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Ode ao Gato

Os animais foram
imperfeitos,
compridos de rabos, tristes 
de cabeça.
Pouco a pouco se foram 
compondo,
fazendo-se paisagem, 
adquirindo pintas, graça, vôo.
O gato,
só o gato apareceu completo
e orgulhoso:
nasceu completamente terminado,
anda sozinho e sabe o que quer.
[...]
talvez todos acreditem,
todos se acreditem donos,
proprietários, tios
de gato, companheiros, 
colegas,
discípulos ou amigos do seu gato.

Eu não.
Eu não subscrevo.
Eu não conheço o gato.
Tudo sei, a vida e o seu arquipélago,
o mar e a cidade incalculável,
a botânica
o gineceu com os seus extravios, 
o pôr e o menos da matemática,
os funis vulcânicos do mundo,
a casca irreal do crocodilo,
a bondade ignorada do bombeiro,
o atavismo azul do sacerdote,
mas não posso decifrar um gato.
Minha razão resvalou na sua indiferença,
Os seus olhos têm números de ouro.

Pablo Neruda
(Navegaciones y Regresos, 1959.)
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RESUMO

O romance Eu sou um Gato, do escritor japon�s Natsume S�seki, 

publicado entre 1906 e 1907, � marcado basicamente pela critica ao regime em voga, 

per�odo Meiji (1868–1912) no Jap�o e seus costumes sociais. Entretanto, sua constru��o 

baseia-se em t�cnicas pouco utilizadas na �poca, pois o autor mescla influ�ncias dos 

romances naturalistas ocidentais � tradi��o oral e teatral do per�odo Edo (1600-1867), a 

fim de descrever o per�odo em que o homem transitava entre o antigo e o moderno. 

O autor se baseia, assim como sugere o t�tulo, no ponto de vista de um gato 

pedante e possuidor de uma linguagem afor�stica, que analisa o ser humano frente aos 

problemas do seu cotidiano, revelando seu car�ter, seus v�cios e segredos. Sugerindo 

que ao olhar para o �ntimo do homem, encontramos tamb�m as mudan�as sociais: a 

introdu��o do capitalismo e dos h�bitos ocidentais, ainda alien�genas ao povo oriental, 

era ao mesmo tempo, discutida e porque n�o criticadas.

Verificamos essas nuances desde a estrutura da obra, que mescla influ�ncias 

do conto e da novela, dando origem a uma voz narrativa polif�nica e dial�gica: o gato. 

Ele � a voz que narra e porque n�o escreve tamb�m a hist�ria, apesar de n�o possuir 

nem mesmo nome. Sua voz se alterna conforme pede a situa��o e durante o decorrer da 

obra, sua figura de inicio � um simples gato, se transforma em um ser monstruoso, 

fundamentado nas grandes figuras mitol�gicas e liter�rias de outros felinos.

Tanto o gato quanto as outras personagens da obra utilizam-se de uma 

linguagem ir�nica e sat�rica revelando uma cr�tica sutil � sociedade de Meiji. Entretanto, 

para que esta linguagem surta o efeito desejado h� o emprego do c�mico e da par�dia 

como apoio para a censura dos h�bitos sociais. O c�mico favorece o rir de si mesmo e 

das falhas humanas e a par�dia faz alus�o a uma desconstru��o da literatura, visto que 

as estruturas sociais est�o desgastadas e h� algo que ainda precisa ser dito. A obra em 

quest�o �, em suma, uma grande afirma��o de que a sociedade n�o est� conformada 

com o que h�.

Palavras – Chave: Eu sou um gato; Natsume S�seki; romance japon�s; romance 

naturalista, s�tira social. 
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ABSTRACT

The novel I am a Cat, of the japanese writer Natsume S�seki, published 

between 1906 and 1907, it�s marked basically, with the criticism of the regime in 

vogue, Meiji period (1868–1912) in Japan and your social habits. Nevertheless, 

your construction have based in techniques rarely used in that period, the author 

mix influences of occidental naturalist novels to oral and theatric tradition on the 

Edo period (1600–1867), with the objective of to describe a period that the man 

passed between the old and the modern.

The author has based like was suggested in the title in the point of view from 

a pedantic cat and owner of a aphoristic language, that analyze the humans in their 

daily problems, exposing their character, their vices and secrets. Suggesting that 

when we look to the intimate of man, we too find socials changes: the introduction 

of the Capitalism and the occidentals habits, yet alienated to the oriental people, 

was in the same time discontinued and why didn’t criticize.

We verified this nuances since of the structure of the work, that mix 

influences of narrative and of novels, giving origin to the polyphony narrative 

voice and dialogic: the cat. It is the voice that report and because don’t write too 

the history, although don’t to posses neither same name. His voice change it 

according the situation and during the happening of the work, his figure in the 

start is a simple cat, that transform it in a monstrous be, it is founded in the literary 

and mythology greats figures of the others felines.

So the cat as the others characters of work use it of a satiric and ironic 

language exposing a sewed criticism to the Meiji society. However, to this 

language to result in the effect desired must have the application of comic and of 

parody as support to the censure of socials habits. The comic encourage the laugh 

of himself and the humans mistakes and the parody make reference to the 

deconstruction of literature, looking that the social structure are consumed and 

there are something that yet need to be said. The work in question is a great 

affirmation that the society don’t is resigned with that there is.

Keys-Word: I am a cat; Natsume S�seki; Japanese novel; naturalist novel; social 

satire.
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1. INTRODUÇÃO

A obra Eu sou um gato, de Natsume S�seki1, foi originariamente publicada 

de janeiro de 1905 a agosto de 1906, quinzenalmente, na revista liter�ria Hototogisu. 

Desde o seu surgimento a obra tornou-se um marco, n�o s� no aspecto liter�rio, mas

tamb�m no s�cio–pol�tico, devido � repercuss�o gerada entre os leitores que viram na 

obra um espelho de seu pr�prio cotidiano, da sociedade letrada de Meiji; dos h�bitos 

ocidentais incorporados em sua rotina e dos pensamentos filos�ficos em voga. Um 

professor universit�rio, antes desconhecido pelo p�blico, torna-se repentinamente um 

escritor famoso, revelando, com isso, as transforma��es que a sociedade vivia na �poca.

Em seu livro de Mem�rias Omoidasu koto naru (“Lembran�as entre outras 

coisas”), Natsume S�seki escreve que, se fosse outra �poca sen�o naquela na qual a obra 

foi escrita, ele n�o teria conseguido escrever Eu sou um gato, pois se utilizou muitas 

vezes das experi�ncias amargas pelas quais passou na �poca. Muitos cr�ticos japoneses 

concordam que a obra seria uma reflex�o do autor sobre ele mesmo e de como era visto 

pela sociedade liter�ria de Meiji. S�seki j� n�o era t�o jovem quando se tornou um 

escritor famoso, pois se dedicou longos anos aos estudos e ao magist�rio. Na �poca em 

que o romance foi escrito, ele havia acabado de voltar de uma viagem de dois anos �

Inglaterra (por volta de 1903) e retomava seu cargo de professor de Literatura Inglesa na 

Universidade Imperial de T�quio, substituindo Laficadio Hearn2 . Nesse per�odo de 

readapta��o � sociedade japonesa, enfrentou v�rios problemas: sua fam�lia passava por 

dificuldades financeiras e ele passara a sofrer de crises nervosas, afastando-se da fam�lia. 

De acordo com sua esposa, Kyoko, o escritor passava horas trancado em sua sala de 

estudos, sem comer e sem falar com ningu�m e por vezes acordava gritando � noite, fato 

esse que levou muitos intelectuais e cr�ticos liter�rios da �poca a acreditarem que ele 

estava louco ou neurast�nico.

1 Neste trabalho, manteremos a forma japonesa de transcri��o dos nomes, ou seja, primeiro o sobrenome e 
depois o nome. Na tradu��o de Eu sou um gato para a l�ngua portuguesa o tradutor manteve tamb�m a 
forma japonesa do nome do autor.
2 Laficadio Hearn (1850 – 1904) Professor de literatura inglesa na Universidade Imperial de T�quio. 
Escreveu v�rios livros em ingl�s sobre a vida cotidiana do Jap�o na Era Meiji e contos fant�sticos 
baseados em hist�rias antigas e folcl�ricas japonesas. Ao obter a cidadania japonesa mudou seu nome 
para Koizumi Yakumo.
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Nessa mesma �poca, Natsume S�seki recebe um convite de Takahama 

Kyoshi3, editor da Hototogisu e ex-disc�pulo de Masaoka Shiki4, para escrever um 

artigo na revista em homenagem ao pr�prio Shiki. Masaoka Shiki havia falecido no ano 

anterior � volta de S�seki ao Jap�o e era o poeta que o incentivara a produzir 

literariamente, tendo inclusive publicado alguns artigos de S�seki, sobre as dificuldades 

passadas por ele na Europa. Num primeiro momento, S�seki escreveu um conto, que foi 

submetido � leitura em uma reuni�o liter�ria chamada Bunshôkai, muito em voga na 

�poca, visto que muitos escritores, poetas e cr�ticos liter�rios se reuniam para expor suas 

obras e discut�-las. Esse conto de Natsume S�seki foi lido por Sokotsu Samukawa, 

tamb�m ex-disc�pulo de Shiki e colaborador da revista. Nessa primeira leitura da obra, 

S�seki foi aclamado pelos cr�ticos e pelos ouvintes ali presentes, que pediram a 

continuidade da obra. Foi dessa forma que um simples professor de magist�rio torna-se 

conhecido em �mbito nacional como escritor.

Durante algum tempo, o escritor relutou em dar seguimento ao conto, j� que 

ele acreditava que n�o caberia uma continuidade, pois suas id�ias haviam se esgotado.

No entanto, “depois de dez ou vinte dias, eu encontrei alguns pensamentos tranq�ilos e 

senti que poderia escrever sobre esses momentos di�rios. Pude ent�o tamb�m colher 

materiais para o romance. S� nesse momento ent�o eu pensei que poderia escrever Eu 

sou um Gato como uma obra longa, como eu queria”.5 Para alguns cr�ticos, a obra 

revelaria o pr�prio S�seki, um desabafo daquilo que o escritor estava passando, por 

observar o cotidiano de um professor de Ensino M�dio, cercado por literatos, como era 

o caso do pr�prio S�seki. A obra focalizava ainda a sociedade que o rodeava, com seus 

h�bitos e costumes novos utilizando-se, no entanto de nomes fict�cios, fazendo com que 

os leitores de Meiji se reconhecessem em suas personagens e tornasse a obra t�o atual 

como ainda � hoje.

O per�odo pol�tico e social na qual a obra est� inserida refere-se a um dos 

grandes momentos de transforma��o da na��o japonesa. Desde a restaura��o Meiji, em 

1868, quando a na��o foi for�ada pelos americanos a abrirem seus portos para o 

3 Takahama Kyoshi (1874 – 1959) Ativo poeta de haiku de estilo tradicional.
4 Masaoka Shiki (1867 – 1902) Haikaista. Iniciou a revista Hototogisu, propondo uma linha naturalista 
para o haiku moderno, dando in�cio a um novo estilo po�tico. Influenciou a produ��o po�tica de Soseki.
5 NATSUME, S�seki, 1967, p.12.
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comércio e o último xogum6 foi deposto a nação nipônica passava por um processo 

profundo de ocidentalização, com grande ênfase na industrialização armamentista e 

transformações sociais nos hábitos do povo. No período Edo, o governo dirigido pelo 

xogum Tokugawa mantinha o domínio absoluto sobre a nação através de feudos 

localizados em áreas estratégicas e administrados pelos senhores feudais (daimyô) a 

quem mantinha sob rígido controle. O imperador foi mantido no trono como fonte de 

legitimação política, mas seu papel era meramente ornamental, cabendo o poder efetivo

ao xogum que ajudara a família imperial a recapturar suas glórias passadas 

reconstruindo seus palácios e doando-lhes terras.

O Governo Tokugawa trouxe 200 anos de estabilidade ao Japão por tornar 

possíveis alianças entre os clãs das regiões mais distantes da ilha principal. Criou 

também um rigoroso código de leis de regulamentação dos senhores feudais. Este 

código englobava conduta privada, casamento, vestimenta, e tipos de armas e número 

de tropas permitidas; residência rotativa obrigatória entre Edo e o han (o feudo regional) 

a cada ano (sistema Sankin kôtai); proibiu ainda a construção de navios com capacidade 

de navegar em mar aberto; baniu o Cristianismo; e estipulou que os regulamentos do 

bakufu eram a lei nacional. Embora os senhores feudais não fossem oficialmente 

taxados com impostos, eles eram regularmente taxados com contribuições para o apoio 

logístico e militar e para obras públicas como castelos, estradas, pontes, e palácios. Os 

vários regulamentos e taxações não só fortaleciam os Tokugawa mais também 

esgotavam as riquezas dos senhores feudais, enfraquecendo-os. Os feudos, que no 

passado eram domínios altamente militarizados, tornaram-se meras unidades 

administrativas. Os senhores feudais tinham total controle administrativo sobre suas 

terras e seu complexo sistema de serventes, burocratas, e cidadãos.

A fim de controlar o poder comercial dos senhores feudais de Kyushu, 

região sul do Japão, que mantinham comércio com o ocidente, em 1612 os serventes do 

xogum em terras dos Tokugawa foram obrigados a renegar o cristianismo. Mais 

restrições vieram em 1616 (a restrição do comércio com estrangeiros podendo só ser 

realizado em Nagasaki e Hirado, uma ilha ao noroeste de Kyushu), 1622 (a execução de 

120 missionários e convertidos), 1624 (a expulsão dos espanhóis), e 1629 (a execução 

de milhares de cristãos). Finalmente, em 1635 um decreto proibia qualquer japonês de 

6 Xogum ou Shogun era o título usado pelo Grande General no período militar ditatorial no Japão, 
conhecido como shogunato ou bakufu. 
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viajar para fora do Jap�o ou de retornar, caso viajasse para fora do pa�s. Em 1636 os 

holandeses ficaram restritos a Dejima, uma pequena ilha artificial – n�o sendo 

oficialmente solo japon�s – na enseada de Nagasaki. No ano de 1650 o Cristianismo foi 

quase que completamente erradicado e toda a influ�ncia externa na pol�tica, na 

econ�mica e na religiosidade no Jap�o tornou-se bem limitada. Somente a China e 

Companhia Holandesa das �ndias Orientais tinham o direito de visitar o Jap�o durante o 

per�odo, para prop�sitos estritamente comerciais, e eles eram restritos ao porto de 

Dejima em Nagasaki. Outros europeus que aportavam na costa japonesa eram 

executados sem direito a julgamento.

No sistema social o Bakufu (xogunato) estabeleceu uma estratifica��o social 

composta por samurais no topo (mais ou menos 5% da popula��o), os alde�es ou 

fazendeiros (mais de 80% da popula��o) no segundo n�vel. Abaixo dos alde�es estavam 

os artes�os, e abaixo desses, no quarto n�vel, os mercadores. Somente os alde�es viviam 

em �reas rurais. Samurais, artes�os e mercadores viviam em cidades que eram 

constru�das em volta dos castelos do senhor feudal, cada um tendo uma parte especifica 

da cidade para residir. Embora esta fosse a divis�o social determinada, n�o que 

significasse na pr�tica, todos os samurais possu�ssem poderio econ�mico, havendo um 

grande n�mero de mercadores muito ricos. 

Desta maneira houve uma grande transforma��o econ�mica que marcou o 

per�odo originando o florescimento de uma categoria que at� ent�o estava relegada ao 

ostracismo, a classe dos comerciantes. O desenvolvimento econ�mico durante o Per�odo 

Edo incluiu um alto n�vel de urbaniza��o, o aumento na remessa de mercadorias, uma 

expans�o significativa do com�rcio dom�stico, e inicialmente, estrangeiro, e uma 

difus�o do com�rcio da ind�stria de artesanatos. O com�rcio de constru��o floresceu, ao 

lado do neg�cio banc�rio e das associa��es mercantes. 

No aspecto cultural foi um periodo de grande floresc�ncia da arte e da 

literatura, visto que membros da classe samurai aderiram �s tradi��es bushi com um 

interesse renovado na hist�ria japonesa e no cultivo dos costumes dos administradores-

acad�micos confucionistas, resultando no desenvolvimento do conceito de Bushidô 

(Caminho do Guerreiro). Houve tamb�m o surgimento de um outro tipo de filosofia de 

vida, o chonind� (Caminho do Citadino, do cidad�o comum) foi uma cultura distinta 

que havia surgido em cidades como Osaka, Kyoto, e Edo. Ela encorajava aspira��es as 
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qualidades do bushidô – dilig�ncia, honestidade, honra, lealdade, e sobriedade –

enquanto mesclavam cren�as xinto�stas, neo-confucionistas e budistas. Estudos de 

matem�tica, astronomia, cartografia, engenharia, e medicina tamb�m eram encorajadas. 

Foi dada �nfase � qualidade de trabalhos artesanais, especialmente na arte. Pela primeira 

vez, as popula��es urbanas tinham meios e o tempo livre para apoiar uma nova cultura 

de massas.

A causa que deu fim ao per�odo � controversa, mas a abertura for�ada do 

Jap�o ao mundo pelo Comodoro da marinha americana Matthew C. Perry parece ter 

sido decisiva. Sua armada (conhecida pelos japoneses como “os navios negros”) atacou 

com tiros de canh�o a Baia de T�quio. Posteriormente, v�rias ilhas artificiais foram 

criadas para bloquear o alcance de armas de armadas e essas ilhas permanecem onde

hoje � chamado de distrito de Odaiba. A intrus�o estrangeira ajudou a precipitar uma 

luta pol�tica complexa entre o Bakufu e a coaliz�o de seus opositores. Uma disputa 

brotou na face das limita��es pol�ticas que o xogun impusera nas classes 

empreendedoras. O ideal governamental de uma sociedade agr�ria falhou em se 

encaixar com a realidade da distribui��o comercial. A grande burocracia governamental 

havia evolu�do, e havia se estagnado devido a suas discrep�ncias com uma nova ordem 

social que constantemente se transformava. Na d�cada de 1830, ocorreu uma crise geral. 

A fome generalizada e v�rios desastres naturais atacaram profundamente a popula��o, j� 

insatisfeita, rebelou-se contra os oficiais do governo e os mercadores em Osaka no ano 

de 1837. Embora s� tenha durado um dia, a revolta ocasionou uma impress�o dram�tica 

no Jap�o. Maneiras de melhorar a situa��o vieram na forma de solu��es tradicionais que 

buscavam reformar a decad�ncia moral ao inv�s de focar-se nos problemas 

institucionais. Os conselheiros do xogum pediam um retorno � espiritualidade marcial, 

mais restri��es ao com�rcio e ao contato estrangeiro, a supress�o do rangaku (Estudos 

Holandeses) , censura na literatura, e a elimina��o do “luxo” na classe governamental e 

dos samurais. Outros buscavam depor os Tokugawa e apoiar a doutrina pol�tica 

chamada de sonno joi (honrar o imperador, expulsar os b�rbaros), buscando a unidade 

sob o comando imperial e a oposi��o �s intrus�es estrangeiras.

Durante os �ltimos anos do bakufu ou bakumatsu, medidas extremas foram 

tomadas a fim de tentar reaver seu dom�nio pol�tico, embora seu envolvimento com a 

moderniza��o e poderes estrangeiros fizessem-no alvo de sentimentos antiocidentais por 
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todo o pa�s. O ex�rcito e a marinha foram modernizados. Estudantes navais foram 

enviados para estudar em escolas ocidentais, por v�rios anos, iniciando assim uma 

tradi��o de enviar futuros l�deres para estudarem no ocidente. 

Venerando o Imperador como um s�mbolo de unidade, extremistas 

incitaram viol�ncia e morte contra as autoridades do bakufu, dos hans (feudos) e 

estrangeiros. Deu-se inicio assim a A Guerra Boshin (“Guerra do Ano do Drag�o”), uma 

guerra civil no Jap�o, travada de 1868 a 1869 entre for�as do governo do xogunato 

Tokugawa e aqueles que favoreciam a restaura��o do Imperador Meiji. A guerra 

encontra suas origens na declara��o do imperador da aboli��o do xogunato de mais de 

200 anos e a imposi��o do comando direto da corte imperial. Movimentos militares das 

for�as imperiais e atos de viol�ncia partid�rios ao imp�rio em Edo, levou Tokugawa 

Yoshinobu, o x�gum, a lan�ar uma campanha militar para controlar a corte imperial em 

Kyoto. A mar� militar rapidamente mudou em favor da fac��o imperial, que era 

pequena mas relativamente modernizada, e ap�s uma s�rie de batalhas que culminou na 

rendi��o de Edo, Yoshinobu pessoalmente rendeu-se.

Ap�s a rendi��o do �ltimo xogum, em 3 de maio de 1868, a primeira atitude 

do imperador foi mudar a capital imperial de Kyoto para T�quio. O poder passa 

novamente para as m�os do imperador e de um pequeno grupo de nobres e samurais. 

Entretanto, assim como outras na��es asi�ticas subjugadas, o Jap�o foi obrigado a 

assinar tratados com as pot�ncias ocidentais. Esses tratados garantiam aos ocidentais 

vantagens legais e econ�micas sobre o Jap�o. Para ganhar independ�ncia em rela��o aos 

Estados Unidos e Europa, o governo Meiji adotou uma s�rie de medidas, praticamente 

em todas as �reas, para que o Jap�o pudesse se tornar uma na��o rica e respeitada. 

O novo governo planejava tornar o Jap�o um pa�s democr�tico, com 

igualdade entre o seu povo. Promoveu uma reforma social, em que aos poucos se foram 

extinguindo as diferen�as entre as classes do per�odo Tokugawa. Os samurais foram os 

principais perdedores, vendo desaparecer com a extin��o da classe todos os seus 

privil�gios. As reformas tamb�m inclu�ram a elabora��o de uma constitui��o e a 

garantia da liberdade religiosa, em 1873. Para estabelecer o novo governo, os senhores 

feudais tiveram que ceder todas as suas terras ao imperador. Isso foi feito em 1870, 

seguindo-se a transforma��o dos feudos em prefeituras.
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Fortalecer o setor militar foi prioridade m�xima do Jap�o, em uma era 

marcada pelo imperialismo europeu e americano. Para isso, modernizou o seu ex�rcito e 

marinha. Para transformar a economia agr�ria do Jap�o feudal em uma moderna 

economia industrial, muitos estudantes japoneses foram mandados ao exterior, para 

aprender as ci�ncias e linguagens do ocidente, enquanto especialistas estrangeiros eram 

trazidos para o pa�s. As linhas de comunica��o e transporte foram melhoradas com 

largos investimentos governamentais. O governo tamb�m direcionou suporte para o 

crescimento das ind�strias e dos neg�cios.

Os gastos elevados provocaram uma crise, por volta de 1880, seguida por 

uma reforma no sistema financeiro e pelo estabelecimento do Banco do Jap�o. A 

ind�stria t�xtil cresceu rapidamente e tornou-se a maior ind�stria japonesa at� a 

Segunda Guerra Mundial. No setor pol�tico, o Jap�o recebeu a sua primeira constitui��o 

ao estilo europeu, em 1889.

No per�odo Meiji (1868 - 1912), a volta do poder para as m�os do imperador, 

significava n�o somente igualdade entre a popula��o, iniciada com a aboli��o de classes, 

mas tamb�m representava a ocidentaliza��o da na��o. “Isso significava a n�vel pol�tico 

o estabelecimento de um poder absolutista e a implanta��o de uma constitui��o; a n�vel 

econ�mico, a ado��o do capitalismo e a capta��o de col�nias e a n�vel cultural, a 

introdu��o da ci�ncia e a sua aplica��o na forma de tecnologia” (MOTOYAMA, 1994, 

p.98). Dessa forma iniciou-se uma valoriza��o exacerbada do que era ocidental: 

literatura, ci�ncia e principalmente os h�bitos europeus eram valorizados; os quimonos

foram trocados pelas roupas em estilo europeu e difundiu-se o uso de objetos ocidentais 

como o guarda-chuva de poli�ster e sapatos de couro. Em contraposi��o a isso, o que 

era oriental e tradicional passou a ser desvalorizado e alguns pr�dios e monumentos 

antigos chegaram a ser destru�dos, tudo em busca de uma moderniza��o acelerada. 

S�seki que havia morado na Europa e vivenciara o funcionamento de uma sociedade 

capitalista, expondo de forma refinada detalhes da sociedade em transi��o, revelando 

nuances de um povo que oscilava entre o tradicional e moderno, entre a aceita��o e n�o 

aceita��o do ocidental. � por essa vis�o refinada dos fatos sociais que a obra do escritor 

nip�nico, hoje ainda � t�o atual por refletir significados do homem moderno ainda t�o 

discutidos.
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Um dos principais objetivos deste trabalho � situar a obra no momento 

em que ela foi produzida, visto que se trata de um momento de grandes transforma��es 

pol�ticas e sociais, focalizando n�o somente o momento hist�rico, mas explorando a 

maneira como o autor construiu a obra, observando as t�cnicas narrativas utilizadas 

atrav�s de exemplos retirados da obra.

Natsume S�seki estudou durante sua inf�ncia os cl�ssicos chineses, tendo 

inclusive escrito alguns poemas em estilo cl�ssico chin�s. Na Universidade, ao se 

encontrar com Masaoka Shiki, passou a ser influenciado por este ao estudar e produzir 

haicais. Foi tamb�m estudioso da literatura inglesa, cuja influ�ncia fica evidente, ap�s 

sua estadia na Inglaterra. Naturalmente, notamos v�rios desses estilos liter�rios na obra 

em an�lise: cl�ssicos chineses, literatura ocidental e manifesta��es populares, que 

apesar de diferentes entre si, coexistem em Eu sou um gato, como forma de protesto a 

um estilo centralizado e a uma linguagem �nica. Para S�seki, essas m�ltiplas tend�ncias 

e estilos n�o precisariam, necessariamente, andar separados, mas ao serem “misturados” 

dariam origem a uma nova perspectiva liter�ria.

A obra � atual exatamente por n�o se restringir a uma vis�o unilateral, 

padronizada, lidando com v�rias verdades. O moderno � at� que ponto moderno? Ele 

n�o seria somente uma variante do que foi o passado? O homem, dito “moderno”, n�o 

tem mais nada que ver com o passado? S�o quest�es ainda hoje analisadas que o autor 

prop�e atrav�s do olhar ir�nico do gato.

Deste modo, tomaremos primeiro a obra e sua concep��o em Meiji, seu foco 

social, seguido de sua constru��o: personagens, tempo, espa�o e sua defini��o de 

romance baseada em concep��es do romance naturalista europeu, mesclada a 

caracter�sticas do fant�stico, al�m da tradi��o do teatro popular humor�stico-sat�rico

japon�s. Resulta-se disso a figura de um gato com m�ltiplas faces; dessa forma, ao 

entendermos a multiplicidade da obra, tamb�m poderemos notar as v�rias fontes das 

quais o autor se baseou para construir o novo com bases tradicionais.

Num segundo momento, fixaremos nossa observa��o sobre a voz narrativa, 

baseada nas m�ltiplas faces do gato, que em alguns momentos se transforma em algum

dos personagens da obra. Ele tanto pode se desrealizar, tornar-se outro, inclusive na 

pr�pria voz do autor, sendo uma terceira voz narrativa, quanto na voz daqueles que 

criticam o autor ou s�o contr�rios aos seus ideais. O gato � quem nos guia atrav�s da 
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narrativa, quem escolhe o que deve ser desvelado do íntimo do caráter humano. Ele é o 

juiz, também é o advogado e o promotor, da figura humana. Para muitos, o alter ego do 

autor; para outros, a satirização da figura do narrador, questionando sua autoridade e 

onisciência. O gato é o centro - o organizador do mosaico das várias faces do homem - e

para se entender como indivíduo faz-se importante olhar para dentro de si, questionar 

suas crenças, seus ideais e seus medos. Para isso, o autor acrescenta a essa voz narrativa, 

um estilo cômico-satírico que permitem ao leitor rir de si mesmo.

Assim, quando o homem, a sociedade e até a literatura passam a ser 

questionados em sua autoridade sobre o que é certo ou errado, através do olhar do gato, 

o leitor não é pego de surpresa, não se aborrece, porque afinal é um animal discursando, 

não se sabe o que se esperar dele. 

No terceiro capítulo deste trabalho, trataremos das questões sobre a 

comicidade, a paródia, a sátira e a ironia como base de crítica social não somente no 

discurso do narrador, mas também encontrado na voz das demais personagens que 

introduzem uma perspectiva única de auto-sarcasmo mesclada ao pessimismo quanto ao 

futuro e paródia de clássicos ocidentais e orientais. Isso para que uma nova visão de 

realidade seja desvelada aos olhos do leitor, não como algo impossível, mas como 

forma do homem olhar para dentro de si e descobrir quem ele realmente é: um ser 

humano em completa transformação diária. 
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2. A OBRA

Em Eu sou um gato, podemos perceber que h� duas figuras principais que 

refletem a transforma��o social e pol�tica do Jap�o de Meiji e tamb�m reproduzem a 

imagem dessa transforma��o na identidade do pr�prio homem: o gato e o professor 

Kushami. O gato � o protagonista da obra, tendo em vista que foi a figura escolhida pelo 

autor para vermos o mundo atrav�s de seus olhos. A constru��o desta personagem felina

perpassa a figura de outros tantos gatos observados na literatura universal, que mesclam 

em seu car�ter um tanto de misticismo, j� que alguns o consideram como representante 

da m� sorte ou de um mundo obscuro, mas ao mesmo tempo tamb�m pode ser visto, sob 

o ponto de vista dos orientais como s�mbolo de prosperidade e prote��o. Baseado nas 

m�ltiplas concep��es da figura felina o autor reconstr�i atrav�s de uma linguagem 

pedante e proverbial a figura de um gato que a cada cap�tulo se torna mais humano e 

mais reflexivo em rela��o a sua vida e daqueles que o cerca.

Este gato n�o tem nome, alguns cr�ticos liter�rios japoneses o nomeiam 

como “neko”, entretanto, no presente trabalho ser� referido simplesmente como “gato”. 

Ele foi jogado num bambuzal para morrer, mas acaba conseguindo abrigo na casa do

professor de Ingl�s de Ensino M�dio - Kushami. Quando o professor v� a empregada da 

casa segurando o gato pela nuca e fica sabendo o que ele sempre voltava por mais que o 

enxotasse, Kushami limita-se a dizer: Então, deixe-o entrar (NATSUME, 2008, trad. 

Jefferson J. Teixeira, p.13). Assim inicia-se a conviv�ncia do gato com a fam�lia de 

classe m�dia de Meiji e, principalmente, com o professor e seus amigos intelectuais. A 

narrativa gira em torno das observa��es desse gato sobre a vida cotidiana dessa fam�lia 

e das atitudes tomadas por seu dono. Ele descreve tamb�m a sociedade, atrav�s dos 

vizinhos de Kushami e daqueles que freq�entam sua casa, tendo como objetivo 

principal estudar minuciosamente o ser humano e entender sua psicologia. 

S�o essas duas personagens que ir�o delinear ao leitor os dois lados, as duas 

vis�es de uma nova sociedade em plena forma��o, de um novo grupo social e de uma 

nova identidade cultural. O gato utiliza-se de muitos prov�rbios e tem um conhecimento 

enciclop�dico sobre artes, literatura e sobre a sociedade japonesa da �poca. Seu dono, ao

contr�rio dele, � uma figura tradicional que ainda resiste �s mudan�as da Restaura��o de 

Meiji e parece n�o se adaptar ao mundo novo que o cerca. Por vezes, busca se 
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identificar com o homem moderno, mas n�o consegue. Ele � um homem inadequado a

seu tempo, como se tivesse nascido em uma �poca oposta �quela na qual vive, ele n�o 

se identifica com a mesma, e, quando tenta, n�o consegue se adaptar, se encontrar; al�m, 

disso, vive sem grandes ambi��es, passivo frente ao problemas. Nos trechos a seguir 

podemos observar a figura desse homem que oscila entre o tradicional e o moderno.

Raramente meu amo se digna a me encarar. Ele parece exercer a 
profiss�o de professor. Ao voltar da escola, passa o restante do 
dia trancado em seu gabinete, praticamente n�o coloca os p�s 
para fora dele. Todos da casa o consideram muito estudioso. 
O professor também gosta de exibir seu apego aos estudos. 
Contudo, na realidade, ele não é tão diligente como o julgam 
os habitantes desse lar. Por vezes, adentro de fininho o 
gabinete para espiar, e quase sempre ele está em plena sesta.
Em algumas ocasi�es baba sobre o livro que est� lendo. De 
est�mago fr�gil, a tez de sua pele � levemente amarelecida, 
inel�stica e sem vi�o. Apesar disso � um glut�o. Ap�s ingerir 
grande por��o de arroz, toma Taka- diastase7 . Em seguida, 
abre um livro. Na segunda ou terceira página cai no sono, 
babando sobre ele. Essa � a rotina de meu amo todas as noites. 
[..]. Pudesse eu renascer na forma humana, desejaria ser um 
mestre. Se é possível dormir tanto nessa profissão, é sinal de 
que até mesmo um gato pode exercê-la.8

Meu amo � sempre incapaz de exibir superioridade sobre outros 
humanos em qualquer coisa que se disponha a executar, mas 
experimenta constantemente um pouco de tudo. Comp�e 
haikus, que envia para a revista Hototogisu, colabora com 
poemas em estilo moderno para a revista Myojo, redige artigos 
em ingl�s entremeado de erros, em certa ocasi�o tornou-se 
aficionado por arco-e-flecha e estudou recita��o, de outra feita 
tocou desafinadamente violino, por�m sem sucesso em nada que 
se empenha. Quando principia algo, nem mesmo sua fraqueza 
estomacal serve para lhe mitigar entusiasmo. Canta dentro do 
banheiro, repetindo “Eu sou Munemori de Taira”, estrofe de 
certa can��o, pouco se importando com o apelido posto pela 
vizinhan�a de “Gog� de Mict�rio”. Ao v�-lo, os vizinhos em 
tom jocoso dizem: “L� vai o Munemori”. 9 (grifo nosso)

7 A takadiastase � uma enzima que digere o amido, foi descoberto por Jokichi Takamine (1854- 1922), engenheiro 
qu�mico que se tornou o mais proeminente cientista japon�s da era Meiji. O rem�dio Taka-diastase, muito em voga na 
�poca, tamb�m passou a ser vendido nos EUA, para onde o doutor Takamine emigrou em 1894.
8 NATSUME, S�seki, 2008, trad. Jefferson J. Teixeira p.13.
9 Idem, p.16.
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A figura de Kushami � c�mica porque nos � revelado, atrav�s do discurso 

ir�nico-sat�rico do neko, o verdadeiro car�ter de seu dono. Segundo o cr�tico russo 

Vladimir Propp (1992, p.108), o c�mico ocorre quando “a ignor�ncia oculta se 

manifesta repentinamente nas palavras ou nas a��es do tolo”. A descri��o acima ressalta 

aspectos do cotidiano do professor, de sua profiss�o, seus h�bitos revelam aos olhos do 

leitor um homem simples, mas cheio de si, que apesar de sua vontade de fazer as coisas 

n�o alcan�a sucesso em nenhuma delas, n�o conseguindo se sobrepuser aos outros seres 

humanos, al�m de tentar aparentar ser uma figura que realmente n�o �. O gato 

desmascara o professor, revela um tolo que n�o sabe fazer outra coisa al�m de dormir. 

Ele � sempre ridicularizado, mas n�o parece se importar com isso, ou simplesmente n�o 

se d� conta de que � o centro de zombaria do bairro. 

O professor n�o � o s�mbolo maior da Restaura��o e do homem moderno 

que podemos encontrar em muitos livros da �poca. Ele representa uma mudan�a na 

sociedade, j� que sua profiss�o, Professor de L�ngua Inglesa, passa a ser mais requerida

nos anos de Meiji. Entretanto, como vimos nos trechos citados, at� sua profici�ncia � 

duvidosa, o ingl�s usado por ele em sala de aula est� ultrapassado, (ele usa o mesmo 

livro did�tico -o Reader -por dez anos), e demonstra apenas conhecimento te�rico, 

sendo incapaz de desenvolv�-lo na pr�tica.

Al�m disso, � questionada essa busca desenfreada pelo conhecimento para 

se obter reconhecimento. Kushami n�o se encaixava nessa forma de obter 

reconhecimento, primeiro porque apesar de possuir muitos livros n�o os lia e acabava 

sempre dormindo sobre eles. Assim n�o entendia com profundidade as mudan�as 

liter�rias e cient�ficas que ocorriam no mundo, sendo inclusive motivo de zombaria por 

parte de seu amigo: Meitei, cr�tico liter�rio, que o faz acreditar em uma afirma��o n�o 

dita por um pintor italiano famoso (no cap�tulo 1); al�m disso, aquilo que Kushami

produzia literariamente n�o era apreciado sendo permeadas de erros. Em suma, a figura 

de Kushami nos remete a algu�m que procura ser uma pessoa que n�o �, e sua figura 

p�e em quest�o se todos os japoneses eram realmente t�o ocidentalizados quanto se 

pretendia mostrar. Por mais que ele tente se parecer com uma figura europ�ia, o 

professor s� vai parecer mais rid�culo aos olhos daqueles que est�o a sua volta. 

Um exemplo de Kushami como uma figura inadapt�vel a seu tempo, � a 

maneira como ele � visto pelos vizinhos. No trecho acima, observamos que ele � 
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ridicularizado por cantar no banheiro. No per�odo Meiji, este h�bito era possivelmente 

visto como desrespeitoso, por incomodar os vizinhos. Na realidade, ainda hoje, no 

Jap�o, por serem as casas constru�das muito pr�ximas umas das outras, devido � falta de 

espa�o, se tem o h�bito de falar baixo e fazer menos barulho poss�vel. � uma conduta

que faz parte do c�digo social japon�s conhecido como “Meiwaku o kakenaiyouni” –

“Para n�o ser um causador de inc�modo”. Embora seja uma “norma social” adotada 

tamb�m no ocidente, pode-se dizer que no Jap�o daquela �poca o ato de “causar 

inc�modo ao outro” era visto como uma grave viola��o social. 

No entanto, no trecho acima citado, Kushami torna-se um algu�m 

“inc�modo” por agir levado por sua vontade, aproximando-se do pensamento ocidental,

que por vezes privilegia o indiv�duo em detrimento do coletivo. Apesar disso, ele � a 

representa��o da figura humana que nascido num s�culo passado, n�o consegue se 

adequar ao moderno que agora lhe � imposto, se tornado rid�culo ao seguir h�bitos 

ocidentais.

Em outro momento essa irrita��o, esse inc�modo causado por Kushami aos 

vizinhos assume um ar de preconceito, ao vir de outra vizinha sua: a professora de 

koto10, que nos tempos do antigo regime, vivia como uma aristocrata e agora se v�

obrigada a conviver com as pessoas de v�rias classes sociais de forma mais pr�xima.

(Prof� de koto): - O professor a que voc� se refere � aquele que 
todas as manh�s emite sons indecorosos?
(Empregada da prof�): - Isso mesmo, patroa. Toda vez que lava 
o rosto, o tal professor solta sons semelhantes aos de um ganso 
esganado.
[...]
(Prof� de koto): - Que tipo de feiti�aria estaria ele pretendendo 
com aqueles grunhidos? Antes da Restauração de Meiji, os 
lacaios e carregadores de sandálias dos samurais possuíam 
etiqueta própria e nos bairros residenciais ningu�m lavava o 
rosto da forma como ele costuma fazer. 11 (grifo nosso)

Faz-se importante notar que o que irrita a professora n�o � somente o fato de 

o professor gargarejar alto toda manh�, mas tamb�m porque, segundo podemos deferir 

10 � um instrumento musical de cordas, composto de uma caixa de resson�ncia com diversas cordas,     
semelhante a uma grande c�tara.
11 NATSUME, S�seki, 2008, trad. Jefferson J. Teixeira, p.67 e 68.
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de seu discurso, no regime anterior cada um sabia o seu lugar e possu�a etiqueta, ou seja, 

ap�s a Restaura��o todos passaram a conviverem como “iguais” e agir como lhes 

convinha, algo inaceit�vel pela ilustre professora de koto. Nota-se, por parte dela, certo 

preconceito contra aqueles que durante o Per�odo Edo pertenciam a uma classe inferior, 

e que, ap�s Meiji, alcan�aram uma posi��o social � qual n�o fazem jus.

Ao contr�rio de seu dono, o gato age como um “homem” moderno. Sob um 

discurso carregado de conhecimentos liter�rios e cient�ficos ocidentais. Essa 

personagem age como um ser igual, e �s vezes at� superior, ao ser humano, devido a sua 

capacidade de apreens�o do meio em que vive; diferente de seu amo que n�o percebe as 

m�nimas coisas que ocorrem a sua volta. Num determinado momento da obra, o gato se 

iguala ao ser humano e se v� no direito n�o s� de observ�-lo, mas tamb�m de critic�-lo 

– “Com os humanos pouco a pouco mostrando simpatia por mim, acabo por esquecer 

minha posi��o de gato. (...), estou seguro que evolu� a ponto de me considerar at�

mesmo um dos integrantes do mundo dos humanos. (...) Com a mesma emp�fia dos 

humanos, sinto vontade de criticar suas id�ias e comportamento” (NATSUME, 2008, 

trad. Jefferson J. Teixeira, p. 89), e essa cr�tica permeada de humor, afeta inclusive o 

di�logo que ele mant�m com o leitor, refor�ando uma identidade �nica, n�o preocupada 

com o que os seres humanos v�o pensar, por vezes at� se enxergando como superior ao 

ser humano. Em outro epis�dio, por exemplo, o gato resolve se exercitar e antes que os 

leitores achem estranha essa atitude, ele se adianta e explica que faz o mesmo que os 

seres humanos, ao manter h�bitos europeus, mesmo n�o sabendo a sua real fun��o, mas

porque se dizia que era algo bom.

