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Resumo 

 

Esta pesquisa analisa o papel da nipobrasileira a partir da perspectiva de 

artista do corpo, tendo como contexto a cena artística paulistana: uma 

realidade brasileira de imigração e diáspora, num viés praticoteórico. 

Partimos de processos de contaminação entre ocidente e oriente, 

representados aqui por Brasil e Japão, respectivamente, e a partir de 

experiências singulares que resultam dessa relação, trazendo o relato de 

seis artistas mulheres nikkeis. Levamos em consideração a mestiçagem 

(PINHEIRO, 2013; LAPLANTINE & NOUSS, 2016; GRUZINSKI, 2001) 

decorrente desse encontro utilizando, inclusive, termos da cultura 

japonesa, Ma (間) e Dō (道), devidamente deslocados em seus sentidos e 

ressignificados no contexto mencionado. A Teoria Corpomídia de Greiner 

e Katz (2001) é importante para a compreensão de co-relação e co-

evolução inestanque e mútua de corpo e ambiente. Os estudos de 

Hashiguti (2008) e Takeuchi (2016), que tratam especificamente do corpo 

nipobrasileiro, também compõem as referências teóricas deste estudo. 

 

Palavras-chaves: Artista do Corpo Nipobrasileiro (nikkei); Mestiçagem; 

Ma; Dō  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract  

 

This research analysis the roll of the Brazilian Japanese descendant from 

the perspective of an artist of the body, with the scenic arts of the city of 

São Paulo as context: a Brazilian reality of immigration and diaspora, in a 

practicaltheoretical bias. Our start points are the processes of contamina-

tion between West and East, represented here by Brazil and Japan, 

respectively, and the singular experiences that result from this relation, 

which are represented by the conversation with six Brazilian nikkei artists. 

We are considering the Miscegenation (mestiçagem) (PINHEIRO, 2013; 

LAPLANTINE & NOUSS, 2016; GRUZINSKI, 2001) that occurs from this 

rendez-vous, using terms from the Japanese culture, inclusive, Ma (間) 

and Dō (道), properly displaced from its meaning and resignified in the 

context that we mentioned before. The Corpomídia Theory from Greiner 

and Katz (2001) is important for the comprehension of the co-relation and 

co-evolution of body and environment which is mutual and non-stagnant. 

The studies of Hashiguti (2008) and Takeuchi (2016) that reflect specifi-

cally the Japanese descendant body also compose the theorical refer-

ences of this study. 

 

Key words: Brazilian-Japanese descendant Artist of the Body; 

Miscegenation; Ma; Dō 
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Sobre a transliteração 

 

Método Hepburn 

Pontuo alguns esclarecimentos em relação à transliteração de 

vocábulos da língua japonesa para letras romanizadas. Utilizamos o 

método Hepburn, atualmente talvez o mais disseminado para transliterar 

vocábulos do japonês para idiomas que usam caracteres romanos, como 

é o caso do português. 

O sistema Hepburn (hēbonshiki) foi projetado por James Curtis 

Hepburn (1815-1911), um missionário americano da Filadélfia, que 

chegou ao Japão em 1859 e compilou o primeiro dicionário moderno 

japonês-inglês, cerca de uma década depois1. 

Assim, enumero algumas especificidades em relação à escrita e à 

leitura de termos transliterados2: 

1) Adota-se um traço para indicar o prolongamento sonoro de 

vogais, como em ā (aa), ū (uu), ē (ee) e ō (oo); 

2) S é sempre grafado sozinho e tem som sibilante (ss | ç); 

3) Sh tem som de x | ch; 

4) Ch tem som de tch (como em “tchau”); 

5) Tsu é um fonema bastante específico e constitui uma única 

sílaba (não separa em “ti-su”); 

6) H é sempre aspirado – e não mudo, como no português (por 

exemplo, hai lê-se “rai”); 

7) Ya, yu e yo são lidos como “ia”, “iu” e “io”. Não há equivalentes 

para “ie” ou “ii”; 

8) R é sempre uma consoante vibrante alveolar, como em “caro”, 

mesmo no início da palavra; 

9) Wa é lido como “ua”; 

10) N é uma sílaba, diferentemente do português, em que essa 

consoante se conecta com a sílaba anterior (por exemplo “can-

                                                           
1
 Fonte: http://www.acbj.com.br/index.php/romaji/ Acessado em 13/05/2017 

2
 Utilizou-se os trabalhos de Michiko Okano (2007: 05), o livro “Curso de Língua Japonesa I”, do 

Centro de Estudos Japoneses da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (2001, 2ª 

edição) e observações minhas. 

http://www.acbj.com.br/index.php/romaji/


 
 

to”; em japonês, essa mesma palavra seria divida em três sílabas: 

“ca-n-to”); 

11) Coloca-se apóstrofe depois do n quando o som esperado é 

mudo e se siga a esta sílaba é uma vogal ou as sílabas ya, yu, yo 

e derivadas (por exemplo: ten’nyō lê-se “te-n-nhoo”);  

12) G não tem som de “j”, assim, ge e gi lêem-se “gue” e “gui”, 

respectivamente; 

13) Ji lê-se “dji”; 

14) Quando duas consoantes são grafadas juntas, elas representam 

uma pequena interrupção na pronúncia do termo, chamadas de 

sílabas glotizadas ou ejectivas (por exemplo nikkei). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

Glossário 

 

Burajirijin (ブラジル人) – Burajiru é como se pronuncia Brasil no 

idioma japonês. Jin é o sufixo que designa “pessoa” ou “nacionalidade”. 

Portanto, significa “pessoa brasileira”, de nacionalidade brasileira. 

  

Dekasegui (出稼ぎ) - Designa todos os estrangeiros que trabalham 

e moram no território japonês, descendentes de japoneses ou não. 

 

Dō (道) – Significa caminho. Também pode ser lido como michi 

(“miti”). No idioma japonês, cada ideograma pode ter mais de uma forma 

de leitura possível, porque se manteve a leitura chinesa ao acrescentarem 

a forma japonesa de dizer as palavras. No entanto, seu significado é 

sempre o mesmo. 

 

Gaijin (外人) – Pessoa de fora, estrangeiro. 

 

Geixa (芸者) – Mulheres que estudam e treinam desde crianças a 

cantar, dançar e/ou tocar instrumentos tradicionais japoneses. Vestem-se 

e maquiam-se de maneira também tradicional. Não são prostitutas, como 

muitos acreditam, mas mulheres extremamente cultas e politizadas, que 

seguem rigorosos treinamentos técnicos para conseguirem manter viva 

esta tradição. 

 

Hāfu (ハーフ) – Termo oriundo do inglês half, que significa 

“metade” ou “meio”. 

 

Hiragana (ひらがな) – Um dos alfabetos do idioma japonês e que, 

geralmente, é ensinado primeiro. Trata-se de um alfabeto silábico, ou 

seja, cada letra tem o som de uma sílaba – diferentemente do português, 

em que é necessário juntar duas letras para obter uma sílaba. (Exemplo: 

B+A=BA. Em japonês, BA é apenas ば). A origem dos hiragana está 

pautada nos kanji. 



 
 

 

Hashi (はし) – Par de palitos utilizados como talher, tanto para 

servir quanto para comer. 

 

Issei (一世) – Primeira geração, os próprios imigrantes. 

 

Kanji (漢字) – Um dos alfabetos do idioma japonês, proveniente da 

China. É chamado de “ideograma” porque é um símbolo que traduz uma 

ideia ou conceito. Por causa disso, os kanji, no idioma japonês, possuem 

duas ou mais formas de leitura (a leitura chinesa, importada com a escrita, 

e a forma como os japoneses já pronunciavam as palavras designadas 

pelos mesmos). Os kanji mais simples são chamados de “pictogramas” 

porque se originaram dos desenhos que representam. (Exemplo: ki ou 

moku (木) significa árvore. Juntando duas árvores (林), temos um bosque 

e juntando três (森), uma floresta. Esses dois últimos são ideogramas 

porque trazem um conceito, uma ideia a partir do pictograma original.  

 

Kasato Maru (笠戸丸) – Primeiro navio a atracar no porto de Santos 

em 1908. Maru (丸) é geralmente colocado como um sufixo em nomes de 

navios. 

 

Katakana (カタカナ) – Um dos alfabetos do idioma japonês que, 

geralmente, é ensinado logo após o hiragana. É utilizado para grafar 

palavras de origem estrangeira, adaptadas aos sons possíveis no idioma 

japonês. (Exemplo: em japonês, não existe o som de consoantes mudas, 

nem do “L”. McDonald’s é pronunciado makudonarudo, マクドナルド). A 

origem dos katakana está pautada nos kanji. 

 

Kokoro (心) – Mente e coração. 

 

Koroniago (コロニア語) - Go é o sufixo que designa “língua” ou 

“idioma”. Koronia vem do português “colônia”. É a mistura entre o idioma 



 
 

japonês e seus os fonemas possíveis com palavras e sons próprios do 

português que não tinham equivalentes em japonês. 

 

Ma (間) – Termo que faz parte do modus operandi próprio da 

cultura japonesa. É uma forma de perceber o mundo e que não é 

facilmente explicável para aqueles que não possuem esse entendimento. 

Ma é literalmente “o sol entre a portinhola”, aquilo que é possível ver pela 

fresta e serve para designar um vão, um vazio (vazio para os japoneses é 

diferente do vazio ocidental – no primeiro caso, é prenhe de 

possibilidades, é a partir do vazio que tudo pode vir a ser; no segundo 

caso, tem a ver com nada, com impossibilidade). É usado tanto no dia a 

dia em expressões idiomáticas como Ma ga warui ou Manuke, quanto em 

produções artísticas – as “deixas” em boa parte das artes tradicionais 

japonesas geralmente seguem o Ma, como se fosse um feeling, o timing 

certo e não uma contagem definida ou falada em voz alta por alguém. 

 

Mochi (もち) – Bolinho de arroz cozido e amassado em pilão e 

moldado em pequenas bolinhas. Pode ser consumido puro ou com 

acompanhamentos. Hoje, é possível encontrar panelas elétricas que 

preparam o mochi. 

 

Mochigome (もち米) – Variedade de arroz japonês utilizado para 

fazer mochi ou osekihan. Gome é uma supressão da palavra kome, 

palavra que designa “arroz cru”. 

 

Nihon (日本) – Japão no idioma japonês. 

 

Nihongo (日本語) – Go é os sufixo que designa “língua” ou 

“idioma”. Portanto, significa “língua japonesa” ou “idioma japonês”. 

 

Nihongo Gakkō (日本語学校) – Gakkō significa escola. Portanto, 

significa “escola de língua japonesa”. 

 



 
 

Nihonjin (日本人) – Jin é o sufixo que designa “pessoa” ou 

“nacionalidade”. Portanto, significa “pessoa japonesa”, de nacionalidade 

japonesa. 

 

Nikkei (日系) – Descendente de japonês, nascido fora do Japão, ou 

seja, o nipodescendente – que pode ser brasileiro, americano, paraguaio, 

entre outros. Designa, portanto, os descendentes nascidos fora do 

território japonês, bem como os japoneses que vivem regularmente em 

outras localidades. 

 

Nisei (二世) – Segunda geração, filhos de imigrantes. 

 

Origami (折り紙) – Arte das dobraduras de papel. 

 

Osekihan (お赤飯) – Mistura de mochigome, variedade de arroz 

japonês com azuki, variedade de feijão também japonês. São feitos 

bolinhos com a mistura dos dois e pode-se comer frio ou quente. 

 

Sansei (三世) – Terceira geração, netos de imigrantes. 

 

Shakuhachi (尺八) – Flauta feita de bambu. Pode ser inteiriça ou 

com um encaixe no meio. Tem quatro furos na parte de cima e um furo 

na parte de trás. A embocadura é bem diferente das flautas doce e 

transversal. 

 

Shamoji (しゃもじ) – Espécie de espátula, usada para servir arroz. É 

feita de materiais que não riscam teflon (como bambu, plástico ou 

madeira), que geralmente revestem o interior das panelas elétricas onde é 

cozido o arroz tipo oriental.  

 

Shinzō (心臓) – Órgão coração, responsável por bombear sangue 

pelo corpo. 

 



 
 

Shōyu (しょうゆ) – Molho de soja fermentada.  

 

Take (竹) – Bambu. 

 

Takenoko (竹の子) – Broto de bambu. 

 

Wabi Sabi (詫寂) – Termo oriundo do zen budismo e que não 

possui uma tradução exata. Trata-se de uma percepção de mundo, em 

que se valoriza a beleza da impermanência e a contemplação da 

passagem do tempo, visível, por exemplo, na ferrugem, na pátina, na 

rachadura, no puído. 

 

Yonsei (四世) – Quarta geração, bisnetos de imigrantes. 



1 
 

Estratégias de Leitura 

 

Começamos o século XX com a revolu-

ção socialista e a revolução intros-

pectiva, e estamos a iniciar o novo 

século com a revolução do corpo. A 

centralidade que então assumiram a 

classe e a psique é agora assumida pelo 

corpo, convertido, tal como a razão 

iluminista, em raiz de todas as opções. 

(Boaventura de Sousa Santos)1 

 

As partes que compõem este trabalho podem ser lidas de forma 

livre, sem uma ordem pré-estabelecida. As palavras em japonês, em 

inglês, em outros idiomas ou mesmo os neologismos (de outros autores e 

meus) estão em itálico. Algumas palavras em japonês se apresentam no 

próprio idioma, acompanhadas da escrita romanizada (segundo o sistema 

Hepburn2) e, por vezes, da pronúncia em português entre aspas.  

As denominações “nipodescendente”, “nipobrasileiro” e “nikkei*” 

não são sinônimos exatos, mas aderimos ao uso de “nikkei” para nos 

referirmos aos descendentes de japoneses nascidos no Brasil. A saber: 日

本 (Nihon*, lê-se “nirrom”) é como os japoneses nomeiam Japão; o sufixo

人 (jin, lê-se “din”) designa nacionalidade ou regionalidade – por exemplo, 

日本人 (nihonjin*) significa “nacionalidade japonesa” e ブラジル人 

(burajirujin*) refere-se à “nacionalidade brasileira” e assim por diante. O 

termo 日系 (nikkei) designa tanto os descendentes nascidos fora do 

território japonês – podendo ser americanos, brasileiros, paraguaios, entre 

outros – como os japoneses que vivem regularmente em outras 

localidades. Dessa forma, ブラジル日系人 (burajiru nikkei jin), se refere 

ao descendente de japoneses nascido no Brasil3. 

Embora o termo completo seja este, utilizamos, neste estudo, 

apenas a palavra nikkei para nos referirmos ao descendente de japoneses 
                                                           
1 SANTOS, 2010: 65. 
2 Ver “Sobre transliteração e Glossário” para maiores detalhes. 
3 Ver tabela 1. 
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nascido no Brasil. Assumimos ainda, a palavra nikkei como parte do 

vocabulário, colocando-a no plural (nikkeis), quando necessário4. 

 

 

Tabela 1 

Nihon = Japão – Nihonjin = nacionalidade japonesa 

Burajiru = Brasil – Burajirujin = nacionalidade brasileira 

 

Nikkeijin = descendentes de japoneses nascidos em outros países; 

                   japoneses que residem fora do território japonês 

 

Burajirunikkeijin = descendente de japoneses nascidos no Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Na realidade, no idioma japonês não existe uma grafia para o plural como no idioma 

português, em que geralmente só se coloca um “s” no final da palavra. 
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A caixa 

O origami* é bastante significativo para mim. Sempre fui fascinada 

pelas dobraduras, pela transformação de uma folha de papel em outra 

“coisa”. Fui responsável, uma vez, pela confecção do buquê de casamento 

de uma amiga. Respeitando a tradição do “algo azul” no traje da noiva, fiz 

um buquê de lírios feitos de papel em vários tons de azul, que é 

conservado até hoje, quase cinco anos depois da cerimônia.  

A dobradura em forma de caixa guarda os materiais que compõem 

esta investigação e permite agrupá-los de uma maneira organizada, mas 

sem que se determine uma ordem certa ou pré-determinada de leitura e 

apreciação. É importante salientar que propomos uma não-linearidade, 

tanto na leitura quanto no manuseio dos materiais. 

Para os japoneses a embalagem, o invólucro, é tão importante 

quanto o conteúdo que carrega, podendo ser, por vezes, até mais 

importante. 

 

[...] mesmo sem considerar emblemático o jogo conhecido 

das caixas japonesas, alojadas uma na outra até o vazio, 

podemos já ver uma verdadeira meditação semântica no 

menor pacote japonês. Geométrico, rigorosamente 

desenhado e no entanto assinado em algum lugar por 

uma dobra ou um laço assimétricos, pelo cuidado, pela 

própria técnica de sua confecção, a combinação  do 

papelão, da madeira, do papel, das fitas, ele já não é o 

acessório passageiro do objeto transportado, mas torna-se 

ele mesmo objeto; o invólucro, em si, é consagrado como 

coisa preciosa, embora gratuita; o pacote é um 

pensamento [...].5 

 

Neste estudo, a caixa assume não só o papel de armazenamento, 

mas é também importante como pensamento: simboliza a mestiçagem6 

(PINHEIRO, 2013; LAPLANTINE & NOUSS, 2016; GRUZINKI, 2001) em mim 

– os dobramentos e desdobramentos de aspectos da cultura japonesa aos 

quais tive contato e que fazem parte da minha formação tanto quanto os 

aspectos da cultura brasileira. 

                                                           
5 BARTHES, 2016: 60. 
6 Este conceito é tratado com maiores detalhes em “Mestiçagem”. 



4 
 

Os embates confrontados a partir e por meio do encontro desses 

aspectos são parte da motivação para investigar a presença de nikkeis na 

cena artística da e na cidade de São Paulo. 

 

Correlativamente, o que é negado são os desvios 

diferenciais, esses espaços intermédios infinitamente 

fluidos e flutuantes que traçam e revelam os conflitos e 

acolhem os encontros. A pertinência de epistemologia 

mestiça está em que ela nos permitiria finalmente tentar 

pensar o distinto que não está demasiado longe (o 

encontro com a Romênia para um habitante da Europa do 

Sul), o longe que não é demasiado distinto (os franceses 

para os habitantes do Quebec e estes para os franceses, os 

argentinos e as gentes do Sul do Brasil para os Europeus).7 

 

Neste sentido, tratamos tanto do longe que não é demasiado dis-

tinto como também do distinto que não está demasiado longe: Brasil e 

Japão, no primeiro caso, países opostamente localizados geografica-

mente, mas que se alinham enquanto fora do eixo centro-europeu, 

posicionados para além das linhas abissais (SANTOS, 2010) traçadas em 

torno desse centro; japoneses e os descendentes de japoneses brasileiros 

no segundo caso (distinto que não está demasiado longe), que possuem, 

entre outros fatores comuns, o fenótipo do leste asiático8. 

                                                           
7 LAPLANTINE & NOUSS, 2016: 90-91. 
8 Fenótipo, segundo o dicionário Houaiss, é o conjunto das características de um indiví-

duo, determinado por fatores hereditários e ambientais. Assim, ter um fenótipo oriental 

no Brasil implica em certas particularidades atribuídas a estes indivíduos que não são 

exatamente as mesmas [atribuídas] em outras localidades. Em outras palavras, ser japo-

nês no Japão e ser descendente de japoneses no Brasil, apesar de ambos terem a 

possibilidade de apresentar o mesmo fenótipo – características morfológicas como cor 

dos cabelos, formato dos olhos, tons de pele – as questões referentes a esses indiví-

duos são bastante singulares. Fenótipo asiático, ainda, pode ser bastante variado, 

tendo em vista que a Ásia é um dos continentes mais vastos e diversificados em termos 

étnicos. Vale relembrar que o foco desta investigação está voltado para as questões 

nipobrasileiras e que, portanto, fenótipo asiático estará ligado a este descendente, ou 

seja, de fenótipo do leste asiático, amarelo. Podemos, ainda, levar em consideração a 

questão de fenótipo estendido, segundo o entendimento do etólogo Richard Dawkins, 

que não limita o fenótipo às características biológicas do indivíduo, mas leva em 

consideração a interação com o ambiente: “Os fenótipos que se estendem para fora do 

corpo não têm que ser artefatos inanimados: eles mesmos podem ser feitos de tecidos 

vivos” (DAWKINS, apud NADAI, 2011: 72).  
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É necessário salientar a importância da contextualização e de se 

respeitar sempre as singularidades de cada sujeito. As questões 

explicitadas neste trabalho, no que concerne à relação Brasil-Japão, 

geralmente dizem respeito às minhas próprias inquietações. Neste estudo 

mesmo, expandimos e entendemos essas questões a partir do contexto 

de outras artistas nikkeis que atuam na cidade de São Paulo, mas nunca 

esquecendo a singularidade de cada caso. 

As relações que são estabelecidas entre indivíduo e ambiente são 

processuais e não podem ser pré-estabelecidas nem mesmo 

premeditadas. Elas acontecem exatamente a partir do encontro entre eles. 

Desta forma, não há linearidade nas relações, mas sim uma cadeia em 

rede, que vai se tecendo, destecendo e tecendo de novo, estabelecendo 

sempre outras relações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                                                                                                          

Acessível em:  

https://ladcor.files.wordpress.com/2013/06/dissertac3a7c3a3o-completa.pdf. 

Acesso em: julho de 2017. 

https://ladcor.files.wordpress.com/2013/06/dissertac3a7c3a3o-completa.pdf
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Os cadernos 

A ideia de fazer cadernos separados foi uma sugestão de colegas 

do Ladcor (Laboratório de Dramaturgia do Corpo), coordenado pela 

minha orientadora professora Helena Bastos. A princípio, seria apenas um 

volume que compilaria todas as partes, sem numerá-los por capítulos 

numa tentativa de não determinar uma ordem linear de leitura. No 

entanto, tal compilação acabava por direcionar a leitura na ordem dada. 

Por isso, resolvi acatar a sugestão e imprimir as partes em cadernos 

separados. 

Reiteramos que a ordem de leitura é não-linear e, por isso, 

optamos por não enumerar nem determinar qualquer ordem, podendo os 

cadernos serem lidos da maneira como quiser cada leitor(a). 

Pode ser que as informações contidas em um caderno também 

apareçam em outro e, por vezes, há citações que direcionam e apontam 

para isso. Fica a critério do(a) leitor(a) seguir as notas ou não, indo de um 

caderno a outro (ou não), mas considero que este movimento reforça a 

ideia de vaivém presentes tanto nos processos referentes à memória 

quanto nos referentes à mestiçagem, tais quais entendidos nesta 

investigação. 
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O traca traca 

Tive contato com este brinquedo na infância, mas relembrei dele 

em uma disciplina cursada durante o Mestrado intitulada “Memórias 

Inscritas no Corpo: Poéticas Cênicas de Citação e Transmissibilidade”, 

ministradas pelas professoras Sayonara Pereira e Andreia Nhur, no 

segundo semestre de 2015.  

Ao tratarmos, em aula, sobre as questões de transmissibilidade, 

citação, plágio e memória na Dança, a imagem de um gatilho que aciona, 

às vezes involuntariamente, uma série de desdobramentos enquanto 

disparador da memória – como estar passando em um lugar e sentir um 

cheiro que lhe traz à tona uma lembrança, um lugar, uma pessoa – foi 

muito intensa e presente. O trabalho final que desenvolvi para a  

disciplina foi em um formato que proporcionava o movimento do dito 

traca-traca, mas sem o som específico das madeiras se chocando. Utilizei 

papel e colagem para imprimir nas frentes e versos das folhas os 

conteúdos abordados durante os encontros presenciais. Além disso, é 

possível folhear o trabalho infinitamente, como um livro que não tem um 

começo e nem um fim certos. 

Um detalhe interessante é que as fitas que costuram as folhas ora 

cobrem ora revelam trechos dos textos e imagens coladas, a depender de 

como se manuseia o trabalho, uma referência ao próprio processo de 

rememoração – em que por vezes se lembra de um detalhe, se esquece 

de outro, e assim por diante. 

Neste trabalho, o traca traca se apresenta num tamanho que facilita 

o “gatilho disparador” e, além das informações na frente e no verso e da 

proposta de vaivém infinito, há materiais no interior de cada folha, 

transformadas em envelopes. 

Tem-se falado em alguns departamentos, principalmente aqueles 

que envolvem as Artes, da implicação da entrada de artistas na 

Universidade. Uma metodologia práticoteórica9 se faz cada vez mais 

necessária para abarcar as investigações que abordam estes fazeres 

                                                           
9 As palavras “prático” e “teórica” foram deliberadamente escritas juntas, para exprimir 

a noção de instâncias niveladas, sem hierarquias operando sobre elas. São justapostas. 



8 
 

artísticoacadêmicos10. O presente trabalho é fruto dessas reflexões. No 

contexto das artes cênicas (considerando, neste caso, Dança, Teatro e 

Performance) e na relação com a Academia, esta é uma realidade cada 

vez mais frequente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Idem à citação anterior, com as palavras “prático” e “teórico”. 
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O CD 

Traz as conversas entre a autora e as artistas nikkei entrevistadas na 

íntegra, já que o material não foi totalmente transcrito, mas transcriado 

na forma de traca-traca. Vale pontuar que foram entrevistadas artistas da 

cena mulheres11, atuantes na cidade de São Paulo, e que, de alguma 

forma, utilizaram ou utilizam suas relações, seus entendimentos e seu 

contato com “cultura japonesa” em seus trabalhos e criações artísticas. 

O termo cultura possui um entendimento amplo e vasto, e ao 

apontarmos “cultura japonesa” não estamos tentando simplificar a 

vastidão de possibilidades que ela carrega. As noções variam de acordo 

com cada pessoa, não existindo uma “cultura japonesa” geral e 

generalizada, mas fruto de uma relação entre cada indivíduo, cada uma 

das artistas entrevistadas com aspectos da cultura japonesa e também da 

brasileira. 

As “culturas”, dentro do entendimento proposto, têm a ver com os 

processos de identificação (ou não) e com as interações que cada pessoa 

tem com aspectos ou mesmo facetas dessas culturas – porque, mesmo 

dentro do território japonês ou brasileiro, os elementos culturais que 

compõem esses territórios são muito diversos e diversificados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Para maiores detalhes, ver “Elas amarelas: asiáticas e artistas”. 
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Corpo em suspensão 

A ideia de suspensão que propomos dialoga com a noção de 

“quase” proposta pela pesquisadora e professora Christine Greiner, que 

olha e foca os processos e não mais os lugares e coisas da cultura. 

“Caberia então pensá-las como sistemas sígnicos, constituídos a partir de 

seus próprios deslocamentos, não raramente avessos à linguagem, aos 

juízos e às significações.”12 

Aproximamo-nos, do termo Ma (間)13 *, que faz parte do modus 

operandi dos japoneses. É uma forma de perceber o mundo e, segundo a 

pesquisadora e professora Michiko Okano, está presente no cotidiano dos 

japoneses, muito embora não se consiga vê-lo nem prevê-lo. Ma é um 

vão, um gap, uma pausa, o momento certo. Ma pode ter referência tanto 

espacial quanto temporal. Ma, neste estudo, é onde e quando é possível 

ser nikkei – muitas vezes chamados e tratados como japoneses no Brasil e 

como brasileiros no Japão. Ma possibilita o trânsito entre esses “lugares”, 

permitindo e abarcando todas as contradições e ambivalências, bem 

como as confluências e convergências de “ser brasileiro” e de “ser 

japonês”. Focamos o processo desses estados, esses “estar sendo” que 

constantemente se atualizam. 

Neste sentido, entendemos que corpo está sempre em processo, 

sempre neste estado de “estar sendo”, tal qual nos propõe a Teoria 

Corpomídia (KATZ & GREINER, 2001), que trata da noção indissociável e 

inestanque de corpo e ambiente e que operam em co-mutação e co-

transformação. Em outras palavras, corpo altera o ambiente e o ambiente 

altera o corpo, numa noção que foge à ideia de corpo como receptáculo 

de informações que vão sendo armazenadas. Na proposta Corpomídia, 

corpo e ambiente atualizam constante e mutuamente as informações. 

Nosso foco está nas questões referentes aos nikkeis, 

especificamente na cidade de São Paulo e num contexto de artes da cena, 

entendidas como Dança, Teatro e Performance. Como se dão as relações 

entre esses indivíduos, sua descendência e suas criações artísticas? 

