物語』の構想をひっくり返し、反対方向に物語を進めた作品である

と考えることができる。それによって、天から地上へ流離した姫君の姿ではなく、地上に

流離し続けた姫君の苦悩の人生を描いたのである。また、『竹取物語』の構想を反転させ
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て地上に流離し続ける姫君を描くためには、中君が昇天できない決定的な描写、つまり、

「その自覚を覆すような特記すべきまがまがしき事柄」（永井1990）が必要であった。そ

のため、三年目の十五夜に天人不降下という「果たされない再会」を描く必要があったの

である。

次に、「十五夜の別れ」について考察した。『源氏物語』御法巻の紫上の死の描写

に『竹取物語』のかぐや姫昇天を見たのは、河添氏の「紫の上の荼毘におけるかぐや姫の

昇天の引用をしめす条とみることは、不当だろうか。」（河添1998）という言及が最初で

あり、それ以降、定説となっている。このかぐや姫昇天の場面で、翁は血の涙を流して別

れを惜しむ。かぐや姫は地上での思い出も執着も忘れ、清らかに昇天していく。そして、

決して手の届かない存在になってしまうのである。この悲劇性を、愛する人の死という形

で見出し物語に組み込んだ趣向は、『源氏物語』独自の描写であり、『竹取物語』の本質

を捉えていると考えられる。

『浜松中納言物語』の一つ目の十五夜は、唐へ渡った中納言の帰国が九月末と決

まり、八月十五夜に未央宮で別離の月の宴が催された場面である。「十五夜の再会」と「

十五夜の別れ」のどちらも含むこの場面から、当時の読者がこの未央宮の月の宴の場面か

ら『竹取物語』の十五夜の昇天を想起しただろうことは想像に難くない。そして、『竹取

物語』の悲劇的結末を想起しえたモチーフを用いることで、『浜松中納言物語』の作者に

は、読者に「唐后と中納言はもう会えなくなってしまう」と思わせる意図があったのでは

ないだろうか。三月十六日という日付は、中納言と唐后が出逢い、契りを交わした日であ

り、さらに、のちに唐后昇天の天の声を聞く日でもある。唐后と月の結びつきは強く、物

語の核となるべき場面で月の描写が現れる。にもかかわらず、唐后昇天が八月十五夜では

なく三月十六日であるのは、唐后をかぐや姫ではないと描くためである。先行研究ではし

ばしば、『源氏物語』の宇治十帖と比較され、唐后は大君と比べられる。しかし、唐后は

藤壺なのである。唐后の転生について、『長恨歌』や『長恨歌伝』の引用が指摘されてい

る（雨宮1973）。それを踏まえた、「后は「あはれ」を思うが故、天にいることができな

いのだ。」（八島2005）という指摘を考えると、朝顔巻で源氏との密通や冷泉帝の素性が

公になる事を恐れた藤壺が源氏の夢に現れる場面が思い出される。藤壺もまた、物思いを

理由に天にいることが出来ず、夢に現れるのである。さらに、『源氏物語』薄雲巻に、藤

壺は三月に入ってから体調を大きく崩し、そのまま亡くなったという描写がある。以上の

ことから、『浜松中納言物語』の作者は、唐后を大君ではなく藤壺に重ねて描いたのだと

考えられる。そして、唐后が地上に転生するという夢告げによってかぐや姫を裏切り、藤

壺と源氏が結ばれるかのごとく、唐后と中納言が再び出会える未来を想像させた。そうす

ることで、恋い焦がれ続けてなお藤壺と結ばれることのなかった源氏を、想い続けたのち

に転生した唐后と結ばれ得る中納言として描き、『源氏物語』を読み替えようとしたので

ある。

　最後に、『我が身にたどる姫君』について考察した。仏教色が強まり、神仙世

界への憧れが薄れた中世において、『我身にたどる姫君』では「月の都」が「兜率天」に

読み替えられた。『うつほ物語』の俊蔭女を彷彿とさせる素晴らしい琴の演奏を披露し、

光り輝くように美しく、芳香を漂わせる女帝は、並の人間ではない特異な人であった。ま

た、女帝の「急ぐらむ御法の花の匂ひゆゑむなしき月を我やながらむ」という歌は、月を

見て泣くかぐや姫の姿に重なる（金光1999）。そして、「紫上の死」における描写をふま

え、かぐや姫のように昇天する。忉利天に転生した『浜松中納言物語』の唐后とは違い、

「月の都」としての兜率天に昇天した女帝は、天人となり十五夜に降下した。さらに、『

竹取物語』では効力を発揮し得なかった不死の薬とは違い、「花の一房」によって帝の
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病を癒し、定位の期間までも予言したのだった。『我身にたどる姫君』は、『竹取物語』

のかぐや姫だけでなく、『うつほ物語』の俊蔭女、『源氏物語』の紫上、『浜松中納言物

語』の唐后といった様々なヒロインを参考に、『夜の寝覚』の天人降下をふまえ、女帝と

いう特異なヒロインを生み出したのである。

3. 結論

「十五夜の別れ」と「十五夜の再会」という二つのモチーフが平安期の物語の中で

効果的に作用し、『竹取物語』を想起させる日付設定として受け継がれてきた。また後期

作品では、十五夜を設定することで、『竹取物語』だけでなく『うつほ物語』や『源氏物

語』など、『竹取物語』を引く作品の情趣を取り込んで、重層的な表現を成し得た。中世

王朝物語になると、「十五夜の別れ」という悲劇性は薄れ、「十五夜の再会」がとりわけ

重要視されることもなくなった。十五夜が、もう『竹取物語』のみを想起させるキーワー

ドではなくなったのだ。『竹取物語』だけでなく、平安期の作品で描かれた様々な十五夜

の在り方を意識し、それぞれの印象的な十五夜を取り入れた。そして、複数の作品をふま

えた十五夜を描くことで、それぞれの十五夜で成し得た表現を用い、新たなヒロインを造

型したのである。

　このように、中古・中世物語文学では、十五夜は作品を描くうえで特別な日付と

して認識され、物語の要として機能する場面に取り入れることで、効果的に用いられてき

た。ただ『竹取物語』を想起させるためだけのモチーフではなく、『竹取物語』を呼び起

こしたうえで、いくつかの物語同士が響き合い、読者へ感動を与えるキーワードとして受

け継がれていったのである。

参考文献

雨宮隆雄（1973）「「唐后」は何故二度転生したか―浜松中納言に於ける「長恨歌」の影
響について―」『平安文学研究』第51号，pp.64-73

猪川優子（2003）「『うつほ物語』俊蔭女の〈尚侍物語〉―仲忠への女一宮降嫁からいぬ
宮入内へ―」『国語と国文学』第80巻第6号，pp.26-41

奥津春雄（2000）「宇津保物語における八月十五夜」『竹取物語の研究―達成と変容―』
第4章第1節，翰林書房，pp.462-479

奥津春雄（2000）「源氏物語の月の都」『竹取物語の研究―達成と変容―』第4章第2節，
翰林書房，pp.480-496

金光桂子（1999）「『我身にたどる姫君』女帝の人物造型―兜率往生を中心に―」『国語
国文』第68巻第8号，pp.1-21

河添房江（1998）「源氏物語の内なる竹取物語」『源氏物語の表現史　喩と王権の位相』
，　翰林書房，pp.447-471

川名淳子（2007）「『竹取物語』―月界からの使者（特集：文学の中の月）」『国文学　
解釈と教材の研究』第52巻第3号，pp.23-31

永井和子（1990）「夜の寝覚―無力な人間―」『続 寝覚物語の研究』第1章，笠間書

PÕSTER  - RESUMOS



12th International Congress of Japanese Studies in Brazil
25th Brazilian Meeting of University Professors of Japanese Language, Literature and Culture 

院，pp.156-172

八島由香（2005）「『浜松中納言物語』の唐后　母を恋う「世づかぬ」后は、「あはれ」
を思う」『人物で読む『源氏物語』第一巻　―桐壺帝・桐壺更衣』，勉誠出版，pp.320-
322

POSTER PRESENTATION -  ABSTRACT    
         

643



XII Congresso Internacional de Estudos Japoneses no Brasil
XXV Encontro Nacional de Professores Universitários de Língua, Literatura e Cultura Japonesa

644

PÔSTER   – LITERATURA E TRADUÇÃO
POSTER PRESENTATION – LITERATURE AND TRANSLATION 
30/08/2018 13h40-14h40
Auditório 1 - Centro de Convenções 
Auditorium 1 – Convention Center 

UMA EXPERIÊNCIA DE TRADUÇÃO COLETIVA 
– A EVOLUÇÃO DO GRUPO DE PESQUISAS 

DE TRADUÇÃO JAPONÊS-PORTUGUÊS

 Cristine Akemi SAKÔ
Universidade de São Paulo1

Luis Guilherme Libaneo de CAMARGO
Universidade de São Paulo 2

RESUMO

O presente trabalho busca retratar a importância da tradução realizada em um ambiente 
acadêmico que envolve um grupo formado por professores e alunos de níveis variados, 
contrastando com a tradução profissional realizada de maneira individual. Para tanto, 
resgatamos a origem do Grupo de Pesquisas de Tradução da Universidade de São Paulo 
e analisamos um de seus trabalhos mais recentes, a tradução de narrativas setsuwa de 
cunho budista da obra clássica da literatura japonesa Konjaku Monogatarishū.