Recentemente comecei a fazer exerc�cios. “Que aud�cia para um 
reles bichano!”, abusar�o verbalmente de mim alguns humanos. 
Gostaria de fazer ver aos que pensam dessa forma que a criatura 
humana at� anos recentes ignorava exerc�cios f�sicos, 
acreditando ser sua miss�o neste mundo apenas comer e dormir. 
Devem se recordar que os homens viviam como nobres ociosos, 
acreditando ser a honra de um grande senhor passar a vida de 
bra�os cruzados, apodrecendo o traseiro por nunca se afastar de 
cima de suas almofadas. Praticar esportes, beber leite, 
banhar-se em água fria, mergulhar no mar, envolver-se por 
um tempo nas brumas das montanhas durante o verão: 
todas essas são exigências que, como uma doença recente 
semelhante à peste, tuberculose ou neurastenia, se 
propagaram das nações ocidentais para o país dos deuses.
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Como nasci no ano passado e tenho, portanto apenas um ano de 
idade, n�o me recordo da �poca em que os humanos contra�ram 
essa doen�a, que deve ter ocorrido antes de eu ter aparecido 
neste mundo ef�mero. 12 (grifo nosso)

Nesse trecho, a cr�tica ao h�bito dos muitos japoneses aceitarem 

indiscriminadamente os costumes importados fica evidente e isso ocorre para que o 

pr�prio leitor venha a refletir sobre suas poss�veis escolhas, pois, conforme foi citado 

anteriormente, se absorvia muita coisa vinda do ocidente sem qualquer crit�rio. Embora 

nem todos estivessem de acordo com tudo o que era “imposto” pelas na��es ocidentais 

que mantinham com�rcio com o Jap�o, havia naquele momento, certa euforia em vista 

do crescimento do pa�s e seu reconhecimento frente �s na��es do Ocidente. No entanto, 

para o gato os h�bitos importados do ocidente eram como se fosse uma doen�a, algo 

que se contrai sem escolha pr�via, n�o h� um questionamento, trata-se de algo que 

simplesmente se faz. Al�m disso, � imposs�vel n�o notar que os h�bitos cotidianos 

haviam mudado, pois aquilo que aos nossos olhos ocidentais parece natural era uma 

descoberta para os japoneses. Um dos exemplos disso � o banho de mar que antes era 

feito somente pelas classes mais baixas, principalmente pescadores, e que em Meiji 

passou a ser valorizado como algo ben�fico � sa�de e tamb�m como forma de lazer. 

Segundo o discurso do gato, depreendemos duas poss�veis cr�ticas: a primeira em 

rela��o � ociosidade muito valorizada pelos japoneses, como forma de medita��o para 

alcan�ar um esp�rito elevado, mas que tamb�m levava � morbidez e � obesidade; a

segunda cr�tica refere-se � rapidez com que os japoneses estavam adotando os costumes 

europeus, sem qualquer crit�rio. O homem de Meiji, por vezes, limitava-se a seguir 

cegamente o que ditava a moda, sem levar em conta se aquilo lhe traria benef�cios ou 

n�o.

Na obra, as modifica��es nos h�bitos japoneses s�o expostas de forma t�o 

natural que permitem ao leitor observar com clareza o que acontecia em Meiji, sendo 

que as principais transforma��es aconteciam no dia a dia dos pr�prios cidad�os. Uma 

das primeiras mudan�as ocorreu na pr�pria arquitetura das grandes cidades, que se 

tornaram populosas, devido � migra��o do interior para os grandes centros urbanos. 

Esse �xodo rural deve-se principalmente ao fato de as oportunidades de emprego e 

12 NATSUME, S�seki, 2008, trad. Jefferson J. Teixeira, p.251.
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melhoria de vida ocorrer nas metr�poles; ao contr�rio do que ocorria no interior do 

Jap�o, que sem m�o de obra qualificada e jovem, vivia cada vez mais sem expectativa 

de mudan�a. No entanto, essa migra��o n�o atingiu somente a economia do pa�s, mas

transformou inclusive o aspecto arquitet�nico da mesma, pois os cidad�os, os 

trabalhadores das grandes empresas e funcion�rios p�blicos passaram a habitar os 

bairros antes tidos como aristocr�ticos s� habitados pelos nobres do per�odo Edo; em 

Meiji esses locais passam a ser habitados por pessoas de v�rios n�veis sociais. Nesse 

momento, nascem os chamados bairros residenciais de Yamanote, uma regi�o central de 

T�quio habitada, antes, por artistas e nobres da corte com casas ao estilo oriental, mas 

onde, ap�s a Revolu��o de Meiji, podem-se notar casas em v�rios estilos, com 

“tranq�ilos quarteir�es de resid�ncias ricas, cercadas do come�o ao fim com paredes de 

tijolos e pedras sinalizando fam�lias de koto e piano” (MAEDA, 2004, p.333),

mescladas �s casas baratas de aluguel, al�m da mudan�a nas ruas e avenidas, geradas 

pela locomo��o de maior n�mero de pessoas e pela constru��o das linhas f�rreas que 

passaram a interligar os bairros. 

Na obra em quest�o isso � percept�vel quando se nota que no mesmo bairro 

em que vive um professor de Ensino M�dio, Kushami; vive tamb�m um advogado, o 

dono do gato Mik�; a professora de Koto, dona de Mikeko; um militar, dono da gata 

Shiro; o puxador de riquix�, o dono do gato Kuro e os novos ricos, a fam�lia Kaneda: 

todos eles, embora pertencentes a classes sociais diferentes, convivem em um mesmo 

espa�o. Em um micro espa�o o autor constr�i um mundo a ser desvendado; cada parte 

desse mosaico revela um h�bito, uma linguagem e um aspecto da sociedade que s�o 

discutidos.

O cr�tico liter�rio Maeda Ai (2004), em seu artigo In the Recess of the high 

city: On Soseki’s Gate (Yamanote no oku) faz uma an�lise da perspectiva de S�seki 

sobre a cidade e principalmente sobre Yamanote, que no per�odo Edo era um bairro da 

alta aristocracia e em Meiji passa a ser povoado pela classe m�dia baixa, gerando uma 

grande mescla n�o s� cultural como lingu�stica. Segundo ele, esse crescimento deu-se 

principalmente devido ao desenvolvimento da rede de transportes p�blico interurbano:

“a estrada de ferro da cidade foi inaugurada em 1903; e eletrifica��o da “loop-line” de 

Yamanote em 1910; e a conex�o entre o centro da cidade feito pela linha Chuo, 

inaugurada em 1912” (p.332), a isso se soma � constru��o de novas ruas para carros que 



17

cruzavam v�rias esta��es. Toda essa transforma��o urbana foi principalmente 

examinada por S�seki, que visava � “import�ncia das reconfigura��es do espa�o de 

yamanote e os diferentes estilos de vida que procederam ao desenvolvimento dessa 

�rea” (Idem, p.333), por isso notamos claramente a maneira como o autor prop�e a 

estrutura de conviv�ncia dos personagens e como elas interagem entre si.

Ainda em rela��o �s mudan�as urbanas ocorridas em Meiji, no segundo 

cap�tulo, Kushami sai para fazer um passeio com Kangetsu, um ex-disc�pulo seu, nas 

ruas do centro de T�quio, e o leitor passa a ver a cidade sob uma nova perspectiva. Os 

dois passeiam a p� de bairro em bairro – Nezu, Ueno, Ikenohata e Kanda – encontram-

se com gueixas descritas por Kushami como feias, em seguida v�o beber saqu� em um 

t�pico restaurante de T�quio. Esse trecho nos possibilita observar a cidade como se 

estiv�ssemos caminhando por ela, junto das personagens; o narrador nos toma pela m�o 

e nos guia at� o centro de T�quio, de Meiji, para que possamos notar a cidade em seu 

movimento cotidiano, os bairros conhecidos por serem considerados como espa�os de 

encontros e entretenimento e os lugares onde, possivelmente, o pr�prio narrador estivera 

com seus amigos. Sentimos a pr�pria realidade dele que observava em min�cias a 

cidade na qual vivia, pelo seu olhar que nada deixava escapar.

H� ainda, no discurso de Kushami, a descri��o c�mica das gueixas 

observadas por ele como n�o t�o belas, conforme o leitor ou o estrangeiro ouvira falar. 

O imagin�rio de beleza oriental difundido principalmente a partir desse per�odo para o 

Ocidente, da figura de uma mulher misteriosa, passa a ser questionada a partir do 

momento em que imaginamos uma gueixa com o rosto semelhante ao focinho de um 

gato. Podendo ai inferir que nem mesmo a figura que o homem nip�nico passava ao 

ocidente era assim t�o real como se imaginava. A realidade e a verdade s�o 

questionadas quando a vis�o citadina nos � revelada atrav�s dos olhos de Kushami e de 

seus amigos.

O narrador nos permite ver a cidade como ele a via, n�o como a grande 

metr�pole que se tornara, mas com seus ambientes que nunca mudariam. Em outro 

exemplo, esse pensamento � ratificado, quando Kushami precisa ir ao Posto Policial de 

Nihonzutsumi, onde haviam encontrado o ladr�o que roubara a sua casa. N�o por acaso, 

esse posto policial ficava localizado na regi�o de Yoshiwara, restringida assim como 

Shimabara, em Kyoto, e Shinmachi, em Osaka, pelo xogunato Tokugawa para ser uma 
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�rea de prostitui��o e entretenimento afastado da cidade. Entretanto, com o crescimento 

da mesma, o bairro se fundiu a outros, inclusive os citados pelo narrador anteriormente, 

como Ueno e Kanda, e mesmo ap�s a aboli��o da prostitui��o durante a Revolu��o de 

Meiji, que buscava velar certos h�bitos orientais, o bairro continuou a ser conhecido por 

sua vida noturna. O professor hesita em ir at� l�, entretanto, para n�o passar vergonha 

frente a Meitei, que zomba de sua falta de conhecimento da cidade, decide ir, 

procurando “demonstrar uma bravura completamente desnecess�ria. Em situa��es 

semelhantes os tolos mostram sua obstina��o” (NATSUME, 2008, trad. Jefferson J. 

Teixeira, p.367). Ao voltar, com seus bens recuperados, o narrador nos prop�e uma

vis�o diferente daquela regi�o: “Entrei tamb�m em Yoshiwara. � um local bastante 

animado. J� chegou a ver aquele port�o de ferro? 13 Com certeza n�o” (Idem, p.399). No 

discurso de Kushami n�o h� uma cr�tica ao local ou uma vis�o preconceituosa do 

ambiente, somente se torna vis�vel o que a sociedade parecia esquecer: a cidade e seus 

problemas, que apesar da modernidade, continuava a mesma. Outro aspecto a ser notado 

� a verossimilhan�a da obra ao citar locais conhecidos pelo leitor e famosos por suas 

hist�rias, visto que o Portal de Yoshiwara era conhecido por ser local de encontro de 

amantes.

Sobre as mudan�as ocorridas na cidade e na vida do cidad�o, o narrador nos 

revela isso n�o s� atrav�s do crescimento populacional ou da descri��o de ambientes, 

mas tamb�m por meio da mudan�a econ�mica. Mostra que havia uma preocupa��o 

maior em se ter bens e em se possuir dinheiro, a representa��o dessa mudan�a 

econ�mica � demonstrada por Suzuki, um velho amigo de Kushami que se tornara um 

homem de neg�cios, e que exprime em todos os seus modos e em sua descri��o a figura 

de um homem de Meiji: “Suzuki estava com o cabelo meticulosamente partido, vestia 

um terno de tweed ingl�s com uma gravata berrante, e no peito brilhava a corrente de 

ouro de um rel�gio no bolso. Nem em sonho se poderia sonhar que fosse um velho 

amigo do professor Kushami” (NATSUME, 2008, trad. Jefferson J. Teixeira, p.158). 

Al�m da descri��o da personagem, o gato n�o deixa de inferir sobre a posi��o de Suzuki 

frente � Kushami, que aparenta ser superior ao professor devido � vestimenta e objetos 

que exibe; podemos desse trecho depreender uma ferrenha critica ao capitalismo que 

13 Port�o de ferro de Yoshiwara: conhecido tamb�m como Ômon, ou Grande Portal, que fica na entrada 
do bairro, conhecido pela beleza de seus entalhes, debaixo do qual o poeta Fukuchi Genichiro escreveu 
um famoso poema.
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manipula a posi��o do homem, que passa a ser valorizado por suas posses e n�o por seu 

intelecto. No mesmo momento chega Meitei, um cr�tico liter�rio que gosta de zombar 

das pessoas e, durante o di�logo deles, percebemos a simplicidade de Kushami, que n�o 

se intimida frente ao dinheiro, mas � ridicularizado por essa maneira de pensar, ficando 

evidente a zombaria em rela��o a essa atitude do professor, e seu completo desinteresse 

pelo assunto.

(Kushami): - Voc� j� tomou o trem el�trico? – soltou meu amo de 
repente.
(Suzuki): - Parece que vim hoje aqui para ser alvo de goza��es de 
voc�s. Posso ter vindo do interior... mas mesmo assim tenho 
sessenta a��es da Companhia de Trens Suburbanos de T�quio.
(Meitei): - Isso � algo para se vangloriar. Eu possu�a oitocentas e 
oitenta e oito a��es, mas por infelicidade a maioria foi dizimada 
pelas tra�as e agora s� possuo metade de uma a��o. Se voc� 
tivesse vindo mais cedo para T�quio, eu lhe teria dado uma 
dezena delas antes do ataque trai�oeiro. Que pena!
(Suzuki): - Maledicente como sempre. Por�m, brincadeiras � 
parte, ningu�m perde com aquelas a��es. De ano para ano seu 
pre�o s� aumenta. 
(Meitei): - Claro! Ainda que s� tenha meia a��o, se eu n�o me 
desfizer dela em mil anos poderei construir tr�s ed�culas em 
minha casa. Eu e voc� somos homens talentosos e conhecemos a 
sociedade em que vivemos, mas Kushami me causa pena. 
Quando se fala de a��es, a �nica bolsa que ele conhece � a usada 
pela esposa. 14

Ao observamos esse di�logo evidencia-se a ridiculariza��o dos homens 

de neg�cios e sua �nsia pelo poder. Suzuki, por seu lado, n�o queria ser mais visto como 

o homem do interior, simples e pobre, mas sim como um homem poderoso que possui 

dinheiro, ao dizer que possui a��es na Bolsa de Valores. No entanto, para Meitei um 

homem bo�mio e que nunca admitia ficar em posi��o inferior aos outros, a��es n�o 

significavam dinheiro real, mas sim muitos pap�is que poderiam se estragar com o 

tempo. Na realidade, � uma cr�tica ao capitalismo que visa o que hoje chamamos de 

“dinheiro virtual”, aquele que n�o vemos, mas com o qual se negocia se ganha e 

perdem-se lucros. Assim, o mundo dos neg�cios � questionado e at� comicizado. A 

id�ia � que o mundo s�rio e competitivo dos neg�cios seja visto por uma nova 

perspectiva, e, ao ser visto por um literato, com o car�ter de Meitei, perca essa seriedade.

14 NATSUME, S�seki, 2008, trad. Jefferson J. Teixeira, 165 e 166.
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Atrav�s do olhar de Meitei que satiriza as “posses” de Suzuki o autor prop�e 

dois pontos de vista interligados por sua contradi��o. Num primeiro momento Kushami 

� satirizado e at� humilhado frente �s posses e a apar�ncia de Suzuki, que apesar de 

terem estudado juntos conseguiu “crescer na vida” oposto ao professor que 

aparentemente n�o possui bens. Entretanto ao chegar Meitei, a figura urbana de Suzuki 

passa a ser criticada exatamente por sua �nsia em demonstrar seu capital, para o critico 

liter�rio que via o mundo como uma grande s�tira, possuir a��es da Bolsa de Valores 

n�o era sinal de poder. Dessa maneira tanto a figura do homem que n�o se adapta ao 

capitalismo, quanto o que deseja aparentar suas posses � satirizada, revelando ao leitor 

que aquilo que parece certo em um primeiro momento pode ser ridicularizado num 

segundo; tudo depender� da maneira como se olhar.

Al�m da urbaniza��o e crescimento das grandes cidades, principalmente 

T�quio, o capitalismo e os h�bitos ocidentais que estavam inseridos na vida das pessoas, 

observados pelo narrador, outro aspecto focalizado, na sociedade de Meiji, foram os 

momentos hist�ricos desse per�odo, inseridos na obra, n�o sem uma fun��o especifica, 

revelando as mudan�as sociais e culturais que marcarvam a na��o nip�nica. Como 

dissemos anteriormente, a Restaura��o Meiji fora uma �poca de transforma��es sociais 

e pol�ticas, quando o Jap�o buscava modernizar-se e, dentro das coordenadas de um 

Imperialismo que se delineava na segunda metade do s�culo, o “governo Meiji 

promoveu o fortalecimento das suas for�as armadas. No inicio, a pr�pria 

industrializa��o era dirigida para fins militares. A implanta��o da ind�stria pesada como 

a siderurgia naval e outras se fizeram a expensas do Estado, com esse objetivo”

(MOTOYAMA, 1994, p.99). Al�m disso, veiculava-se uma teoria belicista, pela qual

somente com guerra se conseguiria reconhecimento da soberania de um pa�s. Exemplo 

dessa teoria foi a guerra que o Jap�o travou contra a R�ssia entre 1904 e 1905, guerra

essa que, assim como muitas, n�o tinha como objetivo a defesa do pa�s mas sim a busca 

de mais poder e coloniza��o de outras terras.

A popula��o rebelou-se em v�rios momentos para que houvesse o fim da 

mesma, visto que o pa�s vivia em grande mis�ria, ent�o, ap�s violentos confrontos e 

grandes perdas em janeiro de 1905, as tropas japonesas foram vitoriosas, tomaram Port 

Arthur e a Cor�ia torna-se protetorado japon�s. Em mar�o do mesmo ano, pelo Tratado 
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de Portsmouth, a R�ssia garante o direito �s terras coreanas oficialmente � na��o 

japonesa. Na obra em quest�o, essa data hist�rica aparece em dois epis�dios.

A prova de que meu amo n�o � dotado dessa vis�o (vis�o 
filos�fica sobre o mundo) � que, mesmo tendo meu retrato 
diante dos olhos, n�o deu sinais de ter percebido de quem se 
tratava, emitindo um parecer vago de que, por estarmos no 
segundo ano do confronto com a R�ssia, representaria 
provavelmente o desenho de um urso. 15

Atinando que sua visita j� se estendia demasiadamente, o jovem 
Kangetsu sugeriu:
- O tempo est� �timo e, se n�o estiver ocupado, podemos 
passear um pouco juntos ou ir ver o rebuli�o na cidade devido � 
queda de Port Arthur.
O rosto de meu amo demonstrava que ele preferiria saber 
mais sobre moças do que sobre a queda de Port Arthur. 
Pensou por alguns instantes e finalmente decidiu:
- Vamos sair ent�o – levantou-se resoluto16 (grifo nosso)

Em nenhum momento desses dois epis�dios h� a glorifica��o e exalta��o 

da Guerra que os japoneses travavam contra a R�ssia, mas depreendemos uma cr�tica 

sutil � guerra, satirizando a situa��o colocada. Em outro momento, o gato-narrador faz 

refer�ncia novamente a esse fato hist�rico, a fim de exemplificar “um ataque fren�tico”, 

que ocorre quando uma pessoa passa por um grande incidente, e o que se observa � um 

ato de viol�ncia da popula��o frente �s autoridades, que n�o aceitavam o Tratado de Paz 

proposto pela R�ssia: “Exatamente como na �poca da destrui��o dos postos de pol�cia, 

quando os policiais se reuniram na delegacia e n�o havia nenhum deles por toda a 

cidade” (NATSUME, 2008, trad. Jefferson J. Teixeira, p.299). Depreendemos desse 

discurso sat�rico do gato, que o povo n�o aceitava as atitudes de seus governantes e 

manifestavam sua opini�o por vezes at� com viol�ncia, a fim de se fazerem ouvir. Esse 

ato ocorreu em 5 de setembro de 1905, contra o Tratado de Portsmouth, que p�s fim � 

guerra contra a R�ssia. 

H� tamb�m em outro trecho uma cr�tica direta a esse crescimento militar 

que levaria o Jap�o a intensificar cada vez mais compras do ocidente de armas de guerra. 

15 NATSUME, S�seki, 2008, trad. Jefferson J. Teixeira, p.31.
16 Idem, p.34.



22

Encontramos tamb�m dessa vis�o cr�tica no discurso de Shiro, a gata cujo dono � um 

militar aposentado.

Shiro, a gata branca que mora na casa do outro lado da rua e por 
quem sinto profundo respeito, comenta sempre que n�o h� neste 
mundo criatura mais impiedosa do que o ser humano. Pouco 
tempo atr�s, Shiro deu � luz quatro gatinhos, verdadeiros 
pompons. Por�m, mal se passaram tr�s dias, o estudante da casa 
afogou os filhotes no lago atr�s da propriedade. Shiro me contou 
entre l�grimas, afirmando que, para os de nossa espécie 
expressar seu amor filial e manterem uma vida familiar 
decente, urge lutar contra os humanos até levá-los à 
completa extinção. Julgo ser uma argumenta��o v�lida17. (grifo 
nosso)

No discurso de Shiro h� uma cr�tica direta � falta de piedade humana, que 

mata o mais fraco sem motivo, somente para provar seu dom�nio. Assim como as atuais 

guerras, que na verdade s� servem para demonstrar poder b�lico e dom�nio econ�mico,

n�o resolvendo o problema de nenhuma na��o, geram, ao contr�rio, mais problemas. 

Observando o discurso da gata do militar, a �nica solu��o para que os seres humanos 

n�o sejam mais impiedosos �, sem d�vida, sua extin��o por aqueles que antes ele 

subjugava, no caso, os gatos. Em suma, para o ser humano n�o h� solu��o. 

A discuss�o proposta tanto no discurso de Shiro, quanto no de Meitei e 

mesmo na descri��o de momentos significativos da hist�ria japonesa, � que havia 

mudan�as ocorrendo no pensamento japon�s, mas nem todos concordavam com elas e 

nem todas eram t�o ben�ficas assim. A realidade depreendida da obra, atrav�s das 

personagens, vai al�m daquilo que vemos na apar�ncia do homem e, olhando pelos

olhos do gato, vemos n�o s� a sociedade, a pol�tica e a rela��o entre os homens, mas h� 

tamb�m a discuss�o da pr�pria identidade cultural deste homem que oscila entre o 

“aceitar” e o “n�o aceitar” as mudan�as sociais, buscando se adaptar ao “novo mundo” 

que frente a ele se colocava.

17 NATSUME S�seki, 2008, trad. Jefferson J. Teixeira, p.15.
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2.1 ESTRUTURA��O DA OBRA

Natsume S�seki � conhecido, na literatura japonesa, como um dos pioneiros 

em mesclar v�rias possibilidades de escrita e literatura; recurso notadamente vis�vel em 

Eu sou um gato, por partir de uma m�ltipla estrutura��o desde a forma, como temos 

observado, at� as abordagens que passam por temas da literatura oriental cl�ssica –

prov�rbios, aforismos e at� cita��es m�dicas, mesclando-as a temas universais como a 

ci�ncia, a neurose e a sociedade – notadas na escola naturalista e realista. O escritor, no 

entanto, n�o � visto como adepto a nenhuma escola liter�ria especifica, visto que em 

suas obras notamos caracter�sticas de v�rias delas. Assim, a fim de entender a forma de 

constru��o dessa nova identidade do homem moderno, faz-se importante entender a 

forma de constru��o da pr�pria obra, pois as tem�ticas discutidas em cada cap�tulo s�o 

v�rias, podendo ser lidas separadamente, ressaltando, dessa maneira, a multiplicidade de 

informa��es recebidas em cada uma dessas abordagens.

Sabemos que o primeiro cap�tulo foi escrito n�o com a id�ia de se tornar 

posteriormente um romance, por isso � mais curto e a narrativa d� maior lugar � a��o.

Assim, no primeiro cap�tulo, encontramos a apresenta��o do gato e seu primeiro 

encontro com o ser humano, o estudante pensionista que o joga no bambuzal para 

morrer; em busca de comida acaba por encontrar a casa de Kushami; o encontro com 

Kushami e seus h�bitos de professor; uma breve discuss�o sobre o homem e a sociedade 

sob a vis�o dos gatos da vizinhan�a; o encontro com o gato do puxador de riquix�, 

Kuro; a forma como Kushami � enganado por Meitei e a decis�o do gato de permanecer 

entre os humanos, pretendendo terminar sua vida na casa do professor como um gato 

sem nome. 

Para este primeiro cap�tulo, tomaremos a defini��o de Jean Poullion (1974) 

sobre conto, que consta em sua obra, O Tempo no Romance, onde ele ressalta que esse 

g�nero liter�rio se baseia em uma narrativa simples “na qual o primeiro lugar cabe �

a��o” (p.16). Segundo essa defini��o, podemos dizer que o primeiro cap�tulo toma a 

forma de um conto, onde h� mais a��o em uma narrativa mais curta. Pode-se ainda dizer, 

que este cap�tulo funcionaria tamb�m como um conto psicol�gico, pois, ainda tomando 

a teoria de Jean Poullion, h� em meio � narrativa um significado n�o expl�cito ao leitor 
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que ele precisa extrair. Na obra em quest�o esse significado ser� a base para os outros 

dez cap�tulos: a psicologia humana e seu posicionamento frente � sociedade que o cerca.

A partir do segundo cap�tulo, a forma estrutural muda bruscamente; levando

em conta que o autor passou a publicar a obra quinzenalmente, tem-se maior 

profundidade psicol�gica nas personagens que v�o surgindo durante a narrativa. Al�m 

disso, a cada cap�tulo surgem novas hist�rias que se ligam atrav�s da perspectiva do 

gato-narrador, consequentemente a obra assume a estrutura de um romance europeu.

Para entendermos melhor a estrutura de um romance tomaremos a defini��o 

do cr�tico russo Mikhail Bakhtin, que em sua obra Questões de Literatura e de Estética, 

analisa a forma dos g�neros e sua estil�stica, e prop�e que o “romance tomado como um 

conjunto caracteriza-se como um fen�meno pluriestilistico, pluril�ng�e e plurivocal” 

(1988, p.73). Nesse sentido a obra Eu sou um gato pode ser considerada um romance, 

na medida em que cada cap�tulo com caracter�sticas semelhantes ao conto (mais a��o e 

menos descri��o) mescla-se ao discurso romanesco, ou utiliza-se de m�ltiplas 

linguagens, visto que as personagens ser�o reflexos de v�rias classes sociais. Em 

acr�scimo a isso, o discurso romanesco pode ser dividido em estratos dentro desse 

conjunto maior, ou seja, por ser o romance uma combina��o de estilos, ocorre

subdivis�es independentes de linguagens e formas. Segundo as palavras de Bakhtin:

O romance � uma diversidade social de linguagens organizadas 
artisticamente, �s vezes de l�nguas e de vozes individuais. A 
estratifica��o interna de uma l�ngua nacional �nica em dialetos 
sociais, maneirismos de grupos, jarg�es profissionais, 
linguagens de g�neros, fala das gera��es, das idades, das 
tend�ncias, das autoridades, dos c�rculos e das modas 
passageiras, das linguagens de certos dias e mesmo de certas 
horas (cada dia tem sua palavra de ordem, seu vocabul�rio, seus 
acentos), enfim, toda estratifica��o interna de l�ngua em cada 
momento dado de sua exist�ncia hist�rica constitui premissa 
indispens�vel do g�nero romanesco. E � gra�as a este 
plurilinguismo social e ao crescimento em seu solo de vozes 
diferentes que o romance orquestra todos os seus temas, todo 
seu mundo objetal, sem�ntico, figurativo e expressivo. O 
discurso do autor, os discursos dos narradores, os g�neros 
intercalados, os discursos das personagens n�o passam de 
unidades b�sicas de composi��o com a ajuda das quais o 
plurilinguismo se introduz no romance. (1988, p.74 e 75)
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Eu sou um gato pode ser considerada uma obra pertencente ao g�nero 

romanesco exatamente pela impossibilidade de adapt�-la �s normas liter�rias propostas 

em Meiji, sendo a� observadas m�ltiplas influ�ncias e mesclas de estilos liter�rios e 

ling��sticos. Tamb�m S�seki destaca-se como um autor que n�o se identifica com 

nenhuma escola especifica.

Dessa forma a obra tamb�m pode ser tida como um romance, poisr possuir

uma forma especial de vis�o do real com uma abrang�ncia psicol�gica, retratando a 

realidade de forma objetiva e o homem frente a essa realidade. Em rela��o a esta forma 

de olhar a realidade, alguns cr�ticos japoneses ressaltam a influ�ncia recebida do 

romance naturalista europeu por S�seki, devido �s leituras das obras de Stendhal e 

Lawrence Sterne, entretanto a maneira como o escritor aborda ou coloca alguns 

pressupostos da Escola Naturalista torna a obra mais interessante e moderna. 

Necessariamente a obra n�o � um modelo completo de romance naturalista, mas 

algumas caracter�sticas desta escola s�o notadas, tendo em vista, inclusive, a �poca na 

qual a obra foi escrita conforme observado anteriormente.

Tomando a obra sob os pressupostos naturalistas de Emile Zola (1995, trad. 

Pl�nio Augusto Coelho, 1995), que considerava a forma romance como aquela que � 

capaz de tocar as pessoas por sua verdade e n�o pela imagina��o, pois para ele a 

imagina��o foi superada pelo “senso do real, que � sen�o sentir a natureza e represent�-

la tal como ela �” (Idem, p.26). Entretanto, para os naturalistas, para que esse senso do 

real ocorra, faz-se necess�rio seguir alguns m�todos pr�-estabelecidos: o primeiro deles 

� a Expressão Pessoal, pela qual o escritor precisa “exprimir com originalidade a 

natureza, fazendo-a viva por sua pr�pria vida” (Ibidem, p.36); dessa maneira o autor 

precisaria sentir suas personagens e envolver-se com elas, fazendo o leitor acreditar 

naquilo que o autor realmente viveu e sentiu. O segundo m�todo estabelecido � a 

Fórmula crítica aplicada ao Romance, pela quais as a��es das personagens, ao serem

expostas, revelariam a cr�tica de seu pr�prio car�ter, dessa forma o autor se debru�a 

sobre a personagem atrav�s de m�todos cr�ticos, assim como o critico liter�rio analisa a 

obra liter�ria. 

E o terceiro m�todo de uso no romance naturalista, muito utilizado na �poca 

de escrita desses romances, � a Descrição, que, para Zola (Idem, p.43), teria como

objetivo n�o somente descrever p�ginas a fio, sem uma finalidade real, sua fun��o 
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principal seria “completar e determinar”. Pela vis�o do romancista naturalista tem-se 

que “o homem n�o pode ser separado de seu meio, que ele � completado por sua roupa, 

por sua casa, por sua cidade, por sua prov�ncia” de forma que tudo o que � citado a 

respeito da personagem, desde a sua caracteriza��o f�sica at� sua casa, tem valor 

significativo, tem uma fun��o e revela o verdadeiro car�ter do mesmo.

Dadas as considera��es acima, observaremos em quais desses aspectos Eu 

sou um gato se aproxima ou n�o do romance naturalista. Num primeiro ponto, faz-se 

claro que S�seki segue a defini��o de “Senso do real”, proposto por Zola, isso porque 

visa � realidade circundante de seu dia a dia, revelando as nuances da cidade, do bairro e 

da casa dos cidad�os simples, de pessoas “reais”, vistas e conhecidas do cotidiano. Ele 

n�o escreve sobre o Imperador ou sobre os samurais do passado, sua vis�o � voltada ao

homem moderno de Meiji. A vis�o do narrador � sobre o tempo no qual ele vive que 

est� em plena ebuli��o. O que hoje vemos como uma verdade acabada, ele j� fora capaz 

de perceber.

No entanto, � neste mesmo aspecto que S�seki tamb�m se afasta do 

Naturalismo, pois por mais que a vis�o do autor fixe-se nos tipos do cotidiano, ele se 

afasta desse pressuposto ao usar como narrador da obra um gato, um animal, levando o 

leitor, num primeiro momento, a imaginar uma f�bula ou um conto de fadas, uma figura 

irreal, confrontando com a linha naturalista que pregava que “todos os esfor�os do 

escritor tendem a ocultar o imagin�rio sob o real” (ZOLA, trad. Pl�nio Augusto Coelho, 

1995, p.24). � exatamente nesse aspecto que Natsume S�seki inova em t�cnica e 

estrutura��o, j� que contrap�e o real com o imagin�rio, aproximando-se do plano do 

fant�stico, no sentido utilizado pelo cr�tico b�lgaro Tzvetan Todorov, como se observa a 

seguir.

A proximidade com o fant�stico nos � sugerida no pr�prio t�tulo da obra. O

primeiro par�grafo do romance � o que vai nos certificar de que estamos em um plano 

n�o t�o real quanto nos parece “Eu sou um gato. Ainda n�o tenho nome” (NATSUME, 

2008, trad. Jefferson J. Teixeira, p.10). Observando somente esse trecho, depreendemos 

que quem vai nos guiar pela obra � um gato e tamb�m que n�o o conhecemos, o que nos 

remete �s f�bulas, nas quais o narrador � um animal que fala e representa um tipo ou 

qualidade humana – amor, perd�o, ingenuidade etc. Mas, neste aspecto, Eu sou um gato, 

tamb�m difere da f�bula; j� que em muitas de suas caracter�sticas o gato se parece com 
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o ser humano e n�o representa um tipo em especial, a sua fun��o especifica � entender a 

psique humana.

S�seki, ao escolher um animal para narrar, insere na obra o que o cr�tico 

b�lgaro Tzvetan Todorov (2007), em sua obra Introdução à Literatura Fantástica, 

define como sendo o “fant�stico maravilhoso”. Segundo Todorov, o fant�stico pode ser 

divido em tr�s poss�veis g�neros, todos estes ligados � realidade da obra. O primeiro � o 

“fant�stico estranho”, no qual os fen�menos sobrenaturais ocorridos na obra, “no fim 

recebem uma explica��o racional” (p.50); o segundo g�nero � o chamado “fant�stico 

puro”, quando “h� um fen�meno estranho que se pode explicar de duas maneiras, por 

meio de causas do tipo natural e sobrenatural, pela possibilidade de se hesitar entre os 

dois criou o efeito fant�stico” (Idem, p.31), esse g�nero, ent�o, varia entre o estranho e o 

maravilhoso; o terceiro g�nero, citado acima, � o “fant�stico – maravilhoso” que s�o as 

hist�rias que se apresentam como “fant�sticas e que terminam por uma aceita��o do 

sobrenatural” (Ibidem, 58), propondo ao leitor acreditar sem acreditar verdadeiramente 

naquilo que l�.

Eu sou um gato ad�qua-se � segunda defini��o de fant�stico, o fant�stico –

puro, no limite dos g�neros o maravilhoso e o estranho, devido exatamente, � forma 

como o narrador � proposto ao leitor. No fant�stico “� veross�mil a ocorr�ncia de 

rea��es ‘fant�sticas’” (p.52), ou seja, um gato-narrador que assume ares de humano e na 

medida em que os cap�tulos avan�avam, adquire caracter�sticas mais fant�sticas, pois o 

gato n�o � mais gato, nem um homem, mas cresce e transforma-se numa esp�cie de 

monstro que fala e age como um ser humano. O leitor sabe que um gato n�o consegue 

ter pensamentos t�o profundos, mas aceita sua vis�o c�mica ou sat�rica da vida humana, 

e n�o h� nada sobrenatural ou estranho nessa personagem, que age como um gato

dom�stico, mas pensa como um cr�tico social, desde o momento em que se firma uma 

cumplicidade com o leitor no que se refere ao fato de o narrador ser um gato. De acordo 

com Todorov (2007) o fant�stico, se utiliza muitas vezes de um narrador – personagem 

em suas narrativas, fato que “facilita a identifica��o com o leitor, que autentica o que �

contado, sem ser obrigado, com isso, a aceitar definitivamente o sobrenatural” (p.93). 

Esse gato � fant�stico do come�o ao fim e como narrador ele vai se transformando em 

um monstro, se metamorfaseando em ser humano e por fim transforma-se em uma 
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identidade narrativa – onisciente e onipresente, superando o narrador tradicional, porque 

� ele que conta a hist�ria, sendo autor da mesm.

Na obra n�o temos d�vida de que esse gato pensa, critica, fala, sorri e at� l� 

a mente dos seres humanos. Portanto, S�seki consegue criar um mundo real atrav�s de 

uma voz narrativa baseada no fant�stico, o que ressalta a originalidade do escritor ao 

utilizar-se de estilos liter�rios de forma diversificada, a fim de refor�ar uma vis�o nova 

para uma sociedade nova, ou seja, uma nova realidade que parece contr�ria � realidade 

j� estabelecida. Essa nova vis�o “de mundo”, que por vezes parece “irreal” remete ao 

leitor uma vis�o diferente de sua pr�pria vida, propondo um repensar sobre a sociedade 

que o cerca: em qual aspecto tudo � “verdadeiro” ou “real”?

Retomando os pressupostos da escola naturalista, que podem ter 

influenciado a obra, o segundo m�todo naturalista seria o da critica social aplicada ao 

romance, fato j� observado anteriormente, atrav�s dos di�logos das personagens nos 

quais se nota, de forma detalhada, a cr�tica social e de costumes. O narrador pode por 

vezes deixar a cr�tica social intr�nseca em alguns detalhes. No trecho a seguir o gato 

raciocina sobre o fato de o poder de Kaneda deixar seu amo irritado, ficando clara a 

cr�tica em rela��o ao uso do dinheiro de forma a causar problemas �queles que se 

opuserem ao poder capitalista:

Realmente os homens de neg�cios s�o poderosos. Eles 
conseguem provocar ataques fren�ticos em meu amo, que 
parece uma brasa de carv�o ardente. [...] Desconheço o 
mecanismo que faz o mundo girar em torno de seu eixo, mas 
sem dúvida é o dinheiro que move a humanidade. Ningu�m 
melhor do que os homens de neg�cios para compreender a 
virtude e a for�a do vil metal e como utiliz�-lo livremente. 
Graças a eles o sol se levanta sempre a leste e se põe à oeste. 
� imperdo�vel que eu houvesse ignorado at� agora as benesses 
dos homens de neg�cios por haver sido criado na casa de um 
pobret�o indiferente a esses assuntos. Mesmo assim, meu amo, 
obstinado e ignorante, dever� come�ar a se dar conta da 
realidade. Ser� perigoso se pretender continuar em sua 
obstina��o e ignor�ncia. Sua vida, � qual ele tanto se apega, 
estaria em risco18. (grifo nosso)

18 NATSUME, S�seki, 2008, trad. Jefferson J. Teixeira, p.320.
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A maneira como o gato prop�e a for�a do capital - “vil metal”, revela a 

posi��o do dinheiro na sociedade n�o s� nip�nica, mas mundial, � ele que “move a 

humanidade” e, sem d�vida, n�o � um elogio ao dinheiro, mas uma cr�tica ao poder que 

ele exerce sobre a vida do homem. O dinheiro pode matar ou dar vida, pode 

engrandecer uma na��o ou lev�-la � destrui��o. A sociedade de Meiji crescia 

rapidamente, a prosperidade b�lica e econ�mica era vis�vel, incluindo os costumes 

culturais e sociais. No entanto, o narrador nos leva a refletir que sem dinheiro esse 

crescimento e as maravilhas de um novo mundo, seriam para poucos, os que n�o se 

adequassem a essa necessidade seriam subjugados pelos que possu�am o poder

aquisitivo, como era o caso de Kushami.

O terceiro m�todo da escola naturalista observado na obra � a “Descri��o”

como forma de completar e determinar a personagem. Esta caracter�stica � notada 

principalmente em rela��o aos ambientes e descri��o das personagens, a fim de que,

assim como delimita Zola, a personagem venha a ser mais compreendida e seus h�bitos 

e car�ter mais determinados. Tomaremos como exemplo o trecho em que as roupas de 

Kushami s�o descritas pelo gato, no qual podemos notar seu car�ter passivo e pouco 

preocupado com a vida:

Sob o haori de algod�o negro com o bras�o bordado, meu amo 
continuava a usar uma veste em seda com enchimento de 
algodão produzida na região de Yuki, uma lembrança de seu 
irmão mais velho, já gasta por vinte anos de uso. Por mais 
resistente que a seda de Yuki possa ser, não agüentou uso 
tão prolongado e contínuo. Em alguns locais se mostrava 
desbotada e, ao colocá-la contra a luz, podia-se delinear em 
seu avesso as marcas de agulha dos remendos. Meu amo usa 
as mesmas roupas durante dezembro e no in�cio do ano. [...]
Costuma sair vestido do jeito que est�, colocando as m�os para 
dentro das mangas de haori. N�o saberia dizer se ele n�o tem 
mais roupas para vestir ou, tendo outras, teria simplesmente 
pregui�a de se trocar. Contudo, tamb�m � dif�cil acreditar que 
isso se deva a alguma desilus�o amorosa19. (grifo nosso)

A linguagem naturalista descritiva, que intensifica as caracter�sticas de 

car�ter das personagens, nesse trecho, al�m de refor�ar a passividade do professor 

19 NATSUME, S�seki, 2008, trad. Jefferson J. Teixeira, p.34 e 35.
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através dos comentários do gato, causa o riso, pois associa a falta de preocupação de 

Kushami com roupas a uma desilusão amorosa ou preguiça de se trocar. Ele, como dito 

anteriormente, é o homem inadequado a Meiji, mas representa também aquele que não 

se importa com os que o rodeiam ao não se importar com o que vai vestir, é apegado a 

coisas antigas: há vinte anos usa o mesmo traje, que apesar de fabricada em um fino 

tecido de seda de Yûki, não passa de um haori velho e puído. Em seu caráter há ainda 

valores do passado, extremamente arraigados, nos dando a impressão de que ele mereça 

pena. Para o professor não há necessidade de se comprar roupas novas se há as velhas 

para se usar, é mais fácil permanecer com o que se já possui do que buscar o novo, um 

símbolo do velho Japão, que ainda permanecia vivo. O gato, no entanto, cogita 

satiricamente, várias possibilidades para as atitudes do amo. Seria preguiça? Desilusão 

amorosa? Entretanto assim como para Kushami não haveria uma explicação clara pelo 

gosto ao tradicional já arraigado na alma nipônica.

Em outro trecho o ambiente diário onde vive o professor, seu gabinete de 

estudos, é descrito. Entramos nesse ambiente sorrateiramente, como o próprio gato, e 

nos deparamos com um ambiente pouco acolhedor e cheio de velharias, ressaltando, 

mais uma vez, o caráter daquele que vive ali.