                                                           
12 GREINER, 2015: 198. 
13 Para maiores detalhes, ver “Ma (間)| espaçotempo que suspende”. 
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Assim, propomos olhar para as singularidades dos processos, 

reforçando a não-estereotipação e tendendo para um alargamento das 

perspectivas em relação às questões referentes a nikkeis artistas, atuantes 

da e na cidade de São Paulo com a especificidade de tratar a questão da 

representatividade da mulher asiática amarela, baseando-nos nos 

depoimentos de algumas artistas entrevistadas. 

Questões referentes à memória perpassam tanto os relatos quanto 

meus próprios depoimentos. Por vezes, as histórias parecem se repetir e 

muitos elementos são comuns, mas cada qual segue seu caminho, tem 

sua percepção e sua forma de atuar no mundo. 

Que caminhos foram percorridos até chegarmos onde chegamos e 

quais ainda os caminhos que vamos traçar? Por mais que nos planejemos, 

lidamos com imprevistos, com improvisos, com atalhos e desvios, com 

obstáculos, com retas, curvas, subidas e descidas. Caminho, em japonês, é 

Dō (道) e diz respeito não só ao percurso propriamente dito, mas 

também a tudo o que circunda e participa dessa trajetória. 

Valemo-nos de Dō, devidamente deslocado e ressignificado para 

tentar entender o processo de diáspora tanto geográfica quanto cognitiva 

(GRENIER, 2015) primeiro dos imigrantes japoneses, mas principalmente 

os desdobramentos dessas diásporas que culminam nos seus 

descendentes já nascidos no Brasil. 

Os processos de identificação variam de acordo com a trajetória de 

cada indivíduo, o que acaba por trazer um caráter singular para cada 

vivência e experiência. Valemo-nos desse entendimento e focamos 

justamente nos processos de identificação – em vez de olhar para 

questões de identidade, por exemplo. Identidade é um termo que pode 

carregar conotações cristalizadas e que, por isso, não dialoga com as 

noções e conceitos com os quais lidamos. 

Vale ressaltar, ainda, a questão da mestiçagem (PINHEIRO, 2010; 

LAPLANTINE & NOUSS, 2016; GRUZINKI, 2001) a partir de um olhar que 

valoriza as misturas étnicas e culturais, entendendo e abarcando tanto os 

encontros quanto os confrontos decorrentes desses processos e embates. 
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Todo o processo de investigação permeou o íntimo e pessoal, mas 

tudo foi sendo alargado e expandido para outras camadas. A imagem que 

melhor representaria tudo isso é a da espiral, da nebulosa, da galáxia. 

Circular e contínuo, quase cíclico, mas que não se fecha, continua em 

expansão, aumentando e aumentando cada vez mais. Est e é o resultado 

de apenas uma parte da investigação, já que ela, pelo menos para mim, 

vai continuar (expandindo e expandindo...). 
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Onde tudo começou? 

 

“- Você nasceu no Brasil ou no Japão? 

- No Brasil. 

- E os seus pais?  

- Também. Eles também são brasileiros. 

- Ah, mas então os seus avós nasceram 

no Japão... 

- Não, eles nasceram aqui no Brasil 

também. Meus bisavós é que eram 

japoneses. 

- Bom, mas não teve nenhuma ‘mis-

tura’, né? Porque você é tão japonesa...” 

 

Esse é um diálogo que acontece desde sempre e com bastante 

frequência. Sou chamada de japonesa, inevitavelmente, mesmo tendo 

nascido no Brasil e tido uma educação primordialmente brasileira. 

Acredito que isso é um fato recorrente à maioria dos descendentes de 

japoneses. No entanto, esse estranhamento me espanta, tendo em vista 

que a imigração japonesa ao Brasil se iniciou há mais de cem anos, em 

1908, com a chegada do navio Kasato Maru*1 no porto de Santos. Além 

disso, a maior população de japoneses (e seus descendentes) fora do 

Japão está no território brasileiro:  

 

Nem todos sabem, mas o Brasil não possui apenas a maior 

colônia de imigrantes e descendentes japoneses fora do 

Japão, como também o maior número de pesquisadores 

em estudos japoneses de toda a América Latina.2 

 

Este estudo é resultado de uma inquietação própria e pessoal. Tudo 

começa no questionamento “sou brasileira ou sou japonesa?”. Entretanto, 

não entendemos que os processos tenham um início definido. Sempre há 

um antes: para nós a ideia de “essência” ou de “cerne” não condiz com a 

forma processual com a qual estamos lidando. Essa noção de “origem” 

serve para nos situarmos em determinados tempo e espaço (2017, São 

                                                           
1 Nome do primeiro navio trazendo imigrantes japoneses a atracar no porto de Santos. 
2 GREINER & SOUZA (Orgs), 2011: 07. 
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Paulo, capital), não se trata necessariamente de impor um ponto de 

partida, mas de deixar claro a partir de onde e de quando se fala, uma 

marcação apenas situacional. Nosso entendimento pretende extravasar a 

linearidade e propor um vaivém3 que remete às noções de rizoma, de 

rede, de mapa – sem hierarquias, sempre em constante movimento e 

transformação. 

O que aparece aqui são as reflexões e modos de entender e 

perceber as questões com as quais fui me deparando ao longo do 

percurso. Tudo se expandiu. E creio que não parem de se expandir. É um 

movimento em espiral, em constante ampliação. É espiral. É nebulosa. É 

galáxia. 

Em se tratando da presença de nikkeis*4 na cena artística, o 

estranhamento – “ser brasileiro ou ser japonês” – permanece e, por vezes, 

pode até ser maior, uma vez que tal presença ainda cause, em alguns 

aspectos, correlação com certo “Japão” ou certa “arte japonesa”. Coloco 

aspas porque a ideia e o imaginário em torno desse lugar denominado 

“Japão” podem ser os mais variados. São construções que mesclam senso 

comum, estereótipos e clichês que foram sendo construídos ao longo do 

tempo em relação aos imigrantes japoneses e que ainda permanecem, no 

imaginário brasileiro e paulistano, no geral, como características dos 

descendentes de japoneses, que serão chamados apenas de nikkeis. Esses 

imaginários, ao mesmo tempo em que generalizam por meio da 

estereotipação, possuem um toque de singularidade, visto que cada 

pessoa pode ter um entendimento peculiar sobre “Japão”. 

 

Se eu quiser imaginar um povo fictício, posso dar-lhe um 

nome inventado, tratá-lo declarativamente como um 

objeto romanesco, fundar uma nova Garabagne, de modo 

a não comprometer nenhum país real em minha fantasia 

(mas então é essa mesma fantasia que comprometo nos 

                                                           
3 PINHEIRO, 2010; orelha do livro. 
4 Nikkei é a palavra que designa qualquer descendente de japoneses que nasceu fora 

do território japonês ou mesmo os nascidos nesse território que vivem fora do Japão. 

No caso dos descendentes brasileiros, o certo seria chamá-los de burajiru nikkei jin (ブ

ラジル日系人), mas como o foco desta investigação permeia questões em torno desta 

figura, assumimos apenas nikkei para nos referirmos a ela. 
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signos da literatura). Posso também, sem pretender nada 

representar, ou analisar realidade alguma (são estes os 

maiores gestos do discurso ocidental), levantar em alguma 

parte do mundo (naquele lugar) um certo número de 

traços (palavra gráfica e linguística), e com esses traços 

formar deliberadamente um sistema. É esse sistema que 

chamarei de: Japão.5 

 

São muitas camadas que permeiam esses entendimentos (de que 

“Japão” estamos falando?) e as relações de cada um com elas também 

variam. É sempre uma relação singular, particular. Cada pessoa se torna 

uma pequena galáxia de interações e afecções. 

O que podemos afirmar em relação a este sujeito, é que sua 

presença nunca está apartada de sua aparência, da sua descendência. O 

fenótipo oriental i, neste caso, do leste asiático (japonês), é uma 

característica bastante marcante e que chama a atenção do público. Será 

que, por ter tais características, os artistas nikkeis são influenciados nos 

seus fazeres artísticos de alguma forma? 

 

Em cada estação de trem por onde eu passei no Japão, eu 

via entrar nos vagões minha avó menina, meu avô rapaz. 

Eu via a minha tia adolescente.  Eu via meu pai com a 

minha idade, minha mãe grávida. Eu me via criança. Eu me 

via com quarenta anos. Eu me vi várias vezes nos trens e 

metrôs do Japão. Eu vi toda a minha família nos trens e 

metrôs do Japão. Era como se um espelho me revelasse a 

minha família. Era como se a minha memória e o meu 

futuro tivessem resolvido brincar comigo. Eu me vi várias 

vezes no Japão, mas eu não sou japonesa.6 

 

Consideramos especificamente a cidade de São Paulo como 

contexto para situar a investigação, já que nesta cidade tanto a presença 

de nikkeis quanto a cena artística são casos à parte da realidade brasileira. 

                                                           
5 BARTHES, 2016: 07. 
6 Trecho da peça teatral “Descaminhos”, concebida de forma colaborativa pelo Núcleo 

Teatral Tuiuiú a partir de depoimentos de descendentes de japoneses sobre suas 

experiências no Brasil e no Japão. O Núcleo Teatral Tuiuiú surgiu em 2013 com a 

intenção de investigar as questões e problemáticas relativas aos nikkeis. É composto 

por Samir Signeu como diretor-orientador, Henrique Kimura, Isis Akagi e Gustavo Saito 

como atores atuantes. 
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Explico: a capital paulista tem destaque no que se refere ao número de 

japoneses e seus descendentes, ultrapassando o percentual da média 

nacional7. É também expoente no que concerne à quantidade de 

apresentações artísticas e possibilidades de acesso a tais produções, por 

concentrar grande número de grupos, de artistas e de espaços que (por 

ora) permitem essa realidade. 

As questões abordadas nesta investigação estão intimamente 

ligadas a inquietações que me circundam há muito tempo. Nasci, cresci e 

fui criada na cidade de São Paulo. E sempre fui chamada de “japonesa” 

pelas pessoas ao meu redor, apenas por ter o fenótipo e a fisionomia 

oriundos de minha ascendência. Nunca foi exatamente um problema, mas 

havia um incômodo nessa situação que nem eu mesma conseguia 

entender nem delinear. Afinal, eu não nasci no Japão e, portanto, não 

posso ser japonesa. E não me sinto “japonesa”. Mas, de fato, ao olhar para 

mim mesma e para os “outros”, eu posso ser considerada “a japonesa”, 

salvo em locais e ocasiões em que há outros descendentes de japoneses. 

Morei durante um ano no Japão com minha família, dos cinco aos 

seis anos de idade. Convivi bem de perto com crianças japonesas e lá, 

contudo, eu não era “japonesa”; eu era gaijin*, ou seja, estrangeira. 

Brasileira. E, neste contexto, não só havia esse reconhecimento dos/pelos 

outros, mas eu mesma me sentia brasileira em comparação às outras 

crianças apesar de, novamente, não entender a situação em sua 

complexidade e, por isso, não conseguir exprimir o que eu sentia. 

                                                           
7 Em 2000, o percentual da população nikkei em relação à população brasileira era de 

0,8%; o percentual em São Paulo, no entanto, era de 1,9%. Dados retirados em 

18/05/2016 do site: http://www.japao100.com.br/arquivo/nipo-brasileiros-estao-mais-

presentes/ 
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(Foto: acervo familiar) 

 

“Sou japonês ou sou brasileiro?” 

Essa é uma questão que perpassa pela vida de muitos 

descendentes de japoneses na cidade de São Paulo. A intenção não é 

encontrar uma solução e nem uma resposta para ela, mas, apontar um 

caminho para discuti-la partindo de um olhar de artista do corpo que é 

também nikkei e que está inserida no contexto mencionado. Artistas da 

cena, inseridas no mesmo contexto e com as mesmas características já 

abordaram, de alguma forma, essas questões em seus trabalhos e caberá 

aqui ouvir também suas vozes, ressoando um coro multidão8, tendo em 

vista sempre o viés práticoteórico desta proposta.  

 

                                                           
8 “O povo é uno. A multidão, em contrapartida, é múltipla. A multidão é composta de 

inúmeras diferenças internas que nunca poderão ser reduzidas a uma unidade ou 

identidade única – diferentes culturas, raças, étnicas, gêneros e orientações sexuais; 

diferentes formas de trabalho; diferentes maneiras de viver; diferentes visões de 

mundo; e diferentes desejos. A multidão é uma multiplicidade de todas essas 

diferenças singulares.” (Hardt & Negri; 2005: 12). 
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Como descendente de japoneses, nascida no Brasil, a 

questão da descendência foi um tema sempre presente. 

Nos dizeres a mim e sobre mim, nas relações 

interpessoais, nos (des) encontros, nas identificações, 

vários foram e são os momentos em que a descendência é 

lembrada, pontuada, como se pudesse explicar ou 

determinar os sentidos. O que não ficava explicado para 

mim mesma, por muito tempo, era o fato de não me sentir 

japonesa, apesar de assim nomeada, nem mesmo de me 

lembrar ser descendente de japoneses, a não ser que 

lembrada, mas de enfim, na presença de outros brasileiros, 

ser sempre, e indubitavelmente, “japonesa”. As perguntas 

que passaram a inquietar, então, foram: o que, apesar da 

brasilidade sentida, me faz japonesa? Será que sou mais 

japonesa do que penso ser?9
 

 

Por se tratar de um encontro de “culturas”, em certa medida, da 

brasileira e da japonesa, é impossível passar por esse questionamento no 

caso especificado sem mencionar questões como: processos de 

identificação, estereótipo e imaginário. Nesta perspectiva, interessam-nos 

as teorias e os conceitos que abordam um alargamento das premissas em 

relação a estes sujeitos (nikkeis) no contexto especificado (cidade de São 

Paulo). Coloco o termo “cultura(s)” entre aspas porque os entendimentos 

em relação a ele podem ser muitos e diversos. Cultura se refere a 

aspectos de uma sociedade, mas que estão em transformação e mutação 

constante. Não entendemos cultura como algo estagnado e que tem uma 

essência, algo puro. Os aspectos culturais são dobramentos e 

desdobramentos de contaminações e atravessamentos de diversos 

elementos – sejam eles convergentes e/ou divergentes. 

Portanto, não encaramos a “cultura brasileira” ou a “cultura 

japonesa” como premissas de pureza ou de imanência. Entendemos que 

cultura e sujeito estão atrelados e que o processo de mudanças entre eles 

é constante – um altera o outro constante e incessantemente. Tomamos 

como base o pensamento mestiço tratado por Amálio Pinheiro, François 

Laplantine & Alexis Nouss e Serge Gruzinski. “Não é um pensamento da 

                                                           
9 HASHIGUTI, 2008: 02. 
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origem, da matriz, nem da filiação pura, mas da multiplicidade nascida do 

encontro.”10 

O conceito de mestiçagem possui grande relevância para este 

estudo por entender que esta [a mestiçagem] se dá no encontro em 

“vaivém” e “ziguezague”11, mosaico de diferentes referências que não se 

hierarquizam e que estão para além das questões “raciais”, ainda que 

estas estejam incluídas, mas que perpassam também pelas complexidades 

culturais – suas contradições e ambivalências – sem o apagamento nem a 

supressão de informações, mas abarcando todas elas. 

A Teoria Corpomídia (KATZ & GREINER, 2001), que trata da co-

transformação e co-evolução constante de corpo e ambiente, também 

permeia esta investigação e é de grande importância no entendimento 

das relações corporais estabelecidas. As ciências cognitivas trazem o 

aporte para entender outras relações do e no corpo e, neste aspecto, 

tentamos criar pontes e aproximações entre o entendimento trazido por 

esses estudos e algumas ideias da cultura japonesa – devidamente 

deslocadas.  

Ainda em relação às questões corporais, os estudos de Hashiguti 

(2008), que analisam a noção de corpo nikkei por meio da Análise do 

Discurso, também trazem entendimentos importantes em relação a esta 

questão específica. Em relação ao imaginário criado em torno desta 

“figura japonesa” (que perduram e permanecem até hoje), embasamo-nos 

nos estudos de Takeuchi (2016). 

Os estudos de Homi Bhabha (1998) e Nestor Canclini (2008) sobre 

hibridação e hibridismo trazem um contraponto e também um suporte 

para o conceito de mestiçagem. Zygmunt Bauman (1999; 2005; 2012; 

2013) e Stuart Hall (2014) dão aporte teórico para as questões de 

processo(s) de identificação. 

Em paralelo à noção de mestiçagem, tratamos do termo hāfu* (ハ

ーフ, lê-se “raafu”), que significa “metade”12. A cultura não é estática. Não 

                                                           
10 LAPLANTINE & NOUSS, 2016: 84. 
11 PINHEIRO, 2010; orelha do livro. 
12 Hāfu é como os japoneses pronunciam a palavra half, do inglês – e que significa 

“metade”. 
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é estagnada. Ela está em processo de transformação todo o tempo. E isso 

é válido não só para o contexto em questão (Brasil, São Paulo, capital), 

mas também para outros contextos, como o próprio Japão. A noção de 

“identidade” também está sendo questionada no contexto japonês. Os 

processos de identificação, assim como os processos culturais, estão 

sempre se alterando e se modificando. É sempre um “estar sendo”. E, 

nesse aspecto, a referência à Teoria Corpomídia nos traz o entendimento 

de co-evolução e co-tranformação de corpo e ambiente reciprocamente e 

que nunca cessa. 

Todavia, no que concerne aos processos culturais, é necessário 

sempre ter bem claro quais os referenciais. Do que se fala? De que lugar 

se fala? De quem se fala? É de extrema importância, nesse processo de 

análise, estarmos sempre atentos ao(s) deslocamento(s) necessário(s) para 

tais compreensões, notando sempre o contexto do qual e para o qual se 

fala. 

A noção de deslocamento na qual nos baseamos se relaciona com 

o entendimento de “quase” proposto pela pesquisadora e professora da 

Pontifícia Universidade Católica, Christine Greiner (2015), que desloca a 

discussão dos lugares e das coisas da cultura para os processos, ou seja, é 

preciso olhar para o deslocar das coisas ao invés de olhar para as coisas 

propriamente ditas.  

Neste sentido, sua relevância se deve ao fato de fazermos, neste 

estudo, uso de termos da cultura japonesa, mas de um ponto de vista 

deslocado, “na importância e na riqueza de se ver uma cultura por um 

outro olhar e em razão da possibilidade de surgimento de algo novo no 

processo desse deslocamento.”13 Isso se deve ao fato de não termos a 

bagagem cultural e as noções pré-concebidas que circundam tais termos. 

Sem esse deslocamento “de lá pra cá”, talvez não fosse possível tratar de 

tais noções neste trabalho. “Elas só podem ser reconhecidas em sua 

própria impermanência e descontinuidade, a partir de leituras das 

singularidades da vida e do corpo.”14 

                                                           
13 OKANO, 2007: 04. 
14 GREINER, 2015: 198. 
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Nesta perspectiva, tensionamos tradição e tradução, entendendo os 

perigos relativos a elas, e assumimos a transcriação, tal qual pensada por 

Haroldo de Campos, para o entendimento desses elementos deslocados 

(seja geográfica, seja culturalmente falando). “A teoria haroldiana vê a 

tradução como criação e como crítica.”15
 

 

A palavra tradução em japonês é composta de dois 

ideogramas 翻訳 sendo que o primeiro significa voar, 

farfalhar, virar, pôr do avesso, subverter, e o segundo, ver 

o significado, traduzir. Quando há ausência de cuidados, a 

tradução acaba escapando das associações necessárias 

para um voo demasiadamente alto, subvertendo o 

significado. Logicamente, sempre há certa modelização 

quando uma estrutura linguística é traduzida para uma 

outra, no entanto, a tradução não pode ser uma traição. 

Traduzir um texto de uma cultura a outra, entendendo 

como texto toda mensagem portadora de sentido, 

conforme semiótica da cultura, é algo complexo. É certo 

que a estrutura de uma língua condiciona, em parte, a 

forma de ver o mundo, moldando não somente a maneira 

de pensar e conceber o mundo, mas também a ação 

humana.16
 

 

A transcriação possibilita olhar para algo (um texto, uma palavra, 

um gesto) de uma maneira singularizada, deslocando o sentido de forma 

inteligível (ou não), entendendo e abarcando todas as especificidades 

deste processo, sejam elas convergências, contradições, ambivalências. 

 

Um texto criativo, como por exemplo a poesia, torna-se 

impossível de traduzir levando em consideração todos os 

seus recursos. Com isso, pode-se dizer que a teoria 

haroldiana é uma teoria de tradução de textos estéticos, 

mais especificamente, de textos estéticos que mais 

apresentam desafios para o tradutor. Esses desafios fazem 

surgir a tese da impossibilidade da tradução e, com isso, 

                                                           
15 GERONIMO. Disponível na internet: http://qorpus.paginas.ufsc.br/como-e/edicao-n-

013/a-teoria-da-transcriacao-de-haroldo-de-campos-o-tradutor-como-recriador-

vanessa-geronimo/ 

Acesso em: abri de 2017. 
16 OKANO, 2008: 06. 
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também surge a ideia da recriação, como afirma Campos: 

“admitida a tese da impossibilidade em princípio da 

tradução de textos criativos, parece-nos que esta 

engendra o corolário da possibilidade, também em 

princípio, da recriação desses textos” (Campos, 2010a, p. 

34) 

Na tradução transcriadora a forma como o conteúdo está 

colocado é de extrema importância. Segundo Campos, “na 

tradução de um poema, o essencial não é a reconstituição 

da mensagem, mas a reconstituição do sistema de signos 

em que está incorporada esta mensagem, da informação 

estética, não da informação meramente semântica 

(Campos, 2010b, p.100)17
 

 

Um dos termos – deslocado e transcrito - é Ma (間). Ma, para os 

japoneses, diz respeito a muitas coisas: um vão, uma lacuna, um vazio – e 

que se apresenta tanto no espaço quanto no tempo. Como uma das 

propostas é investigar o espaço e a condição do artista nikkei no contexto 

artístico paulistano, acreditamos que Ma pode vir a ser um gatilho 

disparador relevante para estabelecer o diálogo Brasil-Japão. 

 Para tal, baseamo-nos nos estudos da pesquisadora e professora 

da Universidade Federal de São Paulo, Michiko Okano (2007), acerca do 

termo. Por se tratar de uma forma de percepção de mundo específica da 

cultura japonesa, fica obtuso para quem não possui este modus operandi 

entendê-la. Ma está presente no cotidiano dos japoneses; faz parte de 

como se percebe o mundo e age nele/com ele. Okano, em seu estudo 

aprofundado sobre o termo, fala em espacialidade Ma, uma possibilidade 

de entendimento a partir do deslocamento desta forma de percepção. 

Surge a partir daí sua materialidade, uma aproximação a partir do 

deslocamento de como Ma opera. Neste estudo, nos embasamos nesta 

concepção de espacialidade Ma, ou seja, nesta noção pré-deslocada, para 

entender a espacialidade do artista nikkei.  

                                                           
17 GERONIMO. Disponível na internet: http://qorpus.paginas.ufsc.br/como-e/edicao-n-

013/a-teoria-da-transcriacao-de-haroldo-de-campos-o-tradutor-como-recriador-

vanessa-geronimo/ 

Acesso em: abri de 2017. 
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Dessa forma, será que podemos dizer que espacialidade Ma trata 

de uma suspensão espaço-temporal/tempo-espacial? Este questiona-

mento é importante para tatear o local indefinido no qual se encontra o 

artista nikkei : será que ele está localizado nesta suspensão, neste Ma 

deslocado? 

Além de Ma, outro termo japonês que tratamos é Dō (道). Este 

termo, que é bastante conhecido no Brasil pela relação direta com as 

artes marciais (karatê-dō, ju-dō, aiki-dō, entre outros), trata, na verdade, 

de um caminho. E é um caminho que contempla muito mais do que a 

caminhada em si. É um estilo de vida, uma forma de perceber e viver o 

mundo. É aquilo que se profere, condizente com a atitude, mas que 

também pode se alterar, mudar de rota, propor outras direções. 

Na perspectiva oriental – neste caso específico, a japonesa – 

caminho atrela e relaciona sem dicotomizar – como faz certa parcela do 

pensamento ocidentalizado. Contudo, cabe fugir da ideia simplista que 

opõe Ocidente e Oriente – considerando este Ocidente, o Brasil (noção 

que também é questionável), e este Oriente, especificamente o Japão – 

em tantos aspectos, como pontua Christine Greiner ao afirmar que: 

 

Todos que começam a estudar a cultura japonesa acabam 

em algum momento se deparando com formulações do 

tipo: o Japão é emocional e o Ocidente, racional; o 

pensamento japonês é holístico e o ocidental, 

determinista; o Japão prima pelo pensamento poético e 

intuitivo e ciência ocidental é cartesiana; os japoneses 

agem coletivamente e os ocidentais são individualistas e 

narcísicos, entre muitos outros diagnósticos 

estereotipados. A maior parte do tempo, tais constatações 

representam uma estratégia simplista de descrição que 

acaba por banalizar tanto as experiências japonesas 

quanto as ocidentais.18 

 

Nossa intenção é apontar para um olhar com outra perspectiva, 

que procura fugir dessas ideias e noções tidas como padrões de certo 

“corpo japonês” ou mesmo de certo “corpo brasileiro” e ainda, de certo 

                                                           
18 GREINER, 2015: 187. 



12 
 

 

“corpo nipo-brasileiro”. Para isso, partimos do pressuposto de que a 

noção de deslocamento auxiliará na escolha desse olhar, direcionando-o 

para um caminho que não opere na pré-concepção e nem no estereótipo, 

com a tentativa de criar novas possibilidades, novos entendimentos para 

a relação Brasil e Japão, mas tendo como foco o corpo do descendente 

de japoneses. Paralaxe19
. 

 

O deslocamento de olhar proposto em relação ao corpo aponta 

para o entendimento de que os processos de identificação estão em 

constante atualização e que, por isso mesmo, permite entender o 

contexto singular das relações travadas com o ambiente – relação essa de 

trocas e transformações em vaivém. Esse mesmo deslocamento é 

utilizado para entender o sentido deslocado dos termos Ma e Dō a uma 

nova configuração. 

Ma, enquanto possibilidade de espaço-tempo em suspensão, 

trazendo à tona as inúmeras e variadas possibilidades de relações entre 

os nikkeis e seus processos de identificação, suas memórias e suas 

questões particulares; enquanto per-curso em curso, levando em 

consideração o conceito de diáspora, tanto geográfica quanto cognitiva 

                                                           
19 A paralaxe consiste em um aparente deslocamento de um objeto observado, que é 

causado por uma mudança no posicionamento de um observador.  

Fonte: http://www.significados.com.br/paralaxe/. 
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(GREINER, 2015). É tratado como valorização da constante mudança de 

percurso (que relaciona corpo e ambiente) que os descendentes fizeram e 

fazem tanto no espaço “concreto”, ou seja, tanto uma locomoção 

geográfica (seja com histórias de imigração dos antepassados ou com o 

retorno à terra destes como dekasegi* [出稼ぎ, lê-se “decassegui”]) 

quanto no espaço “imaginário” (em termos culturais, uma relação 

imaginada e imaginária com um “Japão” também imaginado). Dō é a 

própria diáspora. 

Vale lembrar que cada vivência é única, apenas pelo fato de ser 

vivida por uma pessoa diferente. Há uma ideia nociva, que circula nos 

comentários gerais, de que “japonês é tudo igual”. E, não obstante, 

colocam na mesma “caixinha” chineses e coreanos apenas por terem 

características fenotípicas comuns. Ora, é sempre interessante (e 

necessário) entender o contexto da pessoa e as suas questões individuais. 

Por mais que as histórias tenham enredos parecidos, a forma como cada 

um lida com embates ou problemas é muito diversa. 

Para esta investigação, pensando nas possíveis questões de 

singularidade que cerceiam o corpo e o fazer artístico de nikkeis na e da 

cidade de São Paulo, conversamos com algumas artistas da cena que já 

atuaram ou ainda atuam bastante neste cenário. O diálogo teve como 

ponto de partida a relação, influência e contaminação (ou não) da 

ascendência japonesa nas criações artísticas de cada uma. 