Palavras-chave: Tradução japonês-português. Tradução coletiva. Grupo de tradução.

ABSTRACT

This article aims to portray the importance of translation carried out by a group of 
professors and students of various levels in an academic environment as opposed to 
translation done by an individual professional. To illustrate this, we based our work on the 
analysis of University of São Paulo Translation Research Group’s most recent work, their 
translations of Buddhist setsuwa narratives from the Japanese literature classic Konjaku 
Monogatarishū.

Keywords: Japanese-Portuguese Translation. Collective translation. Translation group.

1  Bacharela em Letras Português/Japonês pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São 
Paulo (FFLCH-USP), membra do Grupo de Pesquisas de Tradução da mesma instituição. Contato: cris.kemi@gmail.com.

2 Graduando em Letras pela FFLCH-USP, membro do Grupo de Pesquisas de Tradução da mesma instituição. Contato: luislibaneo@
gmail.com.
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1. INTRODUÇÃO

Os profissionais que trabalham com tradução costumam ver-se envolvidos em um processo 
quase sempre solitário. O contato com outros profissionais da área costuma ser no momento de 
esclarecer dúvidas com colegas. Poucas são as ocasiões em que o tradutor pode discutir o ofício 
com seus pares. Conforme Alegre (2009, p. 20), podemos dizer que a tradução profissional enfatiza 
o produto e costuma ser individual, de modo que o tradutor raramente recebe as reações do leitor.

A tradução pedagógica, por sua vez, empregada nos estudos de língua estrangeira, constitui 
“uma importante ferramenta para o ensino (...), oferecendo um maior apoio para a compreensão 
do significado e do mecanismo dessa língua” (SEKINO, 2011, p. 64), pois enfatiza o processo de 
tradução e costuma ser realizada em grupo e discutida em conjunto (ALEGRE, 2009, p. 20). A prática 
da tradução coletiva é enriquecedora e, ao mesmo tempo, desafiadora, já que permite ter visões 
distintas sobre o mesmo ponto, mas exige que essas diferenças sejam resolvidas e incorporadas ao 
texto traduzido (LOPES, 2012).

Neste trabalho, procuraremos expor como o Grupo de Pesquisas de Tradução Japonês-
Português da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo 
(FFLCH-USP) realizou projetos de tradução que envolveram alunos de níveis acadêmicos distintos e 
cujos graus de proficiência de língua estrangeira também eram variados. Focaremos principalmente 
em um dos projetos mais recentes do grupo, a tradução de narrativas da obra clássica Konjaku 
Monogatarishū.

2. GRUPO DE ESTUDOS DE TRADUÇÃO JAPONÊS-PORTUGUÊS

O Grupo de Estudos de Tradução Japonês-Português, organizado pelas Profas. Dras. Neide 
Nagae e Lica Hashimoto, teve início em 2012. Envolvia alunos de graduação, graduados, pós-
graduandos e pós-graduados. Inicialmente, foram trabalhados textos sobre teoria da tradução, 
como o manual Tradução: História, teorias e métodos (OUSTINOFF, 2011) e, em seguida, passou-se 
à parte prática, ou seja, o exercício da tradução propriamente dita. A história mais aprofundada 
das origens do grupo pode ser vista no ensaio Em torno à tradução da obra japonesa Momotarō de 
Ryūnosuke Akutagawa para o português (NAGAE, no prelo).

2.1 MOMOTARŌ DE AKUTAGAWA

No grupo de tradução foi estabelecido inicialmente, o conto “Momotarō”, de Ryunōsuke 
Akutagawa, traduzido de maneira individual e, nos encontros do grupo, foram discutidas as escolhas 
feitas por cada um. Nesse momento, foi possível perceber as diferenças nos termos empregados e 
na maneira de traduzir aspectos específicos da língua japonesa, e as discussões eram longas, até que 
se chegasse a um consenso. 

Cinco traduções foram finalizadas e entregues juntamente com um comentário sobre o 
processo de tradução do conto. Outros quatro membros realizaram trabalhos complementares, 
como tradução da música e da história tradicional de Momotarō e a compilação da biografia de 
Ryunōsuke Akutagawa. Este trabalho está em processo de publicação, o que se espera que ocorra 
ainda em 2018, com o título Momotarō: Traduções e Percursos no Exercício de Tradução Japonês-
Português (NAGAE, no prelo).
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3. GRUPO DE PESQUISAS DE TRADUÇÃO

Em dezembro de 2016, uma nova formação foi estabelecida com o intuito de iniciar as traduções 
de duas obras clássicas da literatura japonesa: Konjaku Monogatarishū e Hyaku Monogatari. Agora 
chamado de Grupo de Pesquisas de Tradução, coordenado pelas mesmas docentes. Os objetivos 
iniciais do grupo eram traduzir textos da literatura japonesa, com vistas à publicação desse material; 
além de estudar as estratégias de tradução e as estruturas da língua japonesa. A justificativa para a 
escolha de obras clássicas é a presença reduzida de textos desse período no âmbito acadêmico dos 
estudos japoneses no Brasil, seja com o prisma da pesquisa, seja do ponto de vista didático.

Os membros apresentam as mesmas características do grupo anterior, e foram divididos 
em duas equipes distintas que trabalharam próximas, mas independentemente uma da outra: uma 
responsável pela tradução do Konjaku Monogatarishū (grupo A) e, a outra, pelo Hyaku Monogatari 
(grupo B). O foco deste texto será no trabalho realizado pelo grupo A.

3.1 KONJAKU MONOGATARISHŪ

Konjaku Monogatarishū é uma coletânea de pequenas narrativas de gênese oral, denominadas 
setsuwa. As mais de mil narrativas que compõem a obra dividem-se em 31 tomos, organizados de 
acordo com a região onde a história se passa, Índia, China ou Japão, e também em relação ao teor 
de suas narrativas, budista ou secular (YOSHIDA, 1994, p. 35). 

3.1.1 PROCESSO DE TRADUÇÃO

Segundo Oustinoff (2011, p. 96), “não apenas a tradução literária demanda tempo, mas 
também um trabalho específico no nível dos significantes [...]”. A experiência com o “Momotarō” 
ensinou que, no caso de uma tradução coletiva, é necessário ainda mais tempo, para discutir as 
diversas possibilidades de traduzir um mesmo termo ou trecho.

Para tentar otimizar o trabalho dos tradutores e, ao mesmo tempo, aproveitar as vantagens 
de ter um grupo que se reunia em prol de um mesmo objetivo tradutório, foram estabelecidos 
processos e prazos bem definidos que fizeram com que a tradução das narrativas budistas do Konjaku 
Monogatarishū fosse bem mais rápida do que no caso do conto de Akutagawa.

Para o primeiro encontro do grupo, a Profa. Luiza Nana Yoshida selecionou as narrativas 
a serem traduzidas, que foram distribuídas aos membros do grupo de maneira aleatória. Nessa 
ocasião, estabeleceu-se um calendário para as reuniões mensais do grupo, com prazos para as 
entregas de cada uma das etapas de tradução, o que ajudou o grupo a se organizar e a terminar as 
traduções dentro do período proposto. Foram reunidas 22 narrativas traduzidas ao longo de 2017, e 
que serão publicadas em 2018.

Como os textos selecionados para o projeto eram de cunho budista, a carga lexical e os 
conceitos derivados desse universo eram abundantes. Felizmente, o grupo contou com a assistência 
de Fernando Chamas, especialista em iconografia budista, que os auxiliou com explanações dos 
diversos aspectos budistas, outro grande desafio para os tradutores.