O gabinete possui seis tatames e está direcionado ao sul, com 
uma grande mesa em um local bastante ensolarado. Para se 
compreender melhor, por “grande mesa” me refiro a um 
trambolho de um metro e oitenta de comprimento por um 
metro e trinta de largura e altura equivalente. Lógico que 
não foi comprada pronta. � uma pe�a muito rara 
encomendada a um marceneiro das redondezas, elaborada 
com a dupla fun��o de mesa e cama. A menos que 
perguntasse diretamente a meu amo, não saberia a razão de ele a 
ter mandado fabricar, nem o que levou a desejar dormir sobre 
ela. Talvez tenha sido um impulso moment�neo que o levara 
a carregar essa monstruosidade para seu gabinete, ou quem 
sabe, assim como ocorre com freqüência aos doentes mentais, 
associou dois conceitos sem qualquer relação ou nexo, 
estabelecendo a seu bel-prazer um vínculo entre mesa e cama. 
De qualquer forma, é uma idéia esdrúxula. Além do fato de ser 
um objeto fora do comum, o defeito da mesa-cama é não possuir 
nenhuma função prática. Já vi meu amo cair para a varanda ao 
mudar de posição enquanto dormia sobre ela. Desde então, ele 
nunca mais a utilizou como leito. 
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Em frente da mesa há uma almofada em musselina muito 
fina, onde três orifícios causados por pontas de cigarro 
permitem entrever o algodão acinzentado do interior.
Sentado sobre essa almofada, de costas viradas em minha 
dire��o, estava meu amo. Ele dera um nó plano na cinta 
acinzentada e suja de seu quimono, a qual ca�a 
displicentemente � direita e � esquerda da sola de seus p�s. 
Recentemente, ao brincar com essa cinta, acabei levando um 
tapa na cachola. Por isso, nunca me atrevo a aproximar dela20. 
(grifo nosso)

Seu gabinete n�o deixa de ser a proje��o da figura do homem inadequado � 

sociedade que o cerca, que n�o se encaixa perfeitamente nela e vive em meio ao caos 

cultural, social e intelectual de Meiji. Numa sala de seis tatames, provavelmente num 

espa�o de 3,6 metros de comprimento por 2,7 metros de largura, em vez da tradicional 

escrivaninha pequena e baixa, t�pica das salas japonesas, encontramos uma “grande 

mesa” (semelhante ao mobili�rio ocidental) de propor��es inadequadas, tanto no 

tamanho quanto na altura. A mesa representa um grande trambolho, � moda ocidental, 

que poderia estar na moda, mas que n�o cumpria uma utilidade real na vida do professor,

nem como mesa, nem como cama. J� tanto sua almofada quanto sua roupa est�o com a 

cor “acinzentada”, nos remetendo a algo sujo e velho. Assim, o ambiente s� enfatiza 

ainda mais o car�ter de Kushami, cheio de pensamentos sem utilidade, sem uma 

identidade definida, oscilando entre o tradicional e o moderno, ou, mais precisamente,

entre o antiquado e o moderno. Ao tentar parecer moderno, “enfiando” uma mesa 

enorme em um quarto pequeno, Kushami revela com esta atitude a maneira sob a qual 

muitos estavam vivendo: “enfiando” goela a baixo o que � moderno, ou ocidental por 

ser o que est� em voga, o que faziam ou compravam os ricos, mas n�o necessariamente 

o que lhe � necess�rio. Assim como a mesa em estilo ocidental n�o se “harmonizava” 

com a sala de seis tatames, Kushami tamb�m n�o se ad�qua, n�o se adapta ao meio em 

que vive.

Em outro trecho, extremamente rico em descri��es e met�foras destaca-se a

transforma��o das classes sociais. Podemos observar como a descri��o do narrador, 

atrav�s da linguagem utilizada, nivela de certo modo as classes sociais na medida em 

que os homens est�o em um banho p�blico e todos nus.

20 NATSUME, S�seki, 2008, trad. Jefferson J. Teixeira, p.334 -335.
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A desordem que imperava era tamanha que n�o sei ao certo por 
onde iniciar minha descri��o. Os fantasmas s�o indisciplinados 
em suas a��es e � para mim muito dif�cil explicar 
ordenadamente. Vou come�ar discorrendo sobre a banheira. N�o 
sei dizer com certeza se era uma banheira, mas acredito que sim. 
Tinha por volta de um metro de largura por três de 
comprimento, repartida ao meio com uma das partes cheia 
de água quente esbranquiçada. Parece que chamam isso de 
banho medicinal. Era uma água turva como se cal tivesse 
sido dissolvida. E a questão não era ser apenas turva. Além 
de turva era oleosa e espessa. Não é de espantar que 
parecesse podre, pois ouvi dizer que trocam a água uma 
única vez por semana. Na outra metade havia água comum, 
mas não coloco minha pata no fogo sobre sua transparência 
e limpidez. Sua colora��o poderia ser expressa como a da �gua 
da chuva que, ap�s depositada durante muito tempo em uma tina 
para caso de inc�ndio, � ligeiramente misturada21 (grifo nosso)

Neste cap�tulo, o gato decide tomar banho, devido ao calor muito intenso, e 

segue o professor Kushami at� o banho p�blico. L� ele se depara com homens de v�rios 

n�veis sociais: comerciantes, monges, funcion�rios p�blicos e jogadores; o gato v� a 

todos como fantasmas ap�s terem se despido de seus trajes que tanto os valorizava e os 

fazia ostentar seu poder. Para o narrador, devido � ocidentaliza��o do Jap�o, a 

vestimenta se tornou algo importante para os seres humanos, pois “n�o se sabe se o 

homem faz a roupa ou se � a roupa que determina o homem” (NATSUME, 2008, trad.

Jefferson J. Teixeira, p.270). Dessa maneira, ao descrever a �gua e o ambiente do banho 

p�blico, h� uma cr�tica � teoria da ess�ncia e da apar�ncia humana, pois enquanto 

vestidos os homens se julgavam superiores uns aos outros, nus eles agiam como iguais, 

banhando-se na mesma �gua suja sem se importarem com seus cargos e t�tulos. O 

ambiente, nesse caso, determina o valor das pessoas. Suas roupas s�o o que lhes d� 

valor, sem elas os seres humanos perdem sua “ess�ncia” e tornam-se fantasmas aos 

olhos do gato.

Ao observamos o espa�o no romance Eu sou um gato, � vis�vel que o 

narrador privilegia espa�os “fechados”, conforme exemplos citados anteriormente, 

quando o gato adentra no escrit�rio do professor ou no banho p�blico e comenta o que 

v�, sobre o comportamento do ser humano. Com rela��o � quest�o do espa�o, 

21 NATSUME, S�seki, 2008, trad. Jefferson J. Teixeira, p.273.
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tomaremos como base as no��es sobre “cronotopo” de Mikhail Bakhtin (1988), relativo 

� rela��o “tempo – espa�o” na obra. Essa rela��o do tempo e do espa�o “s�o 

insepar�veis umas das outras e s�o sempre tingidas de matiz emocional” (p. 349). No 

caso no romance de S�seki o cronotopo tempo–espa�o segue a forma enfatizada 

principalmente nos romances de Stendhal e Balzac, que n�o foram naturalmente os 

�nicos escritores a se utilizarem desse procedimento nas obras destes escritores, mas 

exploraram mais intensamente as perip�cias do romance no espa�o “sal�o-sala de visita 

(em sentido amplo)” (p.352), e � neste espa�o que “ocorrem os encontros, (...). criam-se 

os n�s das intrigas, frequentemente realizam-se tamb�m os desfechos; finalmente ocorre

o que � particularmente importante, os di�logos que adquirem um significado 

extraordin�rio no romance, revelam-se os caracteres, as “id�ias” e as paix�es dos 

her�is” (p.352). Sob este ponto de vista, o gato-narrador explora este espa�o a fim de 

discutir os temas em voga na �poca: dinheiro, capitalismo e as �nsias do homem 

moderno.

Ainda segundo Bakhtin (1988) � neste espa�o que “se encontra o bar�metro 

da vida pol�tica e dos neg�cios. � l� que as reputa��es pol�ticas, comerciais, sociais e 

liter�rias s�o criadas e destru�das, as carreiras iniciam e fracassam, est�o em jogo os 

destinos da alta pol�tica e das altas finan�as, decide-se o sucesso ou o rev�s de um 

projeto de lei, de um livro, de um ministro ou de uma cortes�-cantora; (...) finalmente, 

revela-se em formas vis�veis e concretas o poder onipresente do novo dono da vinda- o 

dinheiro” (p.352). A defini��o do cr�tico russo � bastante clara e ampla em rela��o aos 

temas tratados no espa�o “sal�o-sala de visitas”, entretanto a tomamos exatamente por 

sua inadequa��o � proposta da obra de Natsume S�seki. Embora quest�es relativas ao 

dinheiro sejam tamb�m discutidas na sala de Kushami, o que S�seki destaca � a vis�o

comicizada destas discuss�es liter�rias e econ�micas que aconteciam nos grandes sal�es 

europeus. Em Eu sou um gato as personagens s�o figuras caricatas de literatos, 

professores, fil�sofos, por isso, o literato Meitei gosta de zombar das pessoas utilizando-

se de inverdades, o professor de ingl�s – Kushami- n�o sabe falar ingl�s, o fil�sofo 

Dokusen que deveria atrav�s da sabedoria elevar a exist�ncia humana, prega teorias que 

levam � loucura e � morte, al�m do pr�prio gato-narrador que � mudo (ningu�m 

consegue ouvi-lo ou entend�-lo), mas quem narra e conduz o desenvolvimento da trama. 

Desta maneira, a obra prop�e que nem tudo o que � discutido em saraus ou nas reuni�es 
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realmente transformaria o mundo, especialmente quando conduzidas por discuss�es 

vazias e sem ess�ncia. � o retrato da carnavaliza��o da sociedade, tema que ser� melhor 

desenvolvido posteriormente.

Para o cr�tico liter�rio James Fujii, a perspectiva felina de fixar-se na 

observa��o de espa�os privados – ou fechados, numa sociedade que buscava uma 

identidade individual, a n�o observa��o do espa�o macro da cidade – contrap�e-se � 

Literatura do per�odo Tokugawa. Essa literatura apesar de manter seu olhar sobre o 

homem em ambientes fechados, como quartos, sal�es e prost�bulos, fixava-se sobre suas 

atitudes f�sicas, enquanto que o olhar do gato-narrador ressalta as atitudes ps�quicas do 

homem, remoendo seus pensamentos, falando consigo mesmo. No “gesaku (romances 

c�micos do per�odo Edo) as cenas interiores dos bord�is proporcionam alegria e 

encontros sexuais; as cenas inventadas em Eu sou um gato consistem num encontro 

dial�gico” (FUJII, 1993, p.116), ou seja, o gato proporciona uma reflex�o do homem 

sobre si mesmo, por meio de suas m�ltiplas faces. Na obra de S�seki, o espa�o fechado 

� fundamental, pois al�m da influ�ncia do romance ocidental naturalista, que determina 

o car�ter da personagem, o espa�o privado permite a observa��o da psique humana de 

forma mais detalhada dando-nos a chance de observar o homem quando ningu�m mais 

o observa.

Entretanto, em alguns aspectos, Eu sou um gato, difere do romance europeu 

naturalista. O primeiro aspecto � o de n�o seguir uma linearidade “narrativa”, assim, a

cada cap�tulo um novo personagem � introduzido na trama, al�m de v�rias situa��es

mantidas atrav�s do gato-narrador que as concatena a uma mesma perspectiva. Nesse 

aspecto a obra lembra a estrutura da novela, na qual, pela defini��o de Jean Poullion

(1974, p.17), se “descreve (...) uma situa��o psicol�gica de um personagem em 

determinada circunst�ncia ou resultante das rela��es de diversos indiv�duos entre si”, 

vemos apenas um corte da vida da personagem, um aspecto que por vezes n�o tem 

liga��o uns com os outros. No entanto, na obra, apesar de vermos situa��es v�rias de 

um mesmo personagem, observamos que essas situa��es interagem entre si e com as 

personagens, seguindo um encadeamento diferente do padr�o ocidental, no qual a trama 

gira em torno de uma ou duas personagens principais.

Sobre esse aspecto, o cr�tico japon�s Hisaaki Yamanouchi (1978), em seu 

ensaio sobre a obra de Natsume S�seki, intitulado The Agonies of Individualism: 
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Natsume Soseki observa que em Eu sou um gato, “o todo do romance consiste em uma 

s�rie de epis�dios combinados por livre associa��o como no Tristram Shandy de 

Laurence Sterne” (p.54 – 55). Assim, a maneira como a obra nos parece constru�da nos 

remete a uma maior liberdade na organiza��o dos acontecimentos, como se tudo o que 

viesse � mente do autor fosse sendo escrito. Sabemos que essa “livre” associa��o, n�o � 

absoluta se olharmos por uma perspectiva maior, no todo da obra, se juntamos todas as 

perspectivas e temas propostos na obra. Ao observarmos cap�tulo a cap�tulo, parece 

realmente que o gato descreve uma hist�ria sem uma linearidade, no entanto, pelo todo,

iremos perceber a forma��o de um grande mosaico social em que cada pe�a se encaixa 

uma na outra; pois, ao vermos retratado um professor, tamb�m vemos um homem de 

neg�cios, uma professora de Koto entre outros, e a partir da vis�o de cada um deles,

uma perspectiva diferente de um mesmo fato. Al�m disso, essa associa��o de v�rios 

pontos de vista nos remete a uma nova concep��o liter�ria, pela qual o leitor poderia 

observar uma situa��o sob v�rios pontos de vista e o escritor poderia mesclar novas 

possibilidades de escrita e concep��o. Por mais que nos pare�a, num primeiro momento, 

algo “livre”, na vis�o final, todos assumem uma fun��o social nesse grande mosaico, 

um papel social pr�-definido.

Em rela��o a essa m�ltipla vis�o c�mico-sat�rica da sociedade e do homem, 

o cr�tico liter�rio americano Donald Keene aponta que essa � uma marca do estilo 

liter�rio de S�seki influenciado pelo estilo humor�stico do contador de hist�rias do 

per�odo Edo (1603-1867), conhecido como rakugoka – denomina��o derivada de 

rakugo, literalmente palavras caídas (o kanji de raku, tamb�m lido como ochi refere-se 

ao “final c�mico”) – um comediante solit�rio que conta hist�rias engra�adas, sentado 

sobre uma almofada sobre o tatame (chamado de Kôza), utilizando gestos, munido 

apenas de um leque de papel e uma toalha pequena japonesa. Nessa esp�cie de 

espet�culo para o povo, o contador de hist�rias se baseia no dia a dia das pessoas e 

interpreta di�logos c�micos, nos quais a mudan�a de personagem � marcada com a 

mudan�a da voz do ator ou de um leve movimento com a cabe�a. Dizem que essa forma

de arte se originou no modo de contar dos serm�es budistas pela forma dram�tica que os 

religiosos davam � narrativa para ilustrar aos seus seguidores os princ�pios espirituais da 

religi�o. Al�m disso, a grande marca desse contador de hist�rias “profissional” � a 

par�dia dos s�rios serm�es budistas e da sociedade. Atualmente, a forma de com�dia 
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teatral que nos lembra o rakugo � o stand-up comedy, importada dos americanos

traduzida como “humor em p�” ou “humor cara de pau”, nitidamente marcada por um 

humor ir�nico, improvisa��o, cr�tica social e pol�tica, e que assim como no rakugo, um 

comediante sobe ao palco, somente munido de um microfone e conta hist�rias ir�nicas 

baseadas em sua viv�ncia e no dia a dia da sociedade. Para o cr�tico liter�rio James Fujii, 

o uso do rakugo na obra de S�seki, serve como um “mostru�rio de vinhetas nos 

momentos de enuncia��o” (1993, p.123), integrando no ato da fala sujeito, situa��o e 

inten��o. Dessa maneira o autor consegue mesclar uma linguagem popular a um 

vocabul�rio enciclop�dico sob forte influ�ncia c�mica.

� poss�vel notar a influ�ncia do rakugo na obra, primeiramente devido ao 

fato do gato ser o narrador ou o contador da hist�ria, j� deformando e satirizando a 

pessoa do narrador que sobe ao palco para ironizar o dia a dia do ser humano. Por vezes, 

situa��es que irritam ou envergonham os seres humanos, passam a n�o ser levadas t�o a 

s�rio por ele, provocando o riso; sem d�vida, esse � um dos grandes objetivos do gato.

A segunda influ�ncia desse estilo teatral-satirico s�o as v�rias mudan�as 

tem�ticas notadas principalmente a partir do nono cap�tulo, quando as personagens, ao 

dialogarem entre si, por vezes parecem ser a mesma personagem, somente sendo 

poss�vel diferenci�-las devido �s marcas conversacionais m�nimas, como o travess�o, 

que introduz a fala de outro personagem. Se o leitor n�o estiver atento, pode ter 

dificuldade em identificar o falante. Esse aspecto narrativo ser� desenvolvido de forma 

mais detalhada posteriormente.

Outra poss�vel compreens�o dessa m�ltipla tem�tica da obra equivale � 

defini��o dada, novamente, pelo cr�tico b�lgaro Tzvetan Todorov (2006), chamada 

narrativa de encaixe ou “narrativa de uma narrativa. Contando a hist�ria de outra

narrativa, a primeira atinge seu tema essencial e, ao mesmo tempo, se reflete nessa 

imagem de si mesma; a narrativa encaixada � ao mesmo tempo imagem dessa grande 

narrativa abstrata da qual todas as outras s�o apenas partes �nfimas, e tamb�m da 

narrativa encaixante, que a precede diretamente” (p.126). Em Eu sou um gato, as

narrativas que surgem a cada cap�tulo revelam um tema maior – a forma��o de uma 

nova identidade cultural, de um novo homem moderno que n�o se encaixa na estrutura 

dessa nova sociedade. No todo, observamos que em cada di�logo das personagens e nas 

aventuras vividas pelo gato, uma cr�tica � sociedade � reiterada: o homem e o poder do 
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dinheiro, o valor do homem na sociedade ou o valor de seu conhecimento, ou ainda a 

import�ncia da apar�ncia do homem em oposi��o a sua ess�ncia. 

Outro aspecto em que Eu sou um gato difere do romance europeu � sem 

d�vida a marca��o de tempo. Apesar de a obra n�o possuir uma demarca��o temporal 

linear como nos romances europeus, o tempo � marcado, neste romance, principalmente 

atrav�s de express�es temporais das esta��es. Tradicionalmente ligado � natureza, o 

homem japon�s observa a mudan�a da vida atrav�s da mudan�a da natureza, havendo 

uma constante intera��o homem/natureza. Essas marca��es sutis das esta��es tamb�m 

demarcam mudan�a no humor do gato: “Por ser um dia de n�voa fina, o sol se p�s 

rapidamente. (...) Ouvi vagamente falar sobre um fen�meno no mundo chamado 

“amores de gato” 22, (...) Dizem que h� noites de primavera em que meus semelhantes 

das vizinhan�as erram insones,...” (NATSUME, 2008, trad. Jefferson J. Teixeira, p.178). 

Tamb�m podem introduzir um novo assunto: “Faz um calor insuport�vel, at� mesmo 

para um gato. (...) Sem chegar ao exagero de me reduzir a um esqueleto, j� estaria 

satisfeito se pelo menos pudesse despir meu casaco de pele cinza malhado para uma 

lavagem, engomagem e secagem,..” (Idem, p.211). Nessas duas cita��es, o gato observa 

o homem a partir dessas marca��es, dessas observa��es temporais sutis que o narrador 

prop�e. No primeiro trecho o gato vai discorrer sobre a magia do amor e, na segunda 

cita��o, o calor pelo qual ele tamb�m padece ser� a introdu��o para uma cr�tica ao mau

h�bito humano de sempre criar preocupa��es para a sua vida e depois reclamar delas. 

Observando a marca��o de tempo feita atrav�s da mudan�a de esta��es � poss�vel 

presumir que o gato viveu dois anos na casa do professor.

Entretanto a marca��o temporal da obra apesar de se afastar da marca��o 

europ�ia, em outro sentido se aproxima, visto que conforme dito anteriormente, o 

cronotopo do espa�o n�o se separa do cronotopo do tempo. Como pudemos observar o 

espa�o explorado pelo narrador nesta obra � sempre um espa�o micro: a sala do 

professor ou a casa dos Kaneda, a fim de discurtir os temas em voga na �poca.

Temporalmente esse espa�o tamb�m � tomado para que haja um entrele�amento do que 

� “hist�rico, social e p�blico com o que � particular e at� mesmo puramente privado, de 

alcova; a associa��o da intriga pessoal e �ntima com a intriga pol�tica e financeira, do 

segredo de Estado com o segredo da alcova, da s�rie hist�rica com a s�rie biogr�fica e 

22 Usado em haikus como express�o designando a primavera.



38

de costumes” (BAKHTIN, 1988, p.352 e 353). Desta forma, os assuntos do cotidiano se 

mesclam ao contexto hist�rico, como a Tomada de Port Arthur ou a Guerra Sino-

Japonesa, j� observada anteriormente, e assim podemos depreender as mudan�as s�cio-

hist�ricas daquilo que se discute no espa�o das salas das casas dos cidad�os de Meiji. 

Afinal � na descri��o do espa�o, das ruas, da cidade e de suas transforma��es � que 

deferimos as mudan�as que ocorreram no dia-a-dia do povo.

Em suma, a mescla de g�neros como o conto, a novela e o romance, que 

abrange a todos os outros g�neros e estilos, � o que faz de Eu sou um gato um romance. 

O fato de o autor apresentar um compromisso com a realidade da vida cotidiana e 

conseguir abranger v�rias estruturas formadas por v�rias caracter�sticas em uma s�, 

permite que o leitor tenha um olhar reflexivo sobre v�rios aspectos. O autor prop�e uma 

vis�o alternativa de sua sociedade, que em muitos aspectos se parece com a nossa, e isso

� constru�do com t�cnicas orientais – como a do contador de hist�rias mesclada �s

t�cnicas ocidentais, com a vis�o naturalista da sociedade. Al�m do uso do fant�stico que 

permite ao leitor observar o real atrav�s dos olhos de um simples gato. � a jun��o das 

caracter�sticas citadas que nos possibilitam afirmar que Eu sou um gato constitui um 

romance sat�rico, pois tem como finalidade maior a satiriza��o do mundo, 

descortinando aos nossos olhos os segredos e a complexidade existente por tr�s do 

cotidiano simplista dos cidad�os de Meiji. As caracter�sticas sat�ricas da obra ser�o 

observadas com mais profundidade no quarto cap�tulo deste trabalho.
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2.2 A FIGURA DO GATO

O gato, desde tempos antigos, � visto como uma figura contradit�ria em 

v�rios aspectos; para uns simboliza sorte e fortuna, para outros azar e morte, alguns o 

v�em como um animal fiel e para outros � visto como s�mbolo de trai��o. Sua natureza 

d�bia favorece m�ltiplas especula��es. Bom ou mau? Sincero ou interesseiro? A fim de 

que possamos entender a raz�o da escolha da figura felina como narradora da obra em 

quest�o, faz-se necess�rio entendermos como a figura felina � vista em v�rias culturas e 

percebermos como o autor, provavelmente, baseou-se em alguns desses conceitos para 

criar “o gato” de Eu sou um gato.

Sem d�vida, uma das primeiras coisas que nos chama a aten��o ao 

tomarmos a obra � a sugest�o deixada pelo autor no t�tulo da mesma – Eu sou um gato, 

t�tulo que evidencia uma afirma��o de sua identidade cheia de petul�ncia e orgulho, 

atrav�s do voc�bulo Eu, em japon�s Wagahai, um pronome de primeira pessoa n�o 

usual, utilizado por grandes generais e pelos nobres como forma de se auto-elogiar com 

orgulho. No dicion�rio vernacular iremos encontrar esse voc�bulo sendo usado 

atualmente como express�o de soberba, presun��o, altivez e arrog�ncia. 

Deste modo, o autor prop�e, j� no t�tulo da obra, algumas reflex�es, sendo 

uma delas a auto-afirma��o presun�osa de si mesmo por um simples bichano; que ao se 

auto-afirmar julga-se superior n�o s� aos de sua ra�a como tamb�m superior ao pr�prio 

homem, satirizando, inclusive, o pr�prio uso ling��stico do voc�bulo wagahai, ao se 

intitular um nobre sem nome. Vemos tamb�m um aparente paradoxo na auto-afirma��o 

de um algu�m sem identidade, j� que sem possuir um nome ou at� mesmo um 

sobrenome, o homem passa a ser um desconhecido em nossa sociedade. No caso do 

gato, no entanto, embora sem nome, ele cria sua identidade ao assumir a voz que conta a 

hist�ria, nos convidando a desvend�-lo. 

A primeira vez que se ouve falar de gatos domesticados e cultuados � em 

documentos e desenhos do Egito Antigo, pelo fato dos fara�s adorarem o gato na figura 

da deusa Bastet, representada comumente com corpo de mulher e cabe�a de gato. Essa 

deusa, segundo o Dicion�rio de S�mbolos de Jean Chevalier (1986), era s�mbolo de 

calor, luz e energia, “benfeitora e protetora do homem” (p.524) dizia-se tamb�m que era 

a deusa da lua, tendo o poder de fertilizar a terra e curar as doen�as dos homens, al�m 
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de conduzir as almas dos mortos ao mundo de descanso. Naquela �poca os gatos tinham 

a fama de serem guardi�es do outro mundo e eram comuns em muitos amuletos. A 

deusa Bastet � representada “empunhando uma faca para cortar a cabe�a da serpente

Apfis, o drag�o das Trevas que personifica os inimigos” (CHEVALIER, 1986, p.524)

que tragam o sol. Seus templos foram abrigos para inumer�veis gatos, e ali eram 

tratados como personifica��o da divindade. Os gatos, criados no templo da deusa, eram 

tidos como servos que ajudavam o homem “a triunfar sobre seus inimigos ocultos” 

(Ibidem, p.525). Os eg�pcios raspavam suas sobrancelhas em sinal de luto e lamento 

pela morte de seus gatos que eram, por vezes, mumificados. Os sacerdotes de Bast 

designavam o gato como aquele que vê.

Essa lenda eg�pcia, entretanto, possui paralelo com uma lenda da Gr�cia 

Antiga. Conta-se que a deusa grega �rtemis, transformou a si mesma em gata e 

escondeu-se na lua a fim de fugir de seu perseguidor Typhon, que n�o podendo 

encontr�-la foi ca��-la no Egito. Na Gr�cia os gatos eram associados � fertilidade e ao 

prazer. 

Na Europa, a figura do gato foi associada � deusa Cerridwen, os celtas 

acreditavam ser ela a deusa da fecundidade. Freya, para os escandinavos, � descrita 

numa carruagem puxada por dois gatos cinza que representavam suas duas qualidades, 

fecundidade e ferocidade. Estes gatos mostravam bem as facetas do gato dom�stico, ao 

mesmo tempo afetuoso, terno e feroz quando excitado. Sua irm� Hel, dominadora do 

submundo tinha como s�mbolo um gato preto, e, por essa raz�o, alguns acreditavam que 

ver um gato preto era sinal de mau agouro. Por outro lado, segundo o historiador franc�s 

Robert Darnton, “a tortura de animais, especialmente os gatos, era um divertimento 

popular em toda a Europa, no in�cio dos Tempos Modernos” (1986, p.121), que seriam 

os shabbats de gatos crucificados e queimados antes do ca�a as bruxas romano. J� no 

sul da Fran�a considerava-se o gato preto auspicioso. Eles foram considerados �nicos, 

por serem capazes de encontrar tesouros escondidos em encruzilhadas, conhecidos 

como “matagots”, que traziam fortuna e sorte para quem os acolhia. Eles tamb�m 

acreditavam que esfregando o rabo de um gato preto em um ter�ol, poderia curar a 

apar�ncia feia de olho machucado.

Nas Am�ricas, a figura do gato foi sempre vista com certa ambig�idade, j� 

que at� o inicio da Santa Inquisi��o, em 1232, proclamada pelo Papa Greg�rio IX, a 
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figura do gato era vista como bom agouro. Nas Col�nias Brit�nicas, era costume tratar 

de tuberculosos com uma sopa feita de carne de gato preto e na Am�rica Pr�-

Colombiana a figura de felinos, como o jaguar e o puma, eram associados � for�a e 

sabedoria, acreditava-se assim que os curandeiros se transformavam nestes animais. J� 

no folclore da Am�rica Central h� o fantasma gato, ou “Gato Cacto”, cuja pele � uma 

massa de espinhos e os peruanos dizem ser uma esp�cie de gato dem�nio que causa 

raios e gotas de granizo que destroem as planta��es de milho. 

Na �poca em que a Inquisi��o iniciou na Europa, os gatos pretos foram

associados � feiti�aria e ao culto de dem�nios, ent�o eles passaram a ser ca�ados e 

mortos aos montes. Em Ypres, na Fran�a, centenas de gatos eram atiradas do alto do 

campan�rio em um festival anual. Milhares de gatos foram sacrificados durante a 

P�scoa e “no Corpus Christi em Aix-en-Provence, jogavam os animais para cima, bem 

alto, e eles se espatifavam no ch�o” (DARNTON, 1986, p.123). A persegui��o chegou 

at� a Am�rica quando, em 1692, v�rias pessoas foram assassinadas em Sal�m, no estado 

de Massachusetts, acusadas de feiti�aria; nessa �poca a popula��o de gatos praticamente 

desapareceu, j� que at� quem alimentasse um gato era visto como bruxo. Foi 

principalmente a partir desse per�odo que a figura felina passou a ser associada ao mal e 

� crueldade. No entanto, devido a essa quase extin��o dos gatos, surge a peste negra 

devido � multiplica��o dos ratos, dizimando quase um ter�o da popula��o europ�ia.

Alguns culparam os gatos, mas no s�culo XVII, com a aboli��o das leis da feiti�aria, a 

persegui��o sobre eles tamb�m � abolida.

Ao contr�rio da Europa, no Oriente M�dio, associava-se o gato � primeira 

mulher de Ad�o, Lilith, que, segundo uma lenda judaico-hisp�nica, ao ser expulsa do 

para�so transformou-se em uma grande gata negra com instintos vampirescos, conhecida 

no Norte da �frica como El – Brusha, que significa bruxa ou ‘olho do dem�nio’, e seu 

objetivo era matar a prole de Eva da qual tinha inveja. Ainda para os judeus, “a origem 

do gato � datada da Arca de No� que pediu a Deus ajuda visto que a multiplica��o de 

ratos estava tomando a arca. Assim, o le�o soltou um espirro dando origem ao gato, 

com instintos de le�o para ca�ar ratos” (CHEVALIER, 1986, p.525). Da mesma forma 

que os judeus, os mul�umanos tamb�m viam o gato como um grande ca�ador e ajudante. 

Conta-se em uma lenda isl�mica que um gato salvou o profeta Maom� de uma serpente, 

e foi tratado pelo profeta, que o chamou de Muezza. De acordo com a lenda, Maom� 
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amava tanto seu gato que, ao ser chamado para orar, preferiu cortar a manga de seu 

manto onde Muezza dormia a acord�-lo. Alguns dizem que o “M” na testa dos gatos 

listados foi criado pela pr�pria m�o do profeta. Al�m disso, nas doutrinas do profeta 

Maom�, encontramos uma observa��o para as mulheres que praticam crueldade com os 

gatos: ir�o para o inferno depois da morte. Na cultura mul�umana “um gato totalmente 

negro possui qualidades m�gicas [...], pois simboliza a obscuridade e a morte” 

(CHEVALIER, 1986, p.525).

Ao contr�rio da cultura europ�ia e americana, a vis�o budista tanto indiana 

quanto chinesa e japonesa, observam o gato gerido por duas naturezas, uma boa e outra 

m�, em virtude de o associarem �s v�rias faces dos deuses. Por isso, nos c�nones 

budistas, o gato � exclu�do da lista de animais protegidos; “devido ao fato de que, no 

momento da morte do Buda, quando todos os animais se reuniram para chorar seus 

restos, o gato n�o s� manteve seus olhos secos como comeu o rato que trazia o rem�dio 

da cura” (Idem, p.523). J� no hor�scopo chin�s o gato n�o � citado, porque, pregui�oso,

dormiu no dia em que foi chamado para se alistar.

Para os budistas da Birm�nia, que treinavam seus gatos em um mosteiro, 

acredita-se que um velho monge, chamado Mun Ha, devoto do Deus Dourado do Olhar 

Azul, Tsun-Kyan-Kse, ou Deus da Imortalidade, possu�a um gato branco chamado Shin. 

Certo dia, o mosteiro foi atacado e, apesar dos monges acharem abrigo no santu�rio do 

templo, Mun Ha, ao se deparar com o mosteiro sendo tomado por inimigos, acabou 

morrendo. Nesse momento, seu gato subiu sobre sua cabe�a, n�o permitindo que 

ningu�m se aproximasse do moribundo e naquele instante, de alguma forma, sua cor 

mudou de branco para dourado, os olhos tornaram-se azuis safiras, como o do Deus da 

Imortalidade, somente a ponta de sua cauda e suas patas que repousavam sobre o monge 

continuaram brancas. A caracter�stica daquele gato passou a todos os seus descendentes, 

fazendo com que surgisse a ra�a de gatos da Birm�nia, ou gato Birman�s, que s� a partir 

de 1919, passou a ser encontrado fora da Birm�nia.

A figura do gato n�o � menos amb�gua em se tratando de lendas. Na lenda 

indiana do Gato da Flor Dourada, um monge envia o seu gato ao reino divino para 

encontrar uma flor dourada que o levaria a alcan�ar poderes de cura, e o gato que era 

branco, ao tocar a flor ficou dourado, ou “laranja”. No Jap�o, no entanto, a figura do

gato “laranja” representa um esp�rito maligno que se transforma em uma bela mulher 
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com instintos antropof�gicos. Na China eram feitas est�tuas em forma de gato e 

colocadas nas entradas dos templos para afastar os maus esp�ritos, os chineses 

acreditavam em duas esp�cies de gatos uma boa e outra m�, que eram distintos pela 

cauda, o gato mal possu�a uma cauda dupla.

No Jap�o, assim como na China, verificam-se tamb�m hist�rias folcl�ricas 

sobre essas duas esp�cies de gatos. Os japoneses acreditam, por exemplo, que o gato 

possa mudar de forma, assim como a raposa e o texugo, a fim de enfeiti�ar os homens, e 

h� quem acredite que os gatos podem controlar a morte enquanto dan�am. Os primeiros 

gatos, segundo a historicista Katherine M. Ball (2004) “foram introduzidos no Jap�o por 

Fujiwara no Sanesuke, um nobre da corte do Imperador Ichijo. Eles foram trazidos da 

China, e eram tratados como bichinhos dom�sticos” (p.149), mas logo depois vistos 

com desconfian�a e medo, pois, para alguns, o gato � um ser ingrato, devido a sua 

independ�ncia e altivez.

No Jap�o, existe ainda a lenda do nekomata, ou “gato gnomo”, que tem 

tend�ncias a ser tomado por maus esp�ritos, e assim como para os chineses seria 

distinguido por uma cauda com duas pontas; para evitar esse gato mau, estimulou-se por 

anos que se cortasse a cauda do gato, dando origem ao gato japon�s ou “Bobtail Cat”, 

gato da cauda curta. “Um gato pode se tornar nekomata de v�rias formas: envelhecendo, 

ficando preso por v�rios anos, crescendo at� certo tamanho e tendo uma cauda muito 

longa. Se a cauda do gato n�o fosse cortada, quando este envelhecesse se tornaria um 

obakeneko, literalmente traduzido como “gato fantasma”, sem equivalente no ocidente” 

(BALL, 2004, p.149). Nas lendas nip�nicas esse gato tamb�m assume duas naturezas, 

uma boa e outra m�. Se ele for amado e seu dono for injusti�ado, ele se transforma em 

obakeneko para vingar seu dono; no caso de o gato ser morto injustamente, ele volta 

para atormentar a fam�lia com bolas de fogo ou come o dono e reaparece em forma 

humana. H� quem diga que este gato torna-se grande por passar anos absorvendo 

conhecimento humano e sabedoria, podendo at� andar sobre duas patas. 

Como vimos anteriormente, para os japoneses, nem todos os gatos s�o de 

mau agouro, um exemplo disso � o gato listado – mikeneko, literalmente “gato de tr�s 

cores” – o qual os marinheiros acreditam ser auspicioso para uma boa viagem. “Para 

eles, se um gato cruzar seu caminho antes da viagem � sinal de boa sorte, mas se um 

desses bichanos for visto deitado com as patas cruzadas � sinal de desgra�a” 
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(HADLAND, 1913, p.264). Assim como no Egito, o gato, para os marinheiros, seria o 

guardi�o das almas dos mortos e, quando uma pessoa est� se afogando no mar, � o gato 

que leva a sua alma para um lugar distante a fim de proteg�-la do sofrimento. Por isso,

nos navios, sempre h� um gato que exerce, segundo a lenda, duas fun��es: a primeira de 

manter a embarca��o que o abrigou livre de ratos, e a segunda fun��o que � a de

predizer o que poder� acontecer na viagem, por isso cada comportamento seu � 

observado. Por exemplo, se o gato miar muito � sinal de perigo � frente, se ele brinca � 

sinal de bom tempo, se ele lamber sua pele em sentido contr�rio, ou seu focinho e patas,

� sinal de tempestades de raios; se ele espirra, significa chuva. De acordo com a tradi��o,

se algu�m afogar um gato de marinheiro, seu destino passar� a ser ligado � sorte do 

navio, se ele sofrer tempestade ou desastre, assim ser� a vida da pessoa.

Assim como o mikeneko h� ainda na tradi��o japonesa outro gato conhecido 

como protetor e talism�: o maneki neko, literalmente traduzido como “o gato que 

convida” ou “gato que acena”. H� v�rias lendas que explicam a apari��o desse gato e 

sua fama de trazer prosperidade aos seus donos. A lenda mais conhecida � datada do 

s�culo XVII, quando o Lorde Ii Naotaka do distrito de Hikone, perto de T�quio, voltava 

do cerco e tomada do Castelo de Osaka; surpreendido por uma chuva repentina, resolve 

abrigar-se debaixo de uma �rvore, perto de um Templo no qual vivia um velho monge 

budista e seu gato Tama. Os dois viviam em extrema pobreza, a ponto de dividirem a 

comida todos os dias, j� que o templo n�o atra�a muitos visitantes. Enquanto o Lorde

Naotaka tentava fugir da chuva, percebeu que do outro lado da estrada tinha um gato 

que acenava, convidando-os a entrar. Naotaka achou aquela atitude estranha e quando 

foi at� o gato, um raio atingiu a �rvore sob a qual ele estivera abrigado at� pouco. Assim,

Tama acabou salvando o bravo guerreiro. “O samurai, impressionado com o gato e 

vendo a situa��o miser�vel do templo, resolveu tornar-se protetor do mesmo; em 

homenagem ao gato uma est�tua foi erigida em forma de um gato acenando, originando 

o maneki neko” (SETO, 2008) O templo ficou famoso por este epis�dio e prosperou, j� 

que a fam�lia do Lorde adotou-o como templo oficial, passando a ser chamado de 

Templo G�tokuji. Atualmente, as paredes desse templo, no distrito de Setagaya, s�o 

adornadas com pinturas de gatos bobtail e abriga doze est�tuas desse gato m�gico.

Donos de gatos perdidos ou doentes v�o at� este templo fixar placas de ora��o contendo 

a imagem do maneki neko.
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“Outra lenda, sobre o surgimento do gato que acena, � a hist�ria da velha de 

Imado, datada do s�culo XIX, que vivia com um gato em muita pobreza, e, n�o tendo 

mais como alimentar a si e ao gato, resolveu abandon�-lo. Naquela noite, ela sonhou 

com seu gato que a instru�a a fazer uma est�tua dele em argila, pois isso traria muita 

sorte a ela. No dia seguinte, ela foi compelida a fazer a est�tua e, observando seu gato, 

percebeu que ele “lavava sua cara” exageradamente; achando isso engra�ado, ela

moldou a est�tua daquela forma” (SETO, 2008). Logo apareceram pessoas querendo 

comprar a est�tua, e, quanto mais a velhinha fazia mais compradores apareciam, desse 

modo logo sua pobreza foi substitu�da pela prosperidade, originando a fama do maneki 

neko de trazer dinheiro e clientes para o neg�cio. Na realidade, essas duas lendas nos 

fazem lembrar a lenda europ�ia do “Gato de Botas”, que, sendo doado por seu dono ao 

filho mais novo, consegue alcan�ar o favor do rei ao seu dono por interm�dio de 

artimanhas, passando a viver cercado de regalias no pal�cio.

Outra perspectiva do uso desse talism� foi a abertura do Jap�o ao Ocidente, 

ligada � ind�stria do sexo. Desde o per�odo Edo havia nas casas de prostitui��o das 

grandes cidades uma prateleira com talism�s da sorte em forma de p�nis, mas, ap�s a 

abertura ao com�rcio com pa�ses ocidentais, as pr�ticas de produzir, comprar e mostrar 

esses talism�s foram proibidas pelo governo de Meiji, que queria mostrar ao ocidente 

um pa�s moderno que respeitava o cristianismo. Para difundir esses estabelecimentos, os 

propriet�rios passaram a produzir imagens de uma gueixa com um gatinho no colo, ou a 

seu lado. Com o tempo, os primeiros talism�s foram esquecidos e substitu�dos somente 

pelo gato, acenando e convidando os clientes a entrar. Nas palavras de Katherine M. 

Ball (2004) “enquanto o gato, em muitas na��es, tem sido associado � mulher, 

particularmente a mulher idosa, no Jap�o a gueixa, ‘garota cantora’ surge tendo sido 

restrita para esta distin��o, amb�gua devido aos encantos que ela exerce sobre o sexo 

oposto” (p.154).

Voltando o olhar, agora, sobre a figura de gatos na literatura universal, 

tamb�m perceberemos uma figura independente e sagaz. Como citamos anteriormente,

o Gato de Botas que usa de artimanhas e bajula��o para alcan�ar o favor real para seu 

amo, ou ainda o Gato de Cheshire de Alice no País das Maravilhas, do escritor brit�nico

Lewis Carrol, que possui esse nome devido a sua ra�a, o British Shorthair, possuidor de 

p�los curtos, cinzas e de grandes olhos alaranjados. Nos desenhos da Disney seu nome 
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foi traduzido como Gato Mestre, tendo como caracter�sticas o poder de sumir e aparecer 

como um fantasma, por vezes somente os seus olhos permanecem observando Alice. 

N�o usa uma linguagem compreens�vel para a menina e nunca lhe d� uma resposta 

satisfat�ria, sempre a confunde. Alguns cr�ticos o v�em como a consci�ncia da menina, 

outros como a voz adulta que sempre nos leva questionar nossas atitudes. Ele � amb�guo 

n�o porque n�o responde �s perguntas, mas porque nunca responde como a menina 

espera. J� na vis�o do cineasta Tim Burton, em sua refilmagem de Alice no Pa�s das 

Maravilhas23, o gato de Lewis Carrol assume uma posi��o mais misteriosa e satirizante 

do que na primeira vers�o da Disney, o Gato Risonho n�o � mais coadjuvante da 

menina, mas aquele que a leva a refletir sobre suas d�vidas interiores.