Propomos, dessa forma, um foco nas questões de artistas do corpo 

nikkeis mulheres. Assumimos o pensamento de artista do corpo enquanto 

estratégia metodológica, num viés práticoteórico, para investigar 

estereótipos e imaginários, numa tentativa de expandir a perspectiva em 

relação a esta(s) artista(s). 

Assumimos também a condição de mulher asiática no contexto já 

mencionado, que carrega em si uma série de opressões e peculiaridades. 

Por isso, optamos por dialogar com artistas mulheres que, cada uma à sua 

maneira, lidaram ou lidam de uma forma com tal condição. As artistas 

entrevistadas são todas descendentes de japoneses em algum grau: filhas, 

netas, bisnetas. A questão da descendência não tem relação direta com 
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os processos de identificação. A escolha das artistas com estas 

características específicas se deve pelo fato da minha própria condição, e 

não que, por ser descendente de japoneses, necessariamente a artista vai 

tratar dessa questão cenicamente. 

Buscamos entender o espaço e a espacialidade do nikkei no 

contexto brasileiro, numa tentativa de lançar novos entendimentos em 

relação a este, num contexto ainda mais específico, que é a cena artística 

paulistana. 

Por vezes, os relatos se misturam e pode ser que fiquem borrados 

os contornos das narrativas pessoais. Já não se trata apenas da minha 

história. São histórias comuns entre as descendentes artistas com quem 

tive a oportunidade de conversar, e que ganham a dimensão atemporal 

da arte enquanto processo de auto-representação e auto-entendimento. 

Ao mesmo tempo, não podemos esquecer a singularidade das trajetórias 

de cada uma. 

Reforço a noção de transcriação para tratar desses diálogos, que 

foram gravados e se encontram disponíveis na íntegra em formato de 

mídia de áudio. Todavia, conjuntamente com a ressonância causada pelas 

histórias narradas, os relatos se encontram como transcriação minha em 

um “dispositivo” similar ao brinquedo conhecido como traca-traca, como 

mencionado anteriormente. 

As teorias e conceitos com os quais lidamos partilham dessa 

característica: a de se borrarem enquanto limites e se misturarem – tanto 

como mestiçagem quanto como um Ma, suspensão espaçotemporal. 

Corpo, memória, processo(s) de identificação: nada está apartado, tudo 

está girando num mesmo caldeirão. As questões chegam e partem. Por 

vezes voltam. E tornam a partir. E assim sucessivamente. Somos nós nos 

fazendo e refazendo o tempo todo. Não há definição definitiva. Tudo 

transita. Não há começo nem meio nem fim – e, se parece haver, é apenas 

uma questão de ordem burocrática, que ainda não pôde ser transgredida. 
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i Fenótipo, segundo o dicionário Houaiss, é o conjunto das características de um indiví-

duo, determinado por fatores hereditários e ambientais. Assim, ter um fenótipo oriental 

no Brasil implica em certas particularidades atribuídas a estes indivíduos que não são 

exatamente as mesmas atribuídas em outras localidades. Em outras palavras, ser japo-

nês no Japão e ser descendente de japoneses no Brasil, apesar de ambos terem a 

possibilidade de apresentar o mesmo fenótipo – características morfológicas como cor 

dos cabelos, formato dos olhos, tons de pele – as questões referentes a esses indiví-

duos são bastante singulares. Fenótipo oriental, ainda, pode ser bastante variado, 

tendo em vista que o oriente, considerando o continente asiático, é um dos mais vastos 

e diversificados em termos étnicos. Vale relembrar que o foco desta investigação está 

voltado para as questões nipobrasileiras e que, portanto, fenótipo oriental estará ligado 

a este descendente, ou seja, de fenótipo do leste asiático. Podemos, ainda, levar em 

consideração a questão de fenótipo estendido, segundo o entendimento do etólogo 

Richard Dawkins, que não limita o fenótipo às características biológicas do indivíduo, 

mas leva em consideração a interação com o ambiente: “Os fenótipos que se estendem 

para fora do corpo não têm que ser artefatos inanimados: eles mesmos podem ser 

feitos de tecidos vivos” (DAWKINS, apud NADAI, 2011: 72) Acessível em:  

https://ladcor.files.wordpress.com/2013/06/dissertac3a7c3a3o-completa.pdf 

Acesso em: julho de 2017. 

https://ladcor.files.wordpress.com/2013/06/dissertac3a7c3a3o-completa.pdf
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Delineando noções de corpo 

 

O ponto de partida desta obra deixa de 

ser o sujeito ocidental, digamos centro-

europeu, e passa a ser aquele que está 

às “margens” do mundo, no Oriente ou 

na América Latina, no Japão ou no 

Brasil. 

(Fernanda Raquel)1 

 

São muitos os estudos e entendimentos que se tem em relação ao 

corpo. Partimos das teorias e conceitos que abordam e entendem fazer e 

conhecer numa mesma escala temporal para investigá-lo enquanto 

artistapesquisadora2 num viés práticoteórico. Nosso foco permeia em 

específico o corpo nipobrasileiro, ou seja, descendente de japoneses 

nascido no Brasil que, neste trabalho, será denominado como nikkei3*. 

Neste sentido, uma das teorias que dialogam com esta investigação 

é a teoria Corpomídia, que vem sendo desenvolvida pelas pesquisadoras 

e professoras da Pontifícia Universidade Católica, Helena Katz e Christine 

Greiner, desde 2001. Segundo essa teoria, o corpo por si só, já é uma 

mídia. Corpo e ambiente se co-relacionam e se co-transformam de 

maneira constante e inestanque. Um processo de coevolução. 

“As relações entre o corpo e o ambiente se dão por processos co-

evolutivos que produzem uma rede de pré-disposições perceptuais, 

                                                           
1 RAQUEL, 2011: 26-27. 

O Brasil parece não ser considerado como país estritamente ocidental na perspectiva 

dos japoneses. Fernanda Raquel, em seu livro “Corpo artista: estratégias de politização” 

relata o depoimento de um artista japonês que fez uma residência artística em 2009, 

em Fortaleza (CE). Ao indagar sobre os motivos que o levaram a escolher o Brasil, este 

lhe respondeu: “Eu não queria ir para nenhum país ocidental”. (Ibidem: 27). Fato é que 

Brasil, bem como os países da América Latina, no geral, não são considerados como 

“centro”, ocidente. Estamos do lado invisível da linha abissal (SANTOS, 2010). 
2 As palavras “artista” e “pesquisadora”, bem como as palavras “prático” e “teórico” 

foram deliberadamente escritas juntas, para exprimir a noção de instâncias niveladas, 

sem hierarquias operando sobre elas. São justapostas. 
3 A palavra nikkei neste estudo será utilizada para designar os descendentes de 

japoneses nascidos no Brasil. 
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motoras, de aprendizado e emocionais”4. Quando corpo e as informações 

que o circundam entram em contato, estas se tornam corpo em tempo 

real, instantaneamente. Modificam-no. E vice versa. As informações 

também são modificadas por ele em simultâneo. Neste sentido, perde-se 

a noção de corpo como mero recipiente ou processador de informações. 

É um corpo “que nunca se apronta”5, sempre em estado de “estar sendo”, 

assim como o ambiente no qual está inserido – ambos se co-mutando de 

modo ininterrupto.  

 

O corpo não é um meio por onde a informação simples-

mente passa, pois toda informação que chega entra em 

negociação com as que já estão. O corpo é o resultado 

desses cruzamentos, e não um lugar onde as informações 

são apenas abrigadas. É com esta noção como mídia de si 

mesmo que o corpomídia lida, e não com a ideia de mídia 

pensada como veículo de transmissão. A mídia à qual o 

corpomídia se refere diz respeito ao processo evolutivo de 

selecionar informações que vão constituindo o corpo. A 

informação se transmite em processo de contaminação.6 

 

O corpo do imigrante japonês que chegou ao Brasil passa por esses 

processos de mudança: clima diferente, variedade alimentícia diferente, 

estilo de vida diferente. E que acabam por implicar adaptações. Ao 

mesmo tempo, há a assimilação de diversos aspectos da cultura japonesa 

no âmbito brasileiro. É possível notar, em alguma medida, a co-mutação 

decorrente desse encontro7. 

As autoras defendem também a noção de indisciplinaridade (KATZ, 

2004) para dar conta de explicar o pensamento em torno do corpo, 

entendendo que a construção deste [pensamento] se dá por diversas e 

variadas vias. A indisciplina, neste caso, tem o sentido de “juntar”, “unir”, 

ou seja, trata-se de uma “não-disciplina” e que é a construção do próprio 

corpo, com suas convergências, contradições e ambivalências que estão 

                                                           
4 GREINER & KATZ, 2005: 130. 
5 Ibidem: 10. 
6 GREINER & KATZ, 2005: 131. 
7 Para maiores detalhes, ver “Nipobrasileiro: especificidades”. 
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em processo e que vão se dando e se confrontando ao longo de sua 

existência.  

 

O conceito que pauta a existência das disciplinas está hoje 

“opaco no seu miolo e puído nas suas beiradas” (Bauman). 

Para tratar do corpo, não basta o esforço de colar 

conhecimentos buscados em disciplinas aqui e ali. Nem 

trans nem interdisciplinaridade se mostram estratégias 

competentes para a tarefa. Por isso, a proposta de 

abolição da moldura da disciplina em favor da indisciplina 

que caracteriza o corpo (Katz, 2004). Alguns discursos se 

dizem e passam com o ato que os pronunciou e outros 

são retomados constantemente. Mas como os discursos 

exercem o seu próprio controle, deve-se forçá-los a tomar 

posição sobre questões sobre as quais estavam 

desatentos. Eis a tarefa das novas epistemologias.8 

 

A relação entre diferentes teorias, estudos e discursos ganha, assim, 

outro paradigma, já que dessa forma se abarcam perspectivas que podem 

ser até opostas, mas que justamente dão conta das contradições que 

permeiam as questões do corpo. Um dos estudos que dialoga com essa 

perspectiva é o das ciências cognitivas, tendo a neurociência papel 

importante nesta investigação.  

Citamos o neurocientista António Damásio que, em seus estudos 

sobre o cérebro, aponta para uma refutação da dicotomia razão e 

emoção, bastante enraizada em certa parcela do pensamento 

ocidentalizado. Para Damásio, “as funções mais elaboradas do cérebro, 

tais como o raciocínio e a linguagem, dependem do mecanismo básico 

no qual interagem intimamente razão, emoção, mente e estados 

corporais.”9 Nesta ótica, os dualismos recorrentes e tradicionais de certo 

pensamento ocidentalizado são desafiados e uma visão mais integrada 

do ser humano é delineada, uma vez que razão e emoção são colocadas 

lado a lado no que diz respeito aos processos de raciocínio, percepção e 

cognição.  

                                                           
8 KATZ & GREINER, 2005: 126-127. 
9 DOMENICI, 2015: 209. 
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Relacionando essa lógica aos processos artísticos da cena, faz 

sentido notar que a percepção do ambiente e a relação que se estabelece 

com ele (luz, público, entre outros fatores “externos” com os quais o 

artista lida no momento em que está atuando) perpassam por razão e por 

emoção indistintamente. Isso afeta o próprio fazer artístico e, portanto, 

por mais que se apresente muitas vezes a mesma peça ou performance, 

cada apresentação é única e “irrepetível”, por contar com essa complexa 

gama de relações a que estão sujeitos os corpos artistas durante a ação 

em cena. 

A relevância dessa constatação está na relação entre o que se sente 

e o ambiente: somos atravessados e contaminados pelo que acontece no 

ambiente ao mesmo tempo em que atravessamos e contaminamos o 

ambiente. É um processo que se dá em rede, um processo de co-

mutação. Corpomídia. 

Além da consideração desse entendimento enquanto artista da 

cena há também o entrecruzamento com outra instância10, que é a 

condição de descendente de japoneses, levando em conta todo o 

envolvimento e processo de imigração, adaptação e permanência de 

japoneses no Brasil. Como se deu – e ainda se dá – esse processo, visto 

hoje a partir do olhar dos descendentes que vivem no Brasil? Como 

pensar corpo tendo como perspectiva os processos de contaminação 

nipobrasileiro? 

Christine Greiner, em seu estudo sobre o corpo no Japão, diz que 

“na Ásia (sobretudo na Índia, na China e no Japão) o corpo não é tratado 

como algo separado da mente, e que a saúde é condição tanto espiritual 

quanto orgânica.”11. E, mais do que isso, o corpo é considerado como 

parte de um todo maior, “o corpo é apenas um dos elementos num 

                                                           
10 Ao nos referirmos a instância neste estudo, entendemos relações horizontalizadas 

das questões, e não necessariamente uma hierarquia de importância. Além disso, nem 

sempre há somente concordância entre elas, mas também ambivalências e 

contradições. 
11 GREINER, 2015: 29. 
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universo de relações”12, e o que importa, em realidade, é o fluxo que se 

estabelece entre corpo e ambiente. 

 

Não se trata nem de uma relação causal entre estados 

corporais e fatores externos, nem da ideia de que exista 

um todo que seja mais do que a soma das partes. O que 

ocorre é uma espécie de contextualização do corpo 

através de múltiplos estados simultâneos, os quais, por 

sua vez, operam representações distintas do corpo. [...] A 

sua descrição está mais para atributos, fluxos e ações. As 

classificações são relacionais e não limitadas aos processos 

fisiológicos; são extensivas a direcionamentos do corpo no 

espaço, com respeito a estações, cores, tempos, estilos de 

governo, condição social, etc.13 

 

Essa relação integralizada de corpo e ambiente dialoga com o 

entendimento de corpo que estamos delineando, ou seja, esta é também 

uma visão estudada no ocidente, não sendo exclusividade oriental. 

Enquanto artista faz sentido pensar na constante atualização corporal a 

depender do contexto no qual se atua: caixa preta, rua, espaços 

inusitados, espaços criados. Esse fluxo é constante porque se apresenta 

como um circuito aberto às novas interações e possibilidades que surgem 

no decorrer do acontecimento. 

Outro estudo importante é o de George Lakoff e Mark Johnson14, 

que trazem a metáfora “como o compreender e experienciar uma coisa 

em termos de outra”15. Esta forma de perceber e atuar no mundo aponta 

para deslocamentos, como mostra Lenira Rengel (2009) em sua tese 

sobre o procedimento metafórico de corpo. 

 

Metafórico não é ser outrem, é estar no lugar de, refere-se 

ao emprego de algo em termos de outro algo (LAKOFF & 

JOHNSON, 2002; 1984). Por esta razão, devemos ter 

                                                           
12 Ibidem. 
13 GREINER, 2015: 29-30. 
14 Ambos são filósofos e estudioso das ciências cognitivas. George Lakoff é professor 

de linguística na Universidade de Califórnia, em Berkley. Mark Johnson é professor no 

departamento de filosofia da Universidade de Oregon (EUA). 
15 ROSA, 2012: 26. 
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consciência que o procedimento metafórico não é um 

ornamento da linguagem verbal, mas sim um aparato 

cognitivo independente da nossa escolha, fato que não 

nos redime da responsabilidade para com as metáforas 

que colocamos no mundo. Elas não são inevitáveis, como 

é o procedimento metafórico do corpo, e podem implicar 

em mascaramentos e de que é impossível deixar de usar 

oximoros, personificações ou metáforas. O problema é 

como usá-las, quais usar.16 

 

A palavra “metáfora” tem, desde sua etimologia, uma relação direta 

com a palavra “deslocamento” 17  - que será importante para o 

entendimento de alguns termos japoneses utilizados neste estudo, como 

será explanado mais à frente. É importante ressaltar que estas metáforas 

são embodied (LAKOFF & JOHNSON, 1999), ou seja, encarnadas, 

carnificadas18. São frutos da interação constante entre corpo e ambiente. 

Em geral, apreendemos e aprendemos pela via metafórica. No 

Japão, por exemplo, as metáforas têm bastante peso no cotidiano e no 

modus operandi das pessoas “e, justamente pela abundância dessas 

metáforas no seio da cultura japonesa, o semioticista Roland Barthes 

nomeia o Japão de ‘império dos signos’.”19 

Cada cultura possui suas metáforas e suas relações específicas 

corpo-ambiente. E, no momento em que há o encontro de diferentes 

culturas – diferentes entendimentos, diferentes pensamentos – há, 

inevitavelmente, contaminação e até mesmo o surgimento de indagações 

que seriam impossíveis e impensadas sem tal confronto. 

Um exemplo mais materializado desse encontro e das metáforas 

depreendidas dele pode ser observado ao nos depararmos com o caso 

                                                           
16 RENGEL, 2009: 16. 
17 “A palavra ‘metáfora’ provém da ligação de um prepositivo e um pospositivo grego: 

met ou meta, que expressa um ‘sentido de comunidade, mistura, intermediação’, e 

phora que significa a ‘ação de levar, carregar” (RENGEL apud ROSA, 2012: 25). 
18 “Corporificar, encarnar, materializar, personificar, concretizar, implementar, incluir, 

incorporar-se, reunir num só corpo substâncias diversas são as traduções, sinônimos e 

modos de entendimento para to embody. [...]” (RENGEL apud  ROSA, 2012: 15). 
19 OKANO, 2007: 43. 
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do arroz. Em japonês, o arroz é chamado de gohan20*. A variedade de 

arroz produzida no Japão, bem como seu modo de preparo e o consumo 

pelos japoneses é bem diferente da forma “brasileira”. Os japoneses 

apenas cozinham os grãos crus na água, sem temperar nem refogar. Esse 

modo de preparo confere ao arroz um aspecto “papado” e insosso para 

os padrões e paladares brasileiros. A variedade se diferencia desde o 

plantio, que precisa ser em charcos, bem alagados. Sobre o arroz japonês, 

escreveu Roland Barthes: 

 

O arroz cozido (cuja identidade absolutamente especial é 

atestada por um nome particular, que não é o do arroz 

cru) só pode ser definido por uma contradição da matéria; 

ele é, ao mesmo tempo, coesivo e destacável; sua destina-

ção substancial é o fragmento, o leve conglomerado; é o 

único elemento de ponderação da comida japonesa 

(antinômica à comida chinesa); é aquilo que cai, por oposi-

ção àquilo que flutua; ele dispõe, no quadro, uma bran-

cura compacta, granulosa (ao contrário da do pão) e, no 

entanto, friável: aquilo que chega à mesa apertado, co-

lado, desfaz-se ao golpe dos dois palitos sem contudo se 

espalhar, como se a divisão só se operasse para produzir 

ainda uma coesão irredutível; é essa defecção comedida 

(incompleta) que, para além (ou aquém) da comida, é 

dada a consumir.21 

 

Ao mesmo tempo, se pensarmos no caso do Brasil, a famosa 

combinação de arroz com feijão é uma metáfora também bastante 

interessante: é a mistura de cores e sabores num mesmo prato. 

 

De tal modo que o feijão, que é preto, deixa de ser preto, 

e o arroz, que é branco, deixa também de ser branco. A 

síntese é uma papa ou porão que reúne definitivamente 

arroz e feijão, construindo algo como um ser intermediá-

rio, desses que a sociedade brasileira tanto admira e valo-

riza positivamente. Comer arroz-com-feijão, então, é 

                                                           
20 O arroz japonês provém de uma variedade chamada nihon mai. No idioma japonês, 

há ainda a diferença de nomenclatura entre os grãos crus (kome) e cozidos (gohan). 
21 BARTHES, 2016: 21. 
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misturar o preto e o branco, a cama e a mesa fazendo 

parte de um mesmo processo lógico e cultural.22 

 

Outra curiosidade é um prato japonês chamado osekihan* (お赤飯, 

lê-se “ossequirram”), literalmente “arroz vermelho”. Minha avó paterna 

sempre prepara em datas comemorativas. É a mistura de arroz – uma 

variedade chamada mochigome* (もち米, lê-se “motigome”) que, ao ser 

cozida, fica ainda mais “emblocada” do que o gohan comum e que é 

utilizada na feitura do mochi* (もち, lê-se “moti”), um bolinho de arroz 

amassado no pilão, consumido com shoyu* e outros temperos – com 

feijão azuki*. No entanto, ao contrário do arroz e feijão “brasileiro”, o 

sekihan* é consumido geralmente frio e usa-se ou as mãos ou o hashi* (o 

par de palitos) para comer. 

Na casa da minha mãe, o consumo do gohan, o arroz japonês, é 

diário e se dá praticamente em todas as refeições. Eu cresci chamando o 

arroz preparado à maneira ocidental de abura gohan, que quer dizer, 

literalmente, arroz oleoso. Minha mãe preparava muito ocasionalmente o 

arroz dessa forma. O consumo de feijão tampouco era rotineiro, o que o 

tornava algo especial, na minha concepção, uma vez que sempre gostei 

muito de comer feijão com farinha. No caso, nos dias em que havia feijão, 

ele era consumido juntamente com o gohan, preparado na panela 

elétrica. Ou seja, gohan com feijão (e farofa). 

Essas metáforas são exemplos das possíveis mestiçagens que 

aconteceram e acontecem a partir do encontro das “culturas” japonesa e 

brasileira. O resultado desse encontro é uma nova via, que mescla 

elementos de ambas, mantendo algumas de suas características e sem ser 

nenhuma dela. Lembrando, como já foi mencionado, que a “cultura” é 

também processo que nunca estanca e que não partimos de uma noção 

purista e essencialista que pode vir a ser atrelada a este termo. 

O corpo, da mesma forma, na perspectiva das teorias elencadas, 

está constantemente se atualizando ao mesmo tempo em que atua no 

ambiente. Seja o corpo artista (RAQUEL), seja o corpo nikkei, seja o corpo 

                                                           
22 DAMATTA, 1986: 37. 
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artista nikkei, o que está em evidência é sempre a relação que vai sendo 

estabelecida entre corpo e ambiente. É importante ressaltar também que 

não estamos desconsiderando as diferenças presentes nas “culturas” 

brasileira e japonesa, mas, a partir delas, pensar além das dualidades, 

numa tentativa de gerar outra percepção, encontrar os pontos de 

convergência e contradição e que trazem à tona as singularidades 

resultantes desse processo, que é a própria “cultura” nikkei brasileira. 



1 
 

Nipobrasileiro: especificidades 

 

Eu não sou chinesa.  

Não sou coreana.  

Não sou vietnamita.  

Eu não sou oriental. [...] 

Eu sou brasileira. Eu sou eu. 

(Trecho da peça “Descaminhos”)1 

 

Os processos de interação entre corpo e ambiente variam porque 

cada corpo tem uma maneira de atuar no mundo e também tem 

mecanismos de interação peculiares. Segundo a Teoria Corpomídia (KATZ 

& GREINER, 2001), essa interação acontece de maneira ininterrupta e em 

via de mão dupla, ou seja, o ambiente transforma o corpo tanto quanto o 

corpo transforma o ambiente. 

Nosso foco se dá pela perspectiva do descendente de japoneses, 

tratado neste estudo como nikkei*, nascidos e criados no Brasil. Além 

disso, interessa-nos pensar nestes corpos num contexto das artes da 

cena, entendidas como Dança, Teatro e Performance, atuantes na cidade 

de São Paulo. Não se trata de apenas um corpo nikkei, mas sim, corpos, 

uma vez que estamos levando em consideração as singularidades e, dessa 

maneira, a excepcionalidade de cada corpo, cada vivência, cada 

experiência. 

O Brasil conta com a maior colônia de descendentes de japoneses 

do mundo2. A imigração começou no início do século XX, especificamente 

                                                           
1
 Trecho da peça teatral “Descaminhos”, concebida de forma colaborativa pelo Núcleo 

Teatral Tuiuiú a partir de depoimentos de descendentes de japoneses sobre suas 

experiências no Brasil e no Japão e que foi encenada pelos atores Henrique Kimura e 

Isis Akagi em 2016. O Núcleo Teatral Tuiuiú surgiu em 2013 com a intenção de 

investigar as questões e problemáticas relativas aos nikkeis. É composto atualmente 

por Samir Signeu como diretor-orientador, Henrique Kimura, Isis Akagi e Gustavo Saito 

como atores atuantes. 
2
 O Brasil conta não só com a maior concentração de japoneses e descendentes de 

japoneses fora do Japão, como também o maior número de pesquisadores em estudos 

japoneses na América Latina, como apontam Christine Greiner e Marco Souza em 

Imagens do Japão. 



2 
 

no ano de 19083 e trouxe milhares de japoneses atraídos pela promessa 

de melhores condições de vida e de enriquecimento rápido e fácil. Na 

realidade, interessava aos governantes japoneses que seus súditos, 

muitos dos quais camponeses empobrecidos pelo processo de 

modernização e urbanização e, portanto, estavam à margem desse 

[processo] “fossem bem sucedidos na nova terra a fim de que não 

retornassem ao Japão e que ainda pudessem auxiliar sua pátria na 

produção de matérias primas de que era carente.”4 Mais de um século se 

passou desde a chegada do primeiro navio trazendo imigrantes 

japoneses, o Kasato Maru.  

Aparentemente, os japoneses se integraram à sociedade, à cultura e 

aos costumes do Brasil, até mesmo fazendo parte da construção de sua 

sociedade, cultura e costumes em cidades como São Paulo, Londrina e 

Campo Grande5. Podemos dizer que acabaram influenciando e sendo 

também influenciados pelo ambiente no qual estavam inseridos e a 

Teoria Corpomídia explica a troca e a contaminação mútua e inestanque 

entre corpo e ambiente, portanto “invalida o entendimento de que 

primeiro o corpo se forma e depois começa a lidar com os traços sociais 

do entorno.”6. Assim, corpo (os imigrantes) e ambiente (território 

brasileiro) se co-mutaram, se co-transformaram e isso continua 

acontecendo com relação às novas ondas imigratórias e em relação aos 

descendentes desses imigrantes já nascidos em território brasileiro. 

                                                           
3
 Os tratados e acordos entre Brasil e Japão começaram a ser negociados muito antes 

disso: “O primeiro passo nesse sentido foi dado com a negociação entre os dois países 

de um tratado de amizade e comércio, em 1892. No entanto, a exigência do Japão em 

firmá-lo em pé de igualdade adiou a sua assinatura até 5 de novembro de 1895, 

quando em Paris foi celebrado o Tratado de Amizade, Comércio e Navegação entre o 

Brasil e o Japão.” (TAKEUCHI, 2016: 56). Porém o ano de 1908 é marcante porque é a 

data em que o primeiro navio vindo do Japão trazendo imigrantes atraca no porto de 

Santos. 
4 TAKEUCHI, 2008.  

Disponível na internet: http://www.storicamente.org/07_dossier/migrazioni-

takeuchi.htm.  

Acesso em: fevereiro de 2017. 
5
 Cidades conhecidas e reconhecidas pela grande concentração de descendentes de 

japoneses. 
6 KATZ, 2010: 126. 

http://www.storicamente.org/07_dossier/migrazioni-takeuchi.htm
http://www.storicamente.org/07_dossier/migrazioni-takeuchi.htm
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Como exemplo dessa interação, podemos citar os hábitos 

alimentares. A introdução de condimentos e ingredientes como o shoyu* 

na dieta brasileira e o consumo de feijão por parte dos japoneses (no 

Japão, as variedades de feijão são bem distintas das encontradas no Brasil 

e o consumo não é, no geral, “ensopado”, com caldo7). No entanto, 

mesmo no caso do molho shoyu, os ingredientes usados na elaboração 

do molho são diferentes. No Brasil, além da soja, é utilizado milho, em sua 

elaboração, por exemplo. 

A culinária, neste contexto, serve para elucidar essa complexa 

relação. Podemos dizer, de certa forma, que ela é a própria 

“nipobrasilidade”, porque o que chamamos no Brasil de “comida 

japonesa” é uma adaptação da culinária japonesa aos costumes e 

paladares brasileiros. 