Havia a preocupação com a padronização a ser adotada, e foi decidido que seria feito um 
glossário com os termos recorrentes para evitar excesso de notas de rodapé. Conforme o esperado, 
nossa língua materna não comporta muitas das particularidades da língua japonesa clássica, que 
por sua vez também é bastante distante em muitos aspectos do japonês moderno. Cada membro do 
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grupo acomodou essas diferenças em seu trabalho. Portanto, apesar do consenso que estabeleceu 
um crivo de padronização para os textos, a fim de garantir certa uniformidade ao projeto finalizado, 
em linhas gerais cada tradução foi bastante pessoal e única. Desde o início, a proposta era que cada 
trabalho fosse assinado pelo próprio tradutor.

O grupo serviu como apoio para a escolha do texto-base e para a solução de dúvidas e 
dificuldades enfrentadas durante o processo, além de proporcionar um ambiente em que puderam ser 
estudados e discutidos textos teóricos sobre tradução. Nas reuniões, foram apresentadas as teorias 
da tradução contidas nas obras A Tradução Literária (BRITTO, 2012) e Tradução retextualização: A 
tradução numa perspectiva textual (TRAVAGLIA, 2013). Houve também uma palestra sobre a teoria 
da relevância na esfera da tradução, realizada por Gabriel de O. Fernandes, mestrando pela FFLCH-
USP. Esse referencial teórico foi um grande apoio no momento de realizar e de justificar as escolhas 
tradutórias.

O cotejo com o original feito entre os membros do grupo foi imprescindível para a melhora 
da qualidade da tradução. Assim, dúvidas puderam ser resolvidas e foram apontados aspectos 
que poderiam ser melhorados nos textos alheios. As traduções passaram, ainda, por uma revisão 
final por parte das organizadoras da coletânea e foram reunidos na obra Konjaku Monogatarishū: 
Narrativas antigas do Japão (NAGAE; NAKAEMA, no prelo).

3.1.3 MATERIAL-FONTE DA TRADUÇÃO 

As traduções foram feitas com base nas edições Nihon Koten Bungaku Zenshū e Shinpen 
Nihon Koten Bungaku Zenshū, da editora Shōgakukan. Esta foi, sem dúvida, uma boa escolha para 
os propósitos do grupo. As edições consultadas contêm as tradicionais notas de rodapé e tradução 
das narrativas para a língua moderna. Seria natural pensar que a adição de tradução para o japonês 
moderno viria a minar os propósitos iniciais de se focar na tradução da língua clássica, porém em 
muitas ocasiões notou-se entre os membros uma facilidade na compreensão do texto clássico.

Talvez o brilho dos setsuwa que integram o Konjaku Monogatarishū encontrem-se 
justamente na sua linguagem simples, proveniente de uma oralidade que se tenta traduzir para 
o registro literário. Nas reuniões mensais do grupo, observações muito semelhantes foram feitas 
a respeito de como o texto em língua moderna por vezes parecia diminuir a força do original ao 
tornar-se mais prolixo, numa tentativa de iluminar um discurso que, embora lacônico, continha uma 
identidade própria que era, na maioria das vezes, perfeitamente compreensível perante os olhos 
de seus tradutores brasileiros. Uma das conclusões a que foi possível chegar com a experiência de 
tradução da língua clássica é a de que o Konjaku Monogatarishū possui uma característica própria 
encerrada em sua linguagem rústica — além da miríade temática que se encontra em suas páginas 
—, principalmente quando contrastado com outros clássicos contemporâneos a ele.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Consideramos que o processo de tradução das narrativas deu-se de forma bastante satisfatória 
em praticamente todos os aspectos que almejava. O Grupo de Pesquisas de Tradução Japonês-
Português mostrou-se um corpo acadêmico capaz de obter bons resultados em suas atividades, seja 
no âmbito pessoal de cada membro, seja no aspecto mais amplo dos estudos japoneses no Brasil, 
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especialmente no que diz respeito ao objetivo geral de disseminar a literatura clássica japonesa 
entre os leitores nacionais, com a publicação de material inédito traduzido diretamente da língua 
clássica japonesa para a língua portuguesa.
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SOL E AÇO: CONSIDERAÇÕES SOBRE A 
TRADUÇÃO E A ESTÉTICA DE MISHIMA  

Davi Vassão RODRIGUES
 Universidade de São Paulo

RESUMO

O escritor Yukio Mishima foi um dos homens mais importantes na literatura japonesa 
após a Segunda Guerra Mundial. Além de ter uma vida voltada as palavras, teve muita 
visibilidade no teatro, cinema e nas artes marciais, fazendo do próprio corpo um modelo 
de tudo aquilo que acreditava. Nos anos 60, lançou o ensaio Sol e Aço, uma “confissão 
crítica”, como ele o chamou. O livro reúne a trajetória dos seus pensamento e ações, 
desde o começo de sua carreira até o que ele desejava alcançar, com a ajuda diária 
do Sol e do Aço. Em 1986, o escritor brasileiro Paulo Leminski traduziu o ensaio para 
português, entretanto, por mais fiel que a tradução busque ser, alguns aspectos próprios 
da língua japonesa são difíceis de reproduzir. Algumas considerações sobre a tradução, em 
comparação com o original, foram feitas para esclarecer os pensamentos e a estética que 
Mishima desenvolve dentro do ensaio. Com a biografia de Henry Scott Stokes como base, 
junto da uma análise da estética feita, principalmente, por Makoto Ueda e Carlos César 
Porto da Silva, alguns esclarecimentos podem ser alcançados sobre as funções do Sol e do 
Aço, na vida de Yukio Mishima.

Palavras-chave: Yukio Mishima, Sol e Aço, aspectos da tradução, estética

ABSTRACT

The writer Yukio Mishima was one of the most important men in Japanese literature post 
World War II. Besides leading a life dedicated to words, he had great visibility in theater, 
cinema and martial arts, making his own body into a temple of everything he believed in. 
During the 1960s, he released the essay Sun and Steel, that being “confidential criticism”, 
as he called it. The book brings together the trajectory of his thoughts and his actions, 
since the beginning of his career until what the aimed to accomplish, with the daily help 
of the Sun and of Steel. In 1986 the Brazilian writer Paulo Leminski translated the essay to 
Portuguese, however, as faithful as translation intends to be, some aspects of the Japanese 
language itself are hard to convey. Some considerations about the translation were made, 
when compared to the original, to bring more light into the thoughts and the aesthetics 
that Mishima develops inside the essay. With the biography of Henry Scott Stokes as a 
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base, along with the aesthetic analysis done, mainly, by Makoto Ueda and Carlos César 
Porto da Silva, some clarification can be achieved concerning the functions of Sun and 
Steel in the life of Yukio Mishima.

Keywords: Yukio Mishima, Sun and Steel, aspects of translation, aesthetic

1. INTRODUÇÃO

O ensaio Sol e Aço é uma das obras mais conhecidas de Yukio Mishima, embora tenha sido 
traduzido para várias línguas, a leitura do original ainda revela elementos mais profundos do estilo 
e da estética do autor. Devido a abordagem de muitos temas dentro do livro, as considerações 
deste trabalho estão concentradas nos encontros que o autor diz terem ocorrido com o Sol e, na 
necessidade do Aço para alcançar seus objetivos. 

O fato de a língua japonesa estar muito distante da língua portuguesa e, que os ideogramas 
que a compõem podem atribuir mais de um significado, é possível imaginar que dentro de um ensaio 
com temas tão condensado, Mishima tenha escolhido as palavras com muito cuidado, abrindo a 
possibilidade para que elas digam mais que a tradução apresenta.

Para que haja melhor compreensão dos assuntos tratados dentro do ensaio, e como isso afetou 
a vida de Mishima, primeiro será apresentada uma biografia do autor com base no livro de Henry 
Scott Stokes junto de trechos do livro Sol e Aço que complementam os dados biográficos. A seguir, foi 
tomada exclusivamente a questão do Sol e do Aço, como se apresentaram e como colaboraram para 
que Mishima mudasse seu modo de pensar e agir. Enfim, as considerações de tradução e estética do 
autor foram expostas em conjunto a fim de que se esclareçam simultaneamente.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

A importância do Sol na vida de Mishima está atrelada a “linguagem de carne1”, que o autor 
refere como uma segunda língua a ser aprendida e que buscou intensamente através da exposição 
de seu corpo a seus raios e do treinamento com o Aço. Esta linguagem de carne, é uma espécie 
de paradoxo pois, de acordo com Mishima, as palavras têm uma função corrosiva que abstraem 
a realidade de uma maneira que nosso consciente possa entender, e o corpo, que ele imaginava, 
deveria estar além de toda a interferência das palavras.

A nova relação com o Sol se concretiza em 1952, quando, em um convés do navio que o 
levava do Japão para os Estados Unidos, Mishima passa a associá-lo ao caminho central da sua vida.