H� ainda o gato preto, Plut�o, do conto Gato Preto de Edgar Allan Poe, que 

vinga a morte de sua dona, entregando � forca o seu algoz, que a enterrara na parede de 

sua casa por ci�mes que sentia do gato.

Ao observarmos como todos esses gatos s�o inseridos na hist�ria da 

literatura universal, nos deparamos com figuras amb�guas e misteriosas. Quais desses 

gatos respondem �s nossas perguntas? Ou ser� que todos agem como o gato de Cheshire, 

nos confundindo at� nos levar � Rainha de Copas? Quantos deles revelam a sua 

identidade verdadeira, ou sua inten��o real? Ele � bom ou � mau? Ajuda, mesmo que 

em favor pr�prio, ou s� deseja vingar-se da ra�a humana? Em Eu sou um gato, essa 

figura misteriosa vai assumir tons c�micos, mas tamb�m s�rios e at� enigm�ticos, e � 

essa perspectiva de um olhar n�o humano, irreal sobre o real e humano, que � proposto 

sempre que a voz do gato-narrador de S�seki aparece. A forma como a figura do gato � 

utilizada na obra � uma mescla dessa multiplicidade do car�ter do gato. 

O gato de S�seki � assim como o Gato de Botas, aquele que traz 

reconhecimento ao seu amo, visto que no Ano Novo, Kushami passsa a receber cart�es 

postais que remetem a figura do gato e doces de Okayama. Kushami pouco notado na 

sociedade passa a ser notado e reconhecido atrav�s da figura do gato. Entretanto o 

car�ter do neko tamb�mk oscila para o mal, ou melhor, para a cr�tica ao n�o se deixar 

subjugar pela for�a humana, ele por vezes at� age com certa superioridade em rela��o 

aos homens, principalmente com seu dono. Por vezes ele assume a figura do gato 

gnomo, ou gato fantasma – nekomata, ao ler os pensamentos humanos, adentrar 

23 Tim Burton, Alice in Wonderland, 2010, 108 minutos, Distribui��o: Disney/ Buena Vista.
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ambientes sem ser notado e falar ou agir sem ser visto. N�o � toa esse gato n�o tem 

nome assim pode assumir v�rias formas ou a voz de v�rias personagens. Sua forma � 

amb�gua a fim de proporcionar a multiplicidade da voz narrativa.

Segundo alguns cr�ticos de S�seki, a voz felina na obra nip�nica � uma 

c�pia, ou melhor, uma par�dia, da obra alem� de E.T.A Hoffman, intitulada 

Lebensansichten des Katers Murr nebst fragmentarischer Biographie des Kapellmeister 

Johannnes Kreister in zuf�lligen Makulaturbl�tern 24, na qual um gato chamado Murr,

que vive na casa de um diretor de orquestra, mescla sua autobiografia com a de seu 

pr�prio dono, enfocando suas experi�ncias na rua com o c�o Ponto, sua paix�o pela gata 

Mismis e sua rixa de discursos acad�micos com o gato M�zios. A diferen�a clara, no 

entanto, da obra alem� e da obra nip�nica � a maneira como o autor de Eu sou um gato

estrutura sua personagem, pois ele a adapta � sua realidade, transformando e n�o 

copiando a id�ia alem�. Posteriormente, abordaremos com mais profundidade a 

perspectiva par�dica da obra.

J� para a pesquisadora portuguesa Maria C�ndida Zamith Silva (2006), em 

sua resenha A Figura do Gato como Capa para Considera��es mais Profundas: Lope 

de Vega, E.T.A. Hoffmann, T.S. Eliot, a obra do escritor alem�o E.T.A Hoffman � 

comparada � do escritor espanhol Lope de Vega, que tamb�m escreve sobre gatos

parodiando a vida humana. Assim a escolha da figura do gato para representar o 

narrador ou a figura principal da obra, deve-se a sua independ�ncia e individualidade, 

pois “o gato � tamb�m aquele ser que nos olha com intensidade, mas sem express�o, de 

forma que nas suas pupilas, mais ou menos dilatadas, apenas podemos descobrir um 

inteligente espelho de n�s pr�prios e do mundo por tr�s de n�s” (p.430). Para a 

pesquisadora � a sua forma de olhar penetrante, que sugere que ele saiba mais coisas do 

que parece, sugerindo uma mente capaz de raciocinar. Segundo ela, quando um escritor 

escolhe a figura do gato, este se mascara frente aos seus leitores para que, de forma sutil,

possa revelar nuances de sua pr�pria biografia. 

� exatamente por mesclar o real com o fant�stico, o folclore cultural com o 

imagin�rio do leitor, que verificamos a originalidade de Natsume S�seki. Isso porque,

para o autor, apesar de o romance ter sido publicado quinzenalmente numa revista, a 

fun��o da obra n�o era somente entreter, mas tamb�m levar o leitor a refletir. Assim, as 

24 Tradu��o: “Opini�es do Gato Murr sobre a Vida: com uma Fragment�ria Biografia do Diretor de 
Orquestra Joanes Kreisler Tirada de umas Velhas Folhas Extraviadas”
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personagens–gato que aparecem somente no primeiro cap�tulo t�m um perfil especifico

um discurso que revela um pensamento, uma reflex�o e at� uma cr�tica ao car�ter 

humano, devido a uma parodiza��o do discurso humano, que, segundo o cr�tico japon�s 

Itahana Atsushi (1985), s�o essas linguagens divergentes que formam o mundo dos 

gatos, baseando-se no mundo dos seres humanos. 

Na verdade, somente em uma passagem do primeiro cap�tulo, que o discurso 

desses gatos se sobressair� ao das personagens humanas, nos cap�tulos seguintes eles 

n�o aparecem mais. Para o cr�tico japon�s �sugi Shigeo (2004), em seu ensaio Katarite 

Toiute (O Instrumento Chamado Narrador), a n�o cita��o desses personagens-gatos nos 

cap�tulos posteriores � uma mostra de que o “gato esquece-se de si mesmo e passa a 

preferir os seres humanos, para poder critic�-los” (p.311), e, para �sugi, � a partir do 

segundo cap�tulo que o gato-narrador passa a ter mais liberdade de expressar-se, em 

compara��o ao primeiro cap�tulo no qual ele � mais contido e “parece inferior aos 

outros” (Idem, p.310).

No entanto, mesmo que o gato pare�a mais contido no primeiro cap�tulo, 

ser� no discurso de seus vizinhos-gatos que notaremos uma cr�tica direta ao car�ter 

humano. Um dos exemplos disso � o j� citado discurso da gata Shiro, que vive na casa 

de um militar aposentado e ironicamente defende uma luta acirrada contra os seres 

humanos, a fim de que outras ra�as possam viver em paz. No discurso da gata branca, 

que � respeitada por todos, notamos principalmente em japon�s, o uso de uma 

linguagem mais formal; quando o gato descreve a fala da vizinha, h� uma certa 

influ�ncia da profiss�o do pr�prio amo dela, que por ser militar deveria usar a 

linguagem mais polida, por se reportar publicamente. Shiro, numa primeira descri��o, � 

vista como uma gata d�cil, mas devido a essa possibilidade de enxergarmos por v�rios

pontos de vista, podemos ver que ela odeia os seres humanos, para ela “n�o h� criatura 

mais impiedosa do que o ser humano” (NATSUME, 2008, trad. Jefferson J. Teixeira, 

p.15), pois ao ter quatro filhotes, seu dono mandou um estudante pensionista afog�-los 

no lago atr�s da propriedade. O fato de os seres humanos agirem por interesse pr�prio,

mesmo em rela��o �queles que os servem, � o foco principal desse discurso, chamando 

a aten��o da ra�a felina que, se quiserem expressar seu amor filial e “manterem uma 

vida familiar decente, urge lutar contra os humanos at� lev�-los � completa extin��o”

(Idem). O autor ressalta, assim, que n�o s� em Meiji, mas tamb�m hoje, as guerras e
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lutas parecem ter um objetivo que sempre leva a extin��o de outro povo. Afinal, para o 

ser humano, sempre haver� justificativas para a extin��o do outro.

O gato Mike, cujo nome l�-se Mikê, ou gato de tr�s p�los, de tr�s cores, para 

n�s o gato listado – conforme citado anteriormente, tem muitos significados na cultura 

nip�nica, e um deles � a fama de trazer bom agouro �s viagens de navio, al�m de trazer 

sorte para aqueles que o tem em forma de maneki neko em seu estabelecimento – este 

no caso, vive na casa de um advogado e possivelmente representa a ra�a leg�tima 

nip�nica, visto que o gato listado � mais encontrado na ra�a Bobtail Cat. No discurso do 

gato listado, notamos tamb�m certa influ�ncia da linguagem de seu pr�prio dono, 

focando as leis estabelecidas pelo pr�prio ser humano, que assim como para Shiro, 

favorece s� o interesse deles mesmos. Para Mike, os seres humanos n�o entendem o 

significado de direito de propriedade; j� que para os gatos, aquele que acha primeiro o 

alimento tem o direito total sobre aquilo e pode usar a for�a bruta se algu�m se opuser. 

Ao contr�rio disso, os humanos “confiscam” o que, por direito, pertenceria aos gatos,

segundo Mike “usam sua for�a para usurpar de n�s o que ter�amos o direito de comer” 

(NATSUME, 2008, trad. Jefferson J. Teixeira, p.15). Nesse aspecto, o discurso do gato 

do advogado, ressalta o direito de posse ainda hoje t�o controverso.

Outro felino que aparece no primeiro cap�tulo � a figura imponente do gato 

preto Kuro, o gato do puxador de riquix�, no qual o autor consegue mesclar a figura 

fantasmag�rica do gato preto associado � personalidade de um rei. A descri��o dessa 

personagem causa-nos a impress�o daquele gato “preto” das bruxas ou do Egito antigo 

que velavam as almas dos mortos: “Era um gato totalmente negro. Os raios de sol (...) 

se irradiavam sobre seus p�los, (...). Sua estrutura corp�rea bem lhe valeria entre os 

gatos o apelido de Rei” (Idem, p.19); sua descri��o tamb�m nos lembra o gato Plut�o, 

do conto Gato Preto de Edgar Allan Poe, seu tamanho chega a assustar at� cachorros e 

seu tom de voz refor�a sua for�a e presun��o, pois age sempre como um felino superior 

ao simples gato da casa do professor. No entanto, apesar de sua opon�ncia � primeira 

vista, ele n�o deixa de ser o gato do puxador de riquix�, conhecido talvez em nossa 

cultura como o gato vira-lata, que tem apar�ncia assustadora, mas ignorante, no caso � 

visto assim por n�o reconhecer a sabedoria dos que o rodeiam.

Atrav�s da linguagem de Kuro, aspectos da pr�pria cultura s�o ressaltados, 

pois assim como os gatos anteriores ele seguir� um padr�o de linguagem parecida com a 
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de seu dono. Ele � a figura que representa o povo simples, o trabalhador bra�al, advindo 

do per�odo anterior, e sente orgulho disso, n�o se intimida frente ao discurso acad�mico 

do neko; ao contr�rio, despreza-o e zomba dele por sua magreza. Para Kuro a identidade 

de um gato est� em sua for�a e em seu tamanho. O gato prop�e ent�o uma discuss�o 

sobre quem seria superior, um professor ou um puxador de riquix�? Na verdade, a 

inten��o era a de mostrar a ignor�ncia de Kuro, e h� uma gama de discuss�es propostas

interiores no discurso do gato, como o reconhecimento social de uma profiss�o versus

profiss�es que se utilizam mais da for�a. A resposta de Kuro, no entanto, parece 

entender mais da realidade pr�tica do que o gato do professor, porque para ele a 

intelig�ncia ou o tamanho da casa n�o mata a fome, mas sim a for�a do bra�o. O gato do 

puxador de riquix� possui uma vis�o mais cotidiana e pr�tica, baseada n�o em filosofia 

e id�ias, fazendo-nos sobre a quest�o do conhecimento e da for�a, na sociedade atual. 

Qual seria mais valorizado? “Deixe de tolices. Por maior que seja, uma casa n�o enche 

barriga” (NATSUME, 2008, trad Jefferson J. Teixeira, p.42).

Entretanto, Kuro tamb�m n�o compreende os humanos e o seu senso de 

justi�a, se v� injusti�ado por eles, pois, apesar de ser um grande ca�ador de ratos, seu 

dono tamb�m n�o o valorizava:

De que adianta apanhar tantos ratos... N�o h� ningu�m neste 
mundo mais injusto do que a criatura humana. Tomam os ratos 
que pegamos e os levam ao posto de pol�cia. Como os policiais 
n�o podem discernir quem de fato os capturou, acabam pagando 
cinco sens25 por cada um deles. Graças a mim, meu amo já 
embolsou cerca de um iene e cinqüenta sens, mas nem por 
isso me regala com uma refeição decente. Os humanos são 
todos ladrões dissimulados.26 (grifo nosso)

Nesse trecho, Kuro, revela em seu discurso a mesma indigna��o observada 

no discurso de Mik�, o gato do advogado. Assim como ele, o gato do puxador de 

riquix� se sente explorado por seu dono, sem ter o seu trabalho reconhecido. Em todos 

os discursos percebemos a mesma reflex�o sobre a postura do homem frente aos seus 

inferiores: ele explora conforme os seus interesses, sem se preocupar com o que o outro 

25 A moeda japonesa, o iene, era dividida em sem (d�cimo de iene) e rin (mil�simo de iene), os quais 
deixaram de circular na forma de moeda no p�s – guerra.
26 NATSUME, S�seki, 2008, Trad. Jefferson J. Teixeira, p.22.
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quer. Outro aspecto observado neste discurso � uma poss�vel cr�tica ao capitalismo, que 

se aproveita das pessoas simples, explora a sua for�a em beneficio pr�prio e n�o se 

importa com o que o outro precisa ou deseja, visando somente o lucro. Como o puxador 

de riquix�, que, ap�s fazer Kuro ca�ar muitos ratos, recebia dinheiro no lugar do gato, 

mas nem mesmo oferecia uma refei��o decente a ele.

Retomando a cita��o do cr�tico liter�rio Itahana Atsushi (1985), afirmando 

que os di�logos dos felinos do primeiro cap�tulo nada mais s�o “do que uma par�dia do 

mundo dos humanos que forma o mundo dos gatos” (p.28). Dessa forma as propostas de 

reflex�o feitas em cada discurso felino s�o propostas de reflex�o para os pr�prios seres 

humanos. Os gatos agem como seres humanos a fim de revelar e discutir os problemas 

sociais e do car�ter humano, ou seja, ao parodiar o di�logo, o discurso humano, os gatos 

revelam o ego�smo intr�nseco da ess�ncia do homem.

Apesar de n�o aparecer no primeiro cap�tulo, h� ainda outra figura felina, a 

gata Mikeko; gata da professora de koto, que, ao contr�rio de Kuro, faz uso de uma 

linguagem rebuscada, conhecida como Yamanote, linguagem esta usada pelos nobres 

que antes moravam nos bairros residenciais ao sop� das montanhas, sendo inclusive a 

mesma linguagem de sua dona. Mikeko, apesar de pertencer � classe dos nobres, 

reconhece o gato de Kushami como um dos seus e o apelida de “professor”. Ele parece 

tamb�m gostar disso, pois � a �nica que o v� como um algu�m com identidade pr�pria; 

o di�logo entre eles revela um novo posicionamento sobre a rela��o homem e animal, j� 

que Mikeko, ao contr�rio dos outros gatos da vizinhan�a, � amada por sua dona a ponto 

de ser tratada como um ser humano: “... Ela me trata como a uma filha – sorriu 

candidamente” (NATSUME, 2008, trad. Jefferson J. Teixeira, p.47). Entretanto, a gata 

pega uma doen�a desconhecida e morre, apesar dos esfor�os da dona em lev�-la a um 

m�dico, que n�o prescreve nenhum medicamento, ao contr�rio, ri da situa��o e diz que 

n�o entende nada de gatos. Em seguida, a professora de koto e sua criada resolvem

enterr�-la com todas as honras como se fosse um ser humano: encomenda uma placa em 

sua homenagem em estilo budista, acende velas em um altar e chama um monge que 

reza, segundo ele mesmo, a cita��o mais importante do sutra budista que levaria a alma 

de Mikeko ao para�so.

Toda essa hist�ria nos faz refletir em at� que ponto o homem se v� como 

superior ou igual aos animais; como podemos observar � o outro lado de uma mesma 
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reflex�o. Enquanto os gatos da vizinhan�a, mesmo Kuro, que apesar de sua for�a sente-

se oprimido pelo ser humano, o autor prop�e atrav�s da historia de Mikeko outro lado, 

um gato que � tratado melhor que os seres humanos. Isso nos leva a refletir sobre at� 

que ponto o ser humano tamb�m deixa de preferir os de sua ra�a e cuidar dos de outra, 

por se sentir mais amado. 

Tendo em vista todas essas figuras felinas, notamos que elas, assim como as 

outras personagens se completam frente ao discurso do gato do professor, que apesar de 

sem nome, ir� nos guiar e nos mostrar duas ou mais perspectivas sobre um mesmo 

assunto. Ele permite uma an�lise psicol�gica profunda, porque por vezes n�o o vemos 

como a um animal, sua linguagem direta, cheia de aforismos e cita��es de grandes 

pensadores, nos levam a v�-lo como a um professor ou fil�sofo. Sua figura representa, 

para muitos, o alter ego de S�seki, aquele que revela os sentimentos mais escondidos do 

ser humano. Para o cr�tico liter�rio �sugi Shigeo (2004), essa diverg�ncia entre o gato

ser ou n�o um animal que fala “tem como objetivo nos fazer rir” (p.309), e por ser um 

gato “falando”, chega aos ouvidos do leitor de forma mais leve e c�mica. Muitas vezes 

atrav�s de seu discurso nos pegamos rindo de nossos pr�prios defeitos.

O gato de Kushami sempre afirma “Eu sou um gato” (NATSUME, 2008, 

trad. Jefferson J. Teixeira, p.8), v�-se como um gato especial porque consegue observar 

e refletir sobre as a��es humanas: “Apesar de ser um gato, sou diferente dos gatos 

idiotas e est�pidos que existem em geral neste mundo. Sou um felino que reside com 

um acad�mico capaz de atirar sobre sua mesa de trabalho um livro de Epicteto ap�s l�-

lo” (Idem, p.125). No entanto, nem todos reconhecem isso, por vezes a empregada da 

casa pensa em jog�-lo fora j� que nem mesmo ratos ele consegue ca�ar, pois quando ele 

decide ca�ar ratos, os inimigos o ca�am e ele � mordido pelos ratos. A imagem que 

temos desse gato �, assim como a de Kushami, a de um gato fracassado.

Ele � visto como um gato vira-lata e magro, at� alguns de sua ra�a, como � o 

caso de Kuro, n�o o reconhecem como um de sua esp�cie. Podemos at� dizer que em 

alguns aspectos ora ele � gato, ora pensa como ser humano, pois seu discurso e 

linguagem nem sempre parecem refletir o pensamento de um gato. Nesse aspecto, ele se 

aproxima da figura do gato nekomata que absorve muito do conhecimento humano, at� 

tornar-se um ser humano. E � nesse vi�s de pensamento que focalizaremos no gato do 

professor, como uma s�tira dessa figura lend�ria de gatos que sobrepujavam os seres 
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humanos e aterrorizavam as casas; enquanto o gato do professor � sempre visto como 

um estorvo na casa, n�o causa medo em ningu�m e em algumas situa��es passa at� 

vergonha.

No epis�dio tomado como exemplo, o gato decide comer mochi, um bolinho 

de arroz muito degustado no Ano Novo, quando o seu amo sai com Kangetsu. Ao 

roubar o bolinho, no entanto, ele reflete sobre quatro verdades: a primeira delas � 

conhecida como “A ocasi�o faz o ladr�o” (NATSUME, 2008, trad. Jefferson J. Teixeira, 

p.43), j� que estando ele sozinho com o mochi na sala, isso favoreceria roub�-lo; a 

segunda verdade ele descobre ao morder o mochi que gruda em seus dentes “Todos os 

animais pressentem intuitivamente se algo � ou n�o apropriado” (Idem, p.44); quando 

ele percebe que n�o consegue tirar de seus dentes o mochi e passa a ficar engasgado, a 

terceira verdade surge diante dele: “A necessidade � a m�e de todas as inven��es”

(Ibidem, p.44). Dessa maneira o gato resolve tentar tirar de sua boca o mochi com as 

patas dianteiras, nesse instante os donos da casa chegam e o v�em como se ele dan�asse, 

passando a rir dele. O seu amo ordena que o ajudem e ele descobre a quarta verdade: “O 

caminho para o conforto � de muitos sacrif�cios” (NATSUME, 2008, trad. Jefferson J. 

Teixeira, p.46), isso devido � dor que ele sente ao lhe ser arrancado o bolinho preso em

seus dentes. A cena descrita revela a ambig�idade desse felino que reflete sobre quatro 

pensamentos filos�ficos ou prov�rbios enquanto sofre com um mochi na boca. Ele n�o � 

s� gato ao sofrer com dor nos dentes, mas tamb�m � humano porque racionaliza suas 

a��es e extrai pensamentos filos�ficos sobre elas.

Al�m disso, neste epis�dio, o autor contrap�e novamente a id�ia do 

obakeneko – o gato fantasma, que, possu�do de um esp�rito do mal, dan�a e anda sobre 

as patas traseiras. O gato de Kushami n�o foi possu�do por um mau esp�rito, mas pela 

necessidade de se ver livre de um bolinho de arroz, por isso anda sobre as patas, numa 

clara satiriza��o do folcl�rico. Em outro momento, essa dubiedade sat�rica do 

obakeneko, ser� reiterada quando Meitei, ao visitar a casa de Kushami, segura o gato 

pelo cangote e ao perguntar � esposa do professor se o gato ca�ava ratos, ela responde 

que n�o, mas que ele sabia comer zoni e dan�ar; quando Meitei ent�o afirma: 

“Interessante. Tem realmente o focinho de quem dan�a. Senhora, este gato tem uma 

fisionomia insidiosa. Ele � bem parecido com Nekomata, um dos gatos que aparecem 

nas ilustra��es de livros antigos” (Idem, p.94). N�o � por acaso que o autor insere no 
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discurso do cr�tico liter�rio a cita��o do nekomata, nada mais � que uma maneira de 

reafirmar a identidade do gato – uma figura lend�ria japonesa, que volta do passado, 

para entender a viv�ncia humana.

H� ainda outro trecho no qual do pr�prio gato reafirma sua superioridade 

sobre os de sua ra�a e sobre os seres humanos, n�o devido � sua for�a, mas sim � sua 

intelig�ncia, esperteza e liberdade de locomo��o em v�rios ambientes. Nessa ocasi�o ele 

se prepara para ir at� a casa dos Kaneda a fim de conhecer o habitat do inimigo de seu 

dono, que o ridicularizava no bairro. Ao decidir adentrar a casa do comerciante, ele 

percebe seu poderio e coragem.

Nessa �rea em particular n�o existe gato no Jap�o capaz de 
sobrepor a minha capacidade. Desconfio que poderia at� ser um 
descendente da linhagem do Nekomata, o gato das ilustra��es 
dos livros antigos. Costuma-se dizer que os sapos t�m na testa 
uma gema que brilha na escurid�o, mas em minha cauda carrego 
n�o apenas deuses, budas, Eros e Tanatos, mas tamb�m a 
t�cnica especial passada de gera��o em gera��o de enganar toda 
a humanidade. Posso atravessar os corredores dos Kaneda sem 
ser percebido por ningu�m, mais facilmente que as divindades 
guardi�s dos templos budistas que esmagam gelatina com os p�s. 
Nesse momento, n�o pude deixar de admirar meus poderes e 
percebi que os devo a minha cauda, a qual trato com especial 
defer�ncia. Desejava venerar o Grande Deus das Caudas Felinas, 
a quem devoto tanto respeito, orando para que esse poder 
permane�a por muito tempo 27.

Al�m da satiriza��o do poder lend�rio dos deuses, nos causa o riso imaginar 

que um gato possa ser t�o esperto a ponto de perceber que seu poder adv�m de sua 

cauda. O gato se define como um descendente de um dos deuses felinos antigos, assim 

como o pr�prio Imperador se auto-afirmava divino, antes da II Guerra Mundial, n�o 

sendo gratuita a compara��o desse felino sem nome com uma das grandes divindades. 

Essa situa��o nos leva a refletir sobre a psicologia do gato que se auto-afirma e se 

declara parente dos deuses, mesmo n�o sendo reconhecido pelo homem como tal. Ele 

n�o se importa com o que pensam dele, j� que ele tem consci�ncia de suas virtudes, � o 

reconhecimento do “gato-indiv�duo”. Novamente a ambig�idade na figura do gato � 

27 NATSUME, S�seki, 2008, trad. Jefferson J. Teixeira, p.128.
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reafirmada: ele n�o � s� gato, por ter cauda, mas tamb�m � superior ao ser humano por 

conseguir sobrepuja-lo, por n�o ser percebido por ningu�m. 

Sob todas as perspectivas propostas sobre a figura principal de Eu sou um 

gato, � sem d�vida o gato, sem nome e sem pedigree. N�o s� pelo fato de possuir uma

vis�o mais ampla, das pessoas e da sociedade que o rodeia, j� que pode se locomover 

pelos v�rios ambientes sem ser notado, mas tamb�m por se posicionar frente ao mundo 

n�o com o um ser inferior, apesar de seus fracassos (o caso do mochi), mas como um ser 

igual ou at� superior � ra�a humana. A inexist�ncia de um nome s� vem a aumentar 

nossa busca pela compreens�o e identidade desse gato, que pode representar n�o s� a 

figura do alter ego do autor como alguns cr�ticos sugerem, mas tamb�m a voz de nossa 

pr�pria consci�ncia, a voz do inconsciente do homem moderno frente a um mundo no 

qual precisa se ajustar diariamente, mas nem sempre consegue. O gato pode ser 

qualquer um, ou todos.

O autor “brinca” com essa imagem do gato fantasma que aparece e some 

quando bem entende, entretanto o gato do professor n�o s� representa o gato fantasma 

que parece assombrar a casa e a mente do professor, mas quem sabe at� o fantasma que 

por vezes assola a pr�pria mente humana em busca de entender a si mesmo e o car�ter 

humano. Nele encontramos n�o s� o narrador personagem, mas uma vis�o daquilo que 

parece irracional sobre o racional, em suma uma antropomorfiza��o da voz narrativa.
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3. A VOZ NARRATIVA

Conforme analisado no cap�tulo anterior entendemos que o narrador-

personagem � o gato; uma forma de antropomorfiza��o da voz narrativa, um animal 

com voz e pensamentos humanos. Entretanto, ele n�o narra somente, mas critica, 

ressalta a��es e principalmente mant�m com o leitor um di�logo. Dessa maneira, faz-se 

importante analisar como esse narrador � constru�do e estruturado na obra e como ou em 

qual ponto ele se coloca em rela��o � narrativa. Pode-se dizer que o gato sem nome 

criado na casa do professor Kushami, em muitos aspectos, nos remete � figura do autor 

da obra, n�o propriamente S�seki, mas uma terceira pessoa narrativa criada com a 

finalidade de satirizar a pr�pria figura autoral.

A escolha da figura felina deve-se a sua independ�ncia, individualidade e 

at� mesmo ambiguidade, conforme notado no cap�tulo anterior. Tomando essa 

justificativa para a obra em quest�o, pode-se dizer que o gato representa a pr�pria figura 

autoral, n�o o pr�prio S�seki, mas uma figura narrativa que possibilite uma nova forma 

de mostrar seu mundo sem o peso da vis�o humana; podendo satirizar e tornar c�mico o 

cotidiano humano, sem, talvez, preocupar–se com a pol�mica que suas palavras 

poderiam causar vendo-se livre para falar, pensar e criticar, agindo como uma voz de 

den�ncia social.

A obra inicia-se com a autodefini��o da pessoa do narrador e personagem 

principal: “Eu sou um gato. Ainda n�o tenho nome” (NATSUME, 2008, trad. Jefferson 

J. Teixeira, p.11), nessa afirma��o em que ele se define como gato, como ra�a, ao 

mesmo tempo, n�o sabemos quem ele �, por n�o ter nome, assumindo a posi��o de um 

protagonista an�nimo, podendo ter acesso a qualquer lugar e dividir-se na personagem 

que quiser, como veremos a seguir. Essa assertiva �, na verdade, para o cr�tico Itahana 

Atsushi, “uma carta de div�rcio com o autor que h� dentro das outras pessoas e com 

outras linguagens” (1985, p.27). J� para o cr�tico liter�rio James Fujii (1993), S�seki 

cria atrav�s da figura do gato – narrador um novo “sujeito–privado”, um novo homem 

reconstitu�do debaixo das conven��es ocidentais, n�o sendo, muitas vezes, singular, 

mas plural, n�o reconhecido por ser expl�cito, mas impl�cito no texto. Ele n�o participa 

da a��o, mas a media. Ao mediar � a��o ele permite o dialogismo, ou v�rias vozes no 

texto, elas conversam e se entrecruzam na trama como s�mbolo da multiplicidade da voz 

narrativa e do homem de Meiji. � o “div�rcio” com a figura do autor humano, 
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conhecido do p�blico, que possibilita uma total flexibilidade da voz narrativa, que pode 

tornar-se qualquer personagem, conforme veremos a seguir.

Ap�s sua autodefini��o como narrador, o gato, passa a relatar ao leitor o

local de seu nascimento e o primeiro encontro com o ser humano – um estudante 

pensionista que o arranca de sua fam�lia e o joga em um bambuzal para morrer – no 

entanto, o destino o leva � casa do professor de Ensino M�dio- Kushami, que o abriga. 

Apesar de viver como um gato dom�stico, ele n�o era aceito como um, na verdade o 

�nico que lhe demonstrava afei��o era o pr�prio professor, que, por sua personalidade 

exc�ntrica e pregui�osa, segundo o pr�prio gato, por vezes possui caracter�sticas de um 

felino:

Mesmo sendo um gato, h� momentos em que pondero sobre as 
coisas. N�o h� nada mais simples do que a vida de um professor. 
Pudesse eu renascer na forma humana, desejaria ser um mestre. 
Se é possível dormir tanto nessa profissão, é sinal de que até 
mesmo um gato pode exercê-la. Apesar disso, meu amo diz 
que n�o h� profiss�o mais �rdua do que a de um docente, e
costuma se queixar dela a todos os amigos que o visitam.28

(grifo nosso)

Como h� muito tempo negligenciei minhas observa��es da 
sociedade dos humanos, decidi depois de longo tempo 
contemplar as suas extravag�ncias quando est�o ocupados. 
Infelizmente, nesta área meu amo possui temperamento 
muito semelhante aos dos gatos. Em nada me deve no que 
diz respeito à sesta e, sobretudo durante as f�rias de ver�o n�o 
exerce nenhum tipo de trabalho comum aos humanos, o que 
torna as minhas observa��es in�teis.29 (grifo nosso)

Um dos principais aspectos observados no car�ter de Kushami � a sua 

falta de disposi��o em fazer alguma coisa e, apesar do desejo de ser notado, em tudo 

fracassa e sua determina��o dura pouco. A vis�o do gato a respeito de seu dono reflete 

uma diverg�ncia de personalidade, como acima j� ressaltamos que ser� � base de apoio 

para uma perspectiva moderna. A personalidade e vis�o do narrador ir�o divergir das de 

outras personagens, a fim de que possamos observar um amplo panorama da sociedade 

e do car�ter humano atrav�s das outras vis�es propostas. Dessa forma, apesar de o gato 

28 NATSUME, S�seki, 2008, trad. Jefferson J. Teixeira p.13.
29 Idem, p.213.
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ser por instinto preguiçoso, ele pondera sobre aquilo que faz e como age, ele observa e 

reflete sobre aquilo que o rodeia, inclusive sobre a mania do professor que devido a sua 

frágil saúde está sempre dormindo. Oposto a ele, a figura humana da obra, parece agir 

como o gato, esta sempre dormindo e pouco se importa com o que o rodeia, essa 

disparidade de personalidades nos propõe uma nova visão de autor, narrador e de 

mundo.

A partir do segundo capítulo, a trama muda de direção em vários 

aspectos. A narração não se fixa na vida do gato, em vez disso o narrador decide fixar 

sua visão sobre a figura humana a fim de analisá-la e entender sua psique. Por exemplo, 

no trecho a seguir, Kushami, após sair com seu amigo Kangetsu para os arredores da 

cidade na noite anterior, decide escrever em seu diário suas impressões sobre a cidade. 

O gato, já o observando há algum tempo, não entende porque os seres humanos 

precisam de formas para extravasar seus pensamentos, algo sem necessidade para os 

gatos, que fazem o que pensam, sugerindo pensamentos mais claros e sinceros 

diferentemente dos seres humanos, presos às convenções sociais.

Nada há de mais inescrutável do que a psicologia humana. 
É impossível discernir o atual estado mental de meu amo, se 
está irritado ou em paz, ou se continua procurando conforto nos 
escritos de filósofos defuntos. Não faço qualquer idéia se 
zomba da sociedade ou se a ela deseja se misturar, se está irado 
com coisas supérfluas ou muito acima das efemeridades 
mundanas. Comparado a isso, gatos são criaturas simples. 
Quando temos fome, comemos; quando a vontade de dormir 
bate, dormimos; quando nos zangamos, ficamos realmente 
irados; e se choramos, é de forma desesperada. Em primeiro 
lugar, não mantemos algo tão inútil como um diário. Isso 
porque nos é desnecessário. Humanos de duas caras como 
meu amo provavelmente precisam escrever diários para 
neles extravasar, como em uma câmara escura, um lado de seu 
caráter camuflado perante a sociedade. 30 (grifo nosso)

A observação do gato com relação aos seres humanos mostra a forma 

como o ser humano busca entender a si mesmo; no caso Kushami não tendo com quem 

conversar abertamente, escreve os seus pensamentos em um diário. Para o gato, o diário 

nada mais é que uma forma dos seres humanos serem sinceros consigos mesmos, já que 

30 NATSUME, Sôseki, 2008, trad. Jefferson J. Teixeira, p.38.
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n�o o s�o uns com os outros, diferentemente dos gatos. De tal modo homem e gato s�o 

d�spares entre si, pois mesmo que o homem possa ser o mais forte entre as esp�cies n�o 

consegue ser claro e direto com o seu pr�ximo e �s vezes nem consigo mesmo. 

Conforme a descri��o felina, o ser humano � complexo e v�-se obrigado a manter “duas 

faces”: uma pr�pria, pessoal, que se revela para si pr�prio, e outra camuflada, voltada 

para a sociedade. Entretanto, apesar dos questionamentos do gato sobre o ser humano e 

at� do individuo sobre si mesmo, a verdadeira face humana continua desconhecida.

A obra, do primeiro ao �ltimo cap�tulo, mescla a vida do gato e suas 

experi�ncias � vida do pr�prio professor e ao cotidiano de sua casa, a ponto de cada vez

mais o gato se parecer com os seres humanos e vice-versa. Para o cr�tico japon�s �sugi 

Shigeo (2004), este gato ap�s o segundo cap�tulo est� com a pele do gato, mas pensa 

como um ser humano, tornando-se infiel � esp�cie porque logo que se inicia a narrativa, 

ele se esquece de si mesmo e dos seus, demonstrando certa evolu��o ou “transcend�ncia 

do ego animal que acaba tornando-o um humano” (p.310), conforme trecho a seguir:

Com os humanos pouco a pouco mostrando sua simpatia por 
mim, acabo por esquecer minha condi��o de gato. Sinto-me 
mais pr�ximo agora dos humanos do que propriamente dos 
felinos, e j� n�o penso em reunir os da minha esp�cie para 
acertar conta como os professores. Longe disso, estou seguro 
de que evoluí a ponto de me considerar até mesmo um dos 
integrantes do mundo dos homens. Longe de desdenhar os de 
minha ra�a, quero apenas encontrar tranq�ilidade entre os de 
temperamento pr�ximo, e seria um transtorno que julgassem 
minha atitude como infidelidade, leviandade ou trai��o. 
Aparentemente, são muitos os homens pobres de espírito e 
intransigentes capazes de se servir de tais vocábulos com fins 
de vituperação. Como me afastei, portanto, dos h�bitos felinos, 
n�o posso mais me ligar somente a Mikeko e Kuro. Com a 
mesma emp�fia dos humanos, sinto vontade de criticar suas 
id�ias e comportamento. 31 (grifo nosso)

Na verdade o objetivo dessa aproxima��o do homem � tornar-se igual

para critic�-lo com a mesma autoridade de um ser humano; no entanto, esta 

aproxima��o do gato leva-o a adquirir os mesmos h�bitos antes criticados dos seres 

humanos; revelando que, ao conviver junto daqueles que possuem maus h�bitos, acaba 

por se parecer com estes. O gato por mais que n�o aceite o orgulho e emp�fia humana 

31 NATSUME, S�seki, 2008, trad. Jefferson J. Teixeira, p.89.
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ao tomar consci�ncia de sua “evolu��o”, de sua intelig�ncia, fisicamente continua um 

gato, mas racionalmente age como um ser humano orgulhoso.

Sendo assim, ao mesclar suas pr�prias experi�ncias �s do mundo 

humano, esse narrador se torna o ponto de liga��o entre as v�rias narrativas retratadas. 

A obra que � constitu�da de onze cap�tulos, possuindo uma tem�tica fragment�ria, n�o � 

uma s� hist�ria sendo narrada, mas sim v�rias que se entrecruzam e se conectam atrav�s 

do narrador. O gato-narrador sugere que ao narrar suas hist�rias age como um contador 

de hist�rias, um rakugoka, buscando na sabedoria do povo a sua inspira��o; ou ele 

participa da hist�ria ou as ouve e as conta, permitindo um di�logo atrav�s dos limites 

socioecon�micos, ou seja, em cada discurso uma nova narrativa � inserida no texto, e a 

nova perspectiva de uma classe social tamb�m � inserida. Por vezes “a falta de 

comunica��o ou fun��es referenciais” (FUJII, 1993, p.121) produzem uma 

comunica��o errada, ou truncada e sem conex�es, podendo causar a troca de palavras 

ou palavras com duplo sentido (trocadilhos). Dessa forma, atrav�s da conex�o feita pelo 

neko das tramas, situa��es com duplo sentido s�o geradas para causar o riso e assim 

permitir ao narrador criticar o comportamento humano e social.

Conforme o cr�tico liter�rio Walter Benjamin (1994), o narrador com bases 

no popular � o artes�o que constr�i ou tece a sua teia de hist�rias atrav�s do contato com 

o povo, a fim de encontrar uma poss�vel resposta � confusa sociedade na qual vive. Em 

Eu sou um gato, cita��es de prov�rbios, pensamentos de s�bios chineses, fil�sofos e at� 

m�dicos perpassam o discurso. Assim, por mais que separadamente os cap�tulos

abordem temas d�spares, o gato-narrador articula uma teia social de tal forma que o 

leitor pode ter v�rias perspectivas de um mesmo fato.

Baseando-nos ainda no conceito Benjaminiano de narrador que mant�m 

viva a tradi��o narrativa atrav�s de suas hist�rias, fundamentadas numa linguagem

popular, faz-se necess�rio agora observarmos como este narrador se coloca na narrativa, 

para narrar. A voz narrativa de Eu sou um gato, por um lado, aproxima-se do leitor 

fazendo cr�ticas ou levando-o a refletir, mas, por outro lado, ele se afasta, ao permanecer

sem nome, sem identidade, sem passado e sem hist�ria at� o fim da narrativa. Para 

James Fujii essa � uma forma de protesto � unifica��o ling��stica do genbun’itchi, 

ocorrida em Meiji, como um sistema de normas ling��sticas, criada com a finalidade de 

unificar a l�ngua escrita e a l�ngua falada, devido � grande influ�ncia de palavras e 
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express�es ocidentais, resultando numa vers�o da l�ngua baseada no japon�s coloquial, 

marcada com pontua��es em estilo ocidental. Para o pesquisador de literatura 

comparada, Eric Cazdyn (2002), o sistema genbun’itchi “produziu a possibilidade para 

um mundo ‘interior’ do sujeito emergir, com significado e ‘express�o individual’, 

ligando-o � palavra (a voz interior)” (p.41), assim o sujeito passaria a exprimir os seus 

pensamentos interiores de forma mais clara. Ainda para Eric Cazdyn, esse sistema 

ling��stico pode ter influenciado o surgimento do shishosetsu, dado o foco na 

interioriza��o do indiv�duo.

Em contraposi��o a esse moderno sistema, o narrador de S�seki, se baseia 

nas concep��es dos cl�ssicos chineses, ao rakugo e ao gesaku advindo do per�odo Edo, 

que era tido como estilo alternativo da literatura japonesa – de natureza escarnecedora, 

jocosa e fr�vola que n�o buscava a beleza e a perfei��o da forma, demonstrando 

discord�ncia com as normas convencionais, baseando-se em aventuras c�micas e 

hist�rias de viagem. Dessa forma o gato-narrador n�o opta nem por uma escola nem por 

outra, ele diverge e se aproxima de ambos, demonstrando que as concep��es liter�rias 

n�o precisam ser opostas, mas podem caminhar juntas.

Esse narrador ora fica em segundo plano e narra em terceira pessoa, ora se 

p�e frente ao leitor em primeira pessoa. Em sua narrativa as marcas de temporalidade, 

s�o marcadas pelo espa�o onde se d�o as a��es: a sala de estar da casa de Kushami e por

marcas temporais sutilmente marcadas por express�es de esta��o, sem uma demarca��o 

clara. Para James Fujii (1993), essa falta de clareza na marca��o de tempo demonstra 

que esse narrador baseia-se no “presente eterno” (p.114), sem liga��es com o passado 

da mesma forma que as outras personagens que desfilam pela sala de estudos de 

Kushami. O gato-narrador tamb�m n�o assume nenhuma posi��o social e n�o possui 

liga��es filiais, nos permitindo uma ampla vis�o do espa�o e das personagens, a fim de 

que possamos esbo�ar o nosso pr�prio julgamento, com total liberdade. 