 

O que está fora adentra e as noções de dentro e fora 

deixam de designar espaços não conectos para identificar 

situações geográficas propícias ao intercâmbio de 

informação. As informações do meio se instalam no corpo; 

o corpo, alterado por elas, continua a se relacionar com o 

meio, mas agora de outra maneira, o que o leva a propor 

novas formas de troca. Meio e corpo se ajustam 

permanentemente num fluxo inestancável de transforma-

ções e mudanças.8 

 

O bairro da Liberdade é um famoso reduto de imigrantes e 

descendentes de japoneses na cidade de São Paulo. Muitos imigrantes 

eram direcionados às lavouras e plantações no interior do estado de São 

Paulo, mas os que ficaram na capital acabaram se estabelecendo na 

região, a partir de 1912, na Rua Conde de Sarzedas9. A quantidade de 

lojas de produtos típicos, restaurantes e karaokês ainda hoje motivo atrai 

grande número de pessoas. No entanto, é possível notar certa mudança 

no que se refere aos moradores e donos de estabelecimentos, muitos dos 

                                                           
7 Ver “Delineando noções de corpo”, p 07 e 08 para maiores detalhes sobre osekihan. 
8 KATZ, 2010: 126. 
9 Fonte: http://www.culturajaponesa.com.br/?page_id=312 

Acessado em 28/03/2017. 

http://www.culturajaponesa.com.br/?page_id=312
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quais são chineses ou coreanos advindos de uma imigração mais recente. 

Apesar disso, a Liberdade ainda é conhecida e reconhecida como ponto 

turístico da capital paulistana por ser um bairro “japonês”10. 

Apesar desta integração supostamente ampla entre “cultura 

japonesa” e “cultura brasileira”, ao analisarmos, por exemplo, a cena 

artística, entendendo “cena” como meios em que o fazer artístico se dá 

no contato direto entre artista e público (Teatro, Dança, Performance), a 

presença de artistas com essa descendência ainda se mostra rarefeita e 

quase sempre é evocada por uma espécie de exotismo cultural que 

explora o estereótipo e o imaginário em torno de certa “cultura japonesa” 

– com a qual, em muitos casos, os descendentes nem tem contato – e que 

é, [muitas vezes] ela própria, idealizada e imaginária. 

 

Eu cresci oriental. Essa coisa de ser chamado de “Japa”, 

“Japinha”, “Japonês”. Tudo bem, aqui no Brasil. Eu tenho 

olho puxado, sou descendente. Mas lá no Japão – eu 

morei lá durante um ano, quando eu era pequeno. Lá, eu 

era considerado estrangeiro. Eu era gaijin, brasileiro. Eu 

não era japonês. Então, eu sempre tive esse conflito, esse 

questionamento: sou japonês? Sou brasileiro? O que eu 

sou? Mas eu afirmo, muito categoricamente, que eu sou 

brasileiro. Apesar de parecer ser japonês. Quem eu sou? O 

ser contemporâneo não sabe mais quem ele é. Todo 

mundo tem estas questões: quem sou eu? O que eu estou 

fazendo aqui? Quem sou eu inserido nesse mundo? Estive 

recentemente na Bahia e lá, eu era o ponto de referência. 

Lá eles diziam: “está vendo ali? Ali onde está aquela 

japonesa. Pegue a segunda à esquerda depois dela.” Eu 

senti e ouvi muito isso lá. E é engraçado; pois estamos no 

Brasil e lá eles têm essa estranheza, uma estranheza muito 

grande com o oriental. Ser ou não ser japonês ou 

brasileiro! Eis a questão!11 

 

                                                           
10 É possível notar esse caráter no site oficial de turismo da cidade de São Paulo: 

http://www.cidadedesaopaulo.com/sp/br/o-que-visitar/atrativos/pontos-turisticos/200-

liberdade 
11 Trecho da peça teatral “Descaminhos”, concebida pelo Núcleo Teatral Tuiuiú a partir 

de depoimentos de nikkeis sobre suas experiências no Brasil e no Japão. 
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O nikkei, apesar de ter nascido no Brasil e ter uma educação 

ocidental, ainda carrega o estigma12 de “japonês” por causa de seu 

fenótipo, da sua aparência física. Isso é potencialmente ruim no âmbito 

da produção artística, pois acaba sempre recaindo sobre uma imagem 

(imaginário) estereotipada e clichê do que é ser “oriental”. O estereótipo, 

segundo Homi Bhabha, é uma espécie de “história incompleta” a partir do 

olhar e da análise do outro, mas, apesar disso e por causa disso, dá conta 

de explicar “tudo” em relação àquele sobre o qual se lança o olhar.13 

 

Neste sentido, proponho a leitura do estereótipo em 

termos de fetichismo. O mito da origem histórica – pureza 

racial, prioridade cultural – produzido em relação com o 

estereótipo colonial tem a função de “normalizar” as 

crenças múltiplas e os sujeitos divididos que constituem o 

discurso colonial como consequência de seu processo de 

recusa. [...]  

O fetiche ou estereótipo dá acesso a uma “identidade” 

baseada tanto na dominação e no prazer quanto na 

ansiedade e na defesa, pois é uma forma de crença 

múltipla e contraditória em seu reconhecimento da 

diferença e recusa da mesma.14
 

 

Além disso, ainda hoje, muitas vezes opta-se pelas práticas do 

whitewashingi e do yellowfaceii em produções artísticas. Essas práticas 

estão diretamente relacionadas com a representatividade asiática (à falta 

dela, na realidade) nos meios midiáticos e de comunicação no Brasil. 

Outra prática recorrente é sempre o papel de oriental estar relacionado 

ao imigrante ou ao turista, como se ele fosse apenas estrangeiro, 

                                                           
12 “’Estigma’, segundo a definição de Erving Goffman, é um atributo que lança sobre os 

indivíduos um descrédito profundo. Esse conceito é alargado, na medida em que pode 

ser estabelecida a relação entre um atributo e um estereótipo social, e não apenas a 

partir de uma revelação de desordem física ou moral. Entretanto, o indivíduo 

estigmatizado, excluído da sociedade, pode sentir-se realizado, isolado e protegido 

pelas suas próprias autoimagens, quando percebe que outros compartilham o mesmo 

estigma. Estes indivíduos podem formar agrupamentos, os quais vão dos grupos 

desorganizados aos mais organizados, e aqueles que passam a frequentar determinado 

círculo se chama de ‘nós’ ou ‘nossos’. Esse ‘nós’ constitui a presença de uma 

consciência coletiva.” (TAKEUCHI, 2016: 83). 
13 Anotação do caderno da autora. Centro de Estudos Orientais, 05 de maio de 2017. 
14 BHABHA, 1998: 115-116. 
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raramente como nascido no local15. Ora, se o nikkei é brasileiro, nascido e 

criado no Brasil, por que sempre é chamado de “japonês/a” ou mesmo, 

no caso de produções artísticas, precisa interpretar esse papel?  

 

A primeira reação das pessoas para comigo é a de ficarem 

muito surpresos: nossa! Você é atriz? Você é cantora? Tem 

atores e cantores orientais aqui? É que tem aquele padrão: 

o oriental tem que ser dentista, engenheiro, médico. Um 

oriental que faça artes, que seja ator, que seja atriz, que 

seja cantora, sempre gera uma estranheza. O oriental tem 

que ser esforçado, tem de ser bem sucedido, tem de ter 

um carrão. Claro, um carro japonês. É o padrão. E o 

engraçado é que tem muita gente que segue isso. Segue o 

padrão. Sim, já vi muitos orientais que seguem esse 

padrão. E eu? Eu fujo completamente desse padrão. Então, 

há sempre aquela indagação: Quem é você? O que você 

vai fazer amanhã? O que você faz?16 

 

Outra questão com a qual geralmente o artista nikkei se depara é a 

relação direta com as artes tradicionais japonesas. Ora, muitas vezes, o 

artista tem pouca ou nenhuma ligação com a cultura japonesa e, pelo 

simples fato de ter o fenótipo oriental do qual descende, entende-se que 

há algo de “japonês” em seus gestos e movimentos. Essa relação (entre 

nikkei e a cultura japonesa) varia, uma vez que a singularidade da 

trajetória de cada um acaba influenciando o fazer artístico e essa 

influência, por sua vez, também varia. 

O fato é que não são raras as associações diretas do corpo nikkei 

com o sujeito imigrante japonês ou mesmo com o sujeito imaginário 

japonês – entendo aqui o imaginário como aquilo criado na imaginação, 

o que pertence ao domínio da imaginação17. 

 

                                                           
15 Entende-se que a questão da representatividade do oriental apresenta dilemas em 

outros países com grande contingente de imigrantes e descendentes. No presente 

trabalho, reitero, estamos atentas ao nikkei brasileiro, da e na cidade de São Paulo, ou 

seja, descendentes de japoneses – fenótipo do leste asiático. 
16 Trecho da peça teatral “Descaminhos”, concebida pelo Núcleo Teatral Tuiuiú a partir 

de depoimentos de nikkeis sobre suas experiências no Brasil e no Japão. 
17 Definição do dicionário Houaiss. 
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Nesta dimensão, os corpos do sujeito imigrante japonês e 

de seu descendente apresentam traços comuns, apreensí-

veis ao olhar: o formato amendoado dos olhos, a distância 

entre eles, o formato geralmente arredondado do rosto, o 

formato do nariz, a cor da pele, os cabelos geralmente 

pretos e lisos, a altura. Essas especificidades biofísicas 

produzem efeito na construção de representações sociais 

desse corpo, isto é, na dimensão imaginária: no Brasil, elas 

constituem o sentido de um corpo japonês. Essa 

identificação é determinada pelo olhar na história, que no 

caso brasileiro, é de imigração.18 

 

Por que, mesmo passados mais de cem anos desde a imigração, 

ainda persiste a ideia de que o nikkei  é estrangeiro em sua própria terra 

natal? Em um contexto como o do Brasil, onde “pode perfeitamente ser-

se brasileiro por nacionalidade, português pela língua, inglês pela 

religião”19 e num contexto mundial cada vez mais globalizado e 

interconectado, como ainda persistem ideias de “pureza” que levam 

algumas pessoas a dizerem “Volta pra sua terra” a descendentes de 

japoneses nascidos e criados no Brasil? 

Esse tipo de reação não é observado quando tratamos de 

descendentes de europeus, por exemplo. Ainda, em se tratando de 

brancos, quase nunca há esse questionamento, levando-nos à conclusão 

de que tudo está pautado em construções estereotipadas e imaginários 

reforçados por clichês e que levam, em alguns casos e olhando com 

maior profundidade, a questões de racismo e xenofobia. 

                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i
 O termo é oriundo da junção de white (branco) com wash (lavagem, limpeza) e, no 

meio cinematográfico, por exemplo, designa o embranquecimento de personagens 

originalmente não-brancos interpretados por atores brancos. Essa prática é 

                                                           
18 HASHIGUTI, 2008: 50. 
19 LAPLANTINE & NOUSS, 2016: 79. 
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potencialmente perigosa, pois afeta questões de representatividade – na verdade, da 

falta de representatividade de etnias não-brancas nas mídias em geral – com o reforço 

da hegemonia étnica branca. Recentemente esse tema foi bastante discutido em 

grupos de redes sociais que enfocam questões étnicas amarelas devido à estreia de “A 

Vigilante do Amanhã: Ghost in the Shell” nos cinemas. O filme é baseado no anime 

“Ghost in the Shell”, em que a protagonista, Major Makoto Kusanagi é uma agente 

policial ciborgue. A polêmica em relação ao filme foi por causa da escalação da atriz 

Scarlett Johansson para interpretar a personagem Major (inclusive, teve o nome 

alterado para Mira Killian). 
ii
 Yellow (amarelo) + face (face, rosto) significa literalmente “cara amarela” e diz respeito 

à prática de utilizar características físicas de orientais estereotipadamente como, por 

exemplo, puxar os olhos (slenty eyes), fazendo referência aos olhos puxados de 

orientais. Tanto withwashing quanto yellowface foram bastante discutidos em meados 

de 2016 no Brasil devido à estreia da novela “Sol Nascente”, da Rede Globo, ocasião 

em que o ator Luis Melo, ator não-descendente, foi escalado para interpretar o 

protagonista patriarca da família de imigrantes japoneses. Antes desse ocorrido, em 

2014, o ator Rodrigo Pandolfo, também na Rede Globo, interpretou o papel de um sul-

coreano na novela “Geração Brasil”, utilizando até fita adesiva para puxar os olhos. 
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Memória 

Em causa, o demônio da memória e as 

conquistas da reminiscência como 

onipresença vigilante, a nos livrar ao 

menos por algum tempo da morte, do 

medo e do esquecimento. 

(Jerusa Pires Ferreira)1 

 

Memória é algo tão pessoal quanto coletivo. Além de algumas 

noções e conceitos acerca deste assunto, abordo e trago também relatos 

e colocações bastante pessoais, que dizem respeito à minha trajetória e 

no como isso tudo tem a ver com a proposta desta investigação. 

Os nikkeis* carregam em sua aparência os traços biológicos de seus 

antepassados: cor da pele, olhos puxados, aspecto dos cabelos (pretos e 

lisos), entre outros. Seu fenótipo é inegável. A descendência, neste caso, é 

acentuada e inconfundível. Mas, além dessas marcas estruturais, o corpo 

produz gestos. Simone Tiemi Hashiguti, pesquisadora e professora da 

Universidade Federal de Uberlândia, afirma que, em ambos os casos, na 

descendência biológica e na descendência dos gestos, há memória 

transmitida geneticamente ou nos processos de aprendizagem sócio-

culturais. 

 

Memória genética, se assim quiser chamar, e memória de 

linguagem, que possibilitam as repetições e as variações. 

Se em um caso, os estudos bio-físico-químicos se 

empenham em explicar como funcionam as moléculas de 

DNA (ácido desoxirribonucleico) e como chegamos a ter 

os cabelos que temos, com os olhos e a pele da cor que 

temos e também o tipo de sangue, no caso da linguagem 

do corpo, ele se mostra bem mais opaco e não-natural. O 

corpo como material de linguagem, social e simbólico 

produz sentidos e é significado em processos complexos 

de memória que dizem respeito à subjetividade, à história, 

à sua espacialização.2 

 

                                                           
1 PIRES, 2003: 37. 
2 HASHIGUTI, 2008: 02. 
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Ao analisar o corpo nikkei, sendo ela própria descendente de 

japoneses, Hashiguti lança um olhar sobre ele a partir da Análise do 

Discurso. Segundo a autora, esta é uma disciplina de linguagem que lida 

com o seu funcionamento, com os processos de significação e tem sido 

desenvolvida principalmente a partir dos textos do filósofo francês Michel 

Pêcheux e da linguista Eni P. Orlandi. 

Em seu estudo, Hashiguti menciona a memória como importante 

processo e mecanismo de aprendizagem. Neste sentido, citamos o 

pesquisador Richard Dawkins e seu conceito de meme, que seria o 

componente cultural responsável pela memória cultural de um povo3. 

 

Certamente, em qualquer processo de aprendizagem, a 

memória está presente. No caso dos gestos, a palavra 

aprendizagem se adequa por desnaturalizá-lo, indicar seu 

caráter social. Mas a memória de que se trata, na 

perspectiva discursiva, não é biológica ou cognitivamente 

explicável, não é da ordem de algo como o “meme”, por 

exemplo. Trata-se da memória discursiva que constitui o 

dizer e o fazer, uma memória de língua(gem) que constitui 

o sujeito desde o momento em que ele ascende à 

linguagem.4 

 

Os nikkeis são, muitas vezes, chamados e tratados como japoneses 

no Brasil devido às suas características físicas. No entanto, culturalmente 

falando, por mais que algumas famílias mantenham costumes e tradições 

dos antepassados, o contexto em que nasceram e vivem é o brasileiro. 

Assumindo o conceito da Teoria Corpomídia (KATZ & GREINER, 2001), 

que olha para o processo inestanque e contínuo de co-mutação e co-

evolução de corpo e ambiente, entendemos que os corpos nikkeis – como 

todos os corpos – estão sempre em processo, em “estar sendo”. 

No entendimento trazido por Hashiguti, o indivíduo acaba se 

determinando ou sendo determinado de acordo com a “memória 

discursiva”, ou seja, não é um processo natural, mas algo construído. No 

caso dos nikkeis, não são raros os casos em que são considerados 

                                                           
3 DAWKINS apud HASHIGUTI, 2008: 57. 
4 HASHIGUTI, 2008: 57. 
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tímidos, quietos, introvertidos e muitos, por causa dessa nomeação, 

acabam de fato agindo assim. Eu mesma, nikkei, nascida e criada no 

Brasil, passei por situações em que levava em consideração o que os 

outros esperavam que eu fizesse, me comportava de acordo com o que o 

discurso “externo” apontava. Com o passar dos anos, fui questionando e 

contestando tudo isso, mas durante um bom tempo me comportei assim. 

E são muitos os que acabam se portando e se comportando de acordo 

com as normas e padrões que são impostos. 

No meu caso, ao ser chamada e nomeada de japonesa, por 

exemplo, havia alguma coisa nesse discurso que apontava para “uma 

determinada maneira de me comportar” e que faz parte tanto do 

imaginário de quem chama e nomeia quanto do meu próprio imaginário 

sobre o que é “ser japonesa”, “me comportar como japonesa”. Na 

compreensão Corpomídia, tudo é parte do processo, inclusive a 

construção gestual e de linguagem. A interação [corpo e ambiente] é 

constante, não há como interrompê-la ou controlá-la. 

Em relação ao conceito meme, mencionado por Hashiguti, foi 

estruturado por Dawkins e está no seu livro O gene egoísta, lançado em 

1976. Tal conceito se pauta, grande parte, na Teoria da Evolução. 

Segundo Dawkins, genes são as informações passadas de geração em 

geração via DNA e que, neste entendimento, estão atrelados ao processo 

de adaptação e evolução – em um sentido de algo sempre em 

transformação.  

 

Esqueça bicos e asas. Se um gene, uma sequência de DNA 

que codifica para uma informação, consegue se replicar, 

esta é a unidade sobre a qual atua a seleção natural. No 

inicio da vida, moléculas replicadoras tiveram vantagem 

sobre as que não se replicavam. A replicação às vezes 

continha erros, o que gerava uma variabilidade, 

Gradualmente, algumas replicadoras se agregaram a 

outras que conferiam vantagem, como as que produziam 

uma “capa” que as protegia da degradação assim surgiram 

as “máquinas de sobrevivência” projetadas por genes. Os 

genes, egoisticamente, produzem o que for necessário 

para continuar se replicando. Sejam flagelos para melhorar 

a locomoção, odores que permitam que animais 
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reconheçam parentes, ou um cérebro que gere 

comportamentos complexos. Somos todos, diz Dawkins, 

de bactérias a humanos, máquinas de sobrevivência de 

genes.5 

 

Os memes são as unidades de replicação cultural e que seguem a 

mesma lógica dos genes: São transmitidos, como fragmentos culturais e 

pulam  

 

de cérebro em cérebro assim como os genes pulam de um 

indivíduo a outro. A ‘sopa’ primordial molecular originou 

os genes que originaram os cérebros. E os cérebros são a 

nova sopa onde os memes se propagam, se modificam e 

evoluem.6 

 

Assim como no caso dos genes, a transmissão dos memes é 

passível de erros que geram variações. São eles que permitem o 

dinamismo e a não-estagnação da cultura. Esta noção de processo 

inacabado e inacabável também é trazida em relação à acepção de 

memória que estamos propondo. 

 

A palavra memória procede do latim memor-oris, que se 

traduz como ‘o que se lembra’. E recordação vem de re-

cordis, que significa ‘voltar para o coração’. E assim a 

palavra memória, etimologicamente, é um retorno ao 

coração.7 

 

Em japonês, a palavra kokoro* (心) significa mente, coração, 

emoção, sentimento. Mas é coração no sentido abstrato, já que o órgão 

responsável por bombear o sangue pelo corpo é denominado shinzō* (心

臓, lê-se “xinzô”). Shin e kokoro são leituras possíveis do mesmo 

ideograma. 

                                                           
5 Disponível na internet: http://www.fronteiras.com/artigos/evolucao-genes-memes-e-

universalidade  

Acesso em: maio de 2017. 
6 Ibidem. 
7 BÁEZ, 2010: 260. 

http://www.fronteiras.com/artigos/evolucao-genes-memes-e-universalidade
http://www.fronteiras.com/artigos/evolucao-genes-memes-e-universalidade
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Isso acontece porque “Na língua japonesa, um ideograma tem 

variados sons: um palimpsesto de sons chineses (o som pode ter vindo de 

regiões distintas da China, em épocas também diferentes) e japoneses”8. 

Neste caso, shin é a leitura chinesa, chamada de on’yomi (音読み), e 

kokoro é a leitura japonesa, chamada de kun’yomi (訓読み). Em outras 

palavras, no idioma japonês um mesmo ideograma pode ser lido de 

formas distintas, a depender do contexto e da combinação de caracteres, 

mas o significado, a “ideia” em relação a este ideograma é geralmente a 

mesma. 

Na perspectiva traçada por Hashiguti, memória é entendida como 

resultado da construção narrativa, uma memória discursiva que, além dos 

traços biológicos e físicos, marcam a descendência dos nikkeis e 

aparecem nos gestos e em alguns aspectos corporais, como postura e 

modo de caminhar e até mesmo no que diz respeito aos padrões que 

foram estabelecidos em relação ao comportamento desses descendentes. 

 

A partir da análise do corpo do imigrante japonês e de 

seus descendentes no Brasil, também é possível considerar 

que há [...] hibridez nos gestos, que há memória discursiva 

constituindo e se mostrando neles. Tal qual a língua falada 

pelos imigrantes [...] considera-se que o corpo também 

materializa em si a constituição subjetiva por diferentes 

memórias discursivas, que suas formulações (os gestos), 

sejam de ordem de uma discursividade brasileira e de uma 

discursividade japonesa, que os gestos sejam também os 

que, para esses sujeitos, “lhes foram dados produzir por 

sua história”.9 

 

Segundo a Teoria Corpomídia, temos o corpo do imigrante japonês 

e o Brasil, com enfoque no estado e na cidade de São Paulo. As 

informações deste ambiente (clima, idioma, costumes, entre outros) 

foram incorporadas pelo imigrante, assim como certos costumes deste 

também passaram a compor a paisagem. Essas novas informações foram 

transmitidas, ensinadas a partir do discurso, da linguagem, mas também a 

                                                           
8 OKANO, 2007: 22. 
9 HASHIGUTI, 2008: 61. 
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partir de elementos não-verbais. São estes gestos não-verbais e que 

permeiam este “jeito de ser japonês”, esta “japonicidade”, que nos 

interessa para pensar o corpo do descendente. O que marca estes corpos 

como sendo caracteristicamente de descendentes de japoneses, além do 

fator óbvio que é o fenótipoi, a aparência? Existe um “jeito de ser japonês” 

ou isso é mero imaginário construído a partir de noções estereotipadas 

por exemplo, o falar baixo, a timidez, entre outros em relação ao 

descendente de japoneses? 

Vale pontuar a questão contextual e singular de cada situação. 

Devemos nos lembrar de deslocar nossas análises tendo em vista sobre o 

quê falamos, para quem e a partir de onde. A gestualidade pode trazer 

algum aspecto que remeta a “alguma cultura japonesa”, dependendo do 

olhar que se lhe lança. Mas não podemos generalizar a questão dizendo 

que uma pessoa tenha gestos que pareçam “japoneses” apenas pelo fato 

de ser descendente. 

Por outro lado, um nikkei que vai ao Japão é imediatamente 

reconhecido como gaijin* (外人), “pessoa de fora”, estrangeiro. O próprio 

nikkei se vê deslocado, muitas vezes, tanto cultural quanto socialmente. 

Seus gestos, neste caso, demonstram uma “brasilidade”, um jeito de ser 

diferente da dos japoneses. 

 

E aí teve dois movimentos lá. Teve um que foi de eu me 

sentir completamente estrangeira. E isso eu só fui me dar 

conta quando eu andava na rua e eu via alguém com rosto 

ocidental e eu falava: “Ai, ufa! É um dos meus” [risada], 

com essa cara lavada de japonesa. Eu via um ocidental e 

eu ficava feliz, pensava “não tô aqui sozinha”. Então teve 

esse movimento de eu me identificar como não japonesa 

e teve um movimento de eu me reconhecer em coisas 

absolutamente subjetivas e prosaicas. [...] era como se eu 

estivesse o tempo todo na missa, aquelas missas de família 

que acende o incenso “assim” e tal. Então tinha um jeito 

de me posicionar corporalmente que eu sabia que era 

natural. Não tão natural, mas era fácil de fazer [...]10 

 

                                                           
10 Depoimento de Erika Kobayashi no documentário “Où est le soleil?” 
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A partir dessas observações, podemos constatar que a memória 

cultural vivenciada pelos nikkeis pode possuir dois pólos, a da ”cultura 

brasileira” e o da “cultura japonesa”, mas são diversas as possibilidades 

que existem no “entre”. Tais nuances ficam mais visíveis quando 

elementos culturais são postos em contraste. Muitas vezes, a fricção é 

mais desgastante porque os próprios descendentes, os próprios nikkeis 

não possuem relação nenhuma com a cultura de seus antepassados e, 

mesmo assim, são sempre relacionados a ela. 

Sobre essas “culturas” brasileira e japonesa, afirmamos que não há 

apelo a uma noção de algo puro e essencial – temos plena consciência de 

que o caráter cultural é tão dinâmico quanto as relações entre corpo e 

ambiente, tal qual o pensamento da Teoria Corpomídia e, por isso 

mesmo, colocamos o termo “cultura” entre aspas. “Cultura” pode ter 

diversas interpretações, e aqui entendemos seu caráter processual. 

Também nos interessa pensar a partir do lugar de interstício e não do 

binário. 

 

Estamos sempre em presença do binômio universa-

lismo/particularismos (que podem ser o resultado de 

“tradições” inventadas, como, por exemplo, o “Oriente” 

pelo Ocidente), e estes últimos nunca são essências, antes 

processos de aquisição, elaboração, interpretação, que se 

constituem ininterruptamente num movimento de 

interação constante. Chamamos identidade cultural àquilo 

que é o resultado de misturas e cruzamentos feitos de 

memórias, mas sobretudo de esquecimentos.11 

 

Este estudo faz parte de uma série de inquietações pessoais, mas 

que podem ser expandidas a outras artistas nikkeis. Conversamos com 

sete delas, artistas da cena12 atuantes na cidade de São Paulo – capital 

com uma quantidade de nikkeis e de produções artísticas acima da média 

brasileira – sobre sua relação com a descendência e aspectos da “cultura 

                                                           
11 LAPLANTINE & NOUSS, 2016: 77. 
12 Como artes da cena, estamos considerando Dança, Teatro e Performance – todas as 

práticas que envolvam o fazer em tempo real, ou seja, não consideramos cinema, 

televisão, entre outros. 
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japonesa” com os quais tiveram contato. Muitas delas relataram uma 

prática comum: a de ir aos extremos. Andar de um jeito completamente 

desleixado, o tipo de roupa, uma atitude mais “agressiva” com os outros, 

fazer capoeira e fazer dança afro são algumas das estratégias utilizadas 

no decorrer da vida e narradas pelas artistas para tentar fugir da 

“japonicidade” à qual eram impostas e, mesmo assim, continuarem a ser 

vistas como “japonesas”. Isso está em um dos extremos. O outro consiste 

em investigar a fundo as próprias raízes, ir ao Japão para estudar, 

conhecer, explorar, entender. Tentar se comportar e se vestir como uma 

japonesa. E novamente fracassar. Afinal, o “lugar” não está em nenhuma 

das pontas, mas no “entre”. Para nós, esse “lugar” é Ma* (間)13. 

Uma história de família compartilhada recentemente pela minha 

mãe retrata uma realidade que eu até então desconhecia em relação à 

minha própria história e que deve ter afetado muito meus antepassados 

que vieram do Japão. 

Durante a Segunda Guerra Mundial, os japoneses e descendentes 

sofreram inúmeras perseguições devido ao posicionamento do Japão 

junto aos Países do Eixo (Alemanha e Itália). Na história narrada pela 

minha mãe, os descendentes de japoneses eram parados na rua por 

policiais, caso estivessem em duas ou mais pessoas, e não podiam ser 

vistos falando ou lendo em idioma japonês. Muitas famílias, incluindo a 

minha, tiveram que enterrar diversos pertences trazidos como recordação 

do Japão para evitar que fossem presos ou autuados pelas autoridades. 

Meu bisavô tinha até um uniforme militar japonês que fora de algum 

membro mais longínquo e que mantinha como lembrança. Enterraram. 

Uniforme. Livros. Fotografias. Ao final do conflito, ao desenterrar os 

pertences, estava tudo embolorado, puído, estragado. Nada restou. As 

reminiscências se foram. Assim como a esperança de um dia retornar ao 

país natal. A partir do início do conflito (1939), a maioria dos japoneses 

imigrantes já não registravam mais seus filhos como cidadãos japoneses – 

em parte pela perseguição sofrida, em parte pela descrença de que isso 

fosse necessário, pois sabiam que não voltariam mais. 