Se a lei do pensamento é que deve procurar profundezas, quer se estenda para cima ou para baixo, 
então me parecia ilógico demais que as pessoas não descobrissem profundidades na “superfície”, 
aquela fronteira vital que garante nossa distância e nossa forma, dividindo nosso fora do nosso dentro. 
Por que não seriam atraídos pela própria profundidade da superfície?

1  肉体の言葉 (Nikutai no kotoba - linguagem da carne). Dicionário Prático Português-Japonês Michaelis
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Olhando no texto original, Mishima usa os ideogramas 表面 (hyômen – superfície; aparência) 
para definir superfície. Assim, a ideia de Mishima sobre a profundidade da superfície pode estar 
ligada à sua tentativa de explorar todas as faces aparentes dos seus personagens com grande 
profundidade, e deixar aparente todas as ideias que estavam surgindo moldando o autor.

Segundo Mishima, o treino do corpo passar a ter prioridade, pois a ideia de superfície deveria 
ser supervisionada por músculos firmes e radiantes como o Sol. Esta supervisão das ideias faz parte 
de um empenho em romper uma “falsa ordem”, que o autor diz ser presentes em todo corpo e 
mente.

A palavra escolhida por Mishima, traduzida como “falsa ordem”, foi 見せかけの秩序 

(misekake no chitsujo: aparência de ordem). Entretanto, é provável que está “aparência de ordem” 
não seja tão diferente da “superfície” que o autor buscava. Esta decisão de criar uma nova ordem 
levou, segundo Mishima, a começar um “relacionamento íntimo com o aço que deveria durar pelos 
próximos dez anos.”. A relação com aço não só criou músculos firmes e poderosos, como também 
trouxe uma estética do grego clássico. Petersen diz que este ideal grego, baseado na era dos heróis, 
foi uma base para o “caminho do corpo”, que Mishima buscava através do Aço para fazer da força e 
da forma uma nova experiência, algo que o autor não encontraria em livros, algo que precisava ser 
provado.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através destas considerações, pode-se notar que o Sol teve a função de “quase arrancar” dos 
pensamentos noturnos do autor, um estilo dotado de forma, força e clareza. Assim, não à toa que 
Mishima escolhe a palavra 太陽 (taiyô: sol) ao invés de 日 (hi: sol), pois a composição do primeiro 
está atrelada também ao significado de masculino. Ao compreender esta escolha, o estilo Apolônio, 
apresentado por Ueda, torna-se evidente pela figura do deus grego que representa o sol, a beleza e 
a masculinidade.

A resposta imediata que Mishima encontra, para o novo estilo de pensar, é o treino do corpo 
por meio de muito Aço, para ser possível guardar o espírito de qualquer tentativa de expandir as 
ideias além dos limites da carne. Petersen (1979) diz que a base para este “caminho do corpo” é 
algo do clássico corpo grego, que também está profundamente conectado ao código samurai e ao 
espírito japonês. Uma junção de valor que parecer o propósito de criar um equilíbrio entre espírito 
e corpo. Mas, talvez para Mishima, este equilíbrio só poderia ser alcançado pela elevação do corpo 
e pela contenção do espírito. 

Por fim, os resultados dos encontros com o Sol e a utilização do Aço, também podem ser 
analisados mais a fundo comparando os estilos das obras que o autor desenvolveu antes da ideia de 
“profundidade da superfície”.
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A CONSTRUÇÃO DA PERSONAGEM SEGUNDO O 
NARRADOR EM “TSUGUMI”, DE BANANA YOSHIMOTO 

E “A HORA DA ESTRELA”, DE CLARICE LISPECTOR 

Mariana NAVARRO
Universidade de São Paulo1

RESUMO

Apesar da forte presença da cultura japonesa no Brasil, a literatura ainda é pouco 
difundida comparada a outras de língua estrangeira. Assim, o presente trabalho busca 
analisar comparativamente A hora da estrela, de Clarice Lispector e Tsugumi, de Banana 
Yoshimoto, não só para apresentar semelhanças, mas também para destacar a obra 
de Banana e contribuir para sua divulgação. Devido ao fato da pouca fortuna crítica a 
respeito da obra de Yoshimoto, procurou-se delimitar um assunto específico: a visão das 
personagens protagonistas, pelo viés do narrador. Tanto a construção da personagem 
Tsugumi, quanto a de Macabéa são feitas através de terceiros, no primeiro caso Maria, e 
no segundo Rodrigo S.M. Ambos os narradores-personagens possuem ligações emocionais 
com o objeto narrado e, a partir da efemeridade dessas personagens femininas, procuram 
refletir sobre a própria existência. Para a análise dos aspectos delimitados das duas obras, 
faz-se necessário um levantamento de literatura sobre a figura do narrador e sobre a 
análise comparada entre literatura ocidental e oriental. Para, por fim, descrever os pontos 
de convergência das duas obras na questão da construção das personagens Tsugumi e 
Macabéa pelos narradores Maria e Rodrigo, e as reflexões que são suscitadas nestes.

Palavras-chave: Clarice Lispector. Banana Yoshimoto. Literatura Comparada. Personagem. 
Personagens Femininas.

ABSTRACT

Despite the strong presence of Japanese culture in Brazil, its literature is still less widespread 
compared to other foreign languages. Therefore, the present work seeks to analyze 
comparatively Clarice Lispector’s A hora da estrela and Tsugumi by Banana Yoshimoto, 
not only to present similarities, but also to highlight Yoshimoto’s work and contribute to 

1  Aluna de Graduação do curso de Letras Português/Japonês na Universidade de São Paulo, USP. E-mail: mariana.navarro.
fonseca@usp.br
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its dissemination. Due to the scarcity of critical works about Banana Yoshimoto in Brazil, I 
focused on a specific subject: the construction of the characters from the point of view of 
the narrator in both works. Both the character construction of Tsugumi, and Macabéa are 
made through third person narrators, in the first case Maria, and in the second Rodrigo 
S.M. Both narrators-characters have emotional connections to the narrated object and, 
from the ephemerality of these female characters, they seek to reflect about their own 
existence. For this comparative analysis of the delimited aspects of the two works, a survey 
of specialized works about the narrator and the compared analysis between western and 
eastern literatures. For, finally, a better description of the points of convergence of the two 
works in the question of the construction of the characters Tsugumi and Macabéa by the 
narrators-characters, and the reflections made by them

Keywords: Clarice Lispector. Banana Yoshimoto. Comparative Literature. Character. 
Female Characters.

1. INTRODUÇÃO

Segundo Silva Junior (2014), ao pensarmos em literatura japonesa, normalmente, o que 
remete o ideário brasileiro é o Japão feudal e mítico das gueixas e samurais. Um exemplo disso é o 
sucesso de vendas do livro Musashi, de Yoshikawa Eiji, que ultrapassou os 60 mil volumes vendidos 
(CUNHA, 2006). O romance de 2 volumes de quase 2.000 páginas conta a história de um samurai 
renegado que remete ao Japão tradicional, que nas palavras de Nagae seria “um Japão que está no 
mundo das ideias” (NAGAE, 2006, p.115)

Porém, ao pensarmos nos autores japoneses contemporâneos eles muito diferem desse 
universo e tratam de assuntos muito mais universalizantes que não se restringem ao Japão ou ao 
Brasil. 

As características dos autores japoneses contemporâneos são, portanto, o de descrever situações e 
experiências de vida que o aproximam dos leitores ocidentais através do ponto de vista do indivíduo 
que vive numa metrópole e que busca, o autoconhecimento com base no confronto de valores morais 
e éticos, a constatação da solidão das cidades grandes e que, não raro, estão à mercê de situações 
surreais ou fantásticas no cotidiano de suas vidas. (SILVA JUNIOR & SOUZA, 2013, p.14)

E a autora Banana Yoshimoto não foge a essas características. Filha de um poeta e filósofo 
famoso, Yoshimoto Takaaki, e formada em literatura pela Universidade de Nihon, recebeu diversos 
prêmios nacionalmente e internacionalmente pelas suas obras, além de adaptações cinematográficas 
de seus romances. Mas, o que faz Banana única é seu modo de falar de luto, perda, solidão e 
feminilidade: “A literatura de Yoshimoto fala de desencanto, não de desespero. Ela pode simbolizar 
o paradoxo do Japão, entre a tradição e a modernidade” (LACLEREQ, 2006, p. 242).

Desse modo, não lembrar de Clarice Lispector durante a leitura de Banana é quase impossível. 
Ao fazer um paralelo com a autora brasileira, diversas semelhanças entre temas e a forma de se falar 
são perceptíveis. 