Em rela��o a esse narrador m�vel e din�mico, o cr�tico liter�rio Theodor 

Adorno (2003), em seu ensaio Posi��o do Narrador no Romance Contempor�neo, 

define-o como uma c�mara de cinema, que varia de posi��o, onde o leitor � ora deixado 

do lado de fora, ora guiado pelo coment�rio at� o palco, os bastidores e a casa de 

m�quinas (ADORNO, trad. Jorge M. B. de Almeida, p.61). Tomando essa forma, o 

gato–narrador se move como bem lhe aprouver: ele vai ao escrit�rio de seu dono, � casa 
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dos vizinhos ou ao banho p�blico sem ser percebido. Essa posi��o privilegiada 

possibilita uma diminui��o da dist�ncia entre o narrador e o leitor, que penetra no 

enredo, tornando-se familiar � trama, permitindo uma interlocu��o do gato com o leitor, 

criticando–o e levando–o a refletir sobre sua posi��o frente � sociedade. 

Essa posi��o de “c�mara” do narrador, que n�o se fixa em uma s� posi��o 

na trama Wayne Booth em sua obra A Ret�rica da Fic��o tamb�m observa um narrador 

m�vel e din�mico, define-o como sendo “consciente de si pr�prio”, aquele que tem 

consci�ncia de que � o autor da hist�ria e algumas vezes discute “as suas tarefas de 

escrita” (1980, p.171). Podemos verificar este aspecto em Eu sou um gato no trecho a 

seguir: “Por sorte, meu amo, um personagem de conduta louv�vel (...) estava presente 

para me proporcionar uma cena t�o c�mica. Basta acompanh�-lo aonde quer que v� para 

contemplar os movimentos involunt�rios dos atores em cena” (NATSUME, trad. 

Jefferson J. Teixeira, 2008, p.403). 

Ele tem consci�ncia de que a narrativa depende dele e de que � ele quem

filtra os fatos para o leitor, assumindo a autoridade de esconder ou revelar o car�ter 

humano. Ele � o criador, a autoridade maior, mesmo n�o possuindo nome, e esse � um 

dos maiores paradoxos deixados para nossa reflex�o por S�seki – algu�m sem nome, 

sem status social e sem passado pode tornar-se o criador de sua pr�pria hist�ria? Um 

desafio � pr�pria hist�ria da literatura japonesa, que vivia uma real transforma��o em 

suas normas e concep��es, devido �s muitas influ�ncias ocidentais, notadas na l�ngua e 

na escrita.

Para escrever tudo o que se passa nas vinte e quatro horas do dia, 
sem omiss�es, demoraria pelo menos vinte e quatro horas para 
ler tamb�m sem nada omitir. Mesmo um adepto do estilo 
descritivo como eu se v� for�ado a admitir que semelhante arte 
est� muito al�m das capacidades felinas. Portanto, apesar de 
meu amo durante todo o dia falar e agir de uma maneira 
exc�ntrica, que bem valeria uma descri��o minuciosa, � uma 
l�stima que eu n�o tenha nem a capacidade nem a perseveran�a 
para fornecer aos leitores um relat�rio pormenorizado. � uma 
pena, mas que posso fazer? Um gato tamb�m precisa de 
descanso. 32 (grifo nosso)

32NATSUME, S�seki, 2008, trad. Jefferson J. Teixeira, p.177.
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Neste trecho tomado como exemplo, notamos como esse narrador 

consciente de si mesmo e dos fatos sociais que o rodeavam, como as mudan�as na 

literatura e l�ngua, demonstra ao leitor esse conhecimento, ao se dizer adepto do “estilo 

descritivo” em japon�s, shaseibun, ou descri��o natural da realidade – possivelmente 

uma mescla de naturalismo e realismo. N�o � por acaso que o gato visa, com essa 

afirma��o, remeter ao leitor as pr�prias concep��es dos muitos escritores de Meiji, que 

tinham como maior foco “um relat�rio pormenorizado” das a��es das personagens e de 

seu meio; o neko satiriza essa concep��o ao se dizer cansado para descrever todas as 

atitudes de seu dono minuciosamente. Al�m disso, o gato, ao ter consci�ncia de sua voz 

narrativa, tem uma proximidade maior com o leitor e essa proximidade dissemina mais 

familiaridade deste com o enredo e menos estranhamento � figura animal-narrador, j� 

que o coment�rio do narrador, segundo Booth, quebra a neutralidade do narrador com o 

leitor, sendo poss�vel se dizer que o leitor � levado pelo ponto de vista do narrador.

Gostaria de aproveitar esta oportunidade para advertir o 
leitor sobre o h�bito extremamente desagrad�vel dos homens de, 
em qualquer ocasi�o, se referirem a n�s gatos em tom 
displicente de esc�rnio. 33

Em rela��o a minha literatura, comprem, pelo menos as 
revistas em que ela aparece, com seu próprio dinheiro, ao 
inv�s de tom�-las emprestadas de um amigo que j� as leu. 34

Os leitores podem rir à vontade se acharem que eu exagero. 
Para eles, admitirei que n�o � um grande incidente. Afinal, eu 
descrevi o grande incidente de meu amo e n�o dos leitores. (...) 
Lembrem-se tamb�m que � gra�as a essa caracter�stica (a 
petulância) que meu amo se torna material para a literatura 
c�mica. 35 (grifo nosso)

O discurso do gato � pr�ximo do seu interlocutor, posicionando-se frente 

a este, falando-lhe como a um igual – n�o omitindo seu desd�m em alguns momentos 

pela falta de trato dos seres humanos para com os animais e por sua mesquinhez ao 

tomar emprestada a revista na qual o romance � impresso – que a figura do narrador 

torna-se cada vez menos de suprema autoridade, para ser a figura de um amigo e

33 Idem, p.30.
34 Idem, p.318.
35 Ibidem, p.317.
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confidente. E a refer�ncia � revista � um recurso de verossimilhan�a, fazendo clara 

alus�o � revista Hototogisu na qual Eu sou um gato foi publicado; dessa maneira o 

narrador brinca com essa duplicidade da figura narrativa que ora � autoridade e superior 

ao leitor e ora � pr�ximo e real. Apesar das cr�ticas diretas aos leitores, h� certa leveza, 

devido � linguagem utilizada pelo narrador, que � c�mica ao imaginarmos um gato 

elitizado e academicista contando a hist�ria e criticando o ser humano.

� atrav�s dessa proximidade com o leitor que o gato pode, inclusive, lev�-lo 

a uma reflex�o mais profunda sobre a sociedade que o cerca. Em rela��o a essa 

proximidade que o narrador possui com o leitor, novamente Wayne Booth (1980) nos 

aponta que quanto mais pr�ximo do leitor o narrador est�, mais elementos sociais, 

espaciais e at� de linguagem ser�o discutidos, atraindo a simpatia do leitor ao narrador e 

n�o ao her�i do enredo, pois o foco do leitor ser� moldado conforme o conduz o 

narrador. 

Assim, o foco da obra, n�o ser� especificamente o gato ou o mestre 

Kushami, mas sim a perspectiva do gato em rela��o ao mundo dos homens. Perspectiva 

essa que prop�e maior liberdade narrativa, cujo “significado � gerado atrav�s da colis�o 

de ‘diferen�as’ entre linguagens, vozes, perspectivas e anedotas” (FUJII, 1993, p.112). 

O gato–narrador de S�seki n�o ser� ent�o uma mera antropomorfiza��o da voz narrativa, 

mas ser� tamb�m a representa��o de uma literatura e sociedade fundida atrav�s de uma 

linguagem que desafia a apropria��o indiscriminada das conven��es liter�rias ocidentais, 

instituindo um sujeito–individual, privado e consciente de si mesmo. Conforme dito 

anteriormente, essa voz que de inicio � pequena passa a ficar cada vez mais consciente 

de sua for�a e de se papel, transformando-se em uma voz humana aud�vel cheia de 

autoridade.
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3.1 A DESPERSONALIZAÇÃO DA VOZ NARRATIVA

O narrador de Eu sou um gato, além de ser uma das mais claras formas de 

antropoformização da voz narrativa, visto que, apesar de gato, age e se compara a um 

ser humano, a fim de observá-lo e criticá-lo no meio em que este vive. Pode também ser 

notada no discurso das outras personagens da obra, para que a observação da psique 

humana torne-se o mais verossímil possível, mudando o foco de seu discurso conforme 

a ocasião. No primeiro capítulo ele é a voz dos gatos, que não aceitam o domínio do ser 

humano e, a partir do segundo capítulo, ele passa ser a voz do ser humano, ou da 

consciência humana que critica suas próprias atitudes.

A essa mudança de voz narrativa ou mudança de personalidade do narrador 

chamamos de despersonalização do narrador. Definiremos Despersonalização usando 

a explicação precisa do escritor James Joyce, em sua obra Retrato do Artista Quando 

Jovem, que seria a evolução do autor que se transforma em narrador, e este em uma 

outra voz narrativa, dividindo a si mesmo em uma terceira pessoa, a ponto de olhar para 

dentro de si mesmo, sendo de fato livre, tendo acesso a qualquer lugar do pensamento 

humano. 

A personalidade do artista, no começo um grito, ou uma cadência, 
ou uma maneira [lírica], e depois um fluido e uma radiante 
narrativa [épica], acaba finalmente se clarificando fora da 
existência [drama], despersonalizando-se, por assim dizer. [...] O 
artista, como o Deus da criação, permanece dentro, junto, atrás ou 
acima da sua obra, invisível, clarificado, fora da existência, 
indiferente (JOYCE, trad. José Geraldo Vieira, 1971, p.201, 
capítulo V).

Dessa definição, entendemos que a voz em primeira pessoa do narrador se 

aproxima de tal forma do leitor e da obra que se despersonaliza na voz em terceira 

pessoa das outras personagens, através de seus diálogos. Deste modo, em Eu sou um 

gato essa despersonalização ocorre através da mudança de tom em vários momentos da 

obra e ao compararmos o diálogo do gato frente às outras personagens nos quais os

pensamentos do narrador são ressaltados. Além disso, essa despersonalização favorece a 

criação de uma terceira voz narrativa, além do gato, ou das personagens, um autor-

personagem, não Sôseki, mas um autor criado dentro da obra, que deixa sua voz audível 

ao referir-se à criação literária, ou à vivência dos literatos de Meiji.
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A alus�o a essa despersonaliza��o pode ser encontrada no pr�prio t�tulo 

da obra – Eu sou um gato, no qual fica claro n�o se tratar de uma voz humana, ou a 

biografia de algu�m, que ao menos tenha um nome, mas uma voz que apesar de real � a 

de um animal. Segundo o cr�tico liter�rio Itahana Atsushi (1985), � exatamente o 

exagero dessa afirma��o “Eu sou um gato” que abre a obra e � exaustivamente 

reafirmado durante toda a obra como o tema principal da mesma, garantindo maior 

liberdade para o narrador adentrar v�rios espa�os e inclusive na mente das personagens. 

A figura s�mbolo do gato � que consegue “olhar para dentro do relacionamento de si 

mesmo com o autor” (p.27), destarte a narrativa passa a n�o ser mais baseada na auto-

sufici�ncia do autor, j� que em todas as personagens encontramos uma linguagem e 

entona��o �nica, uma esp�cie de narrador em cada uma delas. Desta maneira n�o h� um 

s� narrador, ou uma s� voz, mas v�rias em um s�.

Em conseq��ncia a despersonaliza��o da voz narrativa passa a existir um 

narrador polif�nico e dial�gico, definido segundo a concep��o do cr�tico russo Mikhail 

Bakhtin, para quem essa rela��o de proximidade do autor com a personagem assume um 

novo aspecto porque “o autor se apossa da personagem, introduz-lhe elementos 

concludentes, a rela��o do autor com a personagem se torna parcialmente uma rela��o 

da personagem consigo mesma. A personagem come�a a definir a si mesma, o reflexo 

do autor se deposita na alma ou nos l�bios da personagem”. (2003, p.18). Deste modo,

quando o autor se aproxima cada vez mais da personagem, e, por assim dizer, do 

narrador, personagem e autor ficam t�o parecidos que n�o podemos dissoci�-los um do 

outro. Encontramos um pouco do autor-personagem e do narrador em cada personagem, 

eles seriam uma vis�o diferente do indiv�duo sobre si mesmo, ou seja, o narrador passa 

a possuir v�rias vozes e assim v�rios discursos.

Ao analisarmos os discursos das personagens interagindo entre si, e o modo 

como s�o constru�dos, � poss�vel notarmos de forma intr�nseca uma cr�tica social em 

cada um deles. Para que possamos entender como esse processo se d�, usaremos o 

Conceito de Exotopia, de Mikhail Bakhtin, no qual � posto que “o homem tem uma 

necessidade est�tica absoluta do outro, do seu ativismo que v�, lembra-se, re�ne e 

unifica que � o �nico capaz de criar para ele uma personalidade externamente acabada; 

tal personalidade n�o existe se o outro n�o a cria” (2003, p.33). A vis�o que eu tenho de 

mim em contato com a vis�o do outro se amplia e se completa, o que eu imagino de 
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mim � completado sob o olhar do outro. Cada discurso foca um assunto, um aspecto 

social diferente, embasado em uma linguagem e vocabul�rio caracter�sticos de uma 

classe social, entrentanto essas diferen�as se completam sendo confrontados, gerando 

assim uma multiplicidade de temas - a intertextualidade (BAKHTIN, 2003, p.33) – ou 

seja, v�rios textos em um s� texto, e como j� observado no segundo cap�tulo deste 

trabalho, essa multilinguagem faz parte da constru��o do romance. Al�m disso, o 

registro de uma linguagem mais elevada, como a linguagem dos literatos e 

academicistas, em um g�nero baixo, como foi por anos definido o romance, tamb�m 

gera a polifonia, as v�rias vozes no discurso romanesco.

Sobre essa vis�o externa, necess�ria a mim, o estudioso de Bakhtin, 

Crist�v�o Tezza (2005) ressalta que em contato com o ponto de vista do outro, “minha 

palavra est� inexoravelmente contaminada pelo olhar de fora, do outro, que lhe d� 

sentido e acabamento” (p. 211). Tomando esse conceito temos ent�o que o discurso do 

gato-narrador s� se completa face aos discursos das outras personagens, e por isso

reconhecemos em todos eles a voz e a t�cnica utilizada pelo autor. Assim, por mais que 

o narrador se declare livre e aut�nomo, seu discurso, em muitos momentos, se aproxima 

do das outras personagens, ou seja, quando ele se despersonaliza nas outras formas 

narrativas. A despersonaliza��o, neste aspecto, novamente ressalta a figura amb�gua do 

gato, que pode assumir v�rias faces.

Na obra em quest�o, cada personagem pratica uma atividade social distinta:

cr�tico liter�rio (Meitei), estudante universit�rio (Kangetsu), poeta (T�f�), professor de 

Ensino M�dio (Kushami), fil�sofo (Dokusen), comerciante (Os Kaneda), entre outros, e 

em cada um deles um discurso espec�fico � observado, revelando seu car�ter. Ao 

analisar seus discursos e confront�-los encontramos uma cr�tica profunda � sociedade 

que se formava em Meiji, gerando o princ�pio do Dialogismo Discursivo, tamb�m 

conhecido como intertextualidade, proposto por Bakhtin em sua obra Est�tica da 

Cria��o Verbal, no qual se coloca que discursos contr�rios entre si dialogam em um 

mesmo enunciado, representando os diferentes elementos hist�ricos, sociais e 

ling��sticos. 

No entanto, ao surgir o Dialogismo Discursivo, atrav�s da mescla de v�rios 

discursos contr�rios entre si, cria-se tamb�m a Polifonia Indireta que seriam as m�ltiplas 

vozes que dialogam e polemizam entre si, revelando posi��es sociol�gicas e ideologias 
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diferentes, logo o discurso se constr�i no cruzamento dos pontos de vista. Por isso, 

mesmo fazendo parte de contextos sociais diferentes, as personagens da obra constroem,

atrav�s de seus discursos, uma m�ltipla vis�o pol�tica e social de Meiji.

Sobre o aspecto polif�nico da obra, Itahana Atsushi, em seu artigo Wagahai

wa Neko de aru ron – Sono Tagengo Sekai wo Meguri (Eu sou um gato – Em torno de 

um mundo de muitas vozes), sugere que as m�ltiplas linguagens e discursos 

entrecruzam-se num mesmo espa�o atrav�s de uma s� personagem: o neko, deste modo, 

“o gato dividi-se a si mesmo em Drag�o Dorminhoco (Kushami), eremita solit�rio e 

orgulha-se em ser um an�nimo – esta estrutura na verdade ocorre para destruir a ordem” 

(1985, p.27). Para Itahana essa mudan�a de narrador � clara quando o gato � ao mesmo 

tempo Kushami e autor-personagem, n�o focando apenas uma personagem, mas v�rias, 

possibilitando n�o s� a desconstru��o da figura do narrador j� conhecido, a fim de se 

criar uma ambig�idade nas vozes e nos significados propostos, mas tamb�m afasta o 

narrador da figura do autor humano. Sem d�vida essa inova��o t�cnica criada por 

S�seki, torna o gato narrador principal por ser o “ponto de ac�mulo das vozes das outras 

personagens. Assim, a partir dessa concep��o, surge � descri��o de fatos do ‘gato’, que,

em quase todos os casos, n�o � mais que cita��o disfar�ada das palavras das outras 

personagens” (Idem, p.29). Por mais que o gato se pare�a com o ser humano, ele pode 

ser tamb�m um fil�sofo, um estudante ing�nuo ou um empres�rio, pois � nele que est� o 

ac�mulo de todas as vozes, ora se aproximando em seus significados, ora se afastando 

da voz narrativa principal.

Segundo Itahana (1985), modificando a voz narrativa principal, o discurso 

do narrador tamb�m possui cita��es das outras personagens e suas concep��es de 

mundo; tendo como finalidade principal revelar a autoconsci�ncia humana e a 

“linguagem das outras personagens, mistura-se em um contraste m�tuo dentro da forma 

de narrar do ‘gato’” (p.30). Dessa maneira, o discurso do gato revela a concep��o 

ideol�gica das demais personagens. Um exemplo disso pode ser visto no discurso de 

Meitei (o cr�tico liter�rio) que tem como �nico prazer “enganar as pessoas, 

descarregando sobre elas coisas sem p� nem cabe�a” (NATSUME, 2008, trad. Jefferson 

J. Teixeira, p.24), mas, ao receber uma carta de sua m�e, pondera sobre a vida que leva 

e em muitos aspectos seu discurso lembra o pr�prio gato criticando o sentido da vida. 
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[Foi] (...) quando chegou uma carta enviada de Shizuoka por 
minha m�e. Como toda pessoa idosa, ela sempre me trata como 
uma crian�a. (...) S� mesmo os pais t�m esse tipo de 
preocupa��o, que estranhos jamais teriam conosco, foi o que 
um individuo despreocupado como eu pensou com admira��o 
naquele momento, coisa que comumente n�o me ocorria. Isso 
me fez refletir sobre o desperdício que era minha vida 
indolente. Precisava escrever uma obra-prima e me tornar um 
nome conhecido. Enquanto minha m�e ainda estivesse viva, 
precisava fazer o nome do professor Meitei reconhecido no 
meio liter�rio da Era Meiji. Continuando a leitura, ela me 
chamava de felizardo por poder passar o Ano Novo me 
divertindo enquanto outros jovens passavam por uma 
experiência amarga, lutando pela pátria desde o inicio da 
guerra com a Rússia. (...) A carta prosseguia com uma lista de 
nomes de amigos meus dos tempos da escola elementar, mortos 
ou feridos na batalha. Lendo seus nomes um por um, refleti 
como a humanidade � fastidiosa e os seres humanos ma�antes.36

Podemos verificar no discurso de Meitei o que Itahana Atsushi, chama de 

disfarce da linguagem, ou seja, permitindo que Meitei relate suas reflex�es sobre a vida, 

a sociedade e a guerra, podemos depreender certo pessimismo em rela��o � vida e um 

desejo de se fazer notado, conhecido pela sociedade na qual vivia, sentimento que, sem 

d�vida, permeava a mente do leitor da �poca, e, porque n�o dizer, do homem de hoje 

tamb�m. O discurso dessa personagem nos prop�e v�rias leituras da vida; uma delas � 

refletirmos sobre nosso estado e fun��o na sociedade na qual vivemos. Entretanto, 

apesar da “seriedade” do discurso do esteta, que vivia despreocupado com a vida, ele 

n�o deixa de satirizar a figura humana ao pensar como este era ma�ante e fastidioso, 

visto que isso implicava responsabilidades – como a guerra – das quais ele n�o queria 

participar.

Focando nessas duas concep��es – despersonalização do narrador (JOYCE, 

1971) e Conceito de Exotopia (Polifonia) (BAKHTIN, 2003) – nosso objetivo ser� 

observar como ocorrem essas duas possibilidades na obra, tendo como foco o narrador. 

O gato n�o � s� mais um gato que conta a hist�ria de um ponto de vista inusitado e 

pouco percept�vel ao ser humano, mas � tamb�m aquele que assume a voz do autor, que 

de inicio s� mais um gato mudo, passa a tomar a autoridade de criar sua pr�pria obra, 

tornando-se o pr�prio autor. No entanto, seu discurso, sua figura s� se completa frente 

36 NATSUME, S�seki, trad. Jefferson J. Teixeira, 2008, p.74. 
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�s outras personagens que, apesar de diferentes entre si, s�o tamb�m espelho deste 

autor-personagem. Ele tem como objetivo o entendimento da psique humana, a censura 

do ego�smo, do orgulho humano e a observa��o do cotidiano da sociedade do in�cio de 

Meiji. Assim, ao tomarmos como ponto de observa��o a despersonaliza��o do narrador 

e polifonia e o discurso do gato-narrador complementado pelo discurso das outras 

personagens que perpassam a trama dialogando entre si, a vis�o a respeito da cr�tica 

social neste romance fica mais acentuada.

O que chamamos de despersonalização do narrador fica mais evidente 

principalmente nos di�logos em que os “falantes discursam um com o outro, mas a cena 

em si mesma � mediada pelo gato, dirigindo-se ao leitor” (FUJII, 1993, p.122), 

permitindo a voz em terceira pessoa se colocar mais livremente. Na verdade, essa 

despersonaliza��o ocorre de forma muito sutil, s� percept�vel quando o gato n�o mais 

critica as outras personagens ou concorda com elas. Para exemplificar como se d� isso, 

tomamos como exemplo um trecho do di�logo entre Kushami e Dokusen (o fil�sofo), 

ap�s o professor passar por uma crise nervosa e perceber que n�o consegue se adaptar 

ao mundo.

(Kushami): - Eu vivo contrariado, irritado e tudo � minha volta 
s� me causa descontentamento.
(Dokusen): - Estar descontente n�o � algo necessariamente ruim. 
Depois que o descontentamento passa, a sensa��o � de alivio por 
um tempo. (...) Seria uma felicidade se pais excelentes com sua 
habilidade nos fizessem nascer j� adaptados ao mundo atual. 
Mas, se n�o for de todo poss�vel, outro jeito n�o h� sen�o 
suportar a falta de adapta��o ou ter a paci�ncia de esperar at� 
que o mundo se adapte a voc�.
(Kushami): - O problema � que, por mais que eu espere, o 
mundo jamais se adaptar� a mim. Algo muito desanimador.
(Dokusen): - Se tentamos vestir um palet� menor que nosso 
n�mero, ele acaba se descosendo. As pessoas brigam, se matam, 
provocam tumultos. Ao contr�rio, voc� apenas reclama n�o ter 
interesse por nada e, obviamente, n�o se suicidaria e nunca 
comprou briga. Sua situa��o n�o � nada ruim, pode estar certo.
(Kushami): - Mas, na realidade, tenho que brigar todos os dias. 
Mesmo n�o havendo um advers�rio, o fato de estar irritado deve 
ser um tipo de briga.
(Dokusen): - Entendo. Uma briga consigo pr�prio. Interessante. 
Entregue-se ent�o a luta.37

37 NATSUME, S�seki, 2008, Trad. Jefferson J. Teixeira, p. 327 e 328.
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Neste trecho podemos verificar que nem mesmo os marcadores 

conversacionais narrativos est�o presentes no di�logo, ou seja, sem o nosso grifo 

demarcando quem est� falando, n�o conseguir�amos perceber o verdadeiro narrador 

desse trecho. A despersonaliza��o ocorre de forma sutil, o gato simplesmente deixa de 

narrar e permite a voz em terceira pessoa se posicionar frente ao leitor, ele deixando de 

narrar sua outra face aparece. H� uma total liberdade do discurso direto, nele a voz 

narrativa em terceira pessoa � mais presente. Desta maneira, o narrador permite uma 

dupla vis�o, uma outra esp�cie de cr�tica social; s�o colocados dois pontos de vista 

d�spares: enquanto Kushami n�o consegue se adaptar, por tentar superar seus problemas 

atrav�s da briga; Dokusen baseia-se em uma concep��o de treinar o esp�rito para se ver 

livre da irrita��o. No entanto, para o fil�sofo, essa irrita��o levaria o mestre a sair do 

comodismo no qual esse vivia, ele aconselha o amigo a suportar a falta de adapta��o ou 

esperar o mundo adaptar-se a ele. Sabemos que se adaptar a algo gera luta e 

transforma��es, como isso n�o era do temperamento de Kushami, ele lutaria contra si 

mesmo. Ocorrem ent�o duas propostas sobre o que o homem faria para adaptar-se ao 

seu meio: esperar ou lutar. A resposta dessa luta seria que no fim de tudo ele acabaria 

lutando contra si mesmo, nunca havendo um vencedor. Na verdade a grande luta ocorria 

no interior do professor: pensamentos antigos versus novos pensamentos.

Atrav�s da despersonaliza��o da voz narrativa, notamos a pr�pria 

personalidade do narrador em cada personagem, e a observa��o das teorias cient�ficas 

que estavam em voga, como o cientificismo e o otimismo ocidental. No final, vemo-nos 

diante de um grande mosaico da sociedade nip�nica, do qual cada personagem e cada 

discurso representam cada parte de maneira imprescind�vel, e o gato � aquele que 

organiza essas pe�as. 

A forma de organiza��o dessas “pe�as sociais” se d� principalmente, 

como temos observado, atrav�s da linguagem, que � h�brida, mesclando formas da 

oralidade e da escrita. As personagens da obra, por possu�rem uma �rea de atua��o 

pr�pria a cada uma delas, t�m em si uma linguagem espec�fica; por vezes seus di�logos 

parecem controversos entre si, contudo, como j� dito anteriormente, h� uma completude 

de significado ao observarmos num todo, j� que cada um refletir� o seu grupo social e 

seu ponto de vista. Baseando-nos, ainda no ensaio de Itahana Atsushi, notamos que o 
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autor problematiza essa quest�o da linguagem, separando as personagens em grupos de 

vocabul�rio e estilo. 

O primeiro grupo ling��stico observado � o vocabul�rio e estilo do gato-

narrador mesclado ou despersonalizado no vocabul�rio de Kushami. Nele encontramos 

o estilo de linguagem de escrita chinesa ou de poesia chinesa (ITAHANA, 1985, p.30) e 

“um estilo de escrita antigo epistolar”, representado atrav�s das cartas de Meitei a 

Kushami e nos cart�es de Ano Novo recebido pelo professor, al�m das situa��es em que 

o gato descreve as a��es de seu dono, como se escrevesse um poema.

Permita-lhe transmitir meus mais sinceros votos de um

próspero Ano Novo...

Que maneira inusitadamente circunspecta de se iniciar uma 
carta, pensou meu amo. Levando em conta uma missiva que 
recebera dele h� pouco, na qual escrevera “nos �ltimos tempos 
nenhuma carta de amor, mas minha vida continua bem, n�o se 
preocupe”, era fora do usual que Meitei usasse um tom 
cerimonioso. Comparado a isso, a mensagem de sauda��o de 
Ano Novo observava excepcionalmente a etiqueta social.

Embora tenha pensado em lhe prestar uma visita, tenho estado 
muito ocupado diariamente pois, ao contrário do negativismo 
que lhe é peculiar, decidi na medida do possível passar o Ano 
Novo de forma positiva e sem precedentes. Certo de poder 
contar com sua compreensão... 38

Hoje � domingo e faz um tempo excelente. Meu amo saiu 
pregui�osamente do escrit�rio, alinhou bem ao meu lado pincel, 
tinteiro e algumas folhas e deitou-se de bru�os murmurando 
algo repetidas vezes. Eu o olhava com aten��o enquanto ele 
emitia estranhos sons, talvez um prel�dio ao que redigiria no 
papel. Instantes depois escreveu em letras grossas “Queimemos 
um pouco de incenso”. Tanto poderia se o in�cio de um poema 
como um haiku. Justamente quando imaginava serem palavras 
muito elegantes em se tratando de meu amo, ele as abandonou 
para, pulando uma linha, escrever agilmente com o pincel 
“Penso h� algum tempo em escrever sobre Tennenkoji”. 39

38 NATSUME, S�seki, 2008, trad. Jefferson J. Teixeira, p.61.
39 Idem, p.90.
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Na carta de Meitei a Kushami com os cumprimentos de Feliz Ano Novo, 

(em português perde-se um pouco dessa escrita antiga epistolar), o professor percebe a 

utilização de um tom cerimonioso na carta, uma linguagem requintada utilizada pelo 

esteta a fim de satirizar e zombar de Kushami, que tanto prezava os clássicos e tomava 

ares de um homem sábio. Há nesse trecho uma crítica à sua personalidade negativa; 

afinal, do que adianta ser um homem tão sábio se não há humor em sua vida? No 

segundo exemplo, a linguagem aproxima-se do estilo poético chinês (também difícil de 

ser traduzido), tendo em vista a maneira que o professor se concentra para escrever e a 

temática da poesia, para, no final, nos depararmos, novamente, com a sátira dessa figura 

por vezes séria e dona da razão que tem o poeta, no caso Kushami, e que, apesar de sua 

aparente concentração, produz uma poesia vazia de conteúdo e não possui um sentido 

profundo como se espera de um poeta clássico.

O segundo tipo de linguagem observado por Itahana é um estilo de 

vocabulário baseado em citações de teorias cientificas ou em livros did�ticos, observado 

no discurso de Kangetsu e Tôfû Ochi, além de um vocabulário em estilo Meiji, o citado 

genbun’ichi, baseado na unificação da linguagem clássica com a linguagem coloquial, 

revelando através deste vocabulário a própria transformação da fala do homem de Meiji. 

No exemplo abaixo, Kangetsu é convidado a fazer um discurso na Sociedade de Física 

sobre A din�mica do enforcamento e lê, anteriormente, para Kushami e Meitei, com a 

finalidade de ouvir suas críticas.

Kangetsu retirou do bolso interno o manuscrito do discurso, 
explicando antecipadamente que, por se tratar de um ensaio, 
esperava criticas sem constrangimentos. Em seguida, iniciou o 
ensaio.
- A pena de morte por enforcamento era um método de punição 
comum entre os povos anglo-saxões. [..] Se imaginarmos agora 
como eram executados os enforcamentos, temos dois métodos. 
O primeiro deles consistiu em Telêmaco, com a ajuda de 
Eumeu e Philoitios, prender a extremidade de uma corda a 
uma pilastra e, em seguida, abrir vários nós pela extensão 
da corda, passando por eles a cabeça de cada uma das 
criadas e puxando por fim bruscamente a outra 
extremidade para enforcá-las.
[...].
- Em primeiro lugar, supomos que as mulheres foram 
dependuradas na corda a intervalos regulares. Além disso, 
supomos também que o intervalo entre a cabeça das duas 
mulheres mais próximas ao solo está na posição horizontal. 
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Estabelecemos os �ngulos formados entre a corda e a linha do 
horizonte como sendo α1, α2,..., α6. Consideramos como T1, T
2,...., T6 a tra��o sofrida por cada se��o da corda, e T7 = X a 
tra��o sofrida pela corda em seu ponto mais baixo. 
Logicamente P se refere ao peso das mulheres. 40 (grifo 
nosso)

O que observamos nesse trecho, n�o � somente a linguagem utilizada por 

Kangetsu, que mescla literatura e equa��es f�sicas, mas tamb�m uma cr�tica � fun��o 

das pesquisas realizadas. O Jap�o estava em pleno crescimento econ�mico e a 

Universidade Imperial de T�quio e Kyoto, as primeiras a concederem t�tulo de bacharel 

aos alunos, sem d�vida visavam pesquisas que priorizassem o crescimento e a evolu��o 

do pa�s. No entanto, ao observarmos o exemplo acima, vemos que nem sempre uma 

pesquisa tem uma fun��o pragm�tica. O c�mico dessa situa��o � o fato de que exista 

algu�m como Kangetsu, que pesquise em seus estudos de P�s–Gradua��o “A influ�ncia 

dos raios ultravermelhos sobre o movimento eletrodin�mico das pupilas das r�s” 

(NATSUME, 2008, trad. Jefferson J. Teixeira, p.224) e que para entender esse processo 

passa os dias polindo bolas de vidro. Para Itahana Atsushi (1985), a linguagem de 

Kangetsu, demonstra que ele “vive em um mundo no qual a linguagem � de teorias 

cient�ficas” (p.32), um mundo idealizado onde vivem formosas e puras jovens e a arte � 

o centro de tudo. O narrador nos p�e a refletir sobre a real fun��o da pesquisa cient�fica 

e suas teorias, afinal nem todas t�m uma real funcionalidade na vida. Assim a figura de 

Kangetsu funcionaria como s�mbolo de uma viv�ncia baseada em ideologias e n�o na 

realidade. Quanto ao seu estilo ling��stico academicista notamos a mescla de equa��es 

f�sicas � hist�ria e literatura, propondo uma nova fun��o � literatura, como base de 

discursos cient�ficos.

Em rela��o ao aspirante a poeta T�f� Ochi, al�m da ingenuidade na 

linguagem e, assim como Kangetsu, a cren�a em um mundo idealizado encontrado em 

livros, ele tamb�m busca na beleza das artes a fonte de seu car�ter. No exemplo a seguir 

ele tenta explicar o pensamento de integridade japonesa em alem�o e acaba por passar 

vergonha frente a turistas alem�es.

40 NATSUME, S�seki, 2008, trad. Jefferson J. Teixeira, p.101 e 102.
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- [...] Tofu entrou na exposi��o e estava admirando as pe�as 
quando um casal de alem�es se aproximou. De inicio eles se 
dirigiram a ele perguntando algo em japon�s. Por�m, voc� sabe 
como Tofu deseja praticar sua habilidade em alem�o e por isso 
tentou dizer algumas palavras nesse idioma. Parece que obteve 
sucesso. A bem da verdade, sua boa flu�ncia se tornou a causa 
do incidente.
- O que aconteceu? – come�ou meu amo a se interessar pelo 
caso.
- Vendo uma caixinha para rem�dios de laca decorada com 
desenhos em relevo que pertencera ao samurai Gengo Otaka, os 
alem�es teriam lhe perguntado se n�o seria poss�vel adquiri-la. 
A resposta de Tofu foi muito interessante. Respondeu que a 
venda do objeto era imposs�vel, pois a integridade comum aos 
japoneses n�o lhes permitiria vender tal objeto. At� ai as coisas 
corriam bem, mas logo depois os alem�es o bombardearam de 
perguntas, acreditando haverem encontrado um bom int�rprete.
- Que tipo de perguntas?
-Chegamos ao ponto. Se fossem perguntas de f�cil 
compreens�o n�o haveria problema, mas eles falavam muito 
r�pido e Tofu n�o entedia patavinas. E, nas poucas vezes que 
captava algo, eram perguntas sobre termos dif�ceis de explicar 
como ganchos ou manoplas. Tratava-se de palavras que Tofu 
n�o saberia traduzir por nunca t�-las aprendido e estava, 
portanto em maus len��is.
[...].
- No final, parecendo n�o suportar mais a situa��o, despediu-se 
com um sainara, e voltou bem depressa para casa. Fiz ver a ele 
que sainara soava um pouco estranho e lhe perguntei se em sua 
terra natal as pessoas usavam sainara ao inv�s de sayonara, ao 
que ele explicou que, embora de onde vem tamb�m se use 
sayonara, como se tratava de ocidentais ele usara sainara para 
preservar a harmonia. Muito me admirou que Tofu n�o se 
esquecesse da harmonia mesmo se achando em uma situa��o 
constrangedora.41

V�-se a situa��o c�mica devida � exacerbada autoconfian�a de Tofu que se 

mete a “bancar” o int�rprete, a despeito de seu conhecimento b�sico de alem�o, o que o 

obriga a disparar em fuga. Mas T�f� n�o se esquece de finalizar seu “di�logo” com os 

turistas alem�es dizendo “sainara” (at� logo), variante da forma usual sayâncra

(sayonara) utilizada como dialeto em algumas regi�es, ele, no entanto, se utiliza dessa 

forma em nome da harmonia da l�ngua japonesa. Uma s�tira direta � posi��o dos 

41 NATSUME, S�seki, 2008, trad. Jefferson j. Teixeira, p.107 e 108.
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pseudopoetas e pseudolingu�stas que se escondem por tr�s de seu conhecimento 

superficial, que nem sempre basta para sustentar uma situa��o de fato.

Outra linguagem observada nas personagens de Eu sou um gato � uma 

mescla da l�ngua falada e da escrita, uma linguagem cotidiana que encontramos 

principalmente no di�rio de Kushami. Itahana Atsushi chama de linguagem de professor 

de colegial, ressaltando em v�rios aspectos uma falsa modernidade, mas que torna a 

leitura da obra acess�vel a todos os n�veis sociais. No exemplo a seguir, Kushami tenta 

impressionar seus amigos, traduzindo um texto por ele considerado “primoroso” do 

livro did�tico de ingl�s Reader 2, que ele usava para lecionar havia dez anos.

(Kushami): - O gigante Gravidade.
(Meitei): - O que quer dizer esse neg�cio de gigante gravidade?
(Kushami): - � o titulo: O gigante Gravidade.
(Meitei): - T�tulo curioso, mas n�o entendo o sentido.
(Kushami): - A id�ia � a de um gigante cujo nome � Gravidade. 
(Meitei): - � uma id�ia um tanto quanto irracional, mas por se 
tratar de um t�tulo farei vistas grossas. (...).
[...]
Kate olha pela janela. As crianças brincam de jogar bola para 
o alto. Jogam a bola bem alto no espaço. A bola sobe mais e 
mais. Instantes depois começa a cair. As crianças jogam 
novamente a bola bem alto. Duas, três vezes. A cada arremesso 
a bola cai. Kate se pergunta por que a bola cai, ao invés de 
continuar subindo mais e mais. A mãe de Kate responde: é 
porque um gigante mora na Terra. É o gigante Gravidade. Ele 
é forte. Ele puxa todas as coisas para si. Puxa as casas para a 
terra. (...) A bola sobe aos céus. O Gigante Gravidade a chama. 
Ela cai ao ser chamada. 42

Nota-se claramente que o autor faz alus�o ao falso conhecimento t�cnico 

e cient�fico dos estudiosos. A leitura empolada que Kushami faz de um texto retirado de 

um livro did�tico como se estivesse lendo uma obra altamente conceituada beira o 

c�mico, fazendo lembrar a figura de T�f�, o “int�rprete” de alem�o. Apesar do ar 

pomposo o texto traduzido pelo professor � t�o superficial quanto seu ingl�s, n�o 

apresentando qualquer valor pragm�tico. Novamente se alude � utilidade pr�tica das 

pesquisas e dos estudos, inclusive liter�rios. Apesar das apar�ncias, Kushami n�o se 

mostra t�o conhecedor assim da literatura ou da modernidade, e sua linguagem revela 

42 Idem, p.70.
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um conhecimento parcial da vida. Meitei brinca com essa situa��o, achando que seria 

uma repres�lia a brincadeira feita por ele anteriormente, mas Kushami realmente s� 

pretendia passar o tempo praticando seu ingl�s, esse desencontro de pensamentos gera o 

riso, visto que enquanto um pensa em algo produtivo o outro se utiliza do saber para 

ridiculariz�-lo.

J� no discurso da professora de koto e de sua gata Mikeko notamos um 

tom de linguagem aristocr�tico, conhecido como linguagem Yamanote, utilizado em 

T�quio de p�s-Meiji entre os antigos aristocratas dos bairros residenciais, na qual 

podemos encontrar certa pompa e orgulho por seus t�tulos e reconhecimentos do 

passado. Tomamos como exemplo a situa��o em que Mikeko fica doente e sua dona 

dialoga com sua criada sobre a doen�a que acometeu sua gata. O gato ouvindo a tudo, 

nos descreve sua impress�o da linguagem das personagens.

- Inquestionavelmente. 
“Inquestionavelmente” n�o � o tipo de palavras que se ou�a 
com freq��ncia na casa de meu amo. S� poderia mesmo ser 
usada por algu�m que tem parentesco com uma pessoa que 
foi algo da vi�va do 13� X�gum. Impressionou-me sua 
respeit�vel eleg�ncia.
- Ela parece estar fungando...
- Certamente se resfriou e a garganta deve estar doendo. Pois a 
quem quer que se resfrie lhe acomete a tosse...
A criada emprega frases complexas, como seria natural, 
diga-se de passagem, a quem trabalha para algu�m que tem 
parentesco com uma pessoa que foi algo da vi�va do 13� 
X�gum.
- Al�m disso, ultimamente t�m surgido muitos casos de 
tuberculose.
- Realmente, precisamos tomar cuidado com essas novas 
doen�as como tuberculose e peste, pois est�o se alastrando.
- Tome cuidado voc� tamb�m, n�o h� nada de bom nessas 
doen�as inexistentes na �poca do antigo Regime. 43

A impress�o que temos, atrav�s do estilo de vocabul�rio empregado pelas 

personagens acima descritas, � de certa vaidade e superioridade em rela��o �s pessoas 

criadas no per�odo Meiji, visto que para a professora n�o havia doen�as como estas 

descritas no regime anterior ao de Meiji. Em dois momentos, o gato reafirma o 

parentesco da professora de koto com a vi�va do 13� xogum, cujo poder conforme 

43 NATSUME, S�seki, 2008, Trad. Jefferson J. Teixeira, p.67.
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referido anteriormente, n�o significa mais nada em Meiji. A professora, no entanto, 

continuava mantendo os mesmos h�bitos e carregava consigo o orgulho herdado do 

antigo regime. Isto fica evidente n�o s� no uso de seu vocabul�rio refinado, mas 

principalmente nas suas id�ias: “n�o h� nada de bom nessas doen�as inexistentes na 

�poca do antigo Regime”. Mas qual doen�a seria boa? � o que nos prop�e a refletir a 

descri��o da linguagem da professora de koto. Acima disso, o gato ao referir-se mais de 

uma vez ao parentesco da professora de Koto com o imperador, sugere-nos uma 

satiriza��o dos t�tulos e postos do antigo regime, obtido por manipula��es familiares e 

n�o por merecimento.