                                                           
13 Para maiores detalhes, ver “Ma (間)| espaçotempo que suspende”. 
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Morei no Japão quando criança, dos cinco aos seis anos. Lá, aprendi 

a falar e a me comunicar em japonês. Meu pai havia perdido o emprego 

aqui no Brasil e acho que eles, meus pais, não viram outra alternativa a 

não ser voltar para a terra dos antepassados. Em japonês, dekasegi* (出稼

ぎ, lê- se “decassegui”)* é a palavra que designa todos os estrangeiros 

que trabalham e moram no território japonês, descendentes ou não. No 

entanto, a comunidade nikkei brasileira é bastante numerosa dentre esses 

trabalhadores e é bastante comum o uso do termo para fazer referência 

aos nikkeis que vão ao Japão em busca de trabalho. 

Diáspora reversa14. 

Meus pais voltaram para o Japão a fim de trabalhar e ganhar 

dinheiro porque a terra natal (Brasil) não estava possibilitando isso. 

Fomos toda a família. Mãe. Pai. Eu. Irmão mais novo. Enquanto meus pais 

trabalhavam, eu e meu irmão ficávamos numa creche, da prefeitura. Era 

período integral. Minha mãe nos deixava de manhã e buscava no final da 

tarde. Lembro vagamente dos embates e estranhamentos com as outras 

crianças no Japão. Mas eles existiram. E eram constantes. Sempre 

abraçava e beijava minha mãe nas despedidas e reencontros diários. Isso 

era motivo de estranhamento por parte das outras famílias. Como eu, 

havia outras crianças nikkeis. Alguns eram de nacionalidade brasileira e 

havia uma peruana. Alguns eram mestiços, ハーフ(hāfu). É como os 

japoneses pronunciam half, do inglês “meio” ou “metade”. E é como são 

chamados os “meio” japoneses. No caso, eram mestiços de nikkeis com 

não-nikkeis. Neste aspecto, eu não sou mestiça. Mas todos sabiam que eu 

era estrangeira. Sabiam por que essa informação era passada 

verbalmente ou por que eu “agia” diferente? 

Olhando fotos minhas dessa época, eu me vejo e me considero 

uma criança japonesa. Quase não me reconheço. Em vídeos, as falas em 

japonês aparecem com frequência e com naturalidade. É fluente.  É uma 

fluência que perdi com o passar dos anos, sem tanta prática. Mas meu 

“sotaque”, dizem, é muito bom. Nem parece que sou yonsei15*, dizem 

                                                           
14 Para maiores detalhes, ver “Dō (道) | caminhos de diáspora”. 
15 Yonsei (四世) significa quarta geração, ou seja, bisneto(a) de japoneses. 
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também. Mas eu sou. Bisneta de japoneses. Nascida e criada no Brasil, 

com um breve momento no Japão. Um ano apenas. E nunca mais voltei 

para lá. O que fica são reminiscências de fatos que nem sei se 

aconteceram de verdade. Memórias construídas. O processo de visitar a 

memória é sempre construção e reconstrução. São fatos contados e 

recontados; fotos vistas e revistas. O Japão que vivi pertence a um tempo-

espaço particular. Minhas memórias. O Brasil que vivo e revivo todos os 

dias passa por outros tempos-espaços. Construção e reconstrução 

constantes. Mudanças e remudanças. 

 

Não se poderia dizer então que a evocação do “passado” 

faz reviver o que não mais existe e nos dá uma ilusão de 

existência. Em nenhum momento, a volta ao longo do 

tempo dos faz omitir as realidades atuais. [...] O “passado” 

é parte integrante do cosmo; explorá-lo é descobrir o que 

se dissimula nas profundezas do ser. A História que canta 

Mnemosyne é um deciframento do invisível, uma 

geografia do sobrenatural.16 

 

As histórias da minha família sobre o Japão que minha mãe narra 

para mim, eram narradas pela mãe dela e eram narradas, antes, pela mãe 

dela. Era outro Japão. O Japão revisitado por muitas histórias de 

descendentes é um Japão do início do século XX. É um Japão diferente 

desse Japão tecnológico e ultra-moderno que vemos hoje. 

 

Qual é então a função da memória? Não reconstrói o 

tempo; não o anula tampouco. Ao fazer cair a barreira que 

separa o presente do passado, lança uma ponte entre o 

mundo dos vivos e o do além ao qual retorna tudo o que 

deixou a luz do sol. [...] O privilégio que Mnemosyne 

confere ao aedo é aquele de um contato com o outro 

mundo, a possibilidade de aí entrar e de voltar dele 

livremente. O passado aparece como uma dimensão do 

além.17 

 

                                                           
16 VERNANT, 1990: 143. 
17 Ibidem. 
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Isso pode ser observado ao nos depararmos com o uso de algumas 

palavras, que mudou. ベンじょう(benjyō), さじ (saji ) e ねまき(nemaki) 

são algumas palavras que ouvia minha avó paterna dizer quando eu era 

criança. Elas significam respectivamente “banheiro”, “colher” e “pijama”. 

Hoje, no Japão, se você disser qualquer uma dessas palavras, você não 

será compreendido. E não é porque deixaram de existir. Foram 

substituídas. トイレ(toire), スプーン(supūn) e パジャマ(pajama) são as 

“substitutas”: provenientes do idioma inglês, adaptadas aos fonemas do 

idioma japonês (toire é a abreviação de toiretto, que vem de toilet; supūn 

vem de spoon e pajama de pajamas). No idioma japonês existe um 

alfabeto específico para grafar palavras provenientes de outros idiomas, 

mantendo o som, apenas adaptando os fonemas. Esse alfabeto se chama 

カタカナ*(katakana). 

No Brasil, o japonês falado pelos descendentes de imigrantes é 

chamado de コロニア語18
 (koroniago), que é o idioma falado na colônia. 

É uma mistura desse idioma japonês antigo com algumas palavras em 

português que não existiam no vocabulário dos imigrantes que chegaram 

no Brasil. Fazenda, enxada eram “faladas” em katakana pelos imigrantes. 

Mesmo quando conversavam entre si somente em japonês, essas eram 

algumas das palavras intraduzíveis que precisavam ser proferidas em 

katakana. 

Depois de um ano no Japão, voltamos para o Brasil. A família toda. 

E minha mãe fez questão de que eu e meu irmão não parássemos de falar 

japonês. Começamos a frequentar escola de língua japonesa. Era uma 

dupla jornada: um período era a escola “brasileira” e no outro era a escola 

“japonesa”. Fui alfabetizada, em japonês, aqui no Brasil. Minha sensei* (先

生, aquele que nasceu antes, ou seja, mestre, professor) era uma 

senhorinha elegante e que gostava muito de mim e do meu irmão porque 

falávamos em japonês com ela. E porque, de alguma forma, a gente 

                                                           
18 No idioma japonês há uma série de sufixos, como o caso de 人 (jin), que designa 

nacionalidade. Para maiores detalhes, ver “Corpo em suspensão”. O sufixo 語(go) 

refere-se a idioma. Ao colocar este sufixo no final de qualquer país, por exemplo, 

Nihon* (日本, Japão em japonês), nihongo* é idioma japonês. Itariago (イタリア語) é a 

língua italiana, Porutogarugo (ポルトガル語) é a língua portuguesa e assim por diante. 
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entendia as condutas “japonesas” em relação a ela que os outros alunos 

não entendiam. Eu não gostava de aborrecê-la com conversas fora de 

hora e nem com malcriações. A meu ver, as outras crianças não ligavam 

para isso, e isso me incomodava. Eu gostava de mostrar que sabia os 

kanji*. Tinha facilidade em decorá-los. Eu gostava de participar das aulas 

em todos os aspectos. Eu era a primeira a pegar o apagador e deixar a 

lousa limpa. Limpava até o apagador, batendo o excesso de pó do lado 

de fora da sala. Gostava de varrer a sala. Me dava uma sensação boa de 

“cuidar de algo” que também era meu. Gostava de passar pano nas 

mesas, tirando as sobras de borracha e eventuais pontas de lápis 

quebradas. É costume no Japão, os alunos serem responsáveis pela 

organização e limpeza de seus ambientes de estudo nas escolas. E essa 

prática se estende para outros lugares, como a empresa em que 

trabalham ou mesmo estádios de futebol que frequentam19. 

 

A cooperação pode ser definida, sucintamente, como uma 

troca em que as partes se beneficiam. Esse 

comportamento é imediatamente identificável nos 

chimpanzés cuidando uns dos outros, em crianças 

construindo um castelo de areia ou em homens e 

mulheres juntando sacos de areia para impedir uma 

inundação. Imediatamente identificável porque o apoio 

recíproco está nos genes de todos os animais sociais; eles 

cooperam para conseguir o que não podem alcançar 

sozinhos.20 

 

Por meio da escola de língua japonesa, nihongo gakkō* (日本語学

校), eu participava de diversos concursos, promovidos pelas associações 

de escola de japonês. Eu me recordo dos de desenho e dos de oratória. 

Nos de desenho, nunca fui premiada. Eram desenhos temáticos que 

tinham que ser feitos no papel canson e com giz pastel, daqueles bem 

moles que praticamente derretem (acabam) quando você usa uma vez. A 

                                                           
19 Foi algo notado e comentado durante a Copa do Mundo no Brasil, em 2014. 

http://globoesporte.globo.com/rn/copa-do-mundo/noticia/2014/06/novo-exemplo-

de-civilidade-japoneses-voltam-recolher-seu-lixo-apos-partida.html 
20 SENNETT, 2013: 15. 
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primeira vez que participei do concurso de oratória, eu ganhei o primeiro 

lugar. Lembro vagamente do texto até hoje. O enredo era mais ou menos 

assim: a história de alguns sapos que, vendo uma vaca se aproximar do 

brejo, ficam encantados com a exuberância e o tamanho daquele bicho; 

um deles desafiou os outros, dizendo que conseguiria inchar e inchar até 

se igualar à vaca. No entanto, por mais que ele tentasse, os outros sempre 

lhe diziam “Não, ainda falta”. Até que ele explodiu. E fim da história. 

Aos oito ou nove anos de idade, comecei a frequentar uma escola 

de karaokê. Não era simplesmente cantar no videokê, como é possível 

fazer em alguns estabelecimentos da Liberdade. Quando alguém diz 

“Vamos a um karaokê?”, geralmente a relação está nesse lugar onde 

canta-se por pura diversão. O karaokê que eu participava era outra coisa. 

Havia associações, escolas. Os concursos tinham premiação com troféus, 

havia categorias – por idade e por “grau de competência”. A organização 

dessas competições tinha como saber se você havia ganhado certo 

número de vezes em primeiro lugar e você “subia” de categoria caso isso 

se concretizasse. Minha relação com as artes da cena começou tanto na 

escola de língua japonesa quanto nos concursos de karaokê. O palco não 

era amedrontador. Era um lugar onde subia, fazia o que eu precisava fazer 

e saía. Era simples. Os ensaios eram parte do processo e mesmo criança, 

eu entendia a importância disso. Muitas vezes, eu queria fazer outras 

coisas, afinal era criança. Queria ver televisão ou brincar com meus 

amigos. Mas eu já tinha esses compromissos. Minha mãe não me deixava 

faltar em nenhuma aula. Eu lembro que as mães dos meus amigos 

“ocidentais” eram mais flexíveis quanto a isso. Sempre pensei que esse 

jeito da minha mãe tivesse a ver com alguma “japonicidade”. Mas hoje já 

não tenho muita certeza disso. 

O processo de visitar e revisitar memórias é sempre construção e 

reconstrução. Memória é também carne. O corpo consegue acionar 

mecanismos que trazem à tona lembranças carnificadas. Mas são 

informações que não estão armazenadas. O corpo adapta-se ao ambiente 

e vice e versa. A partir daquilo que foi aprendido, é possível aprender e 

reaprender. 
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Cantar em japonês é quase um conforto. Tive que encontrar outros 

caminhos para conseguir cantar em português. As técnicas por trás de 

cada um são diferentes. O idioma é diferente. A respiração é diferente. A 

ressonância é diferente. Cantar em japonês é diferente de cantar em 

português. Certa vez, uma amiga de escola falou que eu cantava “como 

uma japonesa”. Fiquei imaginando como poderia ser isso. Minha voz é 

uma voz japonesa? Mesmo cantando em português, minha voz é uma voz 

japonesa? Ela soa como uma voz japonesa? Como é uma voz japonesa? 

                                                           
i Fenótipo, segundo o dicionário Houaiss, é o conjunto das características de um 

indivíduo, determinado por fatores hereditários e ambientais. Assim, ter um fenótipo 

oriental no Brasil implica em certas particularidades atribuídas a estes indivíduos que 

não são exatamente as mesmas atribuídas em outras localidades. Em outras palavras, 

ser japonês no Japão e ser descendente de japoneses no Brasil, apesar de ambos terem 

a possibilidade de apresentar o mesmo fenótipo – características morfológicas como 

cor dos cabelos, formato dos olhos, tons de pele – as questões referentes a esses 

indivíduos são bastante singulares. Fenótipo oriental, ainda, pode ser bastante variado, 

tendo em vista que o oriente, considerando o continente asiático, é um dos mais vastos 

e diversificados em termos étnicos. Vale relembrar que o foco desta investigação está 

voltado para as questões nipobrasileiras e que, portanto, fenótipo oriental estará ligado 

a este descendente, ou seja, de fenótipo do leste asiático. Podemos ainda, levar em 

consideração a questão de fenótipo estendido, segundo o entendimento do etólogo 

Richard Dawkins, que não limita o fenótipo às características biológicas do indivíduo, 

mas leva em consideração a interação com o ambiente: “Os fenótipos que se estendem 

para fora do corpo não tem que ser artefatos inanimados: eles mesmos podem ser 

feitos de tecidos vivos” (DAWKINS, apud NADAI) (Dawkins, 1982, p 210 – Nadai, 

“Processos organizativos em dança: a singularidade dos designs”, p 72. 

 https://ladcor.files.wordpress.com/2013/06/dissertac3a7c3a3o-completa.pdf 

https://ladcor.files.wordpress.com/2013/06/dissertac3a7c3a3o-completa.pdf
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Processos de identificação 

 
Se depender de mim, nunca ficarei 

plenamente maduro, nem das ideias, 

nem no estilo, mas sempre verde, 

incompleto, experimental. 

(Gilberto Freyre)1 

 

A identidade está vinculada à memória, segundo Báez, “pela razão 

nem sempre clara de que o real se assemelha sempre ao idêntico e, além 

disso, pela vertigem da multiplicidade que só pode ser explicada a partir 

da unidade”2. Somos o que somos devido ao reflexo das condições 

intrínsecas ao DNA e também das condições sócio-econômico-ambientais 

que nos cercam, que nos são apresentadas ao longo da vida, que são 

transmitidas e re-transmitidas. Identidade está ligada à memória daquilo 

que é passado de geração em geração, costumes, formas de lidar, formas 

de criar. 

Identidade, não obstante, sugere uma classificação. Mesmo dentro 

de classificações específicas, existe uma multiplicidade de identidades 

cabíveis e possíveis a um sujeito e que salientam a complexidade de suas 

contradições e ambivalências. Esse é um assunto delicado e, por vezes, há 

certa cobrança em sermos “homogêneos”, não nos permitindo assumir 

nossas próprias contradições e ambivalências. Temos que seguir um 

padrão, geralmente imposto e atribuído de acordo com os papéis sociais 

que assumimos na sociedade. 

Tomemos como exemplo a questão da nacionalidade. Ou se é 

japonês ou se é brasileiro. Mesmo quando há dupla nacionalidade, o local 

de nascimento determina o ponto de referência para traçar a que se 

sobressai. Mesmo quando há mudança de país, existe sempre a referência 

do local de nascimento. No entanto, existe uma tensão diferente ao nos 

                                                           
1  FREYRE, Gilberto. Tempo morto e outros tempos. 1926. Fonte:                        

http://revistas.fw.uri.br/index.php/revistalinguaeliteratura/article/viewFile/121/233 

Acessado em 30/06/2017. 
2 BÁEZ, 2010: 281. 

http://revistas.fw.uri.br/index.php/revistalinguaeliteratura/article/viewFile/121/233
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depararmos com casos como dos nikkeis*, que são chamados, muitas 

vezes, de japoneses no Brasil e de estrangeiros no Japão. 

Num mundo cada vez mais globalizado, onde as fronteiras são o 

tempo todo rompidas por meio da internet e mídias de rápida circulação 

de informações, temos acesso a notícias de países situados do outro lado 

do planeta numa velocidade cada vez mais rápida. No entanto, essa 

quebra de barreiras se limita a instâncias onde o poder e o capitalismo 

operam. O contato com culturas e modos de pensar diferentes acabam 

por estreitar ideias que podem ser um tanto quanto extremistas e 

restritivas, fortalecendo uma noção perigosa de “nós” contra “eles”. 

 

Aconteceu que, entre os vários problemas conhecidos 

como ‘minha identidade’, a nacionalidade ganhou uma 

proeminência particular. Eu compartilho essa sorte com 

milhões de refugiados e migrantes que o nosso mundo 

em rápido processo de globalização produz em escala 

bastante acelerada. [...] 

Estar total ou particularmente ‘deslocado’ em toda parte, 

não estar totalmente em lugar algum (ou seja, sem 

restrições e embargos, sem que alguns aspectos da pessoa 

‘se sobressaiam’ e sejam vistos por outras como 

estranhos), pode ser uma experiência desconfortável, por 

vezes perturbadora. [...] As ‘identidades’ flutuam no ar, 

algumas de nossa própria escolha, mas outras infladas e 

lançadas pelas pessoas em nossa volta, e é preciso estar 

em alerta constante para defender as primeiras em relação 

às últimas.3 

 

Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, ao relatar uma experiência 

pessoal a respeito de sua suposta nacionalidade, problematiza essa 

questão no mundo líquido moderno (Bauman, 2013). Explico. Bauman 

recebera o título de doutor honoris causa na Universidade Charles, de 

Praga. Segundo uma antiga tradição desta universidade, o hino nacional 

do país da pessoa que está recebendo o título é tocado durante a 

cerimônia de outorga. Neste caso, pediram-lhe para escolher entre os 

hinos nacionais da Grã-Bretanha e da Polônia. A Grã-Bretanha, país que 

                                                           
3 BAUMAN, 2005: 18-19. 
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escolheu e foi escolhido por Bauman devido a um convite para lecionar; a 

Polônia, seu país de nascimento e que lhe havia privado do direito de 

ensinar. Na Grã-Bretanha, no entanto, era sempre um recém-chegado, um 

fugido, um estranho. Mesmo tendo se naturalizado britânico, era sempre 

essa a condição apresentada. Mas, se escolhesse o hino polonês, 

“também significaria um ato de fingimento”4. Fora banido da Polônia, sua 

nacionalidade lhe foi negada. Então não poderia tocar também este hino. 

A solução encontrada por ele foi a de tocar o hino europeu. Ao mesmo 

tempo “includente” e “excludente”5. 

Há, entre essa situação relatada por Bauman e a dos nikkeis uma 

semelhança e uma diferença. A semelhança está no fato desse 

estranhamento, desse reconhecimento do/pelo outro de que ele 

(descendente) é um sujeito estrangeiro, “de fora”. A diferença está no fato 

de que, ao contrário dos imigrantes e refugiados, os descendentes são 

nascidos no local onde são considerados “estranhos”. Temos, portanto, o 

entendimento de que “a não identidade do ser não é apenas uma 

passagem para outra identidade (que nega ou se contrapões à primeira), 

mas uma incompletude que está sempre em movimento.”6 

A identidade, nesta perspectiva, assume uma noção transitória, 

processual. Não está nos padrões de cristalização de uma ideia ou 

momento. E por esta mesma razão, cabe a nós chamá-la de processo de 

identificação, que engloba o caráter in progress desses reconhecimentos. 

Em “Corpo de memórias”, Hashiguti faz um extenso levantamento 

sobre o corpo do descendente de japoneses, tratado como estrangeiro 

em ambas as situações – chamado de japonês no Brasil e de brasileiro no 

Japão. À luz da análise do discurso, relaciona corpo e memória através do 

gesto. 

 

Os gestos corporais, neste estudo, [...] são considerados 

formulações do corpo determinadas pela memória 

                                                           
4 Ibidem: 15. 
5 Esse trecho faz parte do livro “Identidade”, de Zygmunt Bauman. O livro traz uma 

entrevista que o mesmo concedeu ao jornalista italiano Benedetto Vecchi acerca do 

tema. 
6 GREINER, 2015: 196. 
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discursiva e pelas condições de produção. Não são 

naturais de um corpo biológico, mas gestos simbólicos do 

corpo e da linguagem. [...] 

O corpo é sempre corpo de uma sociedade. Pela 

perspectiva da linguagem, acrescento que é sempre corpo 

no/do discurso. O discurso possibilita ir além do social 

apontado pelas disciplinas sociais, e que já é um 

deslocamento importante do corpo biológico para o 

corpo simbólico.7 

 

Para nós, corpo está em constante troca e transformação com o 

ambiente. De acordo com a Teoria Corpomídia (KATZ & GREINER, 2001), 

a troca entre eles [corpo e ambiente] se dá de maneira constante e 

ininterrupta. Além disso, é uma co-mutação. Um altera o outro em via de 

mão dupla. Neste sentido, segundo a Teoria Corpomídia, corpo não é um 

receptáculo onde as informações são acumuladas, mas é mídia de si 

mesmo: “A mídia à qual o corpomídia se refere diz respeito ao processo 

evolutivo de selecionar informações que vão constituindo o corpo”8. 

O estranhamento, ainda que basicamente pautado na aparência e 

características físicas, também leva em consideração os aspectos culturais, 

as “tradições” que certas famílias nikkeis conservam. Coloco o termo entre 

aspas porque são muito diversas as ideias em torno do que seriam essas 

tradições. Elas fazem parte do imaginário tanto das próprias famílias 

quanto dos brasileiros, no geral. Essas ideias e imaginários foram sendo 

fomentados desde antes da vinda dos imigrantes japoneses ao Brasil, 

como apontam os estudos de Marcia Yumi Takeuchi em Imigração 

Japonesa nas Revistas Ilustradas: Preconceito e Imaginário Social (1897-

1945). 

 

Eram transmitidos aos leitores conceitos que valorizavam a 

cultura europeia em detrimento daquela associada aos 

negros e aos indígenas, como herança do escravismo e do 

atraso, e a necessidade de defesa diante de perigos 

políticos que assolavam países pouco fortalecidos no 

cenário internacional, em virtude principalmente da baixa 

                                                           
7 HASHIGUTI, 2008: 07, 09. 
8 GREINER & KATZ, 2005: 131. 
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densidade populacional do território nacional e da 

imigração de elementos indesejáveis. Esse discurso 

circulava de forma eficiente por meio das charges políticas 

– que se prestavam a criar estereótipos repetidos 

constantemente –, cujo tema se adaptava aos 

acontecimentos do momento. As imagens tinham como 

suas principais qualidades o fazer rir e a sua eficácia em 

configurar estigmas.9 

 

Em relação ao termo cultura, entendemos que é bastante capcioso, 

que possui definições tão diversas quanto divergentes. São muitas as 

definições de cultura que foram traçadas desde que este termo foi 

cunhado. Não nos cabe, neste momento, fazer o levantamento desse 

material. Cabe aqui trazer a noção de cultura como parte do processo da 

constante troca e mutação de sujeito (corpo) e ambiente como apontado 

à luz da Teoria Copormídia. Neste sentido, o que é/como é a cultura dos 

descendentes de japoneses nascidos e criados no Brasil? Como é vista 

essa cultura pelos próprios descendentes ou por aqueles que estão “fora” 

desse contexto? 

Ser chamado de japonês no Brasil, tendo que lidar com os 

estereótipos e imaginários que cerceiam este corpo nikkei; ser chamado 

de brasileiro no Japão, por não ter encarnado no corpo o gesto simbólico 

próprio de quem nasce, cresce e vive naquele país. Será que poderíamos 

considerar essa realidade do nikkei como sendo a de uma cultura 

deslocada? Ou em deslocamento?  

 

A contradição identitária para o sujeito é ter um corpo que 

é olhado e nomeado pelo outro como japonês, como 

sempre imigrante, mas que significa para o próprio sujeito, 

muitas vezes, como brasileiro, o que de fato também é. 

Seu corpo nascido e crescido no Brasil, constituído pela 

língua portuguesa e pela língua japonesa, imerso nas 

relações com não-descendentes de japoneses, não é um 

corpo de linguagem apenas japonês, mas também 

brasileiro em sua discursividade. Mas nos processos de 

identificação social, a palavra do outro a nomeá-lo japonês 

se sobrepõe ao sentido de brasilidade, fazendo com que o 

                                                           
9 TAKEUCHI, 2016: 88. 
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sujeito deseje ser mais brasileiro que os outros que ele 

talvez reconheça como os brasileiros, numa ilusão de que 

haveria um sentido pleno de brasilidade do qual ele não 

conseguiria fazer parte. O sentido do posicionamento 

discursivo como japonês o afeta de tal forma que ele se 

esquece (discursivamente) que é brasileiro e acredita que 

somente depois de sua decisão é que ele começa a fazer 

as coisas que os brasileiros fazem, como se nunca houvera 

feito coisas que são da ordem de uma brasilidade...10 

 

Os discursos podem, de fato, influenciar na maneira como os 

nikkeis se portam e se comportam. No entanto, vale lembrar a questão da 

singularidade de cada indivíduo, ou seja, cada caso é um caso, cada um 

lida e atua de maneira própria com o contexto em que se situa. 

As questões referentes à memória estão intrinsicamente ligadas a 

questões culturais (FERREIRA, 2003; BÁEZ, 2010) e, portanto, no encontro 

das culturas brasileira e japonesa, existe um leque infindo de 

possibilidades de relação entre as duas. No que concerne aos nikkeis, essa 

relação diz respeito a uma parte da constituição identitária e é variável 

segundo a singularidade de experiências e vivências de cada um. 

 

A especificidade de uma cultura ou de um indivíduo 

resulta de combinações infinitas que podem ser 

produzidas fora de nós, mas também em nós – as 

hipóteses são múltiplas –, de ajustamentos entre termos 

heterogêneos, dissemelhantes, diferentes, numa palavra, 

de reformulação de diversas heranças.11 

 

Em termos de geração, “atualmente, a comunidade nikkei no Brasil 

já está na sexta geração”12. Existe uma noção – também de certa forma 

imaginária – de que quanto mais distante da “origem” menos contato 

                                                           
10 HASHIGUTI, 2007: 52. 
11 LAPLANTINE & NOUSS, 2016: 76-77. 
12 Fonte: http://madeinjapan.com.br/2014/06/18/106-anos-da-imigracao-japonesa-no-

brasil/ Acessado em 07/11/2016. Em japonês, sei (世) é o sufixo para geração, sendo 

precedido por um ideograma numérico. Issei (一世) são os próprios imigrantes 

japoneses, ou seja, a primeira geração. Nisei (二世) são os filhos de japoneses nascidos 

em outra localidade. Sansei (三世) são os netos, yonsei (四世) bisnetos, e assim 

sucessivamente. 

http://madeinjapan.com.br/2014/06/18/106-anos-da-imigracao-japonesa-no-brasil/
http://madeinjapan.com.br/2014/06/18/106-anos-da-imigracao-japonesa-no-brasil/
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com a cultura dos antepassados. Isso é bastante questionável e variável. 

Eu, por exemplo, sou da quarta geração (yonsei*), ou seja, bisneta de 

japoneses. No entanto, eu sei ler, falar e escrever o idioma e me considero 

bastante próxima da cultura japonesa, muito mais do que meu irmão ou 

meus primos (que são da mesma geração que eu). Tenho muitos amigos 

e conhecidos que são da terceira geração (sansei*) e que possuem uma 

relação completamente distante com a cultura japonesa. Tudo isso é 

muito particular e peculiar de cada um. Entretanto, cabe ressaltar essa 

mistura de culturas que, mesmo para aqueles que não possuem uma 

ligação direta com a cultura japonesa acabam passando por situações 

comuns – de serem chamados de “japoneses” – mesmo não tendo quase 

nenhuma ligação com o Japão. 