A questão do mal não será secundária na literatura clariciana. A emergência de uma negatividade 
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visceral e iniludível, necessariamente recalcada para dar lugar às convivências e conveniências sociais, 
será um dos motores de sua narrativa e também um dos responsáveis pelo incômodo e mal-estar que 
os textos da Clarice provocam em tantos leitores. (ROSENBAUM, 2002, p. 34)

Assim, este trabalho visa trazer a literatura contemporânea japonesa em debate e com 
isso traçar paralelos com a própria literatura moderna brasileira. A partir do destaque que Clarice 
Lispector possui no cenário literário e pela escolha da obra, A hora da estrela, procura-se divulgar 
a recente tradução de Tsugumi, de Banana Yoshimoto, diretamente da língua japonesa, para o 
público brasileiro através da comparação das duas obras, enriquecendo a discussão acerca delas, 
aprofundando-se em alguns aspectos específicos.

Para a análise comparada dos aspectos delimitados das duas obras, faz-se necessário um 
levantamento de textos sobre teoria da narrativa focados na figura do narrador e a análise comparada 
entre a literatura ocidental e a oriental. Além de, fichamento dos textos e leitura das obras com 
auxílio dos aparatos críticos, destacamos e pontuamos semelhanças quanto à forma que a narração 
é feita, como os personagens são construídos e possíveis temas comuns de ambas as obras. 

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

OBJETIVO

Devido ao fato de haver pouca fortuna crítica a respeito de Banana Yoshimoto, procurou-
se delimitar um assunto específico: a construção das personagens segundo o narrador tanto em  
Tsugumi, quanto no romance A Hora da Estrela. Visto que a construção de ambas as personagens 
protagonistas, Tsugumi e Macabéa são feitas através de terceiros, no primeiro caso Maria, e no 
segundo Rodrigo S.M. E esses narradores possuem ligações emocionais com as personagens femininas 
que descrevem, a partir da efemeridade delas, procuram refletir sobre a própria existência. Busca-
se, portanto, analisar mais a fundo as semelhanças entre as narrativas, os narradores e o processo 
de construção das personagens.

JUSTIFICATIVA

Apesar da forte presença da cultura japonesa no Brasil, a literatura ainda é pouco 
difundida comparada à outras literaturas estrangeiras. Assim, o presente trabalho busca analisar 
comparadamente A hora da estrela e Tsugumi, não só para esclarecer as semelhanças, mas também 
para destacar a obra de Banana e contribuir para sua divulgação.

Além disso, por ser uma obra recente, os textos críticos acerca de Tsugumi são escassos, então, 
também procurou-se levantar e debater alguns dos aspectos desse romance e tentar contribuir de 
alguma forma para a sua discussão de forma crítica. Para tanto, a comparação com A Hora da estrela 
se faz útil, já que tal obra possui extensa fortuna crítica.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após análise preliminar de ambas as obras foi possível perceber semelhanças tanto na forma 
de narrar dos narradores-personagem, Maria e Rodrigo, como também nas reflexões existenciais 
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levantadas por eles. Provavelmente, um dos desencadeadores de tais reflexões é o fato de que, 
apesar das circunstâncias, Tsugumi e Macabéa não desistem de suas vidas. Tsugumi é frágil devido 
sua doença e Macabéa não entende o mundo ao seu redor por causa de sua ingenuidade, mas 
ambas continuam lutando e sobrevivendo. Tal fato, surpreende e interessa os narradores, fazendo-
os refletir sobre si mesmos. 

Este trabalho procura analisar a construção dos narradores-personagens, Maria e Rodrigo, e 
seu processo de reflexão que é ocasionado por conta da narração que fazem da vida de Tsugumi e 
de Macabéa. Tal análise tem como apoio definições teóricas sobre o ato de narrar, principalmente 
as desenvolvidas a partir do pensamento de Walter Benjamin, de Beatriz Sarlo em Tempo Presente 
e Carlo Ginburg em Mitos, Emblemas, Sinais. Bem como textos que abordam a análise comparada 
entre a literatura ocidental e a oriental, como o livro de Earl Miner Poética comparada, além do que 
a própria fortuna crítica já elaborou sobre a obra de Clarice Lispector. 
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「天の浮橋」から「夢の浮橋」へ

DE AME-NO-UKIHASHI A YUME-NO-UKIHASHI

Nozomi KATO
Aichi Prefectural University1

ABSTRACT

The last chapter title of “The Tale of Genji”, Yume-no-ukihashi, is a coined word made by 
“The Tale of Genji”. The chapter title of “The Tale of Genji” is generally named from the 
essential word in the story, or a phrase of waka. However, the word Yume-no-ukihashi 
does not appear in the text, so it has been accepted as an unclear word since the earliest 
annotations. Against the background, one novelty view came out expressing that Yume-
no-ukihashi is based on Ame-no-ukihashi which appears in “Kojiki” and “Nihonshoki” 
myth. According to this idea, I researched how Ame-no-ukihashi was taken over into Yume-
no-ukihashi. First, I looked over how the word ukihashi was used in waka. Ukihashi is a 
bridge used to cross over the water. For its unstable state, it was often compared as a 
relation between man and woman who seems to be broken. A man named Kaoru and 
woman named Ukifune, main characters in Yume-no-ukihashi chapter, the love of two 
people parts and is over at the end of story. Showing the lovers end is not just the only 
property of ukihashi. Becoming to Ame-no-ukihash, the Floating Celestial Bridge, another 
chracteristic is marked to ukihashi because of this particular bridge. Ame-no-ukihashi is 
a floating bridge appearing only in the situation to go down. This one-way traffic is an 
important matter to comprehend the exact image of Ame-no-ukihashi. Yume-no-ukihashi 
inherited this property of Ame-no-ukihashi. By the end of the story, Ukifune refused the 
relationship from Kaoru entirely. The relationship of these two people suits the content of 
the last chapter of “The Tale of Genji”, Yume-no-ukihashi.

Keywords: Kojiki, The Tale of Genji, Ame-no-ukihashi, Yume-no-ukihashi

1 加藤希－, 国際文化研究科日本文化専攻博士前期課程1年、higanbana13@outlook.jp
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1. はじめに

『源氏物語』の最終巻名「夢の浮橋」は、それ以前の用例がないために『源氏物

語』の造語であるとされる。『源氏物語』の巻名は、その巻に登場する和歌や語句からつ

けられる。だが、「夢の浮橋」という語は本文中にあらわれないため、古注釈以来より正

体不明の言葉として扱われてきた。そのような中で、「夢の浮橋」には記紀神話の「天の

浮橋」のイメージが踏まえられているという論が益田（1978；1989）によって指摘され

た。「夢の浮橋」には「天の浮橋」が踏まえられているという論を基に、「夢の浮橋」に

「天の浮橋」が、どのように変容し受け継がれていったのかを検討し、『源氏物語』最終

巻名「夢の浮橋」理解へ近づきたい。

「夢の浮橋」という巻名の研究では、清水（2014）の研究が最も新しいもので、巻

名と和歌の結びつきから、「夢の浮橋」を「ゆめの」と「うきはし」という歌語を組み合

わせた造語であると述べている。「浮橋」とは、実際に用いられていた水上をわたるため

の橋であるが、ここでとりあげるのは、現実世界の「浮橋」そのものではなく、比喩表現

として用いられていた「浮橋」である。「浮橋」という歌語に付されたイメージが、「夢

の浮橋」にどのように影響を与えたのか、考察していく。

また、「夢の浮橋」をより正確に理解するため、「夢の浮橋」の基盤にある記紀

神話の「天の浮橋」の本質をとらえる。先行研究を熟読し、「天の浮橋」がどのようなも

のであるかを、本文から読み取っていく。そして、益田（1978）のいう「夢である天の浮

橋、夢という天の浮橋」（p.9）が何を意図しているのか、「夢」と「浮橋」との結びつ

きや、「夢」と「天の浮橋」の結びつきについて考える。

「天の浮橋」と「夢の浮橋」は類似した表現ではあるが、現在の研究において二語

の関連性は少なからず否定されている。この二つの言葉が同じ発想のもと生まれたのであ

れば、記紀神話から『源氏物語』、上代から中古への文学の流れをとらえる端緒となるの

ではないだろうか。

2.  分析結果と考察

「浮橋」という歌語の用法は、『後撰和歌集』の時代に確立された。和歌の中の「

橋」は『萬葉集』では男女の仲を結ぶものであったが、『古今和歌集』において「橋」を

用いて恋の「中絶え」を読む歌が出現し、そして『後撰和歌集』以後には不安定な男女の

仲を「橋」に喩える用法が確立した。『後撰集』の時代に「橋」が男女の不安定な仲をあ

らわすようになってから、「浮橋」という歌語は用いられるようになる。また、注目すべ

き点に、水面に浮かぶ「浮橋」は、通常の「橋」に用いられるような「架ける」「渡る」

といった表現は使われず、「踏む」ものとして扱われる点が特徴としてあげられる。『後

撰和歌集』以降の「浮橋」が詠み込まれたすべての和歌に「ふみ」が入っている。さら

に、「ふみ」と同じ音である手紙の「文」が和歌の主題となっており、すべて男女間の手

紙のやり取りに関する歌である。手紙の「文」と動作の「踏み」から、「浮橋」が想起さ

れるという発想が定着していたようである。「浮橋」は不安定な関係にある男女の、手紙

がやり取りされる状況において詠まれる歌語として用いられていたと考えられる。

源氏物語』の夢の浮橋巻においても、手紙が物語の中で重要な役割を果たしてい

る。僧都と薫の手紙を預かった小君は浮舟のもとへと向かうが、浮舟は、薫の手紙を読む
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ことすら拒み、返事を書くことはなかった。薫からの手紙に書かれた和歌「法の師とたづ