No outro extremo temos o puxador de riquix�, sua esposa e seu gato Kuro 

que fazem uso de uma linguagem simples, a qual Itahana Atsushi denomina de 

linguagem dos ignorantes de Edo que � mais grosseira e direta. No exemplo abaixo, o 

neko esta em meio a um di�logo com Kuro que, como sempre, tira vantagem de sua 

for�a f�sica enquanto que o gato do professor, que evita enfrent�-lo, resolve elogi�-lo 

por seus feitos, incentivando Kuro a contar a hist�ria de sua persegui��o a ratos.

(Neko): - Claro que, com toda sua longa experi�ncia, voc� deve 
ter abocanhado muitos roedores.
Como esperado, Kuro se sentiu vitorioso e aproveitou a 
oportunidade que eu lhe oferecera de bandeja.
(Kuro): - Nem tanto, mas uns trinta ou quarenta com certeza –
respondeu com ar triunfante. – Posso dar conta sozinho de cem 
ou duzentos camundongos. Mas as doninhas s�o demais para 
mim. J� tive uma terr�vel experi�ncia com uma delas.
(Neko): - N�o me diga! – interrompi, demonstrando interesse.
Kuro prosseguiu, piscando seus grandes olhos.
(Kuro): - Foi na �poca da grande limpeza, no ano passado. Meu 
amo engatinhava por baixo do piso da varanda com um saco de 
carv�o, quando uma enorme doninha apareceu completamente 
desconcertada.
(Neko): - Hum – murmurei, mostrando admira��o.
(Kuro): - Doninhas n�o passam de ratos de tamanho um pouco 
maior – disse para mim mesmo. – Persegui a desgra�ada at� 
encurral�-la em uma tubula��o de esgoto.
(Neko): - Bravo, bravo! – aplaudi.
(Kuro): - No entanto, na hora H, a peste me solta um peido t�o 
fedorento, que desde aquela �poca sinto �nsia s� de ver uma 
doninha. 44

44 NATSUME, S�seki, 2008, trad. Jefferson J. Teixeira, p.21 e 22.
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Apesar do trecho escolhido n�o revelar refer�ncias dessa linguagem mais 

simples de Kuro, devido � impossibilidade de tradu��o para a l�ngua portuguesa, no 

original, vemos a predomin�ncia do uso de uma linguagem n�o-culta. Em seu discurso, 

notamos preocupa��es com as coisas triviais do cotidiano: a comida, a for�a e suas lutas 

di�rias, j� relatadas no cap�tulo anterior quando tratamos do discurso dos felinos. 

Apesar de sua ignor�ncia cultural frente ao gato do professor, ele vive como um gato 

n�o preocupado com conhecimento, mas preocupado com as coisas pr�ticas da vida. 

Confrontando o discurso dos dois gatos temos o impasse da intelig�ncia frente � 

sobreviv�ncia. Entretanto apesar de sua suposta ignor�ncia, o autor se utiliza tamb�m 

desse vocabul�rio para focar outro aspecto da classe social mais baixa de Meiji: o 

orgulho. Kuro � descrito v�rias vezes como forte, e sua linguagem revela ao leitor que 

apesar de seu “status” social seu car�ter revela maior soberba do que se imaginaria de 

algu�m t�o simples. Em outro momento encontramos esse mesmo vocabul�rio simples 

no discurso da esposa do puxador de riquix�, na ocasi�o em que Kuro havia roubado o 

salm�o deixado sobre a prateleira e a mulher pede ent�o ao vendedor de carne, em alta 

voz, meio quilo de carne.

(esposa do puxador de riquix�): - Nishikawa! Ei, Nishikawa! 
Preciso de voc� neste exato momento. Traga pra mim meio 
quilo de carne com urg�ncia. Ouviu? Entendeu bem? Meio 
quilo de carne para bife sem nervo, bem macia.
A voz pedindo carne ecoava, violando a calma dos arredores.
(Kuro):- � uma voz terrivelmente alta para quem s� encomenda 
carne de vaca uma vez por ano. � preciso notificar toda a 
vizinhan�a de seu orgulho em adquirir esse meio quilo.
(Neko): Kuro fazia pouco caso, enquanto fincava bem suas 
patas no ch�o. Faltando-me palavras, permaneci calado, 
observando. 45

Atrav�s da fala de Kuro podemos ouvir a voz do cidad�o simples criticando 

o orgulho humano que at� mesmo as pessoas mais simples possuem. Kuro explicita seu 

desd�m com rela��o � vaidade da patroa, que faz quest�o de fazer o seu pedido em voz 

alta a fim de que toda a vizinhan�a saiba que ela est� comprando meio quilo de carne 

para bife, prato raro nas mesas japonesas e ao alcance de poucos no per�odo retratado.

45 Idem, p.51.
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No mundo dos humanos, atentamos ao estilo de linguagem dos homens de 

negócio encontrada na personagem Kaneda. O comerciante age unicamente em prol de 

seus interesses, buscando angariar lucros e reconhecimento, e sua linguagem reflete essa 

concepção de mundo. Principalmente quando o professor Kushami decide não abaixar a 

cabeça perante Kaneda e seu poderio, este se sente ofendido e passa a criar situações 

para irritar o professor: paga a professora de koto e a esposa do puxador de riquixá para 

ouvirem as conversas do professor e paga também a adolescentes da escola vizinha para 

irritarem Kushami em sua casa. No trecho a seguir, ele encontra-se com Suzuki, um 

antigo amigo de Kushami, para quem o empresário oferece uma troca de favores 

pessoais caso Suzuki fosse à casa de Kushami para sondar a casa do antigo amigo, a fim 

de fazê-lo voltar atrás em suas pretensões de não aceitar a posição de Kaneda.

(Suzuki): - Foi bem conveniente então. Há algo que eu possa 
ajudá-lo?
(Kaneda): - Nada demais, na verdade. Não é importante, mas é 
algo que só você pode fazer.
(Suzuki): - Se estiver ao meu alcance, farei com prazer o que 
seria?
[..]
(Kaneda): - É sobre aquele rapaz excêntrico. Aquele velho 
amigo seu. Um tal de Kushami ou algum nome parecido, não é?
(Suzuki): - Sim. O que tem ele?
(Kaneda): - Nada de especial, mas desde aquele incidente eu o 
tenho engasgado na garganta.
(Suzuki): - Com toda a razão. Kushami é muito orgulhoso... Ele 
deveria refletir um pouco mais sobre sua posição social, mas 
age como se fosse o senhor do universo.
(Kaneda): - É isso mesmo. Ele não baixa a cabeça diante do 
dinheiro, fala mal dos homens de negócios... Como vive 
dizendo coisas insolentes, pensei em lhe mostrar a 
habilidade de um homem de negócios. De um tempo para cá 
ele tem enfraquecido seu ímpeto, mas mesmo assim continua a 
perseverar. É um homem verdadeiramente obstinado. Estou 
impressionado.
(Suzuki): - Ele não tem o hábito de pesar prós e contras. É um 
cabeçudo. Sempre foi assim, não tem jeito. Quer dizer, ele não 
percebe algo que o prejudica. É incorrigível.46 (grifo nosso)

A linguagem de Kaneda e Suzuki, também um empreendedor em Tóquio, 

revela seu próprio caráter e seus pensamentos em relação àqueles que não reconhecem o 

46 NATSUME, Sôseki, 2008, trad. Jefferson J. Teixeira, p.319.
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poder (do dinheiro) dos homens de neg�cio. � como se o dinheiro lhes desse o direito 

de “comprar” tudo e todos em beneficio pr�prio. Em sua linguagem h� sempre o 

emprego de voc�bulos ligados ao dinheiro e � for�a monet�ria como “conveni�ncia”, 

“favores”, “topo”, “bajula��es”, um pacto at� a morte com o dinheiro. Em outra 

passagem, anterior � citada, Suzuki, fiel disc�pulo de Kaneda, declara a Kushami as tr�s 

leis dos homens de neg�cio criadas por Kaneda, que o levaria ao enriquecimento por 

“empregar a t�cnica triangular: fugir a suas obriga��es, n�o se entregar �s emo��es e 

jamais sentir vergonha” (NATSUME, 2008, trad. Jefferson J. Teixeira, p.159). A

linguagem empresarial do poder do dinheiro revela pessoas sem car�ter, em busca 

sempre de mais poder, que s� se importam com as pessoas se elas lhe trazem algum 

beneficio. A linguagem de Kaneda e Suzuki, al�m de refletirem o poder monet�rio 

capitalista, serve tamb�m como base de confronto com a linguagem de Kushami que 

revela pensamentos pouco preocupados com o status social e com as conven��es sociais 

pr�-estabelecidas que o cercam.

Entretanto, se algu�m se volta contra eles, como � o caso de Kushami, que

decidiu “n�o baixar a cabe�a para o dinheiro”, � considerado um obstinado “cabe�udo”, 

passando a ser visto como um ser que precisa se rebaixar. Para uns, ele parece ing�nuo, 

para outros, um m�rtir, ao tentar lutar, em v�o, contra os poderosos, mas na verdade ele 

� s� um professor que odeia os homens de neg�cio notando que “fazem qualquer coisa 

por dinheiro. Como diziam os antigos, s�o verdadeiros mercen�rios” (Idem, p.159), por 

entender que esses homens s� pensam em si mesmos. No entanto, a figura de Kaneda � 

utilizada para nos lembrar que em cada ser humano existe um pouco do ego�smo do 

empres�rio, afinal vivemos em um mundo capitalista em que tudo precisa gerar lucro, 

inclusive as pessoas.

Existe ainda a linguagem de Meitei, Kangetsu, T�f� e Kushami ao 

dialogarem entre si, que � denominada por Itahana Atsushi de Intelligentsia. Na �poca, 

estava em voga um grupo de intelectuais de v�rias �reas – artistas, professores, cr�ticos 

liter�rios, poetas etc. com o nome de Intelligentsia, do russo intelligentzia, referente a 

uma classe social engajada em trabalho mental complexo e criativo direcionado ao 

desenvolvimento e dissemina��o da cultura, como publica��es de manifestos pol�ticos e 

liter�rios. Para Karl Mannheim, um dos fundadores desse grupo na Alemanha, essa 

classe social � na verdade “intersticial”, ela n�o est� acima, mas entre as camadas 
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sociais, assim, apesar de seus indiv�duos poderem se associar a um partido pol�tico ou 

em determinada luta social, “eles s�o frouxamente ligados entre si, jamais constituindo 

uma classe homog�nea e coesa” (MANNHEIM apud SILVA, 2007, p.131). Deste modo, 

essa classe social n�o necessariamente � ligada por convic��es pol�ticas, mas 

principalmente por convic��es liter�rias e art�sticas pelas quais a discuss�o da arte 

levaria a uma transforma��o social. 

Apesar disso, � exatamente essa poss�vel transi��o entre v�rias classes 

sociais que possibilita a esse individuo “adotar e enfocar as quest�es a ele levantadas 

n�o apenas de uma �nica e exclusiva perspectiva, mas de v�rias” (SILVA, 2007, p.131). 

O membro dessa classe ou grupo social pode mudar de ponto de vista mais facilmente, 

sendo capaz de compreender mais facilmente v�rias abordagens conflitantes da mesma 

coisa. Esse intelectual seria definido como o intelectual moderno que, inclusive, possui 

a capacidade de se colocar no lugar do outro e de se auto-avaliar. No entanto, esse 

intelectual, “segundo a perspectiva mannheimiana, assume um car�ter elitista, na 

medida em que tem uma tend�ncia a perder contato com a realidade cotidiana, seja 

confinando-se em seu gabinete, seja pelo aprendizado livresco, fonte, em si mesmo, de 

distanciamento das massas e do dia  a  dia” (Idem, p.132). Seria assim um intelectual 

que vive a sociedade atrav�s de seus ideais em sua sala de estudos, engajado em 

compreender a psique humana atrav�s de suas pesquisas cientificas e do confronto das 

mesmas. Entretanto as personagens da obra que se utilizam dessa linguagem, n�o 

possuem uma profundidade discursiva que se espera de uma classe elitizada e culta, 

seus di�logos giram em torno de hist�rias inventadas e situa��es c�micas. 

Em Eu sou um gato, � f�cil notar o estilo linguistico desses intelectuais 

nas personagens anteriormente citadas, pelo fato de serem pessoas que vivem a 

realidade baseadas em livros e cita��es de grandes pensadores. Eles se aproximam da 

realidade, sem d�vida, mas n�o participam dela e por isso mudam mais facilmente de 

ponto de vista. � essa mudan�a constante de ponto de vista que possibilita a 

despersonaliza��o da voz narrativa na obra. No entanto, assim como nos estilos 

ling��sticos analisados anteriormente, S�seki n�o coloca os intelectuais como aqueles 

que podem mudar o mundo atrav�s de seus pensamentos, ao inv�s disso, seus di�logos 

s�o permeados de um conhecimento por vezes sup�rfluo, sem uma signific�ncia real. O 

gato � o �nico que realmente parece tecer id�ias profundas sobre o mundo e o ser 
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humano. No exemplo destacado, Kushami normalmente tenta mostrar � esposa sua 

sabedoria atrav�s de perguntas que esta nunca entende e, num desses momentos, pede a 

ela que bata na cabe�a do neko para que ele mie.

-Oi, d� um tapa na cabe�a desse gato – pediu de repente � 
esposa.
-Por que eu faria isso?
-N�o me questione e fa�a o que eu digo.
-Assim? – perguntou minha ama batendo a m�o espalmada 
sobre minha cabe�a.
N�o sinto absolutamente nada.
-Ele n�o mia.
-N�o nem um pouco.
-Bata de novo.
-De nada adiantar�, n�o importa quantas vezes eu bata –
concluiu ela, aplicando um segundo tapa em minha cachola.
Por n�o sentir nada, continuei quieto. Contudo, apesar de minha 
profunda intelig�ncia, vi-me incapaz de compreender o motivo 
por tr�s do pedido de meu amo. Se eu pudesse entender, teria 
agido de alguma forma, mas como ele apenas desejava que a 
esposa me batesse na cabe�a continu�vamos perplexos, minha 
ama a me bater e eu a receber os golpes. Como por duas vezes 
as coisas n�o ocorreram como imaginava, meu amo se 
impacientou um pouco.
-D� um tapa de modo que ele mie – ordenou. 
-De que adianta provocar um miado? – indagou a esposa com 
ar resignado e me aplicando mais um tapa.
[...] Como � enfadonho lidar com algu�m t�o est�pido! Se 
queria me fazer miar, deveria ter dito logo para n�o causar 
o transtorno a sua esposa de me aplicar inutilmente dois ou 
tr�s tapas. [...] Depois de ter mentalmente admoestado meu 
amo, soltei enfim o miado solicitado. “Miau...”
Meu amo se virou para a esposa e lhe perguntou:
-Esse “miau” foi uma interjei��o ou um adv�rbio?
[...]
-Quem se importa com o que seja afinal.
-Ai voc� se engana. Esta � uma quest�o de grande 
relev�ncia e que domina a mente dos ling�istas japoneses.
-Por causa do miado do gato? Que besteira. Afinal, um miado 
n�o pertence a l�ngua japonesa.
-Exato. Essa � uma quest�o complexa. A isso chamam de 
estudo comparativo. 47 (grifo nosso)

47 NATSUME, S�seki, 2008, trad. Jefferson J. Teixeira, p.283 – 285.
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Notamos nesse extenso di�logo travado entre Kushami e sua esposa, uma 

s�tira feita � falta de objetiva��o do estudo da l�ngua. Este di�logo nos d� a impress�o 

de que todos os mestres e estudiosos da l�ngua parecem estudar coisas in�teis e sem 

tanta import�ncia. O que o narrador prop�e, n�o s� neste trecho, mas nos di�logos 

desses intelectuais � que realmente podemos observar quem s�o e o que conversam os 

artistas de nossa sociedade. S�o simples seres humanos, vaidosos em seu conhecimento 

pouco acess�vel � popula��o. Em outro trecho, tamb�m c�mico, o esteta Meitei, que 

gosta de pregar pe�as nas pessoas, vai a um restaurante a fim de brincar com a 

ocidentaliza��o do pa�s e inventa um prato que n�o existe no menu, seguido do aspirante 

a poeta T�f� Ochi.

(T�f�): - Ele se vira para mim e me pergunta se n�o gostaria de 
comer um quitute diferente.
(Kushami): - E o que voc�s comeram?
(T�f�): - De inicio, ele discorreu sobre os diversos pratos 
constantes no card�pio.
[...]
(T�f�): - Em seguida, girou a cabe�a e, olhando em dire��o ao 
gar�om, perguntou-lhe se n�o haveria nenhum prato raro. Sem 
se dar por vencido, o gar�om prop�s r�ti de pato ou costeletas 
de vitela. O professor lhe disse que se fosse para comer pratos 
t�o triviais n�o ter�amos nos dado ao trabalho de ir at� o 
restaurante. O gar�om pareceu n�o entender o sentido da 
palavra trivial e permaneceu calado e perplexo.
(Kushami): - Posso imaginar a cena.
(T�f�): - Depois disso, virou-se em minha dire��o e disse em 
tom de fanfarronada que na Fran�a ou Inglaterra podem-se 
comer pratos similares ao estilo Tenmei ou Manyo, mas onde 
quer que se v� ao Jap�o s�o tantos os estere�tipos que se perde 
a vontade de entrar em um restaurante de comida ocidental. Eu 
me pergunto se ele alguma vez j� viajou ao exterior.
(Kushami): - Viagem ao exterior? Meitei? Poderia viajar 
quando quisesse, pois tempo e dinheiro n�o lhe faltam. Contudo, 
� prov�vel que falou por brincadeira do Ocidente como se j� 
tivesse estado l� – explicou meu amo.
[...]
(T�f�): - � mesmo? Eu o ouvi com aten��o, acreditando que 
estivera realmente no Ocidente. Ele falou com firmeza sobre 
sopas de lesmas e ensopado de r�s como se as houvesse 
experimentado.
(Kushami): - Certamente ouviu o coment�rio de algu�m. Ele � 
mestre em pregar pe�as.
[...]
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(Tofu): - Como era imposs�vel comer lesmas ou r�s, ele me 
prop�s escolhermos um tochimenbo48, ao que concordei sem 
muito entusiasmo.
[...]
(T�f�): - Ele pede duas por��es de tochimenbo ao gar�om, e 
este, para confirmar, pergunta “O senhor quer dizer mince balll, 
alm�ndegas?” O professor, com o rosto ainda mais solene, 
corrige o gar�om, insistindo que n�o se tratava de mince ball, 
mas tochimenbo.
[...]
- O gar�om voltou explicando em tom lastimoso e com a 
fisionomia desconsolada que, devido � escassez dos 
ingredientes necess�rios ao tochimenbo, mesmo eles tendo ido 
� loja de importados Kameya ou ao Magazine n� 15 em 
Yokohama, foi imposs�vel adiquiri-los e que, por este motivo, 
n�o tinham previs�o de quando voltariam a concluir o prato no 
card�pio. O professor olhava em minha dire��o repetindo: “Que 
l�stima. Viemos especialmente por causa dessa iguaria”. Como 
eu n�o podia permanecer calado, me juntei a ele concordando 
que era realmente uma pena, algo muito deplor�vel. 49

� interessante notar que nessa cena h� duas poss�veis perspectivas 

cr�ticas: a primeira � uma cr�tica aos intelectuais da sociedade que, talvez como Meitei, 

agissem de forma indolente frente �s pessoas; e a segunda � uma cr�tica intr�nseca ao 

discurso por vezes fr�volo do esteta, h� uma preocupa��o com as ra�zes da na��o 

nip�nica, o tradicional estava sendo esquecido e o ocidental era mais valorizado e 

considerado “chique”, associado a status e poder. No trecho citado, a preocupa��o de 

Meitei em inventar uma hist�ria real, leva inclusive T�f� a tamb�m insistir num prato 

que n�o existe e essa cena confirma o fato de que � poss�vel zombar de algu�m se voc� 

possui conhecimento maior que o do outro. O esteta � tamb�m a figura de um indiv�duo 

privilegiado que se aproveita do status que possui para humilhar o outro. No trecho 

citado, sua id�ia era provar que os japoneses se preocupavam tanto com a culin�ria e 

h�bitos vindos do ocidente que acabam se esquecendo de suas ra�zes, algo que lhes � 

pr�prio, usando o pseud�nimo de um poeta da �poca como nome de um prato para 

comprovar que os japoneses n�o conheciam o que era realmente seu. 

Atrav�s do vocabul�rio de Meitei que se utiliza da s�tira, da ironia e at� 

mesmo da autoridiculariza��o o c�mico � amplamente desenvolvido. O vocabul�rio e o 

48 Pseud�nimo do poeta Renzaburo Ando (1869 – 1914), usado aqui para designar, em tom de deboche, 
um prato da culin�ria ocidental.
49 NATSUME, S�seki, 2008, trad. Jefferson J. Teixeira, p.53 -55.
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estilo do esteta favorecem a revela��o do car�ter real do ser humano, pois o maior 

objetivo do esteta � o de “pregar pe�as nas pessoas”, ou melhor, ridiculariz�-las.

H� ent�o, no discurso do esteta, n�o s� a linguagem da intelligentsia, como 

tamb�m uma cr�tica aos h�bitos sociais. Para Itahana Atsushi a linguagem de Meitei � 

criada para estimular o “senso est�tico do c�mico”, seu estilo discursivo prop�e 

“grosserias, assuntos e palavras sem valor, promovendo em seus di�logos provoca��es, 

conhecimento e brincadeiras” (ITAHANA, 1985, p.31), dessa maneira em muitos 

momentos o riso � provocado por essa caracter�stica c�mica dos di�logos de Meitei. O 

c�mico � o que traz leveza �s hist�rias inventadas pelo esteta e � suas cr�ticas a 

sociedade. 

Outro grupo ling��stico encontrado na obra refere-se principalmente � 

voz do narrador principal: o gato que se utiliza de certo vocabul�rio enciclop�dico para 

analisar os h�bitos dos seres humanos, cheio de “Prov�rbios, Poesias chinesas e 

par�dias de poesias inglesas” (ITAHANA, 1985, p. 30), al�m dos aforismos como 

resumo de um pensamento. Isso ocorre para que possamos observar um multi-panorama 

do cientificismo e conhecimento que circulava nos meios culturais de Meiji. O 

interessante � que quem se apropria mais desses prov�rbios e par�dias � o gato-narrador 

e n�o o do grupo intelligentsia como era de se esperar. Por vezes esses pensamentos 

feitos est�o de tal forma inseridos em seu discurso que � dif�cil dissoci�-los e, ao serem 

notados, seus significados s�o mais profundos do que realmente aparentam.

Kangetsu II (o ladrão que havia entrado na casa de Kushami 
na noite anterior, parecia-se com Kangetsu) j� provou pelas 
suas a��es ser verdadeiro o prov�rbio que diz “Ao ver um 
homem, tome-o por um ladr�o”; e eu, gra�as a Sampei, pela 
primeira vez fui iluminado por outra verdade: “Ao ver um 
homem, tome-o por um comedor de gatos”. Vivendo e 
aprendendo. É bom aprender, mas os perigos são muitos a 
cada novo dia e é preciso estar sob constante cautela. Como
resultado do aprendizado, tornamo-nos astutos, vis e 
precisamos usar uma armadura de autodefesa com duas 
faces. Aprender é culpa do envelhecimento. Esta é a razão 
de não haver nenhum idoso decente. 50 (grifo nosso)

50 NATSUME, S�seki, 2008, Jefferson J. Teixeira, p.195 e 196.
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Al�m do paradoxo proposto pelo gato, que nos provoca o riso, ao 

imaginarmos que n�o h� nenhum idoso decente apesar da vasta experi�ncia adquirida 

pelos anos de vida, ele tamb�m reflete sobre a raz�o dos homens adultos agirem com 

irracionalidade, apesar de seu conhecimento; visto que Sampei Tatara um rec�m-

formado bacharel em Direito, pergunta ao professor se ele poderia ficar com o gato para 

com�-lo cozido, caso o professor n�o o quisesse. H�, al�m dessa reflex�o sobre 

irracionalidade das atitudes humanas, uma cr�tica � autodefesa, imprescind�vel para a 

sobreviv�ncia, que possu�mos ao tornarmo-nos adultos. Novamente reflete-se sobre o 

conhecimento: possu�-lo nos torna pessoas melhores, ou, ao sermos ignorantes, seremos 

mais sinceros, mais transparentes? O narrador nos prop�e duas reflex�es contr�rias 

sobre a vida e as experi�ncias que esta nos traz.

Em outro momento podemos observar uma par�dia da forma estrutural da 

poesia ocidental, em contraposi��o � forma oriental do tanka e do haikai, quando o 

professor Kushami cria uma poesia em homenagem ao Espírito de Yamato que se refere 

“� ado��o do conhecimento proveniente do exterior apenas como ensinamento b�sico, 

modificando-o de forma a adapt�-lo �s circunst�ncias japonesas. Na Era Meiji, com a 

abertura do Jap�o ao Ocidente, o conceito ganha nova for�a entre os japoneses, 

particularmente durante a guerra russo-japonesa” (NATSUME, p.246- nota de rodap�). 

A poesia � declamada entremeada pelos coment�rios dos amigos (que s�o suprimidos 

no exemplo) e � t�o bem elaborada e sat�rica que em alguns momentos nota-se o tom de

voz do neko.

Espírito de Yamato!
Gritam os japoneses, tossindo qual tuberculosos.
[...]
Espírito de Yamato!,
clama a imprensa.
Espírito de Yamato!,
exortam os batedores de carteira.
Em um salto, o Espírito de Yamato
cruza os oceanos.
Discursa na Inglaterra,
encena peça teatral na Alemanha.
[...]
O Almirante Togo possui o Espírito de Yamato,
Gin, o peixeiro também o tem,
Os farsantes, os especuladores, os assassinos,
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todos possuem o Esp�rito de Yamato.
[...]
Mas ao lhes perguntar
“O que � o Esp�rito de Yamato?”
a pessoa apenas segue seu caminho respondendo:
“� o Esp�rito de Yamato, ora”.
E ap�s alguns passos,
eu a ou�o limpar a garganta: “Ah�”.
[...]
Seria o Esp�rito de Yamato triangular?
Ou seria o Esp�rito de Yamato quadrado?
Conforme diz o pr�prio nome,
O Esp�rito de Yamato � um esp�rito.
E por ser um esp�rito est� sempre em muta��o.
[...]
Todos falam sobre ele,

Mas ningu�m jamais o viu.
Todos ouvem sobre ele,
mas ningu�m at� hoje o encontrou.
O Esp�rito de Yamato � uma esp�cie de monstro,
como o narigudo Tengu.51

Utilizando-se de uma forma po�tica ocidental (moderna), visto que as 

formas po�ticas cl�ssicas eram o tanka e o haikai, Kushami comp�e um poema que 

“brinca” com o que o Jap�o possu�a de mais “nobre”, o yamato damashii (esp�rito 

japon�s), s�mbolo tradicional da cultura japonesa de adaptar-se a qualquer situa��o antes 

de Meiji, e retomado como s�mbolo de for�a e coragem durante a Segunda Guerra 

Mundial. Podemos encontrar tamb�m uma cr�tica relativa � sociedade e aos valores de 

Meiji, levando o leitor a refletir sobre seus valores e suas convic��es. Kushami, al�m de 

ser um indiv�duo vaidoso, tamb�m � retratado, em muitos momentos da obra, como um 

ser taciturno e tradicional, fechado em sua casa como uma ostra, mas sua composi��o 

revela uma voz contestadora, sat�rica e at� brincalhona, semelhante � voz do gato. 

No poema do professor n�o h� a valoriza��o do tradicional, mas sim uma busca 

para entender os valores arraigados na popula��o. O que representava o Esp�rito de 

Yamato? Ningu�m sabia explicar, mas todos o possu�am, inclusive aqueles de m� 

�ndole, “farsantes, especuladores e assassinos”. Qual seria a fun��o desses valores, 

dessa tradi��o? Afinal o Esp�rito de Yamato parecia estar em v�rios lugares do mundo, 

menos no Jap�o. Nesse aspecto, o poema cria um paradoxo: n�o valoriza��o de um ato 

51 NATSUME, S�seki, 2008, trad. Jefferson J. Teixeira, p. 247.
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her�ico ou falta da valoriza��o da tradi��o. Aquilo que acreditamos � real ou n�o passa 

de uma lenda? Os valores tradicionais arraigados em uma na��o s�o postos em quest�o.

Outrossim, o autor analisa o patriotismo da na��o, por vezes exacerbado, mas qual seria 

o seu real valor? Qual a validade de “ter” o Espirito de Yamato se a na��o n�o entendia 

seu significado?

H� ainda v�rios outros estilos discursivos encontrados na obra como o 

estilo “de linguagem estudantil”, encontrada no discurso de Pinsuke Tsuki e Kishago 

Fukuchi, alunos pagos pelo empres�rio Kaneda para irritar Kushami. Estes, ao irem at� 

a casa do mestre para ca�oar dele, lembram-lhe a inusitada tradu��o inglesa dada ao 

termo bancha, ch� de qualidade inferior, traduzido por ele como savage tea, ch� 

selvagem, e n�o coarse tea, que seria o correto. Os alunos passam, ent�o, a gritar 

“savage tea” na frente da casa do professor para ofend�-lo. Al�m deles encontramos 

essa linguagem estudantil em Buemon Furui, outro aluno de Kushami que lhe pede 

ajuda num caso em que havia se envolvido, emprestando seu nome, para assinar uma 

carta de amor, escrita por seus amigos, e endere�ada � filha do comerciante Kaneda, 

para ca�oarem da mo�a e ferir-lhe o orgulho exacerbado. Apesar dessa linguagem n�o 

ser muito clara em portugu�s, fica evidenciado a ingenuidade do aluno ao pedir ajuda a 

Kushami, que odiava seu of�cio de mestre e n�o se preocupava com ningu�m.

H� tamb�m a estudante Yukie, sobrinha de Kushami, que ao utilizar a 

linguagem estudantil mescla-a a linguagem feminista. Ela, apesar de estudar em uma 

escola de elite para mo�as, n�o tem notas boas e age como uma feminista, n�o aceitando 

e afrontando as atitudes do tio dizendo que “O tio se encoleriza por qualquer coisinha. � 

inacredit�vel que consiga trabalhar como professor. [...] Pior ainda. Mach�o em casa, 

gelatina fora dela” (NATSUME, 2008, trad. Jefferson J. Teixeira, p.387); ou ainda 

quando aconselha a tia sobre como deve agir com Kushami: “Quando precisar que ele 

fa�a algo basta lhe dizer o contr�rio e as coisas saem como desejamos. Dia desses, 

quando pensei em lhe pedir para me comprar uma sombrinha, disse-lhe que n�o 

precisava que era desnecess�rio, e ele logo me comprou uma” (Idem, p.388). Na 

linguagem de Yukie, que somente aparece no d�cimo cap�tulo, al�m da linguagem 

estudantil, pouco percept�vel em portugu�s, podemos observar todo um vocabul�rio 

feminista que permeia o discurso, notadamente uma varia��o ling��stica do per�odo 
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Meiji, em que a mulher teve maior acesso � cultura e � ci�ncia. A mulher passa a 

conversar como igual com o homem e expor suas id�ias abertamente.

Tamb�m a linguagem estudantil revela um aspecto peculiar da sociedade em 

transforma��o, os estudantes, os jovens tamb�m se sentiam mais livres para expor seus 

pensamentos.

Existe ainda o “estilo paródico”, que ser� profundamente abordado no 

quarto cap�tulo deste trabalho. Os exemplos discursivos citados t�m a fun��o de 

destacar a despersonaliza��o que sofre o narrador, j� que em todos eles podemos

perceber a voz cr�tica do gato ao ser humano e suas atitudes. Esse narrador n�o se 

coloca na narrativa somente para citar o outro, mas ele pode ser tamb�m o outro.

Assim, de acordo com o que podemos observar, s�o essas m�ltiplas 

linguagens que favorecer�o a despersonaliza��o da voz narrativa, visto que geravam 

uma gama v�ria de possibilidades sociais, entretanto, a total despersonaliza��o da voz 

narrativa, no entanto, � mais percept�vel nos �ltimos cap�tulos do romance, pois apesar 

da presen�a do gato, que exp�e ao leitor o ambiente e as personagens, seu discurso 

cr�tico � reduzido e s� ouvimos a voz das outras personagens. Para Itahana Atsushi 

(1985), o gato ilumina as vozes das outras personagens, n�o � mais um ponto de vista, 

mas sim v�rios que “formando um amontoado de repetições se transforma em um 

mundo polifônico” (p.33). No trecho a seguir, por exemplo, os amigos de Kushami se 

re�nem em sua casa; Meitei e Dokusen jogam Go, Kangetsu e Kushami verificam os 

bonitos52 que Kangetsu trouxera de sua terra natal. Os di�logos sobre a vida em Meiji 

surgem e acabam por convergir em uma cr�tica �s mudan�as da sociedade, mudan�as no 

car�ter do homem nip�nico, na morte e na volatilidade das rela��es sociais (homem x 

mulher). Seus discursos parecem divergir entre si, contudo revelam uma preocupa��o 

comum com o futuro e o modo como o homem deveria agir frente �s mudan�as que 

estavam ocorrendo no meio em que viviam.

(Kushami): - De qualquer forma, não me agrada viver em 
uma civilização que avança desesperadamente, como a nossa
– asseverou meu amo.
(Metei): - Morra ent�o, n�o fa�a cerim�nias – retrucou Meitei.
(Kushami): - N�o desejo morrer – confessou meu amo com a 
fisionomia enigm�tica.

52 Peixes mais encontrados no interior do Jap�o.
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(Kangetsu): - Ninguém reflete muito para nascer, mas todos 
sofrem muito com a idéia da morte – disse com frieza 
Kangetsu.
(Metei): - � como quando tomamos dinheiro emprestado. 
Fazemos isso sem pensar duas vezes, s� nos preocupamos na 
hora de devolv�-lo – disse Meitei, que consegue nessas horas 
replicar de s�bito.
(Dokusen): - Feliz daquele que n�o pondera sobre a devolu��o 
de empr�stimo ou sobre o temor da morte – comentou Dokusen, 
como sempre desapegado das coisas mundanas.
(Meitei):- Significa que pessoas como voc� compreendem 
melhor a vida?
(Dokusen): - Claro. Como na m�xima zen que diz “Esp�rito t�o 
inabal�vel quanto um boi de ferro e sem apego �s coisas 
materiais”.
(Meitei): - E voc� seria um modelo dessa m�xima?
(Dokusen): - N�o necessariamente. Mas o temor da morte 
come�ou a partir da descoberta de uma doen�a conhecida como 
neurastenia.
[...]
(Kushami): O problema � como fazer para n�o ter de devolver o 
dinheiro emprestado.
(Kangetsu): - N�o � um problema. Devemos devolver aquilo 
que tomamos por empr�stimo.
(Kushami): - Bem como se trata de uma argumenta��o, ou�am-
me em sil�ncio. Assim como o problema de como fazer para 
n�o ter de devolver o dinheiro emprestado, da mesma forma o 
problema � como fazer para n�o morrer. Eis ai a quest�o. Isso � 
alquimia. E toda alquimia � um fracasso. Todos morremos, � 
insofism�vel.
(T�f�): E era insofism�vel antes mesmo da alquimia.
[...]
(Kushami): Morrer � doloroso, mais ainda mais doloroso � n�o 
poder morrer. Para um povo neurast�nico viver � uma 
experi�ncia ainda mais dura que morrer. Portanto, tornam a 
morte dolorosa, n�o porque ela lhes desagrade, mas por se 
preocuparem com a melhor forma de morrer. 53

No trecho acima o pessimismo em rela��o ao futuro fica bem evidente, pois 

revela que os anseios do homem moderno nunca s�o totalmente alcan�ados, sempre h� 

algo mais a desejar, a obter. O desapego material torna-se imposs�vel, ele � intr�nseco ao 

homem at� mesmo na morte. No entanto, na fala de cada personagem podemos notar 

uma id�ia, uma teoria a ser defendida. Kushami deseja a morte porque a v� como �nica 

53 NATSUME, S�seki, 2008, trad. Jefferson J. Teixeira, p.462 e 463.



92

solu��o para os problemas; Kangetsu compara � hora da morte a uma escolha de 

sofrimento, pensamento este um pouco idealizado, baseado nas concep��es ocidentais 

rom�nticas de que o sofrimento � bem visto; Meitei compara a morte a uma d�vida que 

precisa ser paga e Dokusen prop�e que se n�o formos apegados �s coisas materiais 

tamb�m n�o seremos � vida e tudo ser� mais f�cil. Em cada voz narrativa, um discurso 

social e pol�tico podem ser extra�dos, da mesma forma que homem moderno que, em 

sua eterna busca de se entender, possui dentro de si m�ltiplas concep��es da vida e da 

morte.

A despersonaliza��o da voz narrativa nada mais � que o entendimento da

multiplicidade humana, apesar de sua busca pelo individual e pelo �nico numa 

sociedade ainda baseada nas certezas coletivas. � a revela��o de um individuo �nico, 

privado e solit�rio que possui v�rias m�scaras e as usa de acordo com as situa��es. O 

gato-narrador � aquela voz sem nome e sem identidade que n�o quer se calar; o alter ego 

para uns ou a autoconsci�ncia para outros. As outras personagens, cada uma delas, 

representam as v�rias “faces” que o homem assume frente � sociedade e que vive em si 

mesmo, � o homem moderno com suas v�rias perspectivas. � atrav�s desses di�logos 

que tamb�m podemos depreender um alto teor de ironia, que cumpre um papel 

espec�fico na linguagem narrativa, algo analisado com mais proemin�ncia no quarto

cap�tulo deste trabalho.

No final, o alter ego ou a consci�ncia, acaba sendo corrompido pelos 

novos h�bitos e morre. O que resta � a cont�nua busca do homem de entender-se em si 

mesmo como indiv�duo.

Rendo-me. Que aconte�a o que tiver de acontecer. N�o vou 
tentar mais me agarrar a nada. Decido n�o resistir e abandono 
nas m�os da natureza minhas patas dianteiras e traseiras, minha 
cabe�a, meu rabo. [...] Estou morrendo. Morrendo obterei essa 
paz, s� atingida por aqueles que passam para o outro mundo... 54

A obra alcan�a, ent�o, seu objetivo maior, refletir sobre a sociedade e o 

indiv�duo em forma��o, n�o s� em Meiji, mas em qualquer sociedade moderna que 

transita entre o tradicional e o novo, atrav�s do foco narrativo que se despersonaliza nas 

v�rias “faces” do homem moderno. � atrav�s da colis�o de perspectivas diferentes e da 

54 NATSUME, S�seki, 2008, trad. Jefferson J. Teixeira, p.486.
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ausência de respostas às reflexões propostas que o homem se encontra; ele não é certo 

ou errado, mas transita entre múltiplas verdades e realidades.
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3.2 ALTERN�NCIA DA VOZ NARRATIVA

Assim como a ‘despersonaliza��o da voz narrativa’, a altern�ncia do 

narrador � uma das maneiras que o autor encontra para fazer de seu narrador mais �gil e 

din�mico. Como j� anteriormente notamos esse narrador pode estar em v�rios ambientes 

e de v�rias formas, no entanto, fixando-nos somente no gato-narrador observaremos que, 

na obra, ele possui algumas maneiras espec�ficas de movimentar-se. Deste modo, 

escolhemos uma defini��o que possa abranger, por vezes parcialmente, a voz narrativa 

do gato e possibilite verificarmos tanto sua m�ltipla forma como suas diferen�as frente 

� defini��o escolhida. 

Decidimos, atrav�s de compara��es e contrastes, a escolha do uso das 

“tipologias narrativas” de Norman Friedman (1967), que pressup�e um narrador n�o s� 

como aquele que liga a trama, mas tamb�m aquele que possui a melhor vis�o dos fatos, 

e a maneira como ele os descreve revelar� n�o s� sua t�cnica, mas tamb�m seus valores.

Baseando–nos nestas tipologias encontraremos um narrador multifacetado, cuja voz se 

alterna em primeira ou terceira pessoa, conforme deseja, a fim de dar ao leitor uma 

ampla vis�o dos fatos narrados, o que refor�a a intertextualidade na obra. No ensaio de 

Norman Friedman, O Ponto de Vista na Ficção, o autor prop�e oito poss�veis formas do 

narrador se posicionar frente � obra retratada. Todavia, escolhemos somente duas 

tipologias narrativas, dentre as oito propostas, pois s�o aquelas que mais se aproximam 

da forma como se constr�i o narrador de Eu sou um gato. Estas tipologias n�o abrangem 

no todo a cria��o de Natsume S�seki, contudo s�o as que mais se aproximam de nossa 

an�lise feita da obra.

A primeira tipologia narrativa observada � Autor onisciente intruso, cujo 

narrador age como um m�dium narrativo, que tem total flexibilidade, mas “est� longe 

da cena, pois � a voz do autor que domina o material, falando freq�entemente por meio 

de um “eu” ou “n�s”” (FRIEDMAN, 2002, p.173). Nessa posi��o ele � livre para 

informar n�o s� as id�ias de sua mente, mas das tamb�m das outras personagens. Ele 

oculta seus pensamentos e revela os das outras personagens se apoiando nos di�logos 

ouvidos � escondida, nos mexericos, na bisbilhotice e falas soltas. No entanto, essa 

liberdade total de pensamentos s� ocorre definitivamente no nono cap�tulo, quando 
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inesperadamente o gato narrador nos revela ter o dom telep�tico, conforme trecho a 

seguir:

Eu sou um gato. Algumas pessoas poder�o duvidar que um 
mero felino possa descrever com detalhes o que se passa no 
esp�rito de seu dono, mas isso � uma tarefa extremamente f�cil. 
Afinal, sou dotado da arte da telepatia. Nem se atrevam a me 
perguntar a partir de quando possuo este dom. De qualquer 
forma, eu possuo e isso basta. Quando subo no colo dos 
humanos para uma soneca, ro�o minha pelugem delicada por 
sua barriga, o que produz uma esp�cie de corrente el�trica que 
transmite tudo o que ocorre em seu �ntimo para minha mente, de 
tal modo concreto que quase posso segurar com minhas patas. 
Outro dia, quando meu amo acariciava com suavidade minha 
cabe�a, senti subitamente que lhe passava pela cabe�a o forte 
impulso despropositado de que, caso pudesse me tosquiar, 
obteria material para um colete bem aquecido. Essa id�ia me fez 
gelar at� a espinha. Foi pavoroso! 55

Mesmo o gato podendo ler a mente humana, ele tinha a consci�ncia de ser 

esse um fato anormal aos seres humanos e por isso descreve em detalhes como isso se 

d�, sem, no entanto, explicar a origem desse dom e n�o admitindo tamb�m a d�vida por 

parte dos leitores. Essa consci�ncia livre prop�e tamb�m um desejo do homem de 

conhecer os mist�rios da mente humana e entender o motivo das d�vidas e medos que 

nos assolam. Contudo, quando o gato l� a mente de seu amo n�o descobre nada 

profundo ou metaf�sico, mas apenas o desejo de seu amo de escalpel�-lo para fazer um 

colete, levando-o a concluir que na mente humana n�o passam assim t�o profundos 

pensamentos quanto se quer acreditar.