Esses processos de identificação são complexos e procuramos 

entendê-los a partir de dois conceitos: hibridismo ou hibridação (BHABHA, 

2007; CANCLINI, 2003) e mestiçagem (PINHEIRO, 2013; LAPLANTINE & 

NOUSS, 2016; GRUZINKI, 2001). Ambos os conceitos surgiram para 

explanar as misturas a princípio raciais e depois também as culturais que 

ocorreram ao longo da história. 

O processo de hibridação tal qual entendido por Homi Bhabha e 

Nestor Canclini não considera o encontro de culturas como algo que se 

aglutina pacificamente, mas gera choques que não solucionam tensões 

culturais e que, por isso mesmo, podem ser consideradas formas de 

subversão. 

Neste aspecto da subversão, podemos pensar que a presença de 

artistas nikkeis na cena artística paulistana é um ato de resistência. Tem a 

potência de encarar e escancarar uma série de estereótipos e clichês 

bastante comuns, em geral, no imaginário do público paulistano. Além 

disso, para este estudo, conversamos com algumas artistas nikkeis 

mulheres sobre as questões de seus fazeres artísticos, no como ou quanto 

sua ascendência contaminou suas criações [ou não]. As mulheres asiáticas 

carregam ainda outras camadas de estereotipação, como a associação 

com a figura da gueixa*, de mulher submissa, entre outros. 
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Nossa tentativa é a de subverter a lógica, entendendo que para 

resolver uma questão não é necessário dissolver tensões culturais, mas 

entender quais são essas tensões e lidar com elas, porque elas vão existir 

de uma forma ou de outra. 

 

o hibridismo é uma ameaça aos discursos hegemônicos 

porque subverte o conceito de origem ou identidade pura 

criando ambivalência e imprevisibilidade. O híbrido não é 

“nem o Um, nem o Outro, mas algo a mais, que contesta 

os termos e territórios de ambos”13 

 

Nestor Canclini aposta no termo hibridismo em lugar de 

mestiçagem por considerar que tal conceito abarca as questões mais 

culturais e não-somente raciais, tal qual seu entendimento de mestiçagem. 

 

Parto de uma primeira definição: entendo por hibridação 

processos socioculturais nos quais estruturas ou práticas 

discretas, que existiam de forma separada, se combinam 

para gerar novas estruturas, objetos e práticas.14 

 

No entanto, por mais que o contexto trazido por Canclini seja o da 

América Latina e que seu conceito de hibridismo dê conta dos elementos 

culturais que anteriormente não davam, o conceito de mestiçagem do 

pesquisador Amálio Pinheiro é a que melhor se aproxima da noção de 

encontro cultural a qual queremos tratar em relação ao nikkei15. 

Ainda sobre as questões de identidade, Bauman diz que esta é uma 

invenção, e não uma descoberta. E que se trata de lutas e escolhas 

constantes. Uma identidade nunca se completa, mas está sempre em 

processo, sempre se constituindo e se reconstituindo. A questão da 

identidade, continua Bauman, é relativamente recente no mundo e, no 

caso do Brasil, mais ainda, já que a sua “descoberta” se deu em meados 

do século XV16.  

                                                           
13 BHABHA, 2007: 55, APUD, RAQUEL, 2011: 49. 
14

 CANCLINI, 2003: XIX. 
15 Para maiores detalhes, ver “Mestiçagem”. 
16 BAUMAN, 2005: 21-22. 
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A construção da “identidade brasileira” aconteceu de uma maneira 

bastante obtusa, dado o histórico de imigrações e fluxo de pessoas 

oriundas dos mais diversos locais. O que podemos notar, segundo os 

estudos da historiadora Marcia Yumi Takeuchi (2016), é que a construção 

da identidade nacional estava nas mãos de uma elite dominante branca (e 

ainda está, de certa forma), interessada em manter a “pureza”, buscando 

imigrantes europeus para compor a população nacional. Ou seja, a 

intenção de trazer trabalhadores imigrantes não-brancos era 

problemático aos olhos de certa camada social brasileira e foi refutada 

por muitos políticos e responsáveis pelas negociações. No entanto, a 

escassez de mão de obra nas lavouras cafeeiras mostrou urgência na 

entrada constante de imigrantes, e a vinda de imigrantes europeus 

“almejada por aqueles que os consideravam como solução para os 

problemas produtivos e étnicos do Brasil era dificultada pela circunstância 

de coexistir o trabalho escravo e o trabalho livre.”17 

Os processos de identificação são e podem ser os mais diversos, a 

depender do contato, das informações e do interesse de cada sujeito em 

relação aos elementos que o circundam. Cada um acaba por optar pelos 

caminhos que quer seguir, ou que pode seguir, dependendo das 

circunstâncias. Os caminhos não são definitivos e nem definidos. Tudo 

acontece no momento em que acontecem. Hoje posso me interessar mais 

pelas questões ancestrais. Amanhã, menos. E não há mal nenhum nisso. 

São os processos em vaivém. 

                                                           
17 TAKEUCHI, 2016: 54. 



1 
 

Mestiçagem 

 
Confundindo os gêneros, as espécies, 

as culturas e as línguas, não obede-

cendo a nenhuma hierarquia, o devir 

mestiço surge como o cúmulo da 

desordem. 

(Laplantine & Nouss)1 

 

Amálio Pinheiro, poeta, tradutor, pesquisador e professor da pós-

Graduação em Comunicação e Semiótica da Pontifícia Universidade 

Católica (PUC) de São Paulo, investiga o barroco na América Latina. Para 

ele, mestiçagem está além da mistura racial ou cultural. Diferentemente 

da noção de hibridação trazida por Homi Bhabha (1998), em que o 

resultado do encontro entre culturas distintas acaba não sendo nem uma 

nem outra, seu conceito de mestiçagem entende e permite a 

possibilidade de ser uma e ser a outra – e também não ser, a depender da 

situação. A mestiçagem, tal qual denotada por Pinheiro, é tratada como 

marchetaria, como experiência múltipla e local.  

Nestes termos, não lhe cabem as dualidades, pois essa divisão é 

insuficiente. De fato, engloba as diferenças, as oposições. Toma-as como 

parte de seu mosaico. 

 

Mestiçagem aqui não remete ao cruzamento de raças, 

ainda que obviamente o inclua, mas à interação entre 

objetos, formas e imagens da cultura. A mestiçagem não 

opera por fusão, que apaga as diferenças, nem por mero 

reconhecimento das diversidades, que as mantém 

isoladas: é sim um conhecimento a partir do bote 

canibalizante no alheio, em vaivém e ziguezague, 

montagem em mosaico móvel dessas multidões de outros, 

suas linguagens e civilizações. Está, portanto, aquém das 

lógicas binárias da identidade e das oposições: as 

dualidades dos centros e das periferias não lhe servem. A 

mestiçagem é uma onça alegre que se alimenta de todos 

esses outros (bichos, gentes, objetos) escondidos, 

abandonados e rejeitados. 

                                                           
1 LAPANTINE & NOUSS; 2016: 87. 
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A mestiçagem passa longe das totalizações epocais 

sucessivas: ser moderno, pós-moderno ou contemporâneo 

lhe é um alimento esporádico e desprezível de superfície, 

já que pensa, come e trabalha por aglutinações fora-

dentro e alto-baixo, de inúmeros pertencimentos, 

camadas e competências cognitivas, os conflitos entre o 

velho e o novo não lhe bastam, porque inevitavelmente 

duais. Habita-se da multiplicidade, da variação e do 

mirim.2 

 

Tendo em vista essa noção de mestiçagem, podemos entender que 

noção de corpo estamos buscando: múltiplo. Com inúmeros 

pensamentos. Inúmeras camadas. Inúmeras competências cognitivas. 

Tudo isso em conexão. Misturado. Encarnado. Corpo mestiço 

nipobrasileiro. Corpo deslocado no espaço (no que diz respeito à sua 

nacionalidade) e no tempo (o fato de ainda serem considerados 

japoneses, apesar de várias gerações já terem se passado). Corpo mestiço 

de artista do corpo: que permite o trânsito pelas diversas linguagens 

artísticas corporais, sem as barreiras que confinam e encaixotam as 

possibilidades potentes do corpo. É ele, este corpo potente ou a potência 

que o corpo pode vir a ter que nos interessa e nos instiga. 

A mestiçagem, portanto, viabiliza e comporta os pontos 

convergentes e também os divergentes resultantes do encontro entre 

Brasil e Japão no corpo nikkei. Algumas das contradições e ambivalências, 

potencialmente problemáticas no entendimento hegemônico de 

identidade, no qual ou se é uma coisa, ou se é outra, aqui são acolhidas 

em todas as suas camadas de complexidade, por meio do entendimento 

de processos de identificação, que foca o processo sempre em 

movimento e foge da estagnação que solidifica e aprisiona. 

Interessa-nos sempre um olhar que engloba e não descarta; que 

não tolhe nem diminui as possibilidades. Apropriamo-nos de mestiçagem 

tal qual defendido por Pinheiro (2013), mas tendo em vista o 

deslocamento necessário entre o campo de estudo do autor (que é o 

barroco latino americano) e o que é tratado nesta investigação. 

                                                           
2 PINHEIRO, Amálio Fonte: http://www.pucsp.br/barroco-mestico/pensamento.html 

Acessado em 21/05/2017. 

http://www.pucsp.br/barroco-mestico/pensamento.html
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Neste sentido, podemos trazer, ainda, a referência da própria 

cultura japonesa como “acumuladora”, “palimpséstica”, “mestiça” – a 

partir da noção de mestiçagem tal qual tratada pro Amálio Pinheiro. 

Os próprios ideogramas, chamados em japonês de kanji3*, são 

resultado da incorporação e adaptação de caracteres chineses pelos 

japoneses. A partir deles, foram criados dois sistemas de alfabetos 

distintos, o hiragana* e o katakana* (usado para grafar palavras de origem 

estrangeira) e os kanjis, como falado, ao serem adotados como parte do 

sistema de escrita, importaram consigo a leitura chinesa (on’yomi) e 

incorporaram a leitura japonesa (kun’yomi)4.  

Como aborda a pesquisadora e professora da Universidade Federal 

de São Paulo, Michiko Okano, em seu estudo acerca de Ma (間), termo de 

grande importância para esta investigação, o Japão passa por diversos 

processos em que o elemento estrangeiro se funde com o elemento local 

já existente. 

 

Nesse processo de incorporação e adaptação do elemento 

estrangeiro, não é destruída a essência de ambos, nem do 

elemento nacional e nem do estrangeiro: ocasiona a 

miscigenação equilibrada do novo e do antigo, que é 

denominada, por alguns pesquisadores, como ‘caráter 

acumulativo da cultura japonesa’ ou ‘double standard’, 

pelo antropólogo Claude Lévi-Strauss.5 

 

[...] o Japão encontrou, na parte que lhe toca, uma solução 

original, fazendo coexistir, em seu território, regiões 

costeiras tão densamente povoadas que formam uma 

sequência ininterrupta de cidades e um interior 

montanhoso, desabitado ou quase isso: oposição que é 

também a de dois universos mentais, o da ciência, da 

indústria e do comércio e um outro que continuam a se 

prestar às crenças oriundas da noite dos tempos. Pois esse 

double standard’ possui também uma dimensão temporal. 

                                                           
3 Kanji (漢字) provém do chinês han-zi, que significa literalmente “letra (ou escrita) de 

Han”, porque foi durante esta dinastia (Dinastia Han 206 a.C. – 211 d.C.) que ocorreu a 

padronização da escrita na China. Kanji nada mais é do que a leitura “niponizada” de 

han-zi. 
4 Para maiores detalhes, ver “Memória”, p. 05. 
5 OKANO, 2007: 29. 
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Uma evolução prodigiosamente rápida fez o Japão 

transpor em algumas décadas uma distância que o 

Ocidente precisou de séculos para percorrer: graças a isso, 

o Japão pôde se modernizar ao mesmo tempo em que 

conservava um elo estreito com suas raízes espirituais.6 

 

No Brasil, geralmente chamamos de “mestiços” aqueles que 

possuem um dos genitores descendente de japoneses (ou também de 

outras etnias orientais, mas nos interessa olhar para o caso nipônico 

especificamente) e outro de alguma etnia não-oriental. A partir do 

entendimento de mestiçagem não só como miscigenação biológica, mas 

também cultural, poderíamos dizer que no Brasil (e, me arrisco a dizer, na 

América Latina), como sofremos um processo de mistura cultural, 

“somos”7 todos mestiços. 

 

Fenômeno descurado, a mestiçagem atravessa a totali-

dade da história das sociedades humanas no conjunto das 

suas dimensões culturais. 

A mestiçagem, terceira via entre a fusão e o fraciona-

mento, poderá, enquanto conceito, ajudar-nos a pensar as 

crises do mundo contemporâneo.8 

 

Serge Gruzinski, em O pensamento mestiço, fala do processo de 

mestiçagem entre indígenas americanos e colonizadores europeus, e 

ressalta a via de mão dupla desse encontro, já que é possível encontrar 

traços da mitologia de algumas tribos ameríndias em pinturas 

renascentistas, bem como elementos do cristianismo, por exemplo, em 

registros dessas mesmas tribos. 

 

As mestiçagens nunca são uma panaceia; elas 

expressam combates jamais ganhos e sempre 

recomeçados. Mas fornecem o privilégio de se 

                                                           
6 LÉVI- STRAUSS apud OKANO, 2007: 29. 
7 O verbo “ser”, compreendido pelo viés da Teoria Corpomídia, não dá conta de todos 

os processos de co-mutação e co-transformação entre corpo e ambiente, que nunca 

cessam e que, portanto, estão sempre “sendo”. Por falta de uma forma que expresse 

melhor essa condição, utilizaremos este verbo, mas entre aspas. 
8 LAPLANTINE & NOUSS, 2016: 68. 
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pertencer a vários mundos numa só vida: sou um tupi 

tangendo um alaúde...9 

 

A mestiçagem, na América Latina, é mais antiga do que a chegada 

dos colonizadores europeus. Mesmo antes desse evento, as culturas 

locais já estavam em encontro e confronto. Não há uma cultura 

americana pré-hispânica “pura”, assim como não há uma cultura europeia 

“pura” – tudo está em constante transformação e contaminações, 

atravessamentos acontecem o tempo todo. 

Esse pensamento é interessante do ponto de vista de um 

descendente de japoneses nascido no Brasil. São “várias” vidas em uma 

vida. São eternos recomeços. São processos nunca acabados e nem 

esgotados, seja no âmbito das identificações, dos reconhecimentos, das 

trocas. A pesquisadora Diana Taylor, em O arquivo e o repertório, aborda 

as questões de mestiçagem, hibridismo e transculturação nas Américas. 

Em seu entendimento, mestiçagem é apresentado como conceito de 

fusão, o que não dialoga com a noção trazida pelos estudos que 

utilizamos – mas também pode ser um conflito decorrente da tradução10 

de seu texto para o português. 

 

Mestiçagem refere-se a um conceito de fusão biológica 

e/ou cultural. Sua forma de utilização nas Américas Latinas 

não só tem uma história, mas também conta uma história 

e incorpora uma história. O local primordial da 

mestiçagem é o corpo, já que está ligada ao mestiço, 

criança nascida de pais europeus e indígenas. [...] Contudo, 

a despeito de toda a centralidade do corpo, e apesar de 

que os conceitos de mestiço e mestiçagem emanaram 

dele, nenhum dos termos pode ser reduzido ao corpo. A 

subjetividade negociada do/a mestiço/a evidencia alianças 

que vão muito além dos laços raciais, e as ramificações 

políticas do conceito de mestiçagem moldam as histórias 

culturais latino-americanas. [...] Cada país nas Américas 

performa sua identidade nacional por meio da encenação 

                                                           
9 GRUZINKI, 2001: 320. 
10 Associamos, segundo o pensamento de Haroldo de Campos, a noção de que 

tradução, quando não feita atentamente, pode ser uma traição. Para maiores detalhes, 

ver “Ma (間) espaçotempo que suspende”, p. 02. 
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e mitificação do que considera seu corpo racial (em geral, 

no singular).11 

 

O processo de imigração japonesa no Brasil e em outros países da 

América Latina não foi fácil, tampouco bem visto pelas elites dominantes, 

já que estas visavam construir uma “nação” de “raça” homogênea e 

civilizada (aos moldes europeus), como pontuado pelos estudos da 

historiadora Marcia Takeuchi (2016)12. 

Num primeiro momento, a mão de obra oriunda da China foi a que 

se mostrou como possibilidade para a demanda das lavouras. No entanto, 

as negociações não foram efetivas e, consequentemente, atribuíram-se ao 

chin, como eram chamados os chineses, estereótipos negativos (fracos, 

indolentes, depravados, viciados e raça inferior)13. Tais estereótipos não 

foram prontamente atribuídos aos japoneses que chegaram ao Brasil, mas 

“tornou o discurso antinipônico ambíguo: o japonês era visto como 

trabalhador moralizado, dócil e eficiente, mas ao mesmo tempo um 

perigo racial e político.”14 

Apesar dessa ideia positiva acerca da conduta dos imigrantes 

japoneses, a questão da miscigenação étnica foi e é ainda bastante 

discutida. Em muitas ocasiões, como mostra Takeuchi: 

 

a minimização dos sofrimentos a que os imigrantes 

japoneses ficaram submetidos, o racismo e a 

xenofobia institucionalizados não têm fundamento 

senão no que chamamos de racismo à brasileira, 

disfarçado.15 

                                                           
11 TAYLOR, 2013: 145. 
12 Segundo a autora, “a Lei n. 356, de 1895, permitia somente a entrada de imigrantes 

europeus, americanos e africanos das Canárias, todos de raça branca no estado de São 

Paulo. Entretanto, as vicissitudes sofridas pelos cafeicultores paulistas que assistiam à 

excessiva mobilidade de seus colonos brancos e à constante e onerosa necessidade de 

reposição dessa mão de obra foram apontadas como entraves para a tranquilidade na 

produção da principal riqueza do país. Daí a necessidade econômica justificar a 

aceitação de trabalhadores japoneses, tidos como mais dóceis e menos exigentes”. 

(TAKEUCHI, 2016: 70). 
13 Ibidem: 55. 
14 Ibidem. 
15 Ibidem: 443.  
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Contudo, é importante ressaltar a característica heterogênea, a 

diversidade étnica do Brasil e que, neste contexto, torna relevante a ideia 

de mestiçagem tal qual cunhada por Amálio Pinheiro, segundo a qual é 

possível levar em consideração todas as camadas de especificidades, 

contradições, ambivalências e singularidades referentes a cada um dos 

elementos que compõem este locus. 

Nesta perspectiva, em que a mestiçagem se torna a referência e 

entendimento de amálgama que engloba tanto os confrontos quanto os 

encontros, num sentido cultural e étnico, pensamos na condição do nikkei 

que envolvem, inevitavelmente, questões da “cultura japonesa”16. 

A apreensão de certos aspectos desta [“cultura”] não nos são 

possíveis, exatamente pelo fato de não possuirmos os mesmo códigos, 

metáforas, símbolos e modus operandi dos japoneses. No entanto, 

podemos sim, “deslocar” os conceitos de maneira a deixá-los mais 

“palatáveis” e próximos de nós. Ressignificar e contextualizar. 

É interessante pensar também que o próprio Japão passou e passa 

por diversos processos de miscigenação e transformação. Há muitos 

estudos que abordam o caso dos chamados hāfu* (ハーフ), os mestiços 

de japoneses com outras etnias. O Japão, diferentemente do Brasil, possui 

maior homogeneidade étnica, ou seja, boa parte da população possui 

características físicas semelhantes: cor e aspecto dos cabelos e da pele, 

formato dos olhos17. 

Porém, é possível notar, hoje, uma entrada cada vez maior de 

imigrantes oriundos de outras regiões e que, ao se casarem com 

japoneses, deram origem a uma população cada vez mais crescente de 

hāfu. Assim como no caso dos nikkeis no Brasil, os hāfu no Japão também 

sofrem com a questão do “não pertencimento”. Há um documentário 

                                                           
16 Para maiores detalhes, ver “Memória”, p. 07. 
17 Há algumas controvérsias neste aspecto, porque existem sim, diferenças fenotípicas 

mesmo dentre os japoneses. Por exemplo, os okinawajin, ou uchinanchu (como eles 

mesmo se denominam no dialeto próprio), provenientes da província de Okinawa – a 

ilha mais ao sul do arquipélago – sofrem certo preconceito em outras regiões do Japão, 

já que o seu tom de pele, no geral, é mais escuro do que o da maioria dos japoneses. 
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intitulado Hāfu18, dirigido e produzido no Japão, que mostra, a partir de 

depoimentos de alguns mestiços nascidos no país, como se dão esses 

embates. Eles são nascidos e criados lá, muitos não sabem o idioma da 

outra parte da família, mas ouvem comentários como “Volta para o seu 

país”. É uma situação bastante similar com a que é vivenciada pelos 

nikkeis no Brasil. Como resolver esses embates? É possível resolvê-los? 

Talvez não haja resposta única nem pronta. Cada um tem sua 

história e os modos como se relaciona com ela. Além disso, essa situação 

é, muitas vezes, apontada externamente a estes indivíduos, não se 

tratando apenas de uma questão de via de mão única. 

A singularidade de cada um é fundamental no processo de 

identificação, e reafirmo que o processo é o mais importante. Ou seja, não 

interessa falar de identidade, mas sim nos processos que levam a 

identificações. O entendimento de mestiçagem neste trabalho se 

assemelha em muito com o que Nestor Canclini chama de processos de 

hibridação. 

 

Nas condições de globalização atuais, encontro cada vez 

mais razões para empregar os conceitos de mestiçagem e 

hibridação. [...] o pensamento e as práticas mestiças são 

recursos para reconhecer o diferente e elaborar as tensões 

das diferenças. A hibridação, como processo de interseção 

e transações, é o que torna possível que a 

multiculturalidade evite o que tem de segregação e se 

converta em interculturalidade. As políticas de hibridação 

serviriam para trabalhar democraticamente com as 

divergências, para que a história não se reduza a guerras 

entre culturas, como imagina Samuel Huntington. 

Podemos escolher viver em estado de guerra ou em 

estado de hibridação. 

É útil advertir sobre as versões excessivamente amáveis da 

mestiçagem. Por isso, convém insistir em que o objeto de 

estudo não é a hibridez e, sim, os processos de hibridação. 

Assim é possível reconhecer o que contém de desgarre e o 

                                                           
18 Link para o trailer do documentário: https://www.youtube.com/watch?v=6j_wQQZY-

OE 

Além dessa referência, recomendamos o vídeo “Explorations into being Hafu: Megumi 

Nishikura”, do TEDxKyoto de 2013: https://www.youtube.com/watch?v=lhqYBhLh1IM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6j_wQQZY-OE
https://www.youtube.com/watch?v=6j_wQQZY-OE
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que não chega a fundir-se. Uma teoria não ingênua da 

hibridação é inseparável de uma consciência crítica de 

seus limites, do que não se deixa, ou não quer ou não 

pode ser hibridado.19
 

 

Acerca de hibridismo, citamos também Stuart Hall, que aponta para 

os perigos que este processo pode acarretar, a depender de como é 

entendido: 

  

Algumas pessoas argumentam que o “hibridismo” e o 

sincretismo – a fusão entre diferentes tradições culturais – 

são uma poderosa fonte criativa, produzindo novas formas 

de cultura, mais apropriadas à modernidade tardia que as 

velhas e contestadas identidades do passado. Outras, 

entretanto, argumentam que o hibridismo, com a 

indeterminação, a “dupla consciência” e o relativismo que 

implica, também tem seus custos e perigos.20 

 

Uma abordagem não ingênua em relação à mestiçagem também se 

faz necessária. Para nós, o conceito de mestiçagem dialoga mais com as 

questões tratadas do que com hibridação. De acordo com a abordagem 

proposta por Amálio Pinheiro, a esta mestiçagem: 

 

Não lhe é suficiente o hibridismo, pois que à mestiçagem 

não interessam apenas as proximidades e aglomerações 

quantitativas de fronteira, mas principalmente as inclusões 

e conexões sintáticas, através de todos os procedimentos 

de toda e qualquer linguagem, que transformam o 

separado, seja distante ou contíguo, em retículas, 

reentrâncias ou labirintos de alteridades em ação e reação. 

A mestiçagem respira com a tradução. Não aceita deuses 

exclusivos. Não se satisfaz com a diferença, a não ser que 

esta também se misture e desdiferencie. Não tem de 

“respeitar” o outro, porque ela “está” no outro. Vive no 

devir do outro.21 

 

                                                           
19 CANCLINI, 2008: XXVII. 
20 HALL, 2014: 53. 
21  http://www.pucsp.br/barroco-mestico/pensamento.html Acessado em: 29/03/2017. 

http://www.pucsp.br/barroco-mestico/pensamento.html
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Reiteramos que a mestiçagem proposta se dá em todos os níveis 

de interação, seja no âmbito do cruzamento biológico ou do cultural. 

Nessa perspectiva, o contexto proposto para análise é rico e abundante 

em exemplos de mestiçagem. O Brasil recebeu e ainda recebe até hoje 

muitos povos em diáspora. O processo de globalização e as conjunturas 

contemporâneas de guerra (como os casos de países como a Síria) 

acentuam os processos de deslocamento e de diáspora e, 

consequentemente, queda de fronteiras geográficas e culturais22. Os 

processos de mestiçagem estão cada vez mais presentes no cotidiano. Na 

própria cidade de São Paulo é possível notar cada vez mais a presença de 

refugiados, com o crescente número de estabelecimentos e restaurantes, 

por exemplo. 

A mestiçagem sobre a qual nos debruçamos neste estudo diz 

respeito ao encontro da “cultura brasileira” com a “cultura japonesa”, num 

processo que já dura mais de cem anos e partindo da perspectiva de que 

nenhuma dessas “culturas” é algo simples e “puro”.  

 

[...] a mestiçagem não existe apenas na não coincidência, 

mas também na não resolução. Ela não poderia ser do 

domínio da simbiose ou da síntese, ou seja, da conclusão. 

Nem mais à frente do que atrás, nem do ponto de partida 

nem no ponto de chegada [...], a mestiçagem é o tornar-se 

devir mais do que o devir, e pede para ser pensada em si 

própria na sua incompletude. Transitória, imperfeita, 

inacabada, insatisfeita, vive continuamente a aventura de 

uma migração, as transformações de uma atividade de 

tecelagem e urdidura ininterrupta. Isto significa dizer o 

quanto esta noção é eminentemente contraditória. Não 

pode ser invocada como resposta, já que ela é a própria 

questão que perturba os indivíduos, a cultura, a língua e as 

sociedades na sua tendência para a estabilização.23 

 

As dificuldades decorrentes do encontro e do choque intercultural 

foram, de certa forma, superadas. Mas novas questões sempre surgem no 

                                                           
22 Refiro-me às quedas das barreiras culturais em relação à possibilidade de encontros, 

mas ainda existem muitos conflitos e intolerância em relação às diferenças. O foco não 

é adentrar nessa discussão, mas não estamos desatentos a este fato. 
23 LAPLANTINE & NOUSS, 2016: 85-86. 
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decorrer da convivência e no dinamismo das relações que vão se 

estabelecendo e restabelecendo. Os processos são ininterruptos e 

constantes. Atualizam-se corpo, ambiente e suas inter-relações; algumas 

questões são superadas, mas algumas podem ser ressignificadas ou 

mesmo outras questões podem ir surgindo. Eis a beleza dos encontros 

sempre em movimento. 



1 
 

Deslocamento como “quase” 

 
O reconhecimento da centralidade do 

corpo nos processos de cognição fez 

com que pesquisadores e artistas im-

plodissem uma série de estereótipos, 

subvertendo as linhas abissais entre 

Oriente e Ocidente. 

(Christine Greiner)1 

 

Deslocamento aqui é entendido não só em sua denotação, o ato de 

deslocar, mudar de lugar, desarticular-se, transferir, deslocação2. Ele é 

pensado também a partir da noção de “quase”: o deslocamento da 

discussão dos lugares e das coisas da cultura para os processos. Esta é a 

ideia que Christine Greiner defende ao discorrer sobre Leituras do corpo 

no Japão. 