ぬる道をしるべにて思はぬ山にふみまどふかな」には、「ふみまどふ」という形で「ふ

み」が詠み込まれている。これまで見てきた「浮橋」という歌語の用法から、「浮橋」と

「ふみ」が不可分の関係にあったことがわかっている。夢の浮橋巻の中に「夢の浮橋」と

いう語は見当たらないが、「ふみ」が大きな主題となっているために「浮橋」という歌語

が連想されたのではないか。

「浮橋」という語が『源氏物語』の夢の浮橋巻の内容に適うことを述べたが、肝

心の「天の浮橋」は、どのように歌語である「浮橋」に収斂されたのか。『源氏物語』の

古注釈『紫明抄』はイザナギ・イザナミの国土創成神話を引き、「天の浮橋」が男女の恋

愛のはじまりの場であるという点に着眼した。しかし、「浮橋」があらわすものは恋愛の

はじまりではなく、破滅へ向かう段階にある男女になぞらえられるものである。「天の浮

橋」という言葉と「浮橋」という歌語のつながりを、「天の浮橋」の本質を探りつつ明ら

かにしたい。

「天の浮橋」は『古事記』『日本書紀』の両書に登場し、両書とも同様の場面に

あらわれる。「天の浮橋」に立つのはイザナギ・イザナミ、オシホミミ、ニニギの四柱の

天つ神であり、国土創成神話、国譲り神話、天孫降臨神話において天から地へ天降る際に

登場する。国譲り神話、天孫降臨神話に「天の浮橋」があらわれるのは、国土創成神話に

おいてイザナギ・イザナミが用いたということが前提にあり、イザナギ・イザナミの創っ

た国土を、その系統にあるオシホミミ、ニニギが受け継ぐということを意味している。「

天の浮橋」は、地へ接近するために空に現れた、特別な神々が用いた「浮橋」である。『

古事記伝』では、「天浮橋」は、ただ単純に神々の往来する通路と考えられていた。それ

を、倉野（1974）は、『記伝』が「昇降」するものであると述べていることにに対して、

「天上から地上へ降る場合のみのものである」（p.82）と、「天の浮橋」が降る際にしか

用いられない、一方通行的なものであることを見出した。

「天の浮橋」とは、特別な場合においてのみ天の側から地上へと働きかける、想像

上の「浮橋」である。「天の浮橋」は虚空に橋が浮く、またはそびえ立つ険しい山に隣接

すると観じた古代人の想像から発したものである。上代文学には、「天の浮橋」のように

天地の間に架かる「橋」がほかにもある。『播磨国風土記』の「八十橋」、『丹後国風土

記』の「天橋立」、『萬葉集』の「天橋」、これらの「橋」は「天の浮橋」のように天地

間に架かる「橋」であるが、どれも「天の浮橋」とは性質が異なる。これら「八十橋」「

天橋立」「天橋」は、文脈や描かれ方から、地から天へと昇るために用いられた「梯子」

のような形状のものではないかと考えられている。さらに、「天橋立」「八十橋」は往来

を目的としており、「天橋」の役割は、往来というよりも、地上から天に昇ることに焦点

が当てられている。天に昇るための「橋」の例は複数あるが、降るためだけに用いられる

「橋」は「天の浮橋」のみである。「天の浮橋」は、天の側から地にかかわろうとする特

別な「浮橋」であり、天から地へと降る際にのみ出現するものであった。『風土記』『萬

葉集』の天に昇るための「橋」は、人々の、天への憧れから想像されたものである。対し

て「天の浮橋」とは、『古事記』『日本書紀』が政治的意図をもって用いた神話的な表現

であった。

この特別な「天の浮橋」の一方通行性は、「夢の浮橋」としてどのように『源氏物

語』で作用しているのか。夢の浮橋巻では、薫から浮舟に宛てた手紙は、浮舟が拒絶した

ことによって片道の手紙となった。往来することが不可能なため、この巻の名前は、往路

にしかなり得ない「天の浮橋」にちなんで、「夢の浮橋」と付けられたのではないだろう
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か。夢の浮橋巻が「夢の浮橋」と題されたのは、浮舟が薫の「文」を拒むという状況が「

浮橋」に結びついたためと考えられる。浮舟からの一方的な拒絶によって薫と浮舟の接点

は途切れてしまい、物語は終焉を迎える。

また、『源氏物語』のつくった「夢の浮橋」という言葉は、歌語の「浮橋」であ

る以前に、「夢である天の浮橋」であった。「夢」が男女の逢瀬をあらわすものであると

いうのは共通認識であり、「夢の浮橋」の「夢」も男女の関係を示すものと考えられる

が、本来的な「夢」の役割は、「人間が神々と交わる回路」（西郷、p.22）であるという

神話的な観念であった。「夢」が神霊と交通するためのツールであるという論を受け、森

（1988）は「夢」が「うつつには出逢えぬ者と出逢うための手段」（p.139）であると説

く。「夢」は、現実世界と異なる世界を見るための目であり、異界とのつながりを持つも

のであった。「夢の浮橋」は、まさにその「夢」の観念を含み持たせたものであり、「

夢」と「天の浮橋」を組み合わせた「夢の浮橋」は、神話的な「夢」と神話世界の「天の

浮橋」に、「夢」という男女の逢瀬が途絶える「浮橋」と結びついて、断絶する恋愛関係

となり、夢浮橋巻の薫と浮舟を、重層的にあらわす適当な言葉となり得た。

3. 結論

『源氏物語』の最終巻名「夢の浮橋」には、記紀神話の「天の浮橋」のイメージが

受け継がれている。「天の浮橋」は、往来し得ないという特徴を持つことから、和歌にお

いて不安定な男女の仲をあらわす「橋」の系譜に組み込まれた。「浮橋」という歌語は、

現実世界の橋ではなく「天の浮橋」という神話世界のイメージを取り入れて、「夢」と結

びつき「夢の浮橋」となった。そして、「天の浮橋」の一方通行性という性質から、「夢

の浮橋」という語が『源氏物語』の薫と浮舟の関係に適い、途絶する男女の関係をあらわ

すものとして機能した。

『源氏物語』の後に成立した、『狭衣物語』『浜松中納言物語』『我身にたどる姫

君』にも「夢の浮橋」の用例が見られる。鷲山（1985）は、これらの物語に登場する「夢

の浮橋」が『源氏物語』のそれとは異質であることを指摘している。今回は『源氏物語』

の夢浮橋巻を中心に「浮橋」を辿ってきたため、『源氏物語』以降の物語における「夢の

浮橋」の検討は今後の課題としたい。
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A RELIGIÃO E O LIVRO DE TRAVESSEIRO  
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Universidade Federal do Paraná1

RESUMO

O objetivo geral deste trabalho é estudar a vida e a cultura do Japão através de obras 
literárias japonesas, especialmente do período Heian. Para este trabalho escolhemos O 
livro do Travesseiro (Makura no Sôshi), de Sei Shônagon. Pretende-se, por meio da análise 
desta obra, reunir informações dos diversos campos socioculturais, políticos e econômicos 
daquele período da história do Japão, onde houve grande desenvolvimento espiritual, 
religioso e artístico. Observaremos em específico a influência religiosa no desenvolver da 
cultura nipônica da época. Mais precisamente, a contribuição do budismo e do xintoísmo 
para a vida cotidiana dos japoneses e como eram as festividades relacionadas à essas 
doutrinas, de acordo com os comentários da dama da corte. Serão indicados, a priori, os 
conceitos e ideias relacionadas às religiões em questão, em âmbito geral, para melhor 
compreensão, e depois apontados os Matsuris mais frequentes que serão relacionados 
com passagens do livro de Shônagon. Analisaremos o texto a partir dessa perspectiva, nos 
baseando na visão de quem realmente os viveu, que é a melhor forma, a nosso ver, para 
a compreensão abrangente e prática de concepções tão penetradas na cultura nipônica. 
O Livro de Travesseiro é a base para a pesquisa aqui proposta. Outros livros e artigos 
relacionados aos conceitos religiosos serão consultados para aprofundar os diversos 
temas, propostos na obra de Sei Shônagon  que é a porta de entrada para esta investigação. 