Nesta tipologia narrativa, a hist�ria pode ser vista “de um ou de todos os 

�ngulos, � vontade: de um vantajoso e como que divino ponto al�m do tempo e do 

espa�o, do centro, da periferia ou frontalmente” (FRIEDMAN, 2002, p.173). O gato faz 

uso sempre que necess�rio dessa total liberdade, principalmente para mostrar ao leitor 

os v�rios �ngulos poss�veis de um mesmo fato e os espa�os a que as outras personagens 

n�o t�m acesso: como a casa dos Kaneda, ou o banho p�blico, com a finalidade de que o 

leitor sinta-se observando a tudo como uma c�mara, conforme explica Theodor Adorno 

55 NATSUME, S�seki, 2008, trad. Jefferson J. Teixeira, p.370.
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(2003). No exemplo escolhido, o gato se orgulha de ser um animal pouco notado, pois 

assim tem acesso a espa�os aos quais nem sempre os humanos t�m.

Apesar de ser um gato, sou diferente dos gatos idiotas e 
est�pidos que existem em geral neste mundo. Sou um felino que 
reside com um acad�mico capaz de atirar sobre sua mesa de 
trabalho um livro de Epicteto ap�s l�-lo. O esp�rito 
cavalheiresco existente na ponta de meu rabo � mais que 
suficiente para embarcar nessa expedi��o. [...].
A fatalidade de ter nascido gato tirou-me a capacidade trocar 
id�ias eloq�entemente com os professores Kangetsu, Meitei e 
meu amo Kushami, mas poder me insinuar por toda parte sem 
ser notado � uma vantagem que possuo sobre eles. Ser capaz de 
realizar algo que outras pessoas n�o conseguem � por si s� uma
fonte de prazer. O prazer de saber que ningu�m mais conhece os 
segredos dos Kaneda, mesmo que eu seja o �nico a conhec�-los. 
56

Al�m da auto-afirma��o em sua posi��o privilegiada de gato, o narrador 

aproveita para comparar-se com seu amo, inferior a ele por conhecer seus h�bitos e 

defeitos, sendo inclusive incapaz de entender um cl�ssico. Ele reconhece que n�o pode 

tecer id�ias junto aos seres humanos, todavia, somente o gato pouco apreciado pelas 

pessoas, consegue enxergar os segredos dos seres humanos. Nesse aspecto, observamos 

a� que sua consci�ncia livre ou intrusa � uma das t�cnicas usadas pelo autor para 

proporcionar ao leitor uma nova forma de observa��o do homem e, quem sabe, de si 

mesmo. O gato v� mais que o homem.

A segunda tipologia narrativa encontrada na obra � a categoria Eu como 

Testemunha seria o narrador que renuncia “inteiramente � sua onisci�ncia em rela��o a 

todos os outros personagens envolvidos e escolhe [...] contar ao leitor somente aquilo 

que ele, como observador, poderia descobrir de maneira leg�tima” (FRIEDMAN, 2002, 

p.176). Essa forma de narrador abre m�o de sua onisci�ncia conscientemente, a fim de 

possibilitar uma maneira diferente de observar suas personagens. O gato escolhe ser 

testemunha principalmente em situa��es nas quais l� o di�rio e as cartas de seu amo ou 

quando inesperadamente encontra Kaneda conversando com Suzuki, na rua, sobre seu 

amo Kushami. 

56 NATSUME, S�seki, 2008, trad. Jefferson J. Teixeira, p. 125 e 126.
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Mesmo abrindo m�o de sua onisci�ncia ele faz infer�ncias a respeito daquilo 

que as personagens est�o pensando revelando o que l� no di�rio, cartas ou escritos de 

seu amo. Esta forma de narrar, utilizando-se de outros meios discursivos ou g�neros 

narrativos para nos fazer conhecer mais da psique humana, tamb�m revela a 

desconstru��o liter�ria proposta na obra, dessacralizando as formas, o romance mescla 

v�rios estilos discursivos – cartas, poemas, di�rios,pensamentos filos�ficos e tratados 

m�dicos.

Pela fresta entre as portas corredi�as, vi meu amo com um livro 
de um tal Epicteto aberto. Seria pelo menos interessante se ele 
pudesse compreender o que l�, mas isso nunca ocorre. Cinco ou 
seis minutos depois, mandou o livro �s favas, arremessando-o 
sobre sua escrivaninha. Eu j� suspeitava que algo assim 
aconteceria. Notei que ele apanhou seu di�rio e anotou o 
seguinte:

Passeio com Kangetsu por Nezu, Ueno, Ikenohata e 
Kanda. Em frente à casa de encontros, gueixas jogavam petecas 
vestidas com quimonos ornados com desenhos na parte inferior. 
Lindos trajes, mas que rostos medonhos. Assemelhavam-se em 
certa medida ao focinho de meu gato.

N�o vejo necessidade de me usar como exemplo de um rosto 
medonho. Se eu fosse ao barbeiro Kita para me barbear, em 
nada diferiria do rosto dos seres humanos. Essa emp�fia dos 
humanos � embara�osa. 57

A escolha em ser narrador-testemunha � proposital, pois seu objetivo � 

deixar o pr�prio leitor identificar os problemas de Kushami, embora ele n�o deixe de 

emitir sua opini�o ou cr�tica com rela��o aos escritos do amo. � medida que o gato nos 

permite ler o di�rio de Kushami, passamos a conhecer outras facetas do professor, visto 

ser o di�rio uma forma de expressar seus pensamentos mais �ntimos. Fica evidente a 

contrariedade do gato com rela��o � ofensa gratuita do professor que iguala a fei�ra das 

gueixas com o seu gato. O gato-narrador v� a presun��o humana como problem�tica, 

esquecendo-se de sua pr�pria presun��o ao afirmar que uma “ajeitada” no barbeiro e ele 

seriam quase id�nticos. Al�m disso, ao ressaltar as formas que os homens se utilizam 

57 NATSUME, S�seki, 2008, trad. Jefferson J. Teixeira, p.38.
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para expressar seus sentimentos, o narrador-testemunha nos permite observar a frágil e 

mesquinha figura humana, seus hábitos frívolos, etc.

Apesar de ocorrer com mais freqüência a categoria de Onisciência Intrusa, 

ao utilizar o Eu como Testemunha, o gato dá um outro enfoque ao próprio ser humano e, 

nessa categoria, ele enquadra-se mais como personagem do que propriamente narrador. 

No exemplo seguinte, observamos novamente a categoria Eu como Testemunha, quando 

o gato narra o encontro de Kaneda com Suzuki, agindo como uma testemunha ocular 

dos fatos, permitindo ao leitor fazer seu próprio julgamento em relação ao caráter das 

personagens.

Como havia muito tempo eu não via nem Kaneda nem Suzuki, 
resolvi me achegar para saber como estavam. Dirigi-me de 
mansinho até o local onde eles estavam de pé, e sua conversa 
entrou de forma natural pelos meus ouvidos. Se isso ocorreu a 
culpa não é minha, mas deles, por estarem conversando. Kaneda 
é o tipo de homem cuja consciência não pesaria se colocasse 
espiões para observar os movimentos de meu amo, por isso não 
se zangaria comigo por escutar casualmente sua conversa. Caso 
se enfurecesse, isso mostraria seu desconhecimento do 
significado da palavra justiça. De qualquer forma, ouvi a 
conversa dos dois. Não que eu quisesse ouvi-la, mas, por 
mais que não quisesse, a conversa saltou para dentro de 
meus ouvidos.58

Este encontro casual do neko com Kaneda e Suzuki será um meio pelo qual 

o leitor tomará conhecimento das intenções da dupla e vê-se reforçada a idéia de que 

ambos estão sempre tramando alguma coisa contra Kushami. Para o gato seria um ato 

de justiça ouvir a conversa alheia, já que Kaneda não teria quaisquer escrúpulos em 

prejudicar quem quer que fosse. O narrador-testemunha-gato não age aqui só como 

testemunha ocular, mas também como aquele que nos oferece meios para que possamos 

desvendar fatos ocultos. Lembrando ainda que esta forma narrativa produz o cronotopo 

da estrada, onde o espaço da rua ou dos passeios de Kushami pela cidade, personificam 

as mudanças sociais de Meiji.

Em suma, as duas categorias narrativas propostas por Friedman se adéquam 

ao narrador de Eu sou um gato por dois aspectos: primeiro porque nos permite

depreender um possível motivo da escolha do título da obra; pois, tratando-se de um 

58NATSUME, Sôseki, 2008, trad. Jefferson J. Teixeira, p.318.
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gato-narrador pode mover-se livremente entre os homens sem ser notado, assim como

seus pensamentos e cr�ticas aceitas de forma c�mico-ir�nica. N�o o vemos como uma 

figura humana, mesmo que possua discernimento mental como o de um homem. Outro 

aspecto refere-se � sua linguagem direta que aproxima o leitor do enredo e quebra

qualquer estranhamento, pois se pressup�e que somente o gato conhece e entende o 

fazer narrativo e s� ele possui a autoridade para contar o que viu e ouviu. Da� a 

afirma��o em tom imponente: “Eu sou um gato”, atribuindo-lhe o m�rito de narrar e de 

se fazer ouvir, diferente dos seres humanos que o rodeiam. E n�o possuindo nome, pode 

assumir v�rias identidades revelando as v�rias m�scaras, as v�rias vozes do homem 

moderno.

Como “onisci�ncia intrusa” penetra na psique humana, no ego�smo e nas 

palavras n�o ditas pelo homem e como “eu como testemunha” ele deixa seu estado de 

onisci�ncia e nos leva aos di�rios, �s cartas e aos encontros secretos, lugares onde s� um 

gato poderia entrar, permitindo-nos observar sob o nosso ponto de vista cada 

personagem. 

Podemos concluir ent�o que tanto a despersonaliza��o do narrador quanto a 

altern�ncia da voz narrativa, nada mais � que a voz da figura humana em busca de uma 

identidade. Ao mesmo tempo em que h� a busca pelo moderno, h� tamb�m a busca 

pelas ra�zes, pelas tradi��es que n�o devem ser esquecidas. Ele oculta seu pensamento 

para que os de outros possam ser ouvidos ou frente aos leitores critica a esp�cie humana. 

Ele n�o busca respostas, mas reflete sobre o que o cerca - teorias cientificas, a vida, a 

morte, as rela��es humanas, o conhecimento e o intelectualismo, nada escapa ao olhar 

do gato. Entretanto, s� conseguimos saber quem ele � se olharmos todas as suas 

reflex�es como uma busca da consci�ncia e da identidade do homem moderno, ou antes,

de sua identidade cultural, revelando ao leitor que n�o h� como separar o social do 

individual, pois ambos caminham juntos. 
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4. CRÍTICA: COMICIDADE, PARÓDIA, SÁTIRA E IRONIA.

A cr�tica social e de costumes, na literatura, � produzida muitas vezes 

pelo discurso direto das personagens. Em Eu sou um gato, no entanto, essa cr�tica por 

vezes � velada, ela � baseada principalmente na comicidade que, por produzir o riso, 

propicia a par�dia, a s�tira e a ironia usadas como “armas” de ataque ao sistema e ao 

pr�prio ser humano. Atrav�s dessas formas liter�rias o autor tenta captar a ess�ncia da 

multiplicidade humana: seus medos e desejos, entretanto, ele vai al�m ao colocar o 

pr�prio leitor frente aos seus sentimentos, mesmo sem perceber, por meio das reflex�es 

propostas utilizando as j� acima citadas t�cnicas: s�tira e a ironia.

O romance Eu sou um gato � marcado pela mescla de v�rios estilos 

liter�rios e ling��sticos opostos entre si, resultando num amplo uso de estrat�gias 

ret�ricas. O autor se utiliza dessas estrat�gias como express�o de seu tempo – per�odo 

de forma��o de uma nova identidade moderna – � o que se pode depreender da an�lise 

desenvolvida neste trabalho nos dois cap�tulos anteriores, que visam, inicialmente, 

apresentar a estrutura e fundamenta��o da obra, como ela se deu nas formas liter�rias; 

no segundo cap�tulo a an�lise se volta para a voz narrativa que � como veremos a seguir, 

uma grande s�tira da figura liter�ria do narrador. Entretanto, h� ainda nuances 

intr�nsecas � obra nas quais nos aprofundaremos a fim de ressaltarmos ainda mais a 

originalidade e modernidade da mesma. Uma delas � o uso da comicidade, j� percebida 

desde as primeiras afirma��es e discuss�es propostas pelo gato, rindo das atitudes 

humanas e nos levando ao riso, fazendo com que possamos nos reconhecer em muitas 

delas. A comicidade sat�rica-humor�stica tamb�m favorece a polifonia e o dialogismo no 

texto, ao inserir trechos e cita��es de outras obras, al�m de opor v�rias vozes numa 

mesma situa��o, gerada atrav�s da oposi��o entre o c�mico e o s�rio.

4.1 COMICIDADE

Para entendermos como se d� o processo de comicidade na obra em Eu sou 

um gato, faz-se necess�rio conhecermos suas fontes geradoras, e para isso buscaremos 

apoio nos estudos do cr�tico russo Mikhail Bakhtin que em sua obra A Cultura Popular 

na Idade Média e no Renascimento traz a discuss�o sobre o romance, que segundo ele 
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“n�o deriva da �pica mas da s�tira menip�ia” (MONEGAL, 1980, p.10), valorizando o 

di�logo par�dico e o Carnaval, revelando que aquilo antes considerado como marginal e 

at� estranho era convertido pelo cr�tico num paradigma de uma nova forma de romance: 

dialog�stico, polif�nico e plural. Seguindo essa concep��o de romance, conforme 

analisado no primeiro e segundo cap�tulos deste trabalho, a obra em quest�o � n�o s� 

dial�gica e polif�nica como tamb�m valoriza o carnaval, que segundo a concep��o 

bakhtiniana “� a segunda vida do povo, baseada no principio do riso” (BAKHTIN, 

1987, p.7), pois nesta festa os espectadores n�o a assistem, eles a vivem, “uma vez que 

o carnaval existe para todo o povo” (Idem, p.6), as etiquetas, titulos e linguagens 

pomposas eram esquecidas durante aquele momento e um mundo igualit�rio entre 

pobres e ricos era estabelecido, como se o mundo passasse a ser visto “ao avesso”, sem 

normas. Por isso o romance Eu sou um gato transforma a vis�o que temos da sociedade 

carnavalizando, n�o s� a estrutura, como tamb�m a figura do narrador e do autor, 

quebrando as normas liter�rias e de estilo ao reconstituir uma nova concep��o da 

sociedade e do homem.

Ao seguir a concep��o carnavalesca, o autor de Eu sou um gato, prop�e 

situa��es que levam ao riso, � liberdade dos sentidos e dos pensamentos, principalmente 

os do gato, que se torna onipresente e onisciente. O riso assim assume um valor de 

concep��o, tornando-se “uma das formas capitais pelas quais se exprime a verdade 

sobre o mundo na sua totalidade, sobre a hist�ria, sobre o homem; [...] somente o riso, 

com efeito, pode ter acesso a certos aspectos extremamentes importantes do mundo”

(Ibidem, p.57). Dessa forma atrav�s do riso tanto o narrador quanto as personagens nos 

permitem observar os rec�nditos da alma humana, da sociedade e da cultura de Meiji, e 

porque n�o do homem moderno tamb�m. 

O riso sendo a base da carnavaliza��o � tamb�m a fonte do c�mico em 

v�rias perspectivas, como a s�tira e a par�dia. No caso da obra de S�seki, o c�mico � 

decorrente do fato do gato conseguir ver al�m daquilo que o ser humano � capaz, 

enxergando o que est� por tr�s da apar�ncia. O narrador utiliza-se ainda dos di�logos, 

das situa��es e das caracteriza��es nas observa��es dos defeitos e pontos fracos do ser 

humano. Esse riso, ir�nico ou sat�rico, deve-se, muitas vezes, � utiliza��o da par�dia, da 

s�tira de costumes ou da ironia que amenizam a cr�tica feita � sociedade e ao ser 

humano pelo gato. O riso provocado pelas revela��es do car�ter humano – como o 
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ego�smo, o orgulho e a indiferen�a – gera o c�mico atrav�s das situa��es propostas pelo 

narrador nas quais o homem � punido e satirizado por meio de suas pr�prias falhas 

interiores, assim ele passa vergonha ou � humilhado. Dessa forma “na rela��o do que se 

v�, com quem o v�. A maneira como o individuo v� o mundo” (PROPP, trad. Aurora F. 

Bernardini e Homero F. de Andrade, 1992, p.174) – quando o gato-narrador prop�e 

revelar aquilo que n�o � visto – � revelada sem disfarces, rindo-se do ser humano e essa 

rela��o � o que produz a comicidade na obra. Esse indiv�duo que observa a inadequa��o 

do homem no meio em que vive, no caso o gato, exp�e a rigidez do homem nesse meio 

e as situa��es humilhantes nas quais ele se envolve, � devido a essa inadequa��o, dessa 

n�o flexibilidade do homem frente � sociedade que a ele se i p�e que a obra torna-se 

c�mica.

A primeira caracter�stica abordada por v�rios cr�ticos japoneses na obra 

de S�seki � a comicidade decorrente de descri��es das situa��es cotidianas, profiss�es e 

at� dos fatos hist�ricos num tom sat�rico, conforme observado no primeiro cap�tulo 

deste trabalho, como o epis�dio referente � tomada de Port Arthur. Outro aspecto que 

refor�a essa comicidade � a escolha dos nomes das personagens que, em muitos 

aspectos, refor�am seu car�ter e suas atitudes. Segundo Vladimir Propp (1992) os 

nomes das personagens podem ser c�micos se forem empregados de duas formas: 

primeiro, se um nome negativo for aplicado a uma personagem de car�ter duvidoso, 

ressaltar� a negatividade do car�ter; num segundo caso, se for utilizado um nome 

positivo para uma personagem de m� �ndole, provocando-nos o riso pelo contraste com 

o car�ter da personagem. O autor utiliza-se das duas formas; em alguns momentos os 

nomes s�o “estranhos”, no sentido de pouco utilizados, para assinalar uma nuance no 

car�ter da personagem, como sua frieza, fraqueza, ou orgulho, enquanto em outras 

personagens os nomes assinalam uma qualidade que contrasta com o car�ter da mesma. 

Kushami, por exemplo, � considerado por muitos cr�ticos como o maior 

s�mbolo da contra-modernidade, seu nome � formado pelo ideograma “ku”, significando 

sofrimento – no sentido espec�fico, o sofrimento budista – e “shami” � aquele que 

abandona a vida mundana, mas n�o � ainda um monge oficialmente, estudando os sutras 

sagrados, enclausurado. Contrapondo-se a esse significado religioso, Kushami significa 

tamb�m “espirro”, embora os ideogramas sejam outros, o autor “brinca” com os sons 

das palavras a fim de refor�ar as caracter�sticas da personagem. De personalidade 
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ostr�cea e irritadi�a, por vezes Kushami passa vergonha por causa de seu ego�smo e 

vaidade. Al�m disso, sofre de dispepsia, uma doen�a estomacal que afeta sua vitalidade 

causando-lhe sonol�ncia, des�nimo e dando-lhe um aspecto amarelado. Assim, o nome 

imp�e-lhe a condi��o de uma pessoa que n�o se define nem como laico, nem como 

religioso em meio ao sofrimento existencial, revelando um homem ego�sta, por vezes 

ing�nuo, e satirizado por seus amigos, ao manter pensamentos e atitudes de um homem 

inadequ�vel a seu meio.

Outro exemplo do c�mico atrav�s dos nomes � o do ass�duo visitante da 

casa de Kushami, o esteta Meitei, s�mbolo da figura dos literatos de Meiji. Seu nome � 

formado por dois ideogramas: o primeiro, “mei”, origina-se do verbo “mayou”, “ficar 

perdido”, e pode ser usado tamb�m com nuance ir�nico, como trocadilho do hom�fono 

“mei”, “grandioso, expert, cel�bre”; quanto ao segundo ideograma, dentre os v�rios 

significados, que possui, parece-nos mais adequado o uso de “tei” como um tipo de 

desin�ncia que acompanha o nome art�stico de literatos ou de comediantes de rakugo. 

Meitei seria, ent�o, uma esp�cie de literato comediante que tem como passatempo 

zombar das pessoas, deixando–as perdidas, sem se preocupar com o que os outros 

poderiam pensar. Cabe lembrar que escrito com ideogramas diversos, “Meitei” significa 

“exceder-se na bebida”. Para Itahana Atsushi, o car�ter do esteta � o que estimula o 

c�mico–humor�stico da obra, opondo-se �s id�ias de Kushami e das outras personagens, 

por ser um homem que vive despreocupado. De acordo com concep��o de seu nome o 

esteta seria de um car�ter contradit�rio e fr�volo, que n�o se preocupa com o que os 

outros pensam dele.

Assim como Meitei, Kangetsu Mizushima e T�f� Ochi, personagens 

s�mbolo dos estudantes de Meiji, t�m em seus nomes especificidades de suas 

personalidades. Em Kangetsu, temos a jun��o do ideograma “kan”, que significa “frio” 

e “frigidez”, junto ao ideograma “getsu”, que significa lua, resultando na express�o “lua 

fr�gida” ou a “lua de inverno” demarcando a personalidade fugidia e sem muita vida de 

Kangetsu, o estudante de Bacharelado em F�sica que passa os dias polindo bolas de 

vidro e acredita na figura de uma mulher perfeita. � um rom�ntico inveterado que 

imagina ouvir uma mo�a cham�-lo por seu nome na beira do rio, segue a voz, mas ao 

tentar pular no rio, pula na verdade no meio da ponte e fica desacordado.
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Da mesma forma que Kangetsu, o aspirante a poeta, T�f� Ochi tamb�m 

n�o parece fazer muito sucesso entre as mulheres que zombam de seus saraus onde ele 

representa figuras femininas e comp�e poemas de conte�do superficiais. Seu nome 

ressalta essa personalidade, j� que � uma jun��o do ideograma “tou”, que significa 

“leste”, “oriente”, e o ideograma “f�” que significa “vento”, “brisa”, ou seja, “vento do 

leste”. Seu nome associa-o a algu�m com uma personalidade passageira como um vento, 

assim como as suas atitudes que num primeiro momento s�o firmes, mas se deixam 

levar pelas id�ias dos outros, n�o mantendo o bom senso em algumas ocasi�es, como no 

caso do “Tochimenbo”, em que Meitei o engana e ele nem mesmo percebe, da vergonha 

que passa diante de turistas alem�es ao tentar manter um di�logo com o seu deficiente 

alem�o ou ao dedicar seus poemas vazios de conte�do a qualquer um.

Dentre os nomes que ressaltam a personalidade da personagem temos 

tamb�m Kaneda e Dokusen Yagi. No caso de Kaneda, a personagem s�mbolo do 

capitalismo, o seu nome ressalta seu maior bem, o dinheiro, visto que seu nome � 

formado pelos ideogramas “kane”,  “dinheiro”, e “da”, “planta��o de arroz”, s�mbolos 

da riqueza atual (dinheiro) e antiga (arroz). Pode-se interpretar tamb�m que o 

comerciante possu�a ent�o uma “planta��o de dinheiro”, enfatizando suas atitudes que 

se baseiam na for�a e autoridade monet�ria. Ao contr�rio de Kaneda, Dokusen � a 

personagem que simboliza o fil�sofo zen, seu nome � formado pelos ideogramas “doku”, 

“sozinho”, “solit�rio”, e o ideograma “sen”, “eremita”; assim temos um “eremita 

solit�rio”. Na verdade ele � solit�rio porque vive como um monge retirado, meditando e 

alheio � realidade, tendo, inclusive, atrav�s de seus preceitos, levado dois de seus 

disc�pulos � loucura: um comete suic�dio e o outro acaba sendo internado em um 

manic�mio. De seu nome podemos interpretar que um eremita, um pensador, vive 

sozinho, por causa de suas teorias sem fundamenta��o clara.

H� ainda nomes que ressaltam n�o s� aspectos do car�ter como tamb�m 

do f�sico de seus portadores, revelando tamb�m aspectos espirituais ocultos da 

personagem. � o caso de Hanako ou Dna. Nariz, chamada assim pelo pr�prio gato do 

professor. Ela � a esposa do comerciante Kaneda e vai � casa de Kushami com o intuito 

de obter informa��es sobre Kangetsu, pois deseja cas�-lo com sua filha. Sua postura � 

superficial e falsa, tentando de v�rias formas convencer o pobre professor a ajud�-la em 

nome do poder econ�mico de seu marido. Seu nariz protuberante parece carregar toda a 
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soberba de ser a “Sra. Kaneda”, esposa de um bem sucedido empres�rio, e, portanto

capaz de comprar tudo com o dinheiro. Tenta comprar a amizade do professor enviando 

cerveja � sua casa e sente-se ofendida quando ele se recusa a receber o oferecimento. A 

recusa resulta em vingan�a quando Kaneda paga estudantes para irem � casa do 

professor para irrit�-lo. Mais do que o seu enorme nariz, a soberba da “Sra. Nariz” 

impede-a de enxergar al�m de sua pr�pria realidade, n�o se dando conta de que muitas 

vezes � feita de boba, como quando Meitei a engana dizendo-se sobrinho de um bar�o. 

A deforma��o f�sica torna-se assim o reflexo de sua deforma��o de car�ter que gera a 

comicidade.

Encontramos tamb�m nomes que sugerem o reflexo desse per�odo 

h�brido, como Pinsuke Tsuki e Kishago Fukuchi que coincidentemente s�o nomes dos 

garotos pagos por Kaneda para irritar Kushami. Seus nomes s�o formados pela mescla 

de ideogramas e fonogramas em katakana, este utilizado usualmente para palavras ou 

nome de origem estrangeira. Os sobrenomes s�o grafados em ideogramas, Tsuki, 

literalmente “�rvore do porto” e Fukuchi, “terra pr�spera”, uso comum no Jap�o. J� seus 

nomes Pinsuke e Kishago, grafados em katakana, seriam provavelmente apelidos. O 

nome da sobrinha de Kushami, Yukie, significa “ba�a de neve”. Ela � uma mo�a doce e 

ing�nua, chora pelo fato do tio pedir de volta um guarda-chuva que lhe dera de presente 

e ri das atitudes exc�ntricas do tio. A neve faz provavelmente alus�o � alvura de sua 

pele. Na verdade, a posi��o do narrador frente � natureza feminina � que as mulheres 

s�o cru�is porque gostam de rir atr�s da porta da desgra�a alheia:

Direcionando nosso foco de aten��o para as mulheres no sal�o 
de ch�. Elas avançaram um passo além da indiferença do 
professor Kushami adentrando no território da comicidade, 
no qual se divertem. Essas mulheres consideram o caso da 
carta de amor, que para o jovem Buemon era uma dor de cabe�a, 
uma d�diva preciosa � semelhan�a de um evangelho de Buda.59

(grifo nosso). 

A mulher n�o � descrita como fr�gil, mas como sendo capaz de adentrar em 

outros territ�rios, n�o alcan�ados pelos homens, e conseguindo ver al�m do que ele 

consegue enxergar. Devido a essa liberdade, seu riso � mais freq�ente, o que para 

Kushami constiu�a uma caracter�stica pr�pria de pessoas cru�is.

59 NATSUME, 2008, trad. Jefferson J. Teixeira, p.411.
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Segundo as palavras de Vladimir Propp (1992), o c�mico tamb�m pode 

ser alcan�ado pela utiliza��o de nomes engra�ados como “um procedimento estil�stico 

auxiliar que se aplica para refor�ar o efeito c�mico da situa��o, car�ter ou trama” 

(p.131). Na obra de S�seki n�o � diferente, alguns aspectos das personagens 

evidenciam-se quando associados aos significados dos nomes, refor�ando tamb�m o 

efeito c�mico em determinadas situa��es. Visto que h�, no entanto, personagens que 

nem mesmo nome possui como � o caso do gato, os nomes s�o como um elemento 

auxiliar da obra para, muitas vezes, produzir a comicidade. 

Outra forma de se obter comicidade e produzir o riso � a linguagem 

utilizada pelas personagens, o que, como vimos no cap�tulo anterior, enfatiza sua classe 

social; al�m da conviv�ncia das m�ltiplas varia��es ling��sticas ocorridas no per�odo 

Meiji, como a mescla do vocabul�rio ocidental ao oriental. Acima dessa t�cnica, outra 

forma encontrada pelo autor para gerar o riso adv�m do estilo naturalista de descri��o 

das personagens, com o objetivo de ressaltar seu car�ter, suas roupas e seus modos. Isto 

porque a descri��o do cotidiano na obra reflete situa��es nas quais o leitor se reconhece, 

ou a algu�m pr�ximo: como no caso de Kangetsu, que quebra o dente da frente ao 

comer um cogumelo, ou Meitei, que encomenda um macarr�o para comer na casa de 

Kushami, sempre agindo conforme sua conveni�ncia e os ensina como se deve comer 

soba; a hist�ria do mal-s�bito de Kushami, que s� de ouvir falar em teatro passa mal, e a 

calv�cie adquirida de sua esposa por causa de anos usando o mesmo penteado. Essas 

descri��es cotidianas, em que n�o ocorrem a��es, s�o aquelas nas quais o leitor se v�, se 

aproxima e ri; o c�mico � gerado ao observar o mundo a nossa volta e, ao observ�-lo, 

notamos “alguns defeitos no mundo em que o homem vive e atua” (PROPP, 1992, trad. 

Aurora F. e Homero Andrade, p.174). S�o cenas que por nossos olhos podem passar 

despercebidas, mas que ao serem notadas nos trazem algo familiar e porque n�o 

poss�vel de ser vivido.

Segundo Hatori Tetsuya (1989) h� dois tipos de riso para expressar a 

comicidade: o “riso passivo” e o “riso ativo”. O primeiro ocorre quando o narrador 

exp�e os fiascos das outras personagens, ou atrav�s da linguagem esnobe do gato, e o “o 

c�mico revela de forma casual as personagens protagonistas” (p.311), tamb�m pode ser 

definido como o “riso de zombaria”, que segundo a defini��o de Vladimir Propp, � 

aquele riso que mais se encontra na vida, em que se tornam “c�micos os racioc�nios em 
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que a pessoa aparenta pouco senso comum; (...) Pode ser rid�culo o que o homem diz, 

como manifesta��es daquelas caracter�sticas que n�o eram notadas enquanto ele 

permanecia calado”. (PROPP, 1992, p.29). No caso em que a pr�pria personagem narra 

seu fracasso ou como no caso de Meitei – a fazer as outras personagens de bobo, 

tornando-as engra�adas, por terem a��es exc�ntricas e fora do senso comum – ocorre o 

riso ativo, onde as personagens riem de si mesmas.

O riso passivo, ainda segundo Tetsuya, � provocado principalmente por meio do 

gato-narrador que com sua linguagem marcada pela s�tira, ironia e esnobismo torna o 

cotidiano e a sociedade engra�ada, assim como os seres humanos observados, ao revelar 

um a um os seus pontos fracos. A observa��o inicia-se por ele mesmo, que narra seus 

pontos fracos: o medo que tem de Kuro, o gato do puxador de riquix�, por este possuir

mais for�a e coragem do que ele; sua inabilidade e seu fracasso ao tentar comer zoni, 

que se prende em seus dentes, e na �nsia de tir�-lo que o faz andar sobre duas patas 

como se estivesse dan�ando. A figura de um gato andando sobre duas patas leva a 

fam�lia a rir da cena: “todos se puseram a gargalhar em conjunto. Fiquei ensandecido, 

sofri, mas n�o consegui interromper a dan�a, enfraqueci” (NATSUME, 2008, trad. 

Jefferson J. Teixeira, p.45). Al�m disso, n�o consegue agir como um gato. Por exemplo, 

apesar da fome, n�o consegue ca�ar ratos e, em uma de suas tentativas, no quinto 

cap�tulo, ele dorme no meio da vigil�ncia e acaba sendo mordido por seus advers�rios; 

no s�timo cap�tulo, ao se exercitar na cerca, acaba caindo, por causa de tr�s corvos 

empoleirados a sua frente.

Quando cheguei finalmente a uma dist�ncia de dez ou quinze 
cent�metros do primeiro corvo, faltando pouco para alcan��-lo, 
os tr�s de repente, como se estivessem de comum acordo, 
bateram asas e se ergueram a meio metro no ar. Tomado de 
surpresa pelo vento soprando diretamente em meu rosto, perdi o 
equil�brio e ca� da cerca. Derrotado, olhei para o alto. As três 
aves continuavam empoleiradas na posição inicial e, de 
cima da cerca, me espiavam com seus bicos alinhados. Que 
desfa�atez! Tentei encar�-las sem nenhum efeito. Curvei-me 
um pouco, grunhi, mas foi tudo em v�o 60. (grifo nosso)

O gato, na verdade, n�o possui habilidades que o tornem reconhecido por 

sua for�a ou coragem, e, da mesma forma que seu amo, ele n�o intimida ningu�m, acaba 

60 NATSUME, S�seki, 2008, trad. Jefferson J. Teixeira, p.263.
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dormindo em momentos cruciais, como na luta que trava com os ratos e acaba sendo 

ca�ado. Nessas ocasi�es de fracasso, seu car�ter passa a se parecer com o de seu dono. 

Neste caso, o gato, ao descrever seus fracassos, ri de si mesmo, como um humano ao 

tomar consci�ncia de suas inabilidades. Expondo os seus pontos fracos, revela sua 

individualidade e coragem ao mostrar quem realmente ele � sem temer o que possam 

pensar dele.

Outro exemplo do riso passivo em que o leitor observa o malogro da 

personagem � o caso de Kuro, que apesar de sua for�a, � simpl�rio e f�cil de bajular, 

al�m de temer doninhas mais do que qualquer coisa: “doninhas s�o demais para mim. J� 

tive uma terr�vel experi�ncia com uma delas” (Idem, p.21). Mesmo o gato do puxador 

de riquix�, apelidado de Rei, possui um ponto fraco. Em Kuro, o rir de si mesmo � mais 

velado, na verdade � o leitor que ri do medo do gato pelas doninhas; ao mesmo tempo 

em que o gato preto relata sua hist�ria, revela a si mesmo com humor, permitindo-nos 

rir com ele de seu ponto fraco. � esse um dos objetivos do riso ativo mesclado ao riso 

passivo, rir de si mesmo e levar os outros a rirem de suas situa��es cotidianas.

Em Kangetsu, temos a figura do pesquisador cient�fico que, ao tentar 

arrancar o chap�u do cogumelo shiitake, perde o dente da frente; ou ainda, ao planejar 

se jogar no rio acaba saltando no meio da ponte, al�m de realizar pesquisas relativas � 

“Din�mica do Enforcamento” e “Estabilidade das glandes de carvalho em rela��o ao 

movimento dos corpos celestes” ou a sua pesquisa de Doutorado sobre o dilatamento 

das pupilas das r�s que visa polir bolas de vidro diariamente. S�o pesquisas que, apesar 

de originais, destacam-se por sua quase total inutilidade. O autor prop�e rirmos at� dos 

mais altos conceitos e estudos cient�ficos, revelando, com isso, que mesmo em meio ao 

que h� de mais s�rio ou pomposo, ocorre tamb�m o c�mico, o rid�culo.

Se analisarmos as personagens uma a uma, perceberemos em cada uma 

delas uma incongru�ncia em seu car�ter ou uma situa��o que as torna engra�adas aos 

nossos olhos: T�f� Ochi fica com cara de bobo frente aos turistas alem�es por 

superestimar seu conhecimento de alem�o; Dokusen Yagi, apesar de sua aura de monge 

zen, entra em desespero nos momentos de medo, al�m de pregar ensinamentos que 

acabam levando as pessoas � loucura, entre outros.

Somente em Meitei encontramos incongru�ncias que n�o abalam ou n�o 

nos levam ao riso, ao contr�rio, apesar de c�micas n�o modificam o car�ter do esteta. 
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No sexto cap�tulo, por exemplo, ele faz um discurso sobre a melhor maneira de se 

comer soba, que deve ser comido com bastante wasabi 61 , para que o sabor se 

intensifique, e sem mastig�-lo, sorvendo-os garganta abaixo. J� no nono cap�tulo, guia 

pela cidade seu tio de Shizuoka, o Bar�o Makiyama, que apesar de n�o ser bar�o age 

como tal, tanto por sua linguagem quanto por suas vestimentas: “De fato o anci�o vestia 

um, sobretudo que n�o lhe ca�a nem um pouco bem. As mangas eram compridas demais, 

a lapela estava muito escarranchada, havia um rebaixo nas costas semelhante a um lago, 

e o pano sob as axilas estava repuxado. [...] Se fosse apenas o sobretudo, ainda seria 

suport�vel, mas o topete de cabelos brancos ao estilo samurai era um espet�culo �nico.” 

(NATSUME, 2008, trad. Jefferson J. Teixeira, p.351). Apesar de o estilo do tio de 

Meitei manter uma rela��o com o passado e as antigas tradi��es, em nenhum momento 

o esteta critica os modos do tio, age at� com certa pena, visto que seu tio de Shizuoka � 

ing�nuo frente � nova realidade imposta a ele. Entretanto, o esteta n�o perde seu senso 

de humor e prop�e uma situa��o c�mica ao colocar frente a seu tio algu�m mais 

ing�nuo ainda, Kushami, que n�o sabe como agir e fica novamente com cara de bobo, 

nessa situa��o, no entanto, quem se coloca como sat�rico � o gato e n�o Meitei.

O riso passivo passa principalmente pelas falas do narrador sobre as 

personagens, n�s as observamos e rimos de suas atitudes. No riso ativo, elas pr�prias 

narram seus fracassos, ou frequentemente s�o v�timas das brincadeiras de Meitei, que as 

levam a rir de si mesmas. Meitei � o centro gerador desse riso, utilizando-se de mentiras 

ou inven��es que nunca s�o punidas. Sobre essa figura que faz as pessoas de bobas, 

Vladimir Propp (1992) ressalta que normalmente na literatura folcl�rica essa fun��o era 

desempenhada n�o s� pela raposa, mas tamb�m pelo gato. Nesse sentido, podemos 

identificar uma semelhan�a entre Meitei e o gato em situa��es de cr�tica e riso do 

malogro alheio. E quanto aos que s�o feitos de bobos, o cr�tico russo destaca que “a 

v�tima de ser feito de bobo, pode tornar-se tal por sua pr�pria culpa. O antagonista vale-

se de algum defeito ou descuido da personagem para desmascar�-la para o esc�rnio 

geral” (p.102). Meitei usa tamb�m dessa artimanha para desnudar o car�ter das outras 

personagens.

No primeiro cap�tulo, por exemplo, � Kushami que se deixa enganar por 

uma de suas hist�rias, quando Meitei inventa uma frase dita pelo pintor italiano Andr�a 

61 Wasabi ou raiz forte � um tempero t�pico da culin�ria japonesa, utilizado como a pimenta em nossa 
cultura devido o seu sabor extremamente picante.
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del Sarto: “No passado, o grande mestre italiano Andr�a del Sarto afirmou que toda 

pintura deve ser uma express�o fiel da natureza. No c�u, h� corpos celestes. Na terra, 

brilha o orvalho. P�ssaros voam. Animais correm. No lago, h� carpas. No inverno, 

corvos pousam sobre �rvores decr�pitas. A natureza � em si uma imensa pintura 

viva”(NATSUME, 2008, trad. Jefferson J. Teixeira, p.17). Kushami acredita na 

inven��o do esteta e, admirado, v� a afirmativa de Andr�a del Sarto como uma verdade 

�nica. O esteta, ao ver a admira��o do professor, conta-lhe a verdade e ri da situa��o:

“O que lhe falei sobre ele foi criado por minha fecunda imagina��o. N�o achei que voc� 

levaria t�o a s�rio. Ha, ha, ha...”. (Idem, p.24). A falsa teoria de Meitei revela o falso 

conhecimento de Kushami sobre as Artes Pl�sticas.

Em v�rios momentos, Meitei se utiliza seu “dom c�mico–divino”, para 

enganar os que lhe cercam. Convida T�f� Ochi para comer tochimenbo, um prato 

inexistente, e leva o aspirante � poeta a fazer coro no restaurante, insistindo em comer 

tal prato tamb�m, sem saber que est� sendo feito de bobo. Em outra situa��o, Meitei 

escreve uma longa e polida carta a Kushami, que n�o entende bem o objetivo da mesma, 

visto que Meitei escreve sobre v�rios assuntos, mas detendo-se principalmente em 

pratos ex�ticos como assado de l�ngua de pav�o, uma forma de curar o professor da 

dispepsia. S� mais tarde Kushami percebe que outra vez fora escolhido para ser alvo das 

brincadeiras de Meitei.

O esteta age conforme sua conveni�ncia, n�o agindo de acordo com o 

senso comum, e fala o que bem entende. Aparece na casa de Kushami quando quer, sem 

ser convidado, conversa longamente com a esposa do professor, sem ele estar presente, 

atitude pouco aceit�vel na �poca. Al�m de convidar Kangetsu a visitar a casa de 

Kushami quando bem lhe parece, ele age muitas vezes como o pr�prio gato, n�o se 

importando com o que os outros v�o pensar, tornando ele e o gato os pontos de riso 

ativo, que conseq�entemente levam os personagens ao rirem de si mesmos, o chamado 

auto-esc�rnio.

O n�cleo principal do riso ativo ocorre nos di�logos dos amigos de 

Kushami que se re�nem em sua casa e conversam sobre suas experi�ncias vividas, 

deixam de lado o dono da casa, achando mais interessante falarem sobre si mesmos. 

Surge ai uma “interposi��o de vozes, produzindo um ambiente que nasce o riso” 

(HATORI, 1989, p.313), pois ao falarem de si mesmos, satirizam em seus discursos, o 
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fazer poético, as ciências, a moda da época, economia entre outros assuntos. Ainda 

segundo Hatori, o riso passivo é ligado intrinsecamente ao riso ativo, pois no caso do 

neko, por exemplo, ao narrar seus próprios fracassos, ele se autocritica ri de si mesmo. 

Assim, ao mesmo tempo em que temos sátira, temos crítica e humor. 