 

Cadeias perceptivas acionam estados que não se localizam 

em territórios demarcados por nacionalidades ou identida-

des específicas. Elas só podem ser reconhecidas em sua 

própria impermanência e descontinuidade, a partir de 

leituras das singularidades da vida e do corpo. Caberia 

então pensá-las como sistemas sígnicos, constituídos a 

partir de seus próprios deslocamentos, não raramente 

avessos à linguagem, aos juízos e às significações.3 

 

“Quase”, como processo de deslocamento, que permite a 

suspensão do estado de definições sólidas e cristalizadas. O 

entendimento que se tem aqui é de algo fluido, maleável e líquido. 

Permeável. Contaminável. Nesta perspectiva, entendemos que todo corpo 

é “quase”, inclusive o corpo do nikkei*, “corpo quase” como sendo este 

que está sempre em processo.  

Neste sentido, interessa-nos a Teoria Corpomídia (KATZ & 

GREINER, 2001), segundo a qual tudo está sempre em processo, tendo 

                                                           
1 GREINER, 2015: 187. 
2 Definição segundo o dicionário Houaiss. 
3 GREINER, 2015: 198. 
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em vista que considera a relação entre corpo e ambiente como via de 

mão dupla e ininterrupta de co-mutação e co-transformação. Um corpo 

mestiço (PINHEIRO) em “estar sendo”4. Nosso entendimento não é o de 

algo que permanece imutável, muito pelo contrário. Interessa-nos olhar 

para os processos, para as contaminações e atravessamentos. A Teoria 

Corpomídia é bastante discorrida em “Delineando noções de corpo”. 

Mestiço, neste estudo, não está restrito à questão étnica, ainda que 

a leve em consideração, mas está além: é como movimentos de vaivém e 

ziguezague entre as diversas camadas que compõem um indivíduo e as 

diversas relações que este pode e consegue estabelecer (seja com o meio, 

seja com o outro). Para maiores detalhes em relação a este conceito, ver 

“Mestiçagem”. 

Deslocamo-nos não só espacialmente, fisicamente, sejam pessoas, 

sejam objetos, mas também deslocamos cognitivamente ideias e 

pensamentos. É dessa maneira que conseguimos nos deslocar para 

entender percepções de mundo, modus operandi diferentes dos nossos. E 

é no confronto, no encontro dessas diversas culturas que conseguimos 

reconhecer as convergências e divergências decorrentes das diferenças e 

também das semelhanças. 

O contexto brasileiro é, segundo Laplantine e Nouss, um contexto 

propício às discussões acerca dessas tensões, e também em relação à 

mestiçagem devido ao como se deram os encontros étnicos e culturais.  

 

Posto isto, somos confrontados com uma miscigenação 

contínua de povos extremamente diversos, ou seja, com 

processos muito mais complexos ainda, visto que nunca é 

simplesmente a Europa que se teria pura e simplesmente 

substituído às sociedades pré-colombianas e submetido 

os Africanos e seus descendentes. Estamos em presença 

de um movimento gerador de culturas que devem ser 

classificadas americanas, absolutamente irredutíveis à 

soma das suas “componentes”. A questão da mestiçagem 

surge em particular no Brasil e nas Caraíbas [...] onde o 

fluxo das imbricações é tal que se torna inútil perguntar a 

                                                           
4 Em certo sentido, todos os corpos se apresentam neste estado de incompletude, mas 

estamos tratando pontualmente do caso dos nikkeis nesta investigação. 
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que rio pertencem os diferentes afluentes – e isto é 

essencial porque a cultura para onde vamos se sobrepõe à 

cultura de onde vimos.5 

 

Em nosso deslocar pelos processos, é importante ter a dimensão de 

que é preciso justamente um movimento de afastamento para que 

tenhamos uma melhor visão daquilo para o qual olhamos. Este 

deslocamento-afastamento traz, para mim, a sensação de uma suspensão. 

E esta se refere a uma condição onde há, simultaneamente, a suspensão 

de espaço e de tempo, abarcando e possibilitando todas as nuances 

referentes a um indivíduo: suas contradições e ambivalências; seus 

processos de identificação; seus processos de memória e rememoração; o 

constante processo de adequações e manejos – que se dá em via de mão 

dupla entre indivíduo e ambiente, segundo a Teoria Corpomídia. 

Para mim, essa suspensão é justamente Ma (間), termo do idioma  

japonês que diz respeito a um modo de percepção, uma visão de mundo 

própria dos japoneses. Ma está presente no cotidiano dos japoneses, mas 

muitas vezes não é visível, nem palpável. É um gap, uma pausa, um 

“momento certo”. Dentro de alguns entendimentos, tratava da relação 

entre mundano e divino, sendo Ma justamente a conexão entre estes dois 

“lugares”. É bastante usado nas Artes (tanto cênicas, como Teatro, Dança, 

Performance), no cinema, na Arquitetura, entre outros. Para maiores 

detalhes, ver “Ma (間) | espaçotempo em suspensão”. 

É interessante pensar no deslocamento como forma de adaptação 

de um termo em relação a outro. Um “quase”. Uma metáfora. Ma, dessa 

forma, surge como espacialidade de suspensão para corpos nikkeis e 

possibilita a coexistência de todas as contradições, ambivalências e 

convergências destes corpos. 

Apesar do foco desta investigação ser o(s) corpo(s) nikkei(s) e as 

questões inerentes a ele(s), quando nos deparamos com o termo 

“deslocamento”, não podemos deixar de pontuar os crescentes 

movimentos imigratórios deste século, motivados pelas mais diversas 

                                                           
5 LAPLANTINE & NOUSS, 2016: 30-31. 
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razões, mas que, em sua maioria, apontam o estado de guerra como uma 

das principais causas. 

O Brasil teve um aumento de mais de 2000% de solicitações de 

refúgio entre 2010 e 20156. Essa nova diáspora tem causado algumas 

reviravoltas em relação aos discursos de “identidade” e de alteridade. 

Novas ondas de intolerância e preconceito se revelam à medida que esses 

confrontos acontecem. Indiretamente, isso resvala na questão do nikkei, 

exatamente porque as diferenças fenotípicas se sobressaem, e o que 

antes ficava velado começa a tomar formas mais concretas e agressivas. 

Tudo aquilo que vai contra a hegemonia vigente acaba por ser 

retaliado e perseguido. Em um mundo em que as informações circulam 

numa velocidade cada vez maior, as possibilidades de um pensamento 

contra-hegemônico pode ser mais propício, mas, paralelamente, as ideias 

em torno de um conservadorismo que defende e reforça sempre a 

supremacia também crescem avassaladoramente. 

Em comunidades de discussão nas redes sociais que discutem 

questões étnicas asiáticas (como Asiáticos pela Diversidade, Perigo 

Amarelo e Plataforma Lótus) são crescentes os relatos de nikkeis e 

descendentes de outras nacionalidades que são ameaçados e abordados 

com violência. Não raros são os casos de mensagens que dizem “Volta 

pro seu país”. Isso é muito preocupante, porque acentua o quanto de 

desconhecimento (em relação ao outro) e intolerância (também em 

relação ao outro) existe no seio da sociedade brasileira. 

Apesar de prezar por uma “democracia racial”7, em que não há 

preconceito, racismo, o que vemos na prática e no cotidiano da realidade 

                                                           
6 Disponível na internet: http://www.acnur.org/portugues/recursos/estatisticas/dados-

sobre-refugio-no-brasil/  

Acesso em: março de 2017. 
7 “A exaltação da ‘condição crioula’ ou da ‘democracia racial’ (expressão muitas vezes 

utilizada para designar o Brasil) não poderá minimizar o facto de que, ao longo da 

história, mesmo nessas Américas classificadas de mestiças – ou seja, formadas num 

sistema paternalista a partir do encontro dos senhores europeus e dos escravos 

africanos –, os brancos recusaram massivamente a componente negra da sociedade. 

Mantiveram uma obsessão cromática, uma verdadeira fobia da cor negra, que deu 

lugar à construção de numerosas escalas de cor que contém diversas dezenas de 

http://www.acnur.org/portugues/recursos/estatisticas/dados-sobre-refugio-no-brasil/
http://www.acnur.org/portugues/recursos/estatisticas/dados-sobre-refugio-no-brasil/
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brasileira são agressões veladas e disfarçadas de “brincadeiras” e “piadas”. 

Todos os dias, milhares de memes são produzidos “brincando” com os 

sotaques de imigrantes ou com os ofícios assumidos por pessoas. Na 

época em que eu frequentava a escola, frequentemente era chamada de 

“pasteleira”, porque muitos imigrantes de japoneses tinham (e ainda têm) 

barracas de pastel nas feiras de São Paulo. 

Nosso contexto social-econômico-político duro e com perspectivas 

mais e mais temerosas nos aprisiona em muralhas de ideias e em 

blindagens para com o próximo. Na contramão desse endurecimento, 

propomos o deslocamento fluido e permeável, que permite conviver com 

as diferenças, respeitando-as. Singularidades convivendo juntas, cada 

qual com suas opiniões, afecções e devires e em estado de suspensão: em 

“quase”. O processo de olhar-se e reolhar-se tem que ser constante e é 

um exercício para a vida inteira. Temos que nos atentar para este 

processo corpomidiático, em que corpo altera ambiente e ambiente altera 

corpo para não entrarmos mecanicamente no sistema e acabarmos 

engolidos e moldados por ele, em vez de exercer e defender 

autonomamente uma posição em relação ao que nos é imposto. 

Frequentemente associam-se a artistas nikkei alguma arte 

tradicional japonesa, como Nō ou Butoh. A expectativa criada pelas 

pessoas em relação a estas artistas revela o como o fenótipo influencia, 

mesmo que no fazer desta artista não conste nenhuma dessas práticas. 

Uso o termo “artista” no feminino porque neste estudo, conversei com 

algumas artistas nikkei atuantes na cidade de São Paulo. Os detalhes 

sobre cada artista estão em “Elas amarelas: asiáticas e artistas”. 

Reforçamos que o envolvimento dessas artistas com sua ascendência é 

singular e varia muito: algumas buscam a fundo sua relação com os 

antepassados, outras menos, outras em dado momento da vida ou da 

carreira, assim por diante.  

A presença destas artistas é muito importante para desconstruir um 

pensamento homogêneo em relação aos nikkeis, deslocando o 

                                                                                                                                                                          

gradações, do branco mais claro ao negro mais retinto.” (LAPLANTINE & NOUSS, 2016: 

29). 
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entendimento de que são (somos) “todos iguais” e que perpassa pelos 

estereótipos relacionados aos japoneses (a timidez, o falar baixo, as 

carreiras que, por convenção, são comuns entre os descendentes como 

médico, engenheiro, dentista, entre outros). 



1 
 

Dō (道) | caminhos de diáspora 

 

“Então, aí está você  

Estrangeira demais no lar, 

estrangeira demais aqui. 

Nunca suficiente para nenhum.” 

(Ijeoma Umebinyuo)1 

 

Na cultura japonesa, os Caminhos, Dō* (道), são de extrema 

importância e trazem uma noção, um pensamento, além do puramente 

filosófico ou religioso e que pode ser entendido até como um estilo de 

vida. 

Em algumas culturas orientais, dentre as quais a própria cultura 

japonesa, não existe o conceito de religião como a entendemos no 

Ocidente (GONÇALVES, 2004). Especificamente no caso japonês, o termo 

Dō, traduzido para o português como “caminho”, possui um sentido 

bastante amplo como descreve Ricardo Mário Gonçalves: 

 

O caminho, no Oriente (Marga em sânscrito, Tao em 

chinês, Michi ou Dō em japonês), engloba componentes 

religiosos, filosóficos, artísticos e até científicos. Em 

português, podemos usar o termo Curso como sinônimo 

de Caminho. O curso é, entre outras coisas, um processo 

de aprendizagem e de transformação da pessoa. Está 

relacionado com o dis-curso que enunciamos e com o 

per-curso, a caminhada que efetuamos ao longo de um 

itinerário. O Caminho oriental é tudo isso.2 

 

Neste estudo, propomos pensar em Dō como jornada, repleta de 

experiências e vivências que nos transformam. Não somente como algo 

externo que nos afeta, mas também como algo que podemos afetar, 

numa troca incessante do dentro-fora, tal qual entendimento da Teoria 

Corpomídia, que trata da imbricação de corpo e ambiente numa co-

transformação mútua e incessante. 

                                                           
1 Tradução minha do original: “So, here you are│too foreign for home│too foreign for 

here.│Never enough for both.” 
2 GONÇALVES, 2004: 20. 
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Neste sentido, tratamos Dō enquanto metáfora (LAKOFF & 

JOHNSON) da diáspora japonesa no Brasil. Os processos de 

deslocamento e adaptação são singulares e variam de pessoa para 

pessoa. Cada um traça seu caminho, seu percurso – com os percalços, 

desvios, novas rotas, atalhos, etc. Não só o percurso geográfico de 

atravessar o globo, como também percursos cognitivos, diásporas 

cognitivas que, segundo a pesquisadora e professora Christine Greiner 

“[...] nem sempre se constituíram como diálogos culturais ou confrontos. 

Elas migram como cadeias perceptivas, sem respeitar fronteiras 

epistemológicas e culturais”3. 

Em relação aos nikkeis*, as diásporas se encontram no percurso 

entre as memórias, os costumes de seus antepassados e o contexto no 

qual se encontram (brasileiro). As tensões e questionamentos em relação 

a processos de identificação estão o tempo todo sendo colocados em 

jogo neste caso, porque ainda é bastante comum a prática de se dirigir a 

essas pessoas como “japonesas”, mas não são (somos). Além disso, no 

Japão fica clara a “brasilidade” dos nikkeis que, apesar de preservarem, 

muitas vezes, o fenótipo, não estão habituados ao modus operandi 

daquela sociedade. 

Em nossas conversas com artistas da cena nikkeis tentatmos 

entender singularmente como se dão esses processos e relações, a partir 

do relato de experiência de cada uma delas. Mais detalhes sobre os 

diálogos e sobre as artistas estão em “Elas amarelas: asiáticas e artistas”. 

Diáspora é também entendida como fluxo de migrações forçadas: 

por fatores sócio-econômicos, por questões de guerra, por perseguições 

políticas, por perseguições étnicas. Atualmente, nos deparamos com 

esses fluxos migratórios com bastante frequência, tanto pelo fato de 

refugiados e imigrantes continuarem a se estabelecer em São Paulo, 

quanto pelo intenso bombardeio de informações disponíveis na internet 

que, de alguma maneira, encurtam distâncias e nos permitem entrar em 

contato com fatos que estão acontecendo em outras regiões, mesmo as 

                                                           
3 GREINER, 2015: 17. 
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longínquas. Abordamos a questão dessas migrações também em 

“Deslocamento em ‘quase’”. 

Em relação aos nikkeis, as diásporas hoje estão num campo mais 

cognitivo, de reflexões e questionamentos acerca de sua condição de 

descendente e das imbricações desse fato no contexto paulistano de 

2017. Quais as relações que podem ser traçadas a partir do ponto de vista 

de um descendente que se vê, por vezes, apartado pelo olhar do outro de 

sua terra natal (o não reconhecimento como brasileiro[a]), ao mesmo 

tempo em que não se reconhece como representante da “cultura” de seus 

antepassados?  

Para tratar dessa questão, tomamos como base a mestiçagem 

(PINHEIRO, 2013; LAPLANTINE & NOUSS, 2016; GRUZINSKI, 2001), que 

trata da “[...] interação entre objetos, formas e imagens da cultura [...] um 

reconhecimento a partir do bote canibalizante no alheio, em vaivém e 

ziguezague, montagem em mosaico móvel dessas multidões de outros”4. 

O Brasil, assim como a América Latina no geral, possui uma formação 

populacional e cultural bastante variada. Nessa perspectiva, cabe analisar 

os fatos a partir de um olhar que enxerga, pontua e se atenta para as 

diferenças. Seria um pensamento contra-hegemônico – visto que a 

hegemonia, quase sempre, visa a supremacia, a homogeneidade e o 

apagamento daquilo que é diferente? 

 

Sociologicamente, o crioulo compõe-se de uma série de 

tensões: entre oralidade e escrita, ruralidade e urbanidade, 

classes cultivadas e populares, arcaísmo e modernização. 

Mas o seu estatuto já não é o de um dialeto bastardo e 

derivado: objeto de estudo científico e de ensino a todos 

os níveis, trata-se de uma língua de pleno direito, fator de 

regulamentação linguística, língua administrativa e oficial e 

língua de criação artística. [...] É a “intervalorização” posta 

em evidência por Édouard Glissant ao definir “a identidade 

como rizoma, (...) não como raiz única, mas como raiz que 

vai ao encontro de outras raízes”. [...] Assim como a 

tradução, o crioulo provaria a possibilidade de 

                                                           
4 PINHEIRO, 2009: Contracapa. 
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metamorfoses mutuamente fecundas irromperem da 

subordinação identitária.5 

 

O exemplo acima, retirado de A Mestiçagem, dos filósofos 

franceses François Laplantine e Alexis Nouss, trata especificamente da 

questão do crioulo em um contexto que poderia muito bem ser o 

brasileiro. Tomando o exemplo acima como metáfora para o caso dos 

imigrantes japoneses – não querendo equiparar os processos, nem 

homogeneizar as questões étnico-raciais, que são bastante distintas – 

podemos notar algumas características comuns em relação ao idioma e 

em relação aos processos identitários. No primeiro caso, podemos citar o 

koroniago*, uma mistura do japonês com o português, uma adaptação 

fonética e uma mistura entre palavras em japonês e em português (como 

a própria palavra “koroniago”). Em relação aos processos identitários, 

podemos citar os estereótipos em torno do nikkei, que é (quase) sempre 

considerado como tímido, quieto, estudioso, disciplinado, entre outras 

características. Por vezes, o nikkei acaba agindo de acordo com o que se 

espera dele, baseado nesses atributos a ele direcionados, numa 

“subordinação identitária” que parte, principalmente, da expectativa do 

outro. Eu mesma, em muitas ocasiões, agi ou tomei atitudes baseada 

naquilo que eu achava que esperavam que eu fizesse, sem nem contestar 

essa minha tomada de decisão. 

Os caminhos sofrem alterações de rota, mudanças de direção, tem 

obstáculos e imprevistos no decorrer do percurso. São sempre processos 

em curso. A isso, associamos a imagem do rizoma, que é um caule em 

forma de raíz que cresce horizontalmente, entremeando-se e 

emaranhando-se, em vaivém e ziguezague. Seu crescimento, assim como 

o da maioria das raízes, está diretamente relacionado com o meio no qual 

se encontra. É a imagem metafórica dos caminhos, que são o 

desdobramento das diásporas – a partir da necessidade da diáspora, 

novos caminhos e possibilidades vão sendo traçados.  

As relações e conexões que vão se estabelecendo na medida em 

que encontros acontecem, se dão num movimento rizomático, onde o 
                                                           
5 LAPLANTINE & NOUSS, 2016: 38-39. 



5 
 

fluxo não segue uma linearidade, mas encontra caminhos próprios, a 

depender sempre dos contextos dados. Movimentos estes em vaivém e 

ziguezague. Em constante expansão. 

Mantendo o pensamento metafórico a partir do rizoma, mas 

levando em consideração a relação Japão e Brasil, podemos citar o 

bambu. Certa vez, durante o período de graduação, frequentei algumas 

aulas do departamento de língua japonesa, como disciplina optativa. Em 

uma das aulas assistidas, a professora mencionou o fato de que, nos 

casos de terremoto, um dos locais mais seguros seria um bambuzal, 

devido às suas raízes entremeadas, que dificultariam e, na melhor das 

hipóteses, impediriam o chão de se abrir. Isso me marcou bastante. Talvez 

seja esse o potencial rizomático: o crescimento se dá pelos enlaces, que 

fortalecem horizontalmente para permitir o crescimento vertical. O 

bambu é flexível e, ao mesmo tempo, resistente.  

É matéria prima para diversos tipos de construção, desde 

edificações (prédios, casas) até objetos pequenos e de uso cotidiano 

(como brinquedos e utensílios de cozinha). O bambu é usado de diversas 

formas e em diversos contextos no Japão. Seja em objetos de uso 

cotidiano, como hashi * ou shamoji *, seja na construção de instrumentos 

musicais como shakuhachi *, o bambu é praticamente onipresente para 

os japoneses. 

 

O pensamento japonês se materializa em objetos 

palpáveis, que sintetizam experiências – e que são a 

melhor forma de conhecer o país. A presença do bambu 

se estende da cerimônia do chá às artes marciais, da 

música à arquitetura, das artes visuais aos utilitários rurais, 

dos ritos religiosos às brincadeiras de criança, da literatura 

à inovação e à tecnologia. Desde sempre ele permeou 

toda a vida desse povo, colocando em linha o Japão 

contemporâneo e o da pré-história.6 

 

                                                           
6 Folder da exposição “Bambu, Histórias de um Japão”, da Japan House São Paulo (de 

06 de maio a 09 de julho de 2017). 
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No Brasil, existem mais de 200 espécies e a maior floresta nativa da 

planta no mundo se encontra no Acre.7 Temos uma [falsa] ideia de que o 

bambu é algo exclusivo de “culturas” orientais, mas temos espécies 

nativas brasileiras. É bastante comum o uso de arestas finas para a 

confecção de varas de pescar, caules mais grossos na confecção de 

cercas, entre outros. 

Desde criança, sempre consumi (e com gosto) brotos de bambu, 

que em japonês é takenoko* (竹の子8
). Minha mãe preparava refogado 

com shoyu* ou cozido com costelinha de porco. Meus amigos e colegas 

de escola nunca tinham sequer ouvido falar. Sempre ficava intrigada com 

a textura, parecida com a do palmito, mas diferente ao mesmo tempo. 

O bambu me parece ser a metáfora que representa o nikkei: visto 

como oriental (japonês), mesmo sendo nativo brasileiro, possui em suas 

raízes parte entremeadas e emaranhadas que vemevão daquilo que as 

constituem (elementos culturais brasileiros e japoneses, mais ou menos 

de um ou de outro, a depender da experiência de cada indivíduo). Não 

tem direções exatas nem definidas, mas vão se definindo, no percurso, na 

medida em que os encontros, os confrontos, os desencontros vão 

acontecendo. Dō, ou melhor, os Dōs9 são propriamente os caminhos que 

vão sendo traçados e escolhas que vão sendo feitas ao longo do trajeto. 

                                                           
7 Ibidem. 
8 Take significa “bambu” e ko significa filho, criança. Takenoko é literalmente “filhote de 

bambu”. 
9 No idioma japonês, não existe singular e plural como no português. Aqui, me 

aproprio do recurso do plural e o utilizo no termo Dō. Com isso, quero explicitar as 

inúmeras possibilidades de caminhos que podemos traçar ao longo do nosso curso de 

vida – e que é processo, portanto, não tem rota pré-determinada, vai sendo na medida 

em que acontece. 
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Ma (間)| espaçotempo que suspende  

 

Ao falar sobre a intenção de fazer uma 

pesquisa sobre o Ma ao professor e 

arquiteto Kawazoe Noboru, a seguinte 

profecia foi lançada: “Se tentar 

conceituar o Ma 間, o único destino é o 

Ma 魔 e não alcançará o Ma 真” 

(Michiko Okano)1 

 

Para trazer a noção do que seria o vocábulo Ma (間), utilizamos a 

pesquisa da professora da Universidade Federal de São Paulo, Michiko 

Okano, intitulada Ma: entre-espaço da comunicação no Japão – um 

estudo acerca dos diálogos entre Oriente e Ocidente, como aporte 

teórico. 

A tradução do termo Ma é bastante complexa, pois não há 

consenso sobre ele nem mesmo entre os japoneses (OKANO, 2007). Além 

disso, temos a questão da tradução, que pode vir a ser um problema, uma 

traição.  

 

Há um lugar comum em matéria de tradução que assenta 

nas noções de equivalência e fidelidade. Entre o texto de 

partida (ou texto-fonte) e o texto de chegada (ou texto-

alvo) estabelecer-se-ia uma relação de dependência em 

que o segundo vem substituir o primeiro, tentando 

reproduzir (ao máximo), antes de mais o seu sentido ou 

mensagem, depois, acessoriamente, as suas componentes 

formais. A operação deveria, contudo, não trair o original 

[...]. 

                                                           
1 OKANO, Michiko: 09. 

Sobre essas palavras, explica ainda Michiko Okano: “A frase dele alerta para o fato de 

que ao tentar conceituar o Ma 間 com a lente lógica ocidental, perde-se o caminho que 

leva a atingir a sua verdadeira essência. Então, o que acontece é que, ao fazer isso, nos 

debruçamos no segundo Ma 魔, o Diabo, e torna-se impossível obter o terceiro Ma 真, 

a Verdade. Essa problemática da incognoscibilidade imbrica-se com a da intraduzibili-

dade, por pertencer a um sistema social distinto.” Ibidem: 10. 

No idioma japonês, ideogramas diferentes, que possuem significados distintos, podem 

ter a mesma pronúncia, como é o caso de Ma – foram trazidos três exemplos, mas 

existem ainda outros ideogramas cuja leitura é a mesma. 
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Esta concepção tradicional apoia-se em três princípios: o 

sentido seria dissociável da forma; o texto é redutível a um 

núcleo semântico sólido reconhecível pelo tradutor; a 

relação entre os dois enunciados é assimétrica, sendo que 

o importante é fazer passar a mensagem no texto-alvo. 

Ora, uma tal teoria está simultaneamente ferida de 

ideologia e de ideologismo: trata-se de aceitar o 

estrangeiro retirando-lhe qualquer marca de estranheza, 

de aceitar o outro se ele tiver perdido qualquer marca de 

alteridade.2 

 

Temos a preocupação de não nos trairmos em relação ao 

deslocamento de significados dos termos em língua japonesa para o 

português. Reforçamos a noção de que o uso deles reitera as diferenças 

de visão de mundo e isso não necessariamente implica uma 

impossibilidade de coexistência. 

O ideograma de Ma é composto por dois radicais: um que significa 

portão ou portinhola, mon (門) e outro que significa sol, hi ou nichi (日, 

lê-se, “ri” e “niti”, respectivamente). O que se entende, portanto, é a 

possibilidade de ver o sol por entre a portinhola. 

 

門+日= 間 
 

Para se ter a noção da pluralidade de ocorrências do Ma, é 

necessário registrar as nuances semânticas encontradas no 

mais completo dicionário da língua japonesa, o Kôjien, a 

respeito do vocábulo (T.N.): 

1) Intervalo entre duas coisas: 

1. intervalo espacial; 

2. intervalo temporal; 

3. tempo destinado a um determinado fim. 

2) Uma certa unidade de medida: 

1. espaço linear entre dois pilares; 

2. unidade de medida (área) de tatami. 

3) Um recinto dentre de uma casa separado por 

biombos ou portas de correr fusuma: 

1. sala; 

                                                           
2 LAPLANTINE & NOUSS, 2016: 39-40. 
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2. medida da área da sala da Era Muromachi 

(1334-1573); 

3. unidade para contar número de recintos. 

4) Um certo tipo de intervalo no ritmo da música e da 

dança tradicionais. 

5) Um tempo de silêncio dentro da fala. 

6) Um tempo apropriado, um bom ou mau timing para 

um certo fenômeno. 

7) O estado de um certo lugar, de um certo ambiente. 

8) Ancoradouro de navio.3 

 

Ma está presente no cotidiano dos japoneses, embora a grande 

maioria não consiga nomeá-lo nem exprimi-lo verbalmente. Este dado 

corrobora a dificuldade de traduzi-lo e analisá-lo em português. Neste 

trabalho, contudo, nos apropriamos da possibilidade de noção de “entre” 

que o termo traz e que pode, dessa maneira, ser entendido como 

suspensão espaço-temporal. Entende-se também, neste sentido, que tal 

suspensão prenhe é preenchida, não se tratando, portanto, de um 

vácuo/vazio, tal qual entendemos no ocidente4. Ele é “radicalmente 

disponível” (OKANO, 2007). 

Significa, portanto, entre outros, um intervalo, uma pausa, um gap 

tanto no espaço quanto no tempo. É utilizado tanto em um contexto 

cotidiano quanto na execução de uma peça teatral ou durante uma luta 

de artes marciais. Exemplos: manuke (間抜け) significa “estúpido”, e é 

literalmente “sem Ma”, “desprovido de Ma”; numa peça de teatro 

tradicional japonês, as entradas não têm deixas exatas, tudo depende de 

Ma, quase como um feeling, o timing certo de “entrar”; em uma luta, o 

ato de encaixar um golpe é associado de maneira parecida, entendendo 

que o momento em que se “fura” o bloqueio do adversário e é possível 

desferir o golpe é Ma. 