Palavras-chave: Livro de Travesseiro. Literatura Clássica. Período Heian. Religiões. 
Matsuris. 

 ABSTRACT

The general objective of this work is to study the life and culture of Japan through Japanese 
literary works, especially the beginning of Heian, with one of the most famous texts: 
Makura no Sôshi, by Sei Shônagon.The aim of this endeavor is to gather information from 
the various socio-cultural, political and economic fields of that period of Japanese history, 
where there was great spiritual, religious and artistic development. One of the intentions 
of this venture is explain the religious influence in the development of the Japanese culture 

1  Cursando graduação em Letras Japonês na Universidade Federal do Paraná; e-mail para contato: vicky.toscani@gmail.com.  
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of the time. More precisely, the contribution of Buddhism and Shinto to the daily life of 
the Japanese and how the festivities use to be related to these doctrines, according to 
the court lady’s comments.First, the concepts and ideas will be correlated to the religions 
in question, for a better understanding, and later the more frequent Matsuris will be 
associated to passages of the book of Shônagon, for analysis of the text and observation 
of the operation of them from the vision of who really lived them, that is the best way for 
the comprehensive and practical understanding of conceptions so penetrated in culture.
The Pillow Book is the basis for all research. Other books and articles allied to the concepts 
will be consulted to deepen the various themes, although the work of Sei Shônagon is the 
gateway to the investigation and in it, there is much latent content.

Keywords: Pillow book. Classical Literature. Heian. Religions. Matsuri. 

1. INTRODUÇÃO

Para tentarmos entender a sociedade humana é necessário compreender dois 
conceitos extremamente ligados à formação moral e ética desta. O primeiro é a Religião, cujo 
significado geralmente é definido como: a crença em um poder superior, sobrenatural, do qual a 
existência humana depende. O segundo é a Superstição, sua definição gira em torno de: credo sem 
base na razão, que leva a criar falsas obrigações, a temer coisas inócuas e a depositar confiança em 
coisas ilógicas. 

São princípios de grande relevância para a antropologia, sociologia e para a História, pois, 
além de simples conceitos, representam a necessidade do ser humano por explicações lógicas. Isso 
deveria significar uma evolução intelectual, mas foi motivo para muitas guerras e jogos de poder em 
todo o mundo. 

No Japão de 794, a superstição foi um dos principais motivos da mudança da capital imperial 
de Nagaoka para Heian kyô, e nos séculos seguintes a religião influenciou profundamente a vida 
social e política dos japoneses. As principais religiões, desse período histórico, foram o Budismo, 
o Xintoísmo, o Taoísmo e o Confucionismo, sendo que os dois primeiros eram mais eminentes que 
os demais e por isso serão mais aprofundados neste trabalho.

Tanto o Budismo, quanto o Taoísmo e o Confucionismo foram importados da China através 
dose emissários, que foram enviados com a finalidade de imersão cultural. As ideias de Confúcio foram 
muito importantes na educação e nas relações familiares relevando a importância dos ancestrais, 
mas se tornaram obsoletas na época de Sei Shônagon. O Taoísmo foi praticamente incorporado ao 
Budismo, e seus princípios de iluminação e transgressão da natureza, mudaram profundamente a 
concepção de mundo para os japoneses, principalmente nos séculos IX e X quando havia grande 
devoção à China e a tudo que de lá viera. 

O Xintoísmo nasceu no arquipélago nipônico e representa a ligação desse povo com a 
natureza, o respeito, a admiração e a devoção que tinham por ela, algo que também influenciou as 
produções literárias por muito tempo no Japão.

Apesar de alguns princípios dessas religiões divergirem em alguns pontos, elas se fundiram 
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de forma muito complexa, que segundo Ivan Morris (2013): “o que é mais impressionante é o modo 
em que as religiões se emaranharam tão profundamente”. 2

No início do período  Heian, essa união era ainda mais forte, pois a cultura importada 
da China não era mais atualizada pelos emissários, que já não eram enviados, e uma intenção 
nacionalista transformou os princípios religiosos exaltando a fundição Xínto-budista junto com 
seus Matsuris e Nenchuu Gyôri.

Matsuri é o nome dado às festas religiosas, havendo uma distinção dos eventos do cotidiano 
(hare) e os especiais (ke). Nenchuu Gyôri são as festas do calendário anual, como o ano-novo. 
Ambos estão intimamente ligados ao ciclo vital e estacional, ao tempo e a transformação. Tem como 
objetivo “afirmar a coesão da comunidade, então centrada em atividades relacionadas à agricultura 
e na veneração dos kami do Xintoísmo”(FREDERIC, 2008) 

Estudaremos nesse trabalho tanto essas cerimônias quanto a própria religião, pois aparecem 
constantemente no Makura no Sôshi, disfarçadamente ou visivelmente.

O Budismo nasceu na Índia e chegou ao Japão aproximadamente no século VII. Existem 
muitas seitas diversas, mas tem pontos gerais essenciais da doutrina. É uma religião que não envolve 
uma ideia própria de deus, pois seus objetivos principais são a eliminação do desejo, da aversão e da 
desilusão, e para alcança-los o desligamento das coisas terrenas, a reflexão, a meditação e pôr fim a 
iluminação são necessárias, ao contrário do misticismo. Naquela época era um símbolo da arte, da 
estética, da pompa e do poder, além da função política. O templo representava uma possibilidade 
de distração e socialização.  O seguinte excerto retirado de “o monge que se encarrega do sermão” 
é a prova disso:

O monge que se encarrega do sermão, que este seja bonito. [...] Se o monge é feio, viramos os olhos 
e esquecemos o teor da sua fala [...] (Os Secretários Particulares) Quando encontram conhecidos no 
templo, festejam e tomam assento juntos, conversam, concordam, falam coisas divertidas e riem 
abrindo os leques frente à boca. (SEI SHÔNAGON, 2013, p.92)

Para as mulheres da corte especialmente, representava uma fuga da ociosidade do período, 
como diz Shônagon: “um local tão diferente do habitual”. Também é entre as idas e vindas aos 
santuários que presenciou muitos momentos que mais tarde adicionaria ao Livro de Travesseiro.

Apesar desse simbolismo a religião de Buda representou mudanças importantes na sociedade 
japonesa, tornou a morte algo menos terrível, além de aplacar a crueldade humana e abrandar as 
penas judiciais.

O Xintoísmo surgiu no Japão na Era Jômon (3000 a.C. – 250 a.C.) e ganhou força na Era 
Yayoi (250 a.C. – 300 d.C.). Basicamente é a união de um animismo primitivo e da adoração aos 
ancestrais, além de uma veneração à natureza e aos espíritos naturais. A base de sua doutrina, se é 
que é possível atribuir tal conceito a essa religião, consiste na crença de que o mundo está repleto 
de energias sagradas, os Kami. Além de garantir o poder dos imperadores por ligar diretamente sua 
linhagem à dos deuses venerados, essa religião influenciou muitos outros pontos da vida social e 
política, pois lida com os conceitos de pureza e impureza, criando uma complexa moral.

2  Tradução feita pela autora: “What most impressive is the way in which various religions have become so inextricably”.  
MORRIS, Ivan. The World of the Shining Prince. 1. Ed. Nova York: Editora Vintage, 2013. 
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Outra peculiaridade é a existência das direções de sorte ou azar, não poder seguir em alguma 
direção por conta da movimentação dos deuses poderia causar problemas ou apenas desculpas 
para fugir de obrigações. Para Shônagon propiciava, em certas ocasiões, sensações agradáveis:

Após desviar o percurso para evitar a má sorte da noite anterior ao primeiro dia da primavera, retornar 
tarde da noite com muito esforço, batendo sem parar o queixo por conta do frio é muito agradável. (SEI 
SHÔNAGON, 2013, p.474)

O ideário do Xintoísmo é o motivo para a realização dos festivais, pois foi a partir da intenção 
de conexão e reverência à natureza que começaram na Era Jômon. Os objetivos dos Matsuris 
naquela época incluíam: ter uma boa colheita, purificação, um ano auspicioso, inspiração artística e 
fertilidade. Conceitos esses, em sua maioria, provenientes da religião de cunho xamânico. Ou seja, a 
alma, a essência dos festivais estava no Xintoísmo. Por outro lado, a partir do século VII, o Budismo 
se encarregou da estética deles. Como religião oficial da nobreza, acrescentou pompa e glamour às 
representações sociais de conexão com as energias sagradas da natureza. Incluiu também estátuas 
e pinturas mais exuberantes das divindades, que em Heian eram uma mistura de Kamis e Budas.