O rir de si mesmo, no entanto, com o passar da trama, irá se transformar 

em um riso melancólico sob um discurso pessimista quanto ao futuro, nascendo ai um 

possível princípio da angústia moderna, em que o homem se vê livre do servilismo e das 

convenções sociais, mas sem saber para onde ir ou no que acreditar. Essa perspectiva é 

observada principalmente no décimo capítulo e no décimo primeiro, nos quais eles 

discutem sobre o futuro de sua sociedade debaixo das múltiplas perspectivas.

A autoconscientização das pessoas de agora é fruto do 
excessivo conhecimento da existência de um nítido fosso 
entre os interesses próprios e alheios. À medida que a 
civilização avança, essa autoconsciência se aguça mais a cada 
dia. No final, tornamo-nos incapazes de executar naturalmente 
mesmo um esforço débil. [...] Só pensamos em nós mesmos, 
ao irmos dormir, ao nos levantarmos, em todas as ocasiões 
reverenciamos nosso eu. Por isso, as palavras dos homens se 
tornaram artificiais, impacientes, asfixiantes62.

No discurso de Kushami, que se alonga por mais um tempo, notamos 

esse riso de si mesmo, mas com profunda melancolia, nele não se vê um futuro

esperançoso, as pessoas só pensam em si mesmas, tudo é predeterminado e artificial.

Esse discurso na realidade revela a difuculdade com que o homem lidava com o 

modernismo alienígena ocidental que se instalva em sua sociedade, apesar de tudo 

parecer perfeito: industrialização, crescimento econômico e mesmo mudança nas classes 

sociais (o cidadão mais pobre passava a ter oportunidades de crescer e tornar-se rico), a 

cultura tradicional constituida há muitos anos, passara a ser questionada, e esse discurso 

propõe a reflexão que se toda a mudança realmente estava trazendo algo bom, ou se o 

homem estava se tornando pior. Até que ponto os hábitos ocidentais melhoraram a vida 

dos japoneses? A resposta do professor talvez reflita o pensamento de muitos: 

pessimismo em relação ao futuro. 

62 NATSUME, Sôseki, 2008, trad. Jefferson J. Teixeira, p.459.
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Apesar de o professor ser constantemente alvo de chacotas, seu discurso 

lembra o do gato, livre das convenções, sem se preocupar com o que os outros irão 

pensar. Sem razão, Meitei parece continuar o que Kushami defende e continua a critica 

à civilização moderna.

-Entendo perfeitamente sua explicação, Kushami. No passado, 
as pessoas eram ensinadas a esquecer seu eu, bem diferente de 
agora, quando se lhes ensina a não esquecê-lo. As pessoas 
passam as vinte e quatro horas do dia à procura de si 
mesmas. Por isso, não têm um minuto sequer repouso. É um 
inferno permanente. Não há melhor remédio no mundo do que 
esquecer de si 63.

Em ambos os discursos, além da despersonalização da voz narrativa, 

visto que o gato não interfere diretamente nos diálogos, há também uma angústia, uma 

tristeza em relação à civilização moderna, não há mais o riso, mesmo no discurso de 

Meitei, só há melancolia. O homem passa a descobrir seus sentimentos e a lidar com 

eles, mas isso não o torna melhor, ao invés disso, ele só cria para si mais problemas e 

tristeza, não há bem-estar ou felicidade, o indivíduo focado em si é mais infeliz.

O cômico na obra não funciona como mero instrumento de riso, mas 

principalmente como maneira de chamar atenção aos problemas sociais e do caráter 

humano. O riso na obra de Sôseki nos possibilita ver as imperfeições do homem numa 

ótica mais real e menos científicas, de forma mais leve, não só de forma ativa - ao 

rirmos dos defeitos daqueles que nos cercam, mas também através de um riso passivo: 

rirmos de nós mesmos, de nossas falhas percebidas em algumas personagens ou em 

algumas situações do livro gerando uma reflexão sobre os vícios humanos. Entretanto, 

esse questionamento ocorre não só através do humor, mas também por meio do uso da 

paródia, sátira e ironia como veremos a seguir.

63 Idem, p.460.
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4.2 PAR�DIA

Conforme dito anteriormente o c�mico � reconhecido em muitas situa��es 

na obra Eu sou um gato, gerado atrav�s de v�rias t�cnicas liter�rias, uma delas, a 

par�dia, n�o no sentido de imita��o burlesca e mera c�pia de obras ocidentais, mas 

como t�cnica discursiva tomada em sua significa��o etimol�gica – “canto paralelo”, em 

que uma obra inserida em outra se completa e se revela. Nas palavras do cr�tico liter�rio 

Fl�vio R. Kothe (1980), em seu ensaio “Par�dia & cia”, define par�dia como “um texto 

que cont�m outro texto em si, do qual ela � uma nega��o, uma rejei��o e uma 

alternativa. Ela geralmente diz o que o outro texto deixou de dizer e ela insiste no fato 

de n�o ter sido dito”(p.98). Em raz�o da utiliza��o sutil da par�dia, segundo Linda 

Hutcheon (1985), o romance se torna mais aberto e funcionalmente polif�nico, isso 

porque subverte o texto autorizado pelas normas sociais e liter�rias.

A par�dia surge assim n�o s� como cr�tica aos valores sociais, mas tamb�m 

como subvers�o dos valores liter�rios, invertendo a imita��o ironicamente, n�o a fim de 

ridicularizar sua fonte, por�m como forma de recria��o ou recontextualiza��o das 

conven��es liter�rias, ou segundo Maria Lucia P. de Arag�o (1980) “o parodista vai 

desmitificando todo o sistema sobre o qual os mitos se apoiavam” (p.19), levando o 

leitor a uma reflex�o de questionamento da ideologia, n�o necessariamente com 

respostas, porque seu objetivo n�o � responder, mas questionar. E ao questionar e recriar, 

criando um novo c�digo, uma nova mensagem por tr�s da nova estrutura criada, e o 

leitor funciona como decodificador dessa inten��o codificada. Em Eu sou um gato h� 

v�rias inten��es recriadas pelo autor por tr�s das par�dias dos cl�ssicos chineses, 

ocidentais e tamb�m japoneses, revelando possibilidades diferentes de concep��o sobre 

literatura e arte, coexistindo em uma mesma obra sem confrontarem-se, mas 

completando–se mutuamente. Ou seja, quanto se d� o discurso par�dico inerente a ele

ocorre o dialogismo, v�rios textos entrecruzam-se na obra, assim por mais que tenham 

formas e objetivos diferentes estes textos e discursos ao serem reconstru�dos pelo autor 

assumem uma nova signific�ncia.

Podemos considerar a par�dia como um texto duplo, na medida em que se 

constitui na nega��o do texto parodiado, ou recria��o do mesmo. Desta forma, a obra 

par�dica, “questiona o modelo liter�rio sobre o qual se estabelece da mesma maneira 
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como este quetiona o discurso ideol�gico epocal, numa din�mica dial�tica, em que se 

aceitam e se afastam, ao mesmo tempo, as verdades de um mundo em constante 

transforma��o” (ARAG�O, 1980, P.19). Tomando essa concep��o, Eu sou um gato

ser� observado, portanto, n�o somente como mera parodiza��o de outras obras, ou 

estilos, mas como obra questionadora de estilos liter�rios e porque n�o de sua pr�pria 

�poca. Demonstrando que todas as formas estruturais da �poca estavam esgotadas, j� 

n�o dando conta de representar a realidade, somente a satiriza��o consegue abarcar essa 

vis�o, e isso se d� atrav�s da par�dia dos conceitos, teorias e obras da �poca.

Citado por v�rios cr�ticos, o primeiro modelo, parodiado em Eu sou um gato, 

� a figura do narrador personificado em um gato possuidor de uma linguagem 

extremamente refinada, e que narra o seu cotidiano. Essa figura narrativa � uma par�dia 

da obra alem� Opiniões do Gato Murr sobre a vida: com uma fragmentária biografia 

do Diretor de Orquestra Joanes Kreisler tirada de umas velhas folhas extraviadas

(Lebensansichten des Katers Murr nebst fragmentarischer Biographie des 

Kapellmeister Johannnes Kreisler in zufälligen Makulaturbläter) de 1820, do escritor 

alem�o E.T.A Hoffman, romance lido por S�seki durante sua estada na Inglaterra. Na 

obra de Hoffman, um gato chamado Murr, criado na casa de um m�sico em decad�ncia 

– Joanes Kreisler - escreve suas experi�ncias cotidianas vividas na cidade no verso da 

biografia de seu dono. Assim quando a biografia de Kreisler � impressa, surgem se��es 

escritas pelo gato, mescladas aos do dono, resultando em um texto onde se nota dois 

mundos: um mundo urbano e real em Murr e um mundo de magia e fantasia nas se��es 

de Kreisler. Para alguns cr�ticos, essa mescla de dois discursos dif�ceis de dissociar 

revela uma par�dia do discurso rom�ntico (Kreisler) frente a um discurso iluminista 

(Murr). Outro fator a ser destacado � que o gato aprende a ler e a escrever com um 

professor humano – Mestre Abraham, uma esp�cie de alquimista/ mago e que � tamb�m 

tutor de Kreisler. Na realidade, o romance de Hoffman � apontado como uma par�dia 

das hist�rias “educacionais” iluministas, as quais tinham como base de que um ser 

inocente recebe sua educa��o das m�os do mundo e de um mentor, discutindo a 

preocupa��o central iluminista: a rela��o entre o animal e o natural, o adquirido e o 

civilizado dentro do ser humano. O romance � tamb�m marcado por discuss�es 

liter�rias (Murr desafia outro gato a um desafio ret�rico) e sobre o eu – o conhecimento 
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de si mesmo. A obra termina abruptamente com a morte de Murr, como um final 

inacabado.

Em Eu sou um gato temos um gato-narrador, n�o um gato-escritor. 

Diferentemente de Murr que escreve principalmente sobre sua vida, o gato-narrador 

conta �s viv�ncias do cotidiano de seu amo – Kushami, como se contasse a um amigo –

ao leitor, discutindo com ele suas impress�es da vida e da psique humana. A obra 

tamb�m n�o � uma mescla de fragmentos de dois personagens, por�m notam-se duas 

biografias – a do gato sem nome e de Kushami, mas ambas contadas pelo gato que se 

auto–afirma como superior – “Wagahai”, isso n�o s� por possuir uma vis�o privilegiada, 

ao locomover-se em todos os ambientes, mas tamb�m por seu vasto conhecimento 

liter�rio e cient�fico, que � a base para a sua observa��o humana. Da mesma forma, que 

o gato de Hoffman, o gato de S�seki, tamb�m possui uma linguagem cheia de aforismos, 

intelectualismo e cientificismo, entretanto, ele n�o recebeu uma educa��o das m�os de 

um tutor, ele � um auto–didata, seu conhecimento � resultado da observa��o que faz dos 

seres humanos e de sua pr�pria viv�ncia. Outra diferen�a a ser destacada � o fato de o 

gato de S�seki n�o ter uma conviv�ncia mais pr�xima com os de sua ra�a, pelas ruas e 

pela cidade ou at� mesmo a rela��o com uma f�mea, ao contr�rio de Murr, que por 

causa da gata Mismis pela qual se apaixonara, trava in�meras brigas com os gatos da 

vizinhan�a, e ao descobrir a vida mundana com os gatos de rua, passa a ter uma vis�o 

diferente do mundo. Apesar de o gato sem nome insinuar uma suposta paix�o por Shiro, 

ap�s a morte da gata da professora de koto, ele se afasta da narra��o dos de sua ra�a, e 

passa a fixar sua vis�o principalmente aos ambientes fechados – a casa de Kushami, a 

mans�o dos Kaneda ou o banho p�blico.

Como fator de semelhan�a encontramos principalmente as muitas 

discuss�es e elucubra��es sobre a sociedade e o entendimento do eu. As duas figuras 

felinas buscam entender o ser humano sempre se baseando em teorias cient�ficas, 

discutidas em suas respectivas �pocas e na leitura dos grandes cl�ssicos gregos. Em Eu 

sou um gato encontramos essa preocupa��o baseada em uma sociedade, antes de 

principio coletivo e que naquele momento est� se transformando em uma sociedade 

individualista; essa busca de uma nova identidade cultural, entretanto, s� � alcan�ada 

atrav�s do conhecimento do pr�prio ser humano.
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Todos os estudos humanos se relacionam à personalidade. 
Terra e céu, montanhas e rios, todos não passam de nomes 
diversos do eu interior. Ninguém é capaz de descobrir outro 
tópico a ser estudado que não seja si próprio. Se o ser humano 
pudesse pular para o exterior de seu eu, esse eu 
desapareceria no momento em que se visse fora dele. Além 
disso, o estudo do eu só pode ser realizado pela própria pessoa 
e por ninguém mais. Por mais que se queira fazer ou que se 
espere que alguém o faça, é inútil. [...] O eu não existe nos 
sermões pregados por outros, nos princípios experimentados 
por terceiros, nem em cinco carroças de livros corroídos pelas 
traças64. (grifo nosso)

O gato observa seu amo se olhando no espelho e passa a discutir sobre o 

entendimento do eu pelo próprio ser humano. O entendimento que só pode ser

alcançado pelo próprio homem, a olhar para dentro de si mesmo e se reconhecer como 

aquele que erra e possui falhas. Esse entendimento não pode ser alcançado por 

pensamentos ou experiências alheias e nem através da leitura de livros. O 

autoconhecimento, imprescindível à raça humana, só pode ser alcançado por meio do

autoconhecimento individual, resultando possivelmente na percepção de seu verdadeiro 

caráter. Complementando esse pensamento, a voz despersonalizada do gato, neste caso, 

Kushami sugere que esse autoconhecimento, entretanto, não melhora a perspectiva 

humana, pois ao gerar o fortalecimento do indivíduo, de sua capacidade e força, ele 

passa a tentar se sobressair frente aos outros, a fim de provar sua superioridade 

adquirida através da força. 

Como disse antes, vivemos atualmente num mundo centrado no 
individualismo. Na época em que uma família era representada 
pelo chefe da casa, um vilarejo, pelo administrador local e uma 
província, por seu senhor feudal, apenas as pessoas em posição 
de autoridade detinham personalidade. Mesmo que as outras 
pessoas também a tivessem, ela não era reconhecida. Quando 
tudo isso mudou, todos começaram a afirmar a sua 
personalidade. Ao se olhar as pessoas, elas parecem querer 
dizer: “Voc� � voc�, eu sou eu”. Quando duas delas se 
cruzam pelo caminho, pensam “Se voc� � um ser humano, 
eu tamb�m sou”, parecendo no fundo desejar comprar 
briga. A que ponto se fortaleceu o individuo! Todavia, o fato 
de todos terem se tornado fortes implicou também o 

64 NATSUME, Sôseki, 2008, trad. Jefferson J. Teixeira, p.339. 
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enfraquecimento geral. � certo que os seres humanos se 
fortaleceram, considerando que se tornou dif�cil prejudicar 
outras pessoas; mas, como n�o podem sen�o raramente colocar 
as m�os sobre os outros, s�o mais fracos que no passado. É 
uma alegria se fortalecer; mas, como ninguém quer 
enfraquecer para não ser maltratado por quem quer que 
seja, agarram-se a seus pontos fortes e ao mesmo tempo 
desejam expandir suas fraquezas para molestar, mesmo que 
pouco, outras pessoas. Nessas circunst�ncias, desaparece o 
espa�o entre os seres humanos e viver se torna sufocante65.

Neste trecho, tomado como exemplo de um discurso preocupado com o 

individualismo, quem o prop�e n�o � o gato, propriamente, mas uma de suas 

despersonaliza��es - Kushami. Entretanto, ambos pensam a mesma coisa e possuem o 

mesmo tom cr�tico quanto � mudan�a na personalidade humana. O indiv�duo, sentindo-

se fortalecido, n�o mais aceitava ser escravizado, e criara novas possibilidades de 

subjugar o outro, por ter o conhecimento de seus pontos fortes. Ao tomar conhecimento 

de sua “humanidade”, ou de sua for�a, este indiv�duo percebe que � livre, que n�o h� 

mais uma for�a superior que o oprime, e assim ele se torna feliz, no entanto, diante das 

observa��es de si mesmo, o homem n�o se torna melhor, mas possu�do pela ang�stia 

moderna e corro�do pelo ego�smo torna-se infeliz.

Outro fator de semelhan�a entre as duas obras � o final abrupto. Em Eu sou 

um gato o autor utiliza-se de uma mescla de ora��es budistas a pensamentos racionais 

sobre a morte. Seguido a isto, resolve beber o resto de cerveja dos copos deixados sobre 

a mesa pelos amigos de Kushami, e embriagado, sai de casa, sem antes analisar 

sumariamente a vida de todas as personagens e citar diretamente a sua figura modelo –

“Acreditava se o �nico de minha esp�cie a possuir uma refinada capacidade de 

discernimento, mas me surpreendi recentemente ao ouvir falar de um desconhecido de 

nome Kater Murr (Gato Murr em alem�o), da mesma ra�a que eu. (...) Era um gato que 

em nada ficava a dever aos humanos em perspic�cia, tendo at� surpreendido seu amo 

com um poema de sua autoria. Se um g�nio como ele apareceu h� um s�culo, um jo�o –

ningu�m como eu h� muito j� poderia pensar em passar para o outro 

mundo”(NATSUME, 2008, trad. Jefferson J. Teixeira, p.482-483). O gato de Kushami 

se prepara para a morte, sem esquecer-se de seu papel fundamental de entender o 

mundo dos seres humanos, mas no caminho cai em uma tina de �gua e em meio a sua 

65 Idem, p.470.
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luta contra a morte e o cansa�o de viver, ele acaba se rendendo, faz uma prece a Buda e 

morre.

Tanto o gato sem nome quanto Murr, s� obt�m paz ou respostas para as 

d�vidas da mente humana, atrav�s da morte. O gato de Kushami, assim como a 

sociedade que o rodeia rende-se �s mudan�as, n�o h� mais como lutar. Dessa forma, em 

ambas as obras o que podemos notar � uma grande preocupa��o com a sociedade que 

gera um homem individualista incapaz de interagir com o outro e que guiado pelo 

sentimento de ego�smo exacerbado torna-se mais solit�rio.

A segunda obra citada pelos cr�ticos como refer�ncia, seria A vida e as 

Opiniões de Tristram Shandy (The Life and Opinions of the Tristran Shandy), publicada 

em nove volumes, de 1759 e 1767, do autor brit�nico Lawrence Sterne. S�seki leu esta 

obra antes mesmo de sua estada na Inglaterra, sendo inclusive um dos primeiros a 

escrever um artigo sobre a mesma em 1897, na revista Liter�ria “Eko Bungaku” na 

edi��o de mar�o. A obra de Lawrence Sterne teria influenciado n�o s� Eu sou um gato, 

como tamb�m outras obras de S�seki, por meio da forma de cr�tica social e de costumes 

mesclado � s�tira e a ironia, extraindo do trivial as maiores aventuras e explorando o 

potencial c�mico das conven��es romanescas. 

O romance de Lawrence Sterne, entretanto, tamb�m pode ser visto como um 

registro par�dico, dos romances testemunhais ou autobiogr�ficos da �poca na qual a 

obra foi escrita, notada inicialmentte em seu t�tulo “A Vida e Opini�es...”, como por 

exemplo, a obra de Thomas Carlyle – A Vida e as Opiniões de Teufelsdrockh (The Life 

and Opinions of Herr Teufelsdrockh). Tendo como objetivo “transferir para o espa�o 

interior das id�ias e das manias aquilo que eram habitualmente a��es e aventuras no 

espa�o exterior da natureza ou da sociedade” (PORTELA, 1997, p.9), voltando-se para 

as aventuras mentais e conceituais do homem. Al�m disso, a obra de Sterne prop�e 

dissecar os principais eixos da consist�ncia romanesca – “a a��o, a personagem, o 

tempo, o espa�o e o narrador” (Idem, p.11), questionando as conven��es da escrita 

atrav�s da ironia, s�tira e do c�mico, reafirmando a irrepresentabilidade do mundo. 

A obra de Sterne tem como foco de sua narra��o o cotidiano de sua 

personagem principal – Tristram, e de sua fam�lia, eloq�entes literatos, que t�m como 

h�bito passarem horas pensando nos significados das palavras. O narrador de Tristram 

Shandy, assim como o gato-narrador, possui um vocabul�rio repleto de cita��es 
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enciclop�dicas, tanto quanto as outras personagens que o cercam, citando por vezes 

textos cl�ssicos e cient�ficos em meio ao seu discurso. Ainda segundo Portela, na obra 

de Sterne, “t�tulos populares surgem ao lado das obras mais absc�nditas, obras 

importantes da ci�ncia ou da literatura ao lado de obras confusas e triviais, numa 

enciclop�dica am�lgama que vai constituindo uma representa��o assistem�tica e 

arbitr�ria do conhecimento humano, celebrado como uma esp�cie de com�dia 

conceitual” (p.23), semelhante ao gato-narrador que faz uso constantemente de cita��es 

cient�ficas e obras populares, mesclando-as aos seus pensamentos.

Se analisarmos a hist�ria do vestu�rio – por ser muito longa, 
n�o tecerei aqui coment�rios sobre ela, deixando-a a cargo de 
Herr Teufelsdr�ckh, veremos que os humanos s�o considerados 
socialmente em fun��o da roupa que trajam. Por volta do s�culo 
XVIII, Beau Nash criou regras r�gidas sobre os 
estabelecimentos de fontes termais para banhos na Gr� –
Bretanha, obrigando homens e mulheres a se cobrir dos ombros 
a ponta dos p�s ao se banharem em p�blico66.
[...].
O resfriamento da cabe�a e o aquecimento dos p�s foi 
preconizado tamb�m no Tratado de febre tifóide como indicio 
de longevidade e boa sa�de, sendo aconselhado n�o se passar 
um s� dia sem o uso da toalha molhada na testa para se obter 
uma vida longa.  Pode-se tamb�m procurar lan�ar m�o do 
m�todo muitas vezes empregado pelos monges budistas. Os 
monges zen n�mades viajam por todo pa�s, livres como as 
nuvens e a �gua invariavelmente pernoitando sentados sobre 
uma pedra debaixo de uma �rvore. Tal pr�tica, descoberta pelo 
patriarca Hui Neng quando pilava arroz, n�o se relaciona a 
asceticismo ou penit�ncia, mas corresponde a uma t�cnica 
secreta para provocar a descida do sangue que “subiu” a 
cabe�a67.

No primeiro exemplo, discursando sobre o vestu�rio humano que indica seu 

status na sociedade, o gato cita duas figuras hist�ricas – Thomas Carlyle, historiador e 

cr�tico escoc�s e Richard “Beau” Nash, mestre de cerim�nias na cidade balne�ria de 

Bath, para confirmar a verossimilhan�a de seu pensamento, e brincando com a mem�ria 

do leitor, em rela��o a seu conhecimento liter�rio e cientifico. No segundo exemplo, o 

gato discute como se d� um ataque fren�tico, e quais os m�todos utilizados para faz�-los 

66 NATSUME S�seki, 2008, trad. Jefferson J. Teixeira, p.268.
67 Idem, p.300.
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cessar, fazendo com que o sangue que subiu � cabe�a des�a. Os exemplos citados sobre 

a cura s�o tomados do Tratado de febre tifóide e das pr�ticas dos monges zen budistas, 

duas linhas de pensamento completamente opostas, de fontes desconhecidas, satirizando 

nosso pr�prio conhecimento cientifico. Mas tanto em um quanto no outro, a forma 

como o ser humano cria modismos ou se baseia em teorias ou ensinamentos que beiram 

ao rid�culo para viver, � o foco do gato-narrador que revela o qu�o vol�vel � o car�ter 

humano, que segue modismos sem saber ao certo sua utilidade.

Outro exemplo par�dico mais direto da obra de Sterne � o caso que 

chamaremos de Tratado de Hanako. Meitei, ap�s a visita de Hanako � casa de Kushami, 

passa a expor sua elucubra��o cient�fica sobre o nariz, comparando o nariz da esposa de 

Kaneda com v�rias teorias sobre “narizes”, da mesma forma que ocorre no volume III, 

cap�tulo 38, de Tristram Shandy, que tem como tema � “Ci�ncia dos Narizes”, onde o 

narrador discorre longamente sobre as formas pr�ticas e cient�ficas acad�micas “com as 

suas hip�teses e contra-hip�teses, estratagemas de argumenta��o, de prova, de cr�tica, 

de revis�o da literatura e de compila��o da informa��o” (PORTELA, 1997, p.13) sobre 

o nariz, sugerindo efeitos c�micos obtidos com a ambig�idade da palavra em estudo, 

satirizando pr�ticas sociais e narrativas.

Em S�seki, essa par�dia ocorre no terceiro cap�tulo de Eu sou um gato, no

epis�dio em que o professor Kushami recebe a visita da Sra. Hanako, que busca 

informa��es sobre Kangetsu, pretendendo cas�-lo com sua filha Tomiko, conforme 

citado anteriormente. Ap�s a sa�da da esposa de Kaneda, Meitei que tem como 

passatempo predileto zombar das pessoas, passa a discorrer sobre a ci�ncia dos narizes.

Meitei se levantou repentinamente como se tivesse lembrado de 
algo.
- H� alguns anos venho realizando pesquisas relacionadas ao 
nariz do ponto de vista est�tico e gostaria que ambos me 
ouvissem expor as conclus�es a que cheguei – disse Meitei 
tomando ares de conferencista.
[...].
- Apesar de todas as minhas pesquisas, a origem do nariz 
permanece uma inc�gnita. A primeira quest�o que se coloca � 
se, na hip�tese de o nariz ser uma ferramenta de car�ter 
funcional, suas duas narinas seriam suficientes. Para aspirar o 
ar, n�o haveria necessidade dessa protuber�ncia bem no meio 
dos nossos rostos. Contudo, por que o nariz se desenvolveu 



121

gradualmente para se tornar o que voc�s v�em agora? –
perguntou Meitei, apertando o pr�prio nariz.
[...].
- Pelo menos, ele n�o � achatado. Devo adverti-los desde j� que 
confundi-lo com dois orif�cios que est�o apenas posicionados 
um ao lado do outro � incorrer em erro... Segundo minha 
humilde opini�o, o desenvolvimento do nariz � resultado de 
a��es delicadas de n�s seres humanos, como asso�-lo, que, 
acumulando –se naturalmente, produziram um fen�meno t�o 
not�vel.
[...].
- Por�m, tudo aquilo que se desenvolve a um n�vel extremo, 
apesar de sua vis�o imponente, acaba de certa forma se 
tornando amedrontador e inacess�vel. N�o h� d�vidas de que o 
formato anat�mico do nariz em quest�o � esplendoroso, mas � a 
meu ver escarpado demais. Tomando como exemplo os antigos, 
S�crates, Goldsmith e Thackeray possu�am narizes com 
imperfei��es de cunho estrutural e era justamente nelas que 
residia seu charme peculiar. Assim como dizem que se deve 
prestar a respeito a uma montanha n�o por ser alta, mas por ter 
�rvores, n�o se deve prestar respeito a um nariz por ser elevado, 
mas por ter uma forma ins�lita. Al�m disso, se levarmos em 
considera��o o costumeiro ditado de que mais vale o �til ao 
agrad�vel, em termos de valores est�ticos nada haveria de mais 
adequado do que o nariz de Meitei.
Kangetsu e meu amo se puseram a rir. O pr�prio Meitei sorriu 
jovialmente.68

O discurso de Meitei, sobre a din�mica do nariz e suas fun��es se alonga 

ainda por mais duas p�ginas, quando a esposa do puxador de riquix� ao ouvi-lo falando 

ainda sobre o Nariz de Hanako, enfrenta o esteta chamando–o de “homem odioso”, e ele 

mesmo percebendo a presen�a da vizinha n�o se intimida e continua seu discurso at� o 

fim do cap�tulo, quando os alunos e vizinhos de Kushami, re�nem-se junto � cerca de 

sua casa para o insultarem. Apesar disso, no cap�tulo seguinte Meitei, junto de Kushami, 

retoma seu pensamento sobre o nariz de Hanako, a fim de explicar sua teoria a Suzuki, 

amigo da fam�lia Kaneda. Nessa ocasi�o o modelo de Sterne � lembrado.

Meitei come�ou a se referir de maneira ir�nica � senhora 
Kaneda chamando-a de nariguda e, a cada vez que escutava isso, 
Suzuki se mostrava intranq�ilo. N�o tendo percebido 
absolutamente nada, Meitei continuava com muita calma.

68 NATSUME, S�seki, 2008, trad. Jefferson J. Teixeira, p.136 e 137.
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- Tenho realizado algumas pesquisas sobre o nariz e descobri 
recentemente uma teoria sobre o referido �rg�o em Tristram 
Shandy. � uma l�stima Sterne n�o ter podido contemplar o 
nariz da senhora Kaneda, pois lhe serviria de �timo material de 
refer�ncia. � doloroso ver um nariz com tamanha qualifica��o, 
que poderia entrar para a hist�ria, ser deixado deca�do daquela 
forma. Da pr�xima vez que ela aparecer por aqui, executarei 
um esbo�o para me servir como refer�ncia est�tica.69.

Nos dois discursos de Meitei, a par�dia j� estilizada � clara, ele se apropria 

das teorias cient�ficas, a fim de satirizar n�o s� a figura de Hanako, que � orgulhosa e 

cheia de si, mas tamb�m como satiriza��o das pr�prias conven��es est�ticas. O nariz 

n�o � visto s� como �rg�o funcional no corpo humano, assume tamb�m uma 

personifica��o, uma personalidade, exercendo a fun��o de revelador de car�ter,

produzindo tamb�m o efeito c�mico, na medida em que a comicidade “n�o est� nem na 

natureza f�sica nem na natureza espiritual do doente. Ela se encontra numa correla��o 

das duas, onde a natureza f�sica p�e a nu os defeitos da natureza espiritual” (PROPP, 

1992, trad. Aurora F. Bernardini e Homero F. de Andrade, p.46). O riso criado atrav�s 

do discurso de Meitei � uma arma que destr�i a falsa grandeza e humildade de Hanako, 

n�o por seu enorme nariz, que � ridicularizado, mas tamb�m por ser enganada por 

Meitei, ao acreditar que o esteta possu�a um tio bar�o, o que lhe conferiria certo status. 

Tanto em Sterne quanto em S�seki, o membro “nariz” n�o � observado s� 

por sua fun��o fisiol�gica, o que seria entediante, mas destac�-lo como elemento 

revelador de um defeito de car�ter torna-se engra�ado, rid�culo. A finalidade de ambas 

as obras n�o seria somente expor ou demonstrar t�cnicas cient�ficas por meio do 

discurso das personagens, mas principalmente questionar a personalidade do ser 

humano, seu orgulho e falsidade escondida em seu �ntimo, que exposto aos olhos do 

leitor, leva-o a rir e refletir sobre a profundidade da mente humana.

Al�m dos exemplos acima citados, a influ�ncia da obra de Lawrence Sterne 

pode ser vista em v�rios aspectos de Eu sou um gato, como na reconstru��o de novos 

conceitos liter�rios, dessacralizando os j� existentes, atrav�s da s�tira e da ironia. 

Segundo Portela (1997), a par�dia vai de m�os dadas com a s�tira que “se manifesta em 

in�meras personagens e situa��es caricatas, � uma linguagem permanentemente 

sobrecarregada de ironia” (p.10). Para que novos conceitos e pensamentos possam ser 

69 Idem, p. 170.
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inseridos e questionados, a s�tira vai agir sobre o leitor apresentando-lhe m�ltiplas 

possibilidades de leitura e releitura da obra. 

Al�m das obras ocidentais que S�seki utiliza-se como base de sua 

constru��o par�dica, notamos tamb�m obras de cunho c�mico–popular e do teatro 

sat�rico–humor�stico japon�s. Segundo o critico liter�rio James Fujii (1993), em seu 

ensaio sobre a linguagem e os estilos liter�rios observados em Eu sou um gato ressalta 

que a obra de S�seki “surge sob um legado deixado pelo estilo gesaku” (p.107), um 

g�nero liter�rio popular da Era Edo (1603-1868) de natureza moralista, escarnecedora, e 

com uma voz c�nica em desafeto com as normas convencionais. Ao contr�rio de seus 

predecessores cl�ssicos, a literatura gesaku n�o tinha como maior fixa��o a beleza e a 

perfei��o da forma, mas sim pela aceita��o do p�blico, pois os escritores dessa literatura 

escreviam suas obras para sobreviver de seus escritos. A obra mais representativa desse 

estilo foi Tōkaidōchū Hizakurige (Viagem a p� pela Estrada de T�kaid�) de Jippensha 

Ikku (1765 - 1831), publicada em doze partes entre 1802 e 1822, que narrava �s

aventuras c�micas de dois homens de Edo ao longo da T�kaid�, a principal estrada que 

ligava as cidades de Kyoto e Edo (atual T�quio).

A obra de Jippensha Ikku, abreviada como “Hizakurige”, � conhecida na 

tradu��o para o ingl�s como “Shank’s Mare”, ou “viagem a p�”, esta obra � tida por 

muitos cr�ticos, como um romance c�mico picaresco (Kokkeibon), em que os dois 

personagens principais Yajirob� e Kitahachi seguem em peregrina��o at� o templo de 

Ise, atravessando v�rias cidades importantes japonesas. O livro embora escrito com 

muitas hist�rias c�micas das desventuras dos dois viajantes, na realidade, fora escrito 

como um guia de viagens para quem viajasse pela estrada de T�kaid�, destacando em 

cada um dos 53 pontos tur�sticos da estrada as situa��es inusitadas das personagens. 

Passando por cada uma das esta��es de descanso, eles mostram-se interessados 

principalmente em saqu�, comida e mulheres. Para o cr�tico Shirane Haruo (2002), esses 

dois viajantes, “como homens de Edo, v�em o mundo atrav�s da lente de Edo, julgando 

a si mesmos mais cultos e mais inteligentes em compara��o com seus compatriotas com 

os quais eles encontravam” (p.734). � �poca da publica��o do romance, o turismo 

aumentava sua atividade, proliferando o apetite do p�blico em vir ver, mesclando em 

sua linguagem informa��es geogr�ficas a anedotas regionais.
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O segundo livro foi chamado de Zoku Hizakurige, e inclu�a as regi�es do 

Vale do Kiso, Kompira e Miyajima, regi�o sul do Jap�o. Alguns dos cen�rios citados 

nessa viagem foram ilustrados pelo famoso artista de ukiyo-e Utagawa Hiroshige, em 

sua obra “As cem vis�es de Edo” (One Hundred Views of Edo).

Em Eu sou um gato, percebemos os tra�os parodiados de “Hizakurige”, 

principalmente nos passeios de Kushami e seus amigos, pela cidade. Em: um desses

passeios o professor encontra-se com um “homem mundano” que se casara com uma 

gueixa e sente inveja do mesmo – “Sua esposa � supostamente uma gueixa, algo 

invej�vel. A maior parte dos que falam mal dos dissolutos s�o justamente aqueles sem 

condi��o de s�–lo” 70. J� em outro passeio com Kangetsu, encontram-se com gueixas 

que jogam peteca, e uma delas parece conhecer o s�rio pesquisador Kangetsu – “Percebi 

certa inquieta��o em Kangetsu”.71 Nessa ocasi�o bebem saqu�, at� tarde da noite em 

v�rios bares, e na manh� seguinte, o professor atribui a melhora de sua dispepsia � 

bebida. Apesar da satiriza��o das figuras das gueixas, tradicionalmente consideradas 

s�mbolos de beleza, mas identificadas pelo professor como “focinho de um gato”

percebemos seu v�o esfor�o em se parecer com um homem mundano. 

Os passeios do professor s�o par�dias das desventuras de Yajirob� e 

Kitahachi, pois assim como eles o professor tamb�m tem dificuldade de adaptar-se a 

essa sociedade, n�o sabe como agir e como se portar. As personagens de “Hizakurige” 

por mais que busquem agir como homens de Edo, tamb�m s� passam vergonha. Em

uma de suas paradas n�o sabem como usar a banheira ao estilo ocidental e queimam-se. 

Em ambos os casos s�o homens redescobrindo a metr�pole, que muitas vezes nela n�o 

se adequa.

Em outro epis�dio, Meitei e Kangetsu contam suas aventuras de quase 

suic�dio em alguns famosos lugares da cidade: o esteta quase havia se enforcado nos 

pinheiros de Dotesanbancho – “A raz�o de terem esse nome � a cren�a antiga de 

qualquer um que passe por baixo deles � dominado pelo desejo de ser enforcado” 72; j� o 

jovem Kangetsu, ap�s saber que uma de suas amigas estava doente, imagina ouvir sua 

voz ao passar pela ponte do rio Azuma, e decide se jogar, achando que se lan�ava no rio, 

mas acaba caindo no meio da ponte. Tanto Meitei quanto Kangetsu n�o conseguem 

70 NATSUME S�seki,2008, trad. Jefferson J. Teixeira, p.23.
71 Idem, p.38.
72 Ibidem, p.75.
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atingir seus intentos. Assim, apesar de grande parte da trama se passar na sala de 

Kushami � poss�vel termos uma vis�o da cidade e de seus pontos tur�sticos, atrav�s de 

homens de Meiji, com questionamentos diferentes dos de Yaji e Kitahachi. Mesmo 

assim Kushami e Kangetsu se assemelham aos viajantes de Edo, quando procuram viver 

grandes aventuras, mesmo que inventadas, a fim de sobressa�rem frente ao outro.

O professor Kushami, em um cap�tulo posterior, precisa ir a uma parte da 

cidade que permanece ainda tabu para ele – Yoshiwara, conhecido como o bairro dos 

prazeres de T�quio, a fim de recuperar seus bens roubados na delegacia daquele bairro. 

A vis�o que temos n�o � de um ambiente escuro, ou prom�scuo como se esperava, mas 

sim o de surpresa de um homem ing�nuo redescobrindo sua cidade. Ao contr�rio de 

muitos homens, o que ele observa n�o s�o as mulheres, mas o port�o de entrada e o 

com�rcio do lugar, e caba por comprar um “vasilhame estranho”. Apesar das cr�ticas da 

esposa e da sobrinha, sobre sua posi��o de docente ao visitar esse tipo de lugar, ele n�o 

parece se importar e acredita que adquiriu algo de grande valor. Assim como Yajirob� e 

Kitahachi, por causa de sua ingenuidade, o professor Kushami, n�o v� a cidade com os 

olhos daqueles que vivem l�, mas como se visse tudo pela primeira vez.

Kangetsu � um dos s�mbolos desse “viajante” que caminha a p� pela cidade, 

levando Kushami como companhia. No d�cimo cap�tulo, ele convida o recluso 

professor a ir ao zool�gico de Ueno, para ouvir o rugir do tigre. Embora se trate de uma 

atividade aparentemente sem import�ncia o pesquisador tem como sempre um objetivo 

e uma explica��o l�gica para tal passeio: a id�ia era andar no parque at� as onze horas 

da noite e na solid�o da madrugada, ao ouvirem o rugido do tigre, experimentarem a 

sensa��o de medo, no meio da cidade.

–Ent�o, vamos caminhar em um lugar com grande n�mero de 
�rvores e por onde as pessoas n�o costumam passar durante o 
dia. E, quando menos esperarmos, perderemos a sensação 
de morar em uma metrópole coberta por uma nuvem de 
poeira, e nos sentiremos perdidos dentro de uma montanha.
-E o que adianta nos sentirmos assim?
-Sentindo–nos assim, permaneceremos de p� por algum tempo 
at� ouvirmos o rugir do tigre vindo do zool�gico.
-O que lhe garante que o tigre rugir�?
-Ele rugir�, [...] e no sil�ncio da madrugada, sem ningu�m nos 
arredores, com algo fantasmag�rico sendo experimentado na 
pele e se pressentindo o h�lito dos esp�ritos da montanha...



126

-O que significa esse pressentir o h�lito dos esp�ritos da 
montanha?
-N�o � comum ouvir dizer isso quando se est� sob intenso 
pavor?
-�? Nunca ouvir falar disso. Bem, continue.
-Ent�o o tigre lan�a um rugido cujo vigor parece fazer tombar 
todas as folhas balan�antes dos velhos cedros do parque Ueno. 
Algo realmente terrifico.73.

Enquanto o professor parece apreciar sua reclus�o, seus amigos o levam a 

andar a p� pela cidade e a experimentar grandes aventuras. Assim como Yajirob� e 

Kitahachi, esses solit�rios homens de Meiji procuram viver aventuras nunca vividas por 

outros, mas diferentemente dos homens de Edo, suas “viagens a p�” limitam-se a uma 

pequena parte de T�quio. Segundo o cr�tico Hatori Tetsuya, Kushami e Yaji, s�o 

glut�es e sempre s�o feitos de bobo, mas ambos se diferem pela linguagem cheia de 

prov�rbios e cita��es cl�ssicas gregas de Kushami, que apesar de gostar de ouvir as 

conversas de Kangetsu sobre mulheres nunca se aproxima do sexo feminino. Embora 

sinta inveja do amigo, Kushami opta pela reclus�o, contrastando tamb�m com Yaji e 

Kita que mant�m muitos relacionamentos amorosos em cada cidade que passam, e 

acabam se envolvendo em dif�ceis situa��es.

Al�m disso, as personagens de S�seki possuem ambi��o, expressam seus 

desejos reais, e riem de si mesmas, enquanto que as personagens de Hizakurige apesar 

de serem descaradas, “n�o possuem introspec��o” (HATORI, 1989, p.313), de modo 

que a s�tira e a cr�tica mant�m-se intr�nsecas � obra. Em Eu sou um gato a s�tira � mais 

direta e baseia–se no riso de si mesmo, dos pontos fracos humanos. J� na obra de 

Jippensha Ikku, a s�tira adv�m das situa��es vividas pelas duas personagens viajantes, 

em S�seki a s�tira prov�m do “olhar sat�rico do gato sobre o ponto fraco da esp�cie 

humana” (FUJII, 1993, p.106), revelado atrav�s das conversas escutadas na sala de 

Kushami.

Tanto em Eu sou um gato quanto em Hizakurige o olhar do homem perpassa 

a sua vida na cidade: enquanto Yajirob� e Kitahachi saem � procura de aventuras, pela 

estrada Tokaido, atravessando o pa�s, os homens de Meiji vivem suas aventuras em 

T�quio, onde S�seki desafia-nos a redescobrir. Entretanto, tanto as personagens de 

73 NATSUME S�seki, 2008, trad. Jefferson J. Teixeira, p.414 – 415.
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Meiji quanto as de Edo, envolvem-se em muitas confus�es, durante suas andan�as, ao 

se verem diante de novas descobertas. As novas situa��es ou as novas conven��es s�o 

enfrentadas ora de