                                                           
3 OKANO, 2007: 13. 
4 “Desse modo, o espaço vazio físico, apesar de invisível, pode conter possibilidades de 

ser pleno na sua semântica. Talvez seja mais apropriado no Ocidente, para evitar mal-

entendidos, afirmar que Ma é um espaço radicalmente disponível, em vez de 

denominá-lo como vazio. Ou seja, uma disponibilidade a mutações, em um 

entendimento do mundo como sistema, onde há um entrecruzamento entre diversas 

variáveis e dinâmicas e a sua organização atualiza-se na sua construtibilidade, que é 

sempre passageira.” (OKANO, 2007: 19). 
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Ma também possui referência na arquitetura, tendo as casas 

tradicionais japonesas um espaço chamado tokonoma (床の間), uma sala 

cuja parede recebe um vaso ou um quadro bastante minimalista. Esta 

prática tem a ver com a relação entre o divino e o terrestre, mas que tem 

foco justamente na relação, no elo, e não na dualidade nem na separação. 

A espacialidade Ma, hipótese trazida por Okano em seu estudo, 

revela uma possível materialização desta forma de percepção japonesa. 

Poderia ser considerada como um local de suspensão, de “quase”, que 

trata das possibilidades e das potencialidades no lugar da exclusão ou da 

ideia de inalcançável. Em outras palavras, Ma pode vir a ser a 

espacialidade singular de um corpo “quase”, que é ao mesmo tempo 

mestiço, nikkei* e artista. 

Ainda, segundo Michiko Okano, em vez de corpo, no singular, 

existem corpos nikkeis, cada qual com sua singularidade e particularidade. 

 

Ma pressupõe divisão e intermediação, como também 

relação e conexão, instâncias em que a noção de fronteira 

se torna uma constante. [...] Dessa forma, [...] pode ser 

entendida como fronteira, algo que separa e ata os dois 

elementos que intermedeia, criando uma zona de 

coexistência, tradução e diálogo.5 

 

Entende-se que os “dois elementos” sejam as “culturas” brasileira e 

japonesa, que têm no corpo dos descendentes o deslocamento em que 

Ma se manifesta de maneira mestiça e não linear, sendo muitas vezes tão 

complementar quanto contraditória. 

Ma pode ser entendido, de modo genérico, como uma suspensão 

espaço-temporal onde as fronteiras se fundem e possibilitam o 

deslocamento em que “tudo” pode acontecer e “estar sendo” 

simultaneamente. 

Esse fenômeno de confronto de culturas por meio das quebras de 

fronteiras pode ser caracterizado como pertinente à globalização e 

relacionado aos atuais meios de comunicação – a possibilidade de 

acompanhar quase que em tempo real notícias de lugares distantes do 

                                                           
5 OKANO, 2007: 16. 
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local onde você se encontra, por exemplo – sendo, portanto, um 

fenômeno típico das sociedades contemporâneas no geral. Entender as 

complexidades envolvidas neste fenômeno não é tarefa fácil, e diversos 

autores têm trabalhado essas questões. 

Segundo o sociólogo Zygmunt Bauman, à medida que nos 

deparamos com as incertezas e as inseguranças da “modernidade líquida”, 

nossas identidades sociais, culturais, profissionais, religiosas e sexuais 

sofrem um processo de transformação contínuo, que vai do perene ao 

transitório. Isso reitera a noção de identidade enquanto processo de 

identificação, que não se fixa, mas que, assim como o corpo, está em 

constante atualização e transformação, a depender do contexto no qual 

está inserido. Existe uma relação de co-dependência entre corpo e 

ambiente e a co-mutação entre essas duas instâncias acontece em vaivém 

e ziaguzague, tal qual o entendimento das teorias Corpomídia (KATZ & 

GREINER) e Mestiçagem (PINHEIRO). 

O sociólogo jamaicano Stuart Hall fala em “compressão espaço-

tempo”, que é a 

 

aceleração dos processos globais, de forma que se sente 

que o mundo é menor e as distâncias mais curtas, que os 

eventos em um determinado lugar têm um impacto 

imediato sobre as pessoas e lugares situados a uma 

grande distância.6 

 

Neste sentido, entramos em contato com um número cada vez 

maior de diferentes culturas e formas de perceber e atuar no mundo em 

uma velocidade cada vez mais acelerada. 

 

Naquilo que diz respeito às identidades, essa oscilação 

entre tradição e tradução [...] está se tornando mais 

evidente num quadro global. Em toda parte, estão 

emergindo identidades culturais que não são fixas, mas 

que estão suspensas, em transição, entre diferentes 

posições; que retiram seus recursos, ao mesmo tempo, de 

diferentes tradições culturais; e que são o produto desses 

                                                           
6 HALL, 2014: 40. 
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complicados cruzamentos e misturas culturais que são 

cada vez mais comuns num mundo globalizado.7 

 

Entendemos que os nikkeis apresentam essa característica não fixa 

de transição e possuem, cada qual dentro das suas singularidades, 

cruzamentos e misturas culturais brasileiras e japonesas. A relação entre 

cada indivíduo com essas culturas varia e isso é que é interessante e 

singular – nada pode ser pré-definido ou generalizado. 

Neste estudo, Ma é, segundo a definição de espaço-tempo 

“radicalmente disponível” de Okano, um lugar de devir e de inúmeras 

possibilidades e potencialidades criativas. O devir e a criatividade dos 

artistas nikkeis não estão atrelados unicamente ao fator da descendência 

japonesa, apesar de ainda ter uma carga considerável de expectativa do 

público, num geral, de que, de fato, o fazer artístico destes contemple 

“algo japonês” – seja lá o que isso for. No entanto, nos instiga aqui dar 

um passo além das noções já pré-estabelecidas e estereotipadas em 

relação a isso e entender justamente quais as questões da descendência e 

das influências que a cultura japonesa tem (ou não) sobre essas artistas.  

Digo “essas”, no feminino, porque conversei com algumas artistas 

nikkeis que atuam na cena artística paulistana sobre essas questões: qual 

a relação entre cada uma delas com a sua ascendência japonesa, se isso 

influenciou ou contaminou de alguma forma suas criações e fazeres 

artísticos. A questão da mulher asiática 8 , ainda, possui algumas 

peculiaridades no que concerne a fetichização e a objetificação de seus 

corpos. 

Ma é a possibilidade de fricção espaço-temporal/tempo-espacial 

dessas questões culturais e étnicas que permeiam os nikkeis e que, dessa 

forma, permite o “estar sendo” singular e único de cada um – a depender, 

como já falado anteriormente, de suas experiências e trajetórias. 

No Ocidente, alguns autores trabalharam com noções que remetem, 

em certa medida, a esta zona de encontro e confronto, de fronteiras 
                                                           
7 Ibidem: 52. 
8 Ver “Elas amarelas: asiáticas e artistas”. Relembrando que neste estudo nos referimos 

sempre às questões referentes aos descendentes de japoneses, ou seja, do leste 

asiático. 
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movediças: Winnicott e a zona intermediária; Vygotsky e a zona proximal; 

Benjamin e a noção de limiar. Para nós, Ma tem essa potencialidade, a de 

um “lugar” em que os limites e as fronteiras se borram, se permeiam, se 

entrecruzam. Neste sentido, suspendem noções pré-concebidas e 

permitem um trânsito e um fluxo mais livres. É com essa ressignificação e 

esse deslocamento de sentido que entendemos Ma – uma possibilidade 

potente de ser. 
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Elas amarelas: asiáticas e artistas 

 

Um corpo que se profere a si mesmo: 

eis a sua singularidade. 

(Helena Katz)1 

 

Qual o papel do nikkei* enquanto artista do corpo, num contexto 

como o da cidade de São Paulo – capital econômica e megalópole 

brasileira – que conta não só com um número populacional de nikkeis 

como também com uma produção artística que ultrapassam a média 

nacional? Existe algum papel para além daquele determinado pela sua 

ascendência? Ou para além dos imaginários e estereótipos em torno 

desta figura? 

Nosso ponto de partida é a artista nikkei, cujo fenótipo oriental, 

especificamente do leste asiático2, traz algumas consequências no que diz 

respeito às expectativas em relação a suas criações e fazeres artísticos: é 

comum relacionarem uma artista nikkei a alguma prática japonesa, como 

Nō ou Butoh, por exemplo. Ainda, em se tratando especificamente da 

mulher asiática, japonesa, existe uma fetichização e erotização muito 

grande dos corpos. Tem-se a ideia de que essas mulheres são mais 

submissas – noção reforçada pela imagem da gueixa*, equivocadamente 

vista como prostituta. Trataremos melhor esse assunto adiante. 

Para entender quais as possíveis relações entre artistas, sua 

ascendência japonesa e seus processos artísticos, conversamos com 

algumas artistas nikkeis, tentando esclarecer como se dão essas relações 

e se, de alguma maneira, houve ou há contaminações ou mesmo 

influências nas escolhas artísticas ao longo de suas trajetórias. Elencamos 

                                                           
1 KATZ, 2005: 10. 
2 Nosso entendimento de fenótipo tem a ver com o fenótipo estendido que, segundo o 

etólogo Richard Dawkins, relaciona o genótipo (características relativas aos genes, 

marcadores genéticos) com o ambiente em que está inserido e que leva a 

determinadas interações. No caso, fenótipo oriental aqui, se refere sempre às 

características físicas dos japoneses, mas em um contexto que não é o Japão, e sim o 

Brasil, especificamente a cidade de São Paulo. Ver a referência 06 de “Corpo em 

suspensão”. 
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artistas que atuam em Artes Cênicas (Teatro, Dança, Performance) no 

contexto da cidade de São Paulo. São elas: Alice K, Emilie Sugai, Erika 

Kobayashi, Key Sawao, Letícia Sekito, Susana Yamauchi e Tatiana Melitello. 

A relevância dessa especificidade – artistas da cena nikkei – diz 

respeito à minha própria vivência e experiência pessoal. Todas as 

expectativas e exigências em relação a mim enquanto artista, mulher, 

descendente de japoneses, nascida e criada no Brasil, são também parte 

da experiência de outras artistas mulheres descendentes de japoneses 

nascidas e criadas no Brasil e que atuam neste contexto?  

Mas, para além da questão pessoal, a relação com a 

representatividade – na verdade, a falta dela – nos meios de comunicação, 

na mídia, na publicidade e outros meios, reforça a importância da 

presença dessas artistas. É uma resistência. É uma existência. 

Primeiramente, acredito ser importante salientar alguns pontos em 

relação a palavras que podem causar algum tipo de desentendimento, 

tais como feminino e feminismo, dando destaque para algumas 

abordagens relativamente recentes e crescentes em torno do que está 

sendo chamado de feminismo asiático, por meio de um viés 

interseccional de questões como racismo, preconceito, opressão e 

dominação. 

Um dos focos desta investigação é entender as peculiaridades da 

condição de ser descendente de japoneses, ou seja, ter o fenótipo 

asiático, enquanto artista da cena na cidade de São Paulo. Além da 

especificidade de ser mulher [asiática] neste contexto. 

A questão da “geração” dos nikkeis – se é filha(o), neta(o), 

bisneta(o), etc. – parece ser bastante relevante aos japoneses. Uma das 

primeiras indagações a um nikkei que vai ao Japão é em relação a isso. 

No Brasil isso também é indagado com certa frequência. Neste estudo, 

porém, isso não é fator determinante, mas é algo que diz respeito às 

singularidades de cada artista, uma vez que há questões e expectativas, 

por vezes específicas de e para cada geração – lembrando que há sempre 

exceções e não podemos generalizar as questões – porque o contexto em 

que cresceram e tiveram suas formações é diferente. 
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O foco também não está especificamente na condição da mulher 

na sociedade como um todo e nem sobre o movimento feminista, cujas 

pautas e questões vêm sendo cada vez mais trazidas à tona e 

problematizadas atualmente. Apesar de não estarmos olhando 

diretamente para isso, nada está apartado e desconectado. 

A escolha de trazer os depoimentos de artistas mulheres, como 

mencionado anteriormente, tem a ver com a experiência pessoal, mas 

tem a ver também com a condição marginalizada a qual algumas etnias 

são colocadas no âmbito de produções artísticas. Ao existir e reexistir em 

seus fazeres artísticos, essas mulheres inspiram e possibilitam pensar 

outras formas de representatividade da mulher asiática, outras formas de 

atuar tanto cenicamente quanto no cotidiano. São resistências tênues, 

mas imensamente importantes num contexto em que cada vez mais a 

diversidade é apagada em prol da homogeneidade dos padrões. 

E por falar em padrões, existem alguns que são estereotipados e 

clichês e que são bastante difundidos em relação às mulheres asiáticas. 

Não raros são os comentários de que são mais quietas, mais submissas, 

mais tímidas. Além do fator físico de “parecerem” mais jovens ou mesmo 

de “nunca envelhecerem”. Isso são alguns comentários que as mulheres 

asiáticas ouvem com bastante frequência. E o perigo está no fato de as 

próprias mulheres asiáticas se basearem nessas constatações rasas e 

generalizantes para serem ou atuarem no mundo. Reitero que nosso foco 

é trazer a singularidade de corpos e histórias de vida distintas. Cada voz 

narra sua própria trajetória. Cada voz é única. 

Ao nos depararmos com a figura de uma artista de fenótipo 

oriental – fenótipo segundo o entendimento já explanado, que tem 

interação com o ambiente e que se refere ao do leste asiático, dos 

japoneses – no palco, há uma expectativa em relação a sua gestualidade. 

Espera-se, de alguma forma, que “elementos orientais”, “japoneses” – seja 

lá o que isso signifique – estejam presentes. Essa é uma constatação que 

todas as artistas entrevistadas relataram. É uma expectativa dos outros 

em relação ao seu [nosso] fazer, mas que nem sempre é um assunto 

explorado artisticamente. E mesmo quando não são, algumas pessoas 
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fazem essa relação, encontram elementos “japoneses” nos movimentos e 

gestos. Seria isso um pré-conceito, um pré-julgamento da artista tendo 

como base simplesmente suas características físicas? 
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Alice K. 

Atriz e diretora teatral, atualmente é docente no departamento de 

Artes Cênicas da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São 

Paulo. Filha de japoneses, ou seja, nisei, segunda geração, sempre teve 

uma relação estreita com a cultura japonesa. Frequentou nihongo gakkō, 

escola de língua japonesa, desde criança. Acredito que isso tenha 

facilitado seu trânsito pelo teatro Nō, vertente do teatro tradicional e 

clássico japonês, o qual teve a oportunidade de estudar com 

profundidade no Japão3. Foram várias idas ao Japão com o intuito de 

estudar e conhecer mais essas tradições. 

Alice fez parte de um importante grupo teatral que reuniu nikkeis 

na década de oitenta, o Grupo Ponkã. Foi um dos primeiros, senão o 

primeiro grupo que reunia artistas de descendência japonesa na cidade 

de São Paulo, idealizado por Paulo Yutaka (Ubiratã Tokugawa). 

 

Em fins de 1982, um conjunto de atores realiza, em criação 

coletiva, algumas apresentações experimentais batizadas 

como Tempestade em Copo d'Água, sob a coordenação 

de Luiz Roberto Galizia. O espetáculo é uma espécie de 

declaração de princípios de um grupo que experimenta na 

carne a esquizofrenia e a dificuldade de harmonizar 

conceitos ocidentais e orientais de ética, filosofia e 

comportamento. O Grupo de Arte Ponkã nasce com o 

lançamento do Manifesto Ponkã, escrito por Ubiratã 

Tokugawa (Paulo Yutaka), em 1983. [...] 

A linha de pesquisa do elenco caracteriza-se pela 

intercessão entre as realidades do Oriente e do Ocidente, 

na qual convivem propostas puramente formais e 

abstratas, mescladas com aquelas que empregam 

estruturas narrativas e fabulares. Diferentemente do tom 

sisudo do experimentalismo então em voga, o grupo 

assume um humor crítico, almejando uma fusão dos 

padrões tradicionais. Ao contrário da fragmentação, as 

cenas são criadas dentro dos fundamentos estruturais da 

tradição teatral. Parte-se do princípio que o novo é 

                                                           
3 Alice K tinha duas tias entusiastas e praticantes de Nō no Japão. Tradicionalmente, as 

mulheres eram proibidas de atuar profissionalmente, ficando a cargo dos homens 

executarem, inclusive, papéis femininos. Hoje em dia podemos notar a presença de 

mulheres no elenco, mas nunca com o protagonismo das peças. 
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sempre uma recriação do mais ancestral; com ênfase na 

influência japonesa como elemento evidente da cena, mas 

sem o caminho superficial da japonerie. Razão pela qual a 

"ponkã", a fruta resultante do cruzamento da mexerica 

com a laranja, tipicamente brasileira e produto do trabalho 

dos imigrantes japoneses, é escolhida como símbolo do 

grupo.4 

 

As propostas do Ponkã foram inovadoras e vanguardistas em 

diversos aspectos: a influência trazida dos que estavam retornando da 

Europa – novas diretrizes cênicas, mais experimentais; a reunião de um 

grupo de artistas nikkeis. Mesmo atualmente, trabalhos que tenham esse 

caráter de mestiçar elementos das culturas brasileira e japonesa, não são 

comuns e, por isso, o grupo Ponkã possui grande importância no 

contexto teatral paulistano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 PONKÃ . In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú 

Cultural, 2017. 

Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/grupo399348/ponka>.  

Acesso em: maio de 2017. Verbete da Enciclopédia. 
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Emilie Sugai 

Coreógrafa e performer de Butoh, desenvolve uma linguagem 

corporal fruto das inquietações que partem de suas memórias ancestrais. 

Seu envolvimento com o Butoh se torna mais potente depois do encontro 

fortuito com o diretor japonês Takao Kusuno. 

A dança acontece desde a infância, como uma válvula de escape 

para a timidez que a tolhia no dia a dia: era o momento em que podia se 

expressar. 

Assim como Alice K., desenvolve uma coreografia para Hagoromo, 

peça Nō de Zeami5, mas com uma proposta que foge ao estilo do teatro 

tradicional. Geralmente, nas peças tradicionais, a narrativa gira em torno 

da personagem principal (shite), espírito errante que simboliza a conexão 

com o divino ou mesmo a nostalgia de tempos passados. Por esse 

motivo, é uma personagem que usa máscara e evoca certo lirismo. O 

coadjuvante (waki) surge como interlocutor e contraponto do shite. Em 

sua montagem, Emilie inova ao interpretar os dois papéis: o do anjo 

(shite) e o do pescador (waki).  

Neta de japoneses, não teve tanto contato com a língua japonesa 

na infância, apesar de sua avó ser dona de uma das escolas mais 

importantes da região em que morava. Sua relação com o Japão se dá a 

partir da busca de sua ancestralidade, diretamente relacionada com suas 

criações e execuções artísticas. Segundo seu relato, foi esse fato que a 

instigou a pesquisar a cultura japonesa, buscando as questões corporais 

implicadas nesses entendimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Motokiyo Zeami (1363-1443) foi um dos mais importantes dramaturgos do teatro 

clássico japonês Nō. 
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Erika Kobayashi  

Performer e especialista em chás. Tem, dentre suas criações, a 

execução de uma cerimônia do chá contemporânea, onde busca levar 

para o cotidiano e tornar mais acessível os pensamentos por trás da 

execução da cerimônia do chá tradicional6. É formada em jornalismo e fez 

Mestrado em Sociologia das Sociedades Contemporâneas pela 

Universidade Paris Descartes (Paris V). Sua pesquisa é sobre mulheres 

japonesas que saíram do Japão para morar em Paris. 

A performance com chás começa durante o mestrado, de uma 

maneira casual. Sempre que possível, convidava amigos para irem à sua 

casa e lhes oferecia a bebida, mas de uma maneira bastante pessoal e 

especial: a porcelana, a mistura das ervas, o modo de preparo, tudo era 

exclusivo. Fazia parte da cordialidade e da experiência que ela, como 

anfitriã, queria oferecer aos seus convidados. 

Atuou como curadora de uma exposição durante a comemoração 

do Centenário da Imigração Japonesa no Brasil, em 2008, intitulada 

“Invasão Moyashis”, que reunia o trabalho de artistas descendentes 

questionando seu lugar, reinventando um Japão de seus imaginários7. 

Participou também da exposição “Olhar InComum”, em Curitiba, 

organizada por Michiko Okano. 

Para compreender melhor as relações e embates Brasil-Japão a 

partir do corpo, praticou kenjutsu (arte marcial), fez aulas de Body Mind 

Centering (BMC) com Letícia Sekito e pesquisou no Centro em 

Movimento (C.E.M.) em Lisboa. 

 

 

                                                           
6 A cerimônia do chá, o sadō ou chadō (茶道 , lê-se “sadoo” e “tchadoo”, 

respectivamente) é o caminho do chá, ou seja, uma das artes-filosofias tal qual citadas 

em “Dō (道) | caminhos de diáspora”. É um estilo de vida e um modo de percepção de 

mundo a partir de elementos que compõem seus princípios. Um desses conceitos é o 

Ichigo ichie (一期一会, lê-se “itigo itiê”), que significa “um momento, um encontro”. 

Pressupõe aproveitar sempre o máximo do momento, já que este é único e que nunca 

mais acontecerá. 
7 Mais informações podem ser lidas em: http://www.japao100.com.br/arquivo/over-

moyashi-reivencoes-de-um-japao-inventado-e-br/ 

http://www.japao100.com.br/arquivo/over-moyashi-reivencoes-de-um-japao-inventado-e-br/
http://www.japao100.com.br/arquivo/over-moyashi-reivencoes-de-um-japao-inventado-e-br/
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Letícia Sekito 

Dançarina e coreógrafa. Possui um solo intitulado “Disseram que eu 

era japonesa” (2004), que faz parte de uma trilogia e que é emblemático 

em relação ao reconhecimento, à categorização que fazem aos 

descendentes de japoneses. “E eu disse” (2007) e “O Japão está aqui?” 

(2008) são as obras que completam a trilogia. Esta última foi desenvolvida 

a partir de um convite de Christine Greiner para a exposição “Tokyogaki”. 

Nessa mesma época, por volta de 2008, recebeu um convite para ir 

ao Japão com uma comitiva diplomática, quando teve a oportunidade de 

conhecer pessoalmente o Imperador japonês, fato considerado uma 

grande honra. 

O título da obra de Letícia, “Disseram que eu era japonesa”, faz 

referência a uma situação bastante comum: os descendentes serem 

reconhecidos e “marcados” devido a suas características fenotípicas. Os 

questionamentos em relação a isso começam, segundo a coreógrafa, a 

partir dessas constatações de terceiros em relação ao seu fazer artístico – 

sempre encontravam algum elemento “japonês” em seus gestos e 

movimentações e, na verdade, não havia nada em sua formação que a 

levasse a tais fazeres. Até então, suas práticas artísticas e corporais 

estavam ligadas ao C.E.M., em Lisboa e ao BMC. 

Para desenvolver o trabalho, Letícia começou a se interessar mais 

pelas técnicas corporais japonesas o que a levou, inclusive, a praticar a 

respiração pela sola dos pés e Aikidō (arte marcial) e se propôs a utilizar 

somente essas técnicas como preparação corporal. 
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Susana Yamauchi 

Bailarina clássica e coreógrafa, atualmente é diretora da Escola de 

Dança de São Paulo. Dança desde os seis anos e até hoje nunca se 

afastou dessa prática. Considera-se niseihan (二世半, lê-se “nisseirram”), 

segunda geração e meia, porque seu pai é japonês, issei e sua mãe é 

nisei, filha de japoneses. A influência da cultura japonesa começa na 

infância, quando frequentava aulas de língua japonesa. Como pontuado 

em algumas partes desta investigação, muitas escolas de língua japonesa 

para crianças funcionava não só como centro de idiomas, mas eram 

praticamente centros culturais, onde as crianças entravam em contato 

com música, dança e outras práticas. 

Susana elaborou uma trilogia de solos, desenvolvidos a partir dos 

anos noventa, que discutem suas origens e suas relações com Brasil e 

Japão e com os aspectos relacionados às suas vivências. 

“À flor da pele” (1992), em que traz à cena um Japão que ela 

própria imaginava, a partir de sua vivência familiar e escolar; “A face 

oculta”, (1996), é um espetáculo que surge depois de uma das idas ao 

Japão e é fruto do choque entre aquele Japão imaginado no primeiro 

trabalho e o Japão com que se deparou de fato; “Wabi Sabi” (2008), 

mostra a interpretação de Susana sobre o Wabi Sabi*, conceito ligado ao 

zen budismo que, como o Ma, faz parte de um modus operandi próprio 

dos japoneses e é bastante complexo de exprimir (traduzir) em palavras. 

As concepções coreográficas, os figurinos e adereços foram elaborados, 

em todos os espetáculos, por ela própria. 
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Tatiana Melitello 

Bailarina, atualmente faz doutorado em Artes Cênicas no Programa 

de Pós Graduação da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de 

São Paulo com a professora doutora Helena Bastos. 

Assim como Letícia Sekito, Tatiana é mestiça, ou seja, tem uma 

parte da família de origem japonesa e outra não. As influências japonesas, 

no seu caso, não foram tão explicitadas nas criações artísticas, mas 

aparecem, segundo seu relato, em memórias que acendem aqui e ali.  

O mote não é necessariamente sua relação com a “cultura 

japonesa”, nunca desenvolveu profundamente um tema específico 

relacionado à cultura japonesa, mas seu contato com elementos desta 

durante a infância acabaram reverberando nos seus fazeres tanto 

cotidianos quanto artísticos. Segundo ela, a brandura e a delicadeza são 

alguns desses elementos. 

Um dos seus primeiros trabalhos, intitulado “A troco” (2005), 

discute a relação de quanto vale um trabalho, qual o preço que se coloca 

em uma obra de arte. Segundo Tatiana, o desenvolvimento desta criação 

tem uma reverberação de sua relação com o pai, que valorizava o 

trabalho, num sentido da eficiência e do comprometimento. 

“NÓ(S)”, seu espetáculo mais recente, e que faz parte do projeto 

Temporalidades, foi desenvolvido em parceria com Pablo Perosa e se 

baseou no filme “Dolls” (2002), do diretos japonês Takeshi Kitano. Sua 

pesquisa acadêmica envolve temporalidade nos processos de criação em 

dança contemporânea. 
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Cada artista é singular. Seus caminhos percorridos [e ainda por 

percorrer] também são singulares. E isso faz toda a diferença. Notar os 

detalhes, as diferenças, os confrontos. Notar também as semelhanças, os 

encontros, o que temos em comum. Nossas lembranças e memórias, 

nossa relação com esses elementos, tudo é relevante quando olhamos 

afetivamente para eles, quando nos deixamos afetar por eles e 

transparecemos afeto nas criações artísticas. 

Tendo como base as conversas que tive com cada uma das artistas 

(que estão na íntegra no CD/arquivo de áudio), elaborei um dispositivo 

que traça esses caminhos, com confluências e convergências e que tem 

como material principal as memórias e histórias narradas. O formato tem 

como referência um brinquedo conhecido como traca-traca, que tem esse 

nome porque é feito de bloquinhos de madeira trançados com fitas de 

cetim que se desdobram infinitamente, chocando-se e fazendo barulho 

“traca-traca-traca-traca”. 

A inspiração para a elaboração deste dispositivo tem a ver com 

uma disciplina cursada durante o processo do mestrado e que teve a 

memória e a transmissibilidade em/na dança como motes investigativos8. 

A memória9 não é algo que conseguimos controlar totalmente e que 

pode dos atravessar e acionar inúmeros desdobramentos. Por vezes, nos 

lembramos de algum ou alguns aspectos de um fato ou situação; em 

outros momentos, são outros aspectos que “nos vêm à mente”. Nosso 

dispositivo traca-traca tem essa possibilidade: a depender de como 

manejamos, ora revelamos alguma informação, ora outra. Além disso, sua 

leitura como livro é infinita, num movimento de vaivém. 

                                                           
8 Para maiores detalhes, ver “Onde tudo começou?” 
9 Para maiores detalhes, ver “Memória”. 
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