Há 13 principais Matsuris, ou festas típicas regionais, que aconteciam em Heian, e alguns 
deles foram muito comentados por Sei Shônagon. São exemplos: Mochigayu, que acontecia em 
15 de Janeiro e tinha como características: um prato especial, o azukigayu, que era oferecido ao 
Imperador por um oficial graduado. Davam-se tapas nas mulheres jovens com os espetos de madeira 
que foram usados para cozinhar o tal prato para que tivessem filhos homens saudáveis. Segundo Sei 
Shônagon (2013): “Servida a refeição comemorativa do ano, de porte dos gravetos chamuscados do 
cozimento do azukigayu, eminentes damas espreitam as jovens da casa que, por sua vez, cuidam o 
tempo todo de sua retaguarda para não serem atingidas”. 

Kamo Matsuri que acontecia no Segundo dia do Pássaro3 e tinha como Características: 
Templos, carruagens e palácios e até roupas decoradas com flores de glicínia, depois acontecia 
uma procissão a caminho do santuário de Kamo. Eram recitadas sutras e mantras na presença da 
família imperial. Para ouvi-los acontecia um desfile de carruagens que tentavam uma vaga próxima 
à declamação. 

 Não há como expressar a beleza do Festival Extraordinário de Kamo sob o céu nublado e o ar frio, com 
uma neve esparsa a cair sobre os adornos de flores dos mensageiros do Imperador [...] Haveria algo 
comparável a um Cortejo Imperial? Diante da sublimidade, magnitude e excelência que sentimos ao 
contemplar o Imperador em seu palanque, nem parece que estamos habituadas a servi-lo diariamente. 
(SEI SHÔNAGON, 2013, p. 368-369)

On Butsumyou que acontecia entre os dias 19 e 21 de dezembro quando era levado ao 
Palácio Residencial do Imperador biombos que mostravam o horror do Inferno, como lembrança da 
necessidade de penitência. Tanto na Corte quanto nas demais residências eram declamadas orações 
budistas durante três noites para expulsar os demônios e pecados do ano. 

No dia seguinte às recitações de Buda, trouxeram um venerável biombo de pintura de infernos para 
que Sua Consorte Imperial se dignasse a apreciação. Parecia infindável o mal-estar que eu sentia. 
Embora me instigasse: ‘Vede isto! Vede!’, não me dignei a voltar meu olhar. (SEI SHÔNAGON, 2013, 
p.163)

3  De acordo com o calendário chinês.
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2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Sobreviver ao tempo e as mudanças de costumes é uma tarefa árdua. Guerras, epidemias 
e disputas políticas mudam o modo de pensar e de viver das pessoas, mesmo que por trás disso 
mantenham-se vigentes as mesmas religiões. O Budismo e o Xintoísmo continuam fortes no 
arquipélago nipônico até hoje, nem mesmo o cristianismo foi capaz de superá-los, mas os Matsuris 
mudaram. Com as alterações administrativas e econômicas, muitos festivais perderam seus 
propósitos ou métodos e acabaram esquecidos na História.

Todavia, alguns conseguiram lidar com essa transição. Modificando um pouco sua base, 
deixando-a de forma representativa, memorial ou absorvendo a nova ordem socioeconômica eles 
chegaram até os dias atuais. No Japão, ainda mantém-se muito da tradição e mística dos Matsuris, 
embora  tenha-se perdido um pouco dessa essência e passou a ser algo mais comercial ou festivo, 
como simples animação para encontros dos nikkei, em países com grande migração japonesa, como 
é o caso do Brasil.  

Das treze festividades estudadas previamente, cinco delas ainda acontecem. São elas: 
Wakana no sekku ou Nanakusa no sekku, Tôka no sechi, Kamo Matsuri (atualmente dividido no Aoi 
Matsuri e no Gion Matsuri), Iris Matsuri e Urabone.

É a partir desses sobreviventes e dos relatos de como ocorriam no passado que podemos ver 
uma evolução social, política e antropológica de um momento tão importante na história do Japão, 
que é o que se pretende nesse artigo. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante da convergência entre xintoísmo e budismo, além da influência de outras religiões, os 
Matsuris tendem para uma dessas duas doutrinas.

Aouma no Sechie, Wakana no sekku ou Nanakusa no sekku, Nenohi no en, Mochigayu, Iris 
Matsuri, Shinko, Gencho e Gosechi no Mai são mais característicos do Xintoísmo. Pode se dizer que 
esses oito festivais estão mais ligados com o simbolismo natural, com seus objetivos variando entre 
purificação, harmonia e veneração aos Kami.

Já o Rekku, Urabone, On Butsumyou e Tôka no Sechi tendem ao Budismo por motivos 
diferentes. O primeiro pela característica governamental, administrativa, que essa religião tinha 
nessa época; o segundo por estar relacionado à morte; o terceiro pela ideia de penitência post 
mortem, que sequer existia no Xintoísmo; e o quarto pela preservação artística e ao mesmo tempo 
burocrática promovida pelos monges.

Diferente dos demais, o Kamo Matsuri é uma bela representação da mais pura união Xínto-
budista. Apesar da pompa e das recitações e orações budistas, esse festival ocorre em um santuário 
xintoísta e a decoração é com flores para trazer sorte e purificar as pessoas e os lugares.

Esse legado do Festival Kamo permanece ainda hoje no Japão. Das cinco festividades de 
Heian que sobreviveram, duas são de ordem mais xamânica, duas pertencem à religião de Buda e a 
quinta é o próprio festival de Kamo.
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Todas são, anualmente, relembradas e celebradas pelos japoneses, que assim como na 
época de Sei Shônagon, valorizam a ligação com as forças naturais, o legado familiar e a mistificação 
da burocracia. 

Em Heian, as coisas passavam diferentemente, os sentimentos eram expressos de forma 
mais complexa, intensa e esteticamente impecável, o tempo sequer era contado e a administração 
do país era vista como algo tedioso mas que valia algum status. Conquanto, a religião tinha a mesma 
força unificadora e os Matsuris representavam alegria, socialização e sua preparação era muito 
importante, assim como o são hoje.

Essa percepção que vemos agora deve-se muito aos registros que temos da época, como o 
próprio Livro do Travesseiro, que deixou pareceres subjetivos à que a análise deve muito:

Não há como expressar a beleza do Festival Extraordinário de Kamo sob o céu nublado e o ar frio, 
com uma neve esparsa a cair sobre os adornos de flores dos mensageiros do Imperador [...] Haveria 
algo comparável a um Cortejo Imperial? Diante da sublimidade, magnitude e excelência que sentimos 
ao contemplar o Imperador em seu palanquim, nem parece que estamos habituadas a servi-lo 
diariamente. (SEI SHÔNAGON, 2013)

E também detalhes cerimoniais que podem explicar muita coisa para quem estuda e tem 
interesse no desenvolver religioso e social do Japão:

Por ocasião do Festival Gosechi no Palácio Imperial, ao enviar as doze damas que acompanhariam as 
dançarinas, não sei o que Sua Consorte Imperial pensava, mas enviou somente dez, e todas de sua 
própria Ala, quando não era bem visto fazer assim. [...] No dia do Dragão, ao anoitecer, as damas foram 
vestidas de jaquetas chinesas formais e as meninas em vestes infantis de gala com padrões impressos 
em verde. [...] A aparência das que usavam tais vestes sobre as jaquetas formais era de fato ímpar. (SEI 
SHÔNAGON, 2013)

Pode se dizer por estudos históricos, que a sociedade japonesa tem como valores e 
características a veneração aos antepassados, o método e uma simbologia muito rica, cuja maior 
expressão é o Matsuri. Shônagon mostra isso ao comentar diretamente sobre oito dos festivais 
citados, julgando-os esteticamente, religiosamente e comentando suas idealizações como membro 
da corte imperial do século X.

 Um dos propósitos da autora era a conceitualização das coisas que se deve fazer em nome 
do belo, e rejeitava assiduamente aquilo que se contrapunha a tal intento, e isso inclui os festivais 
e demais manifestações artísticas e comportamentais que eles abrigavam, deixando portando uma 
janela aberta para o estudo de tais elementos na Era Heian. 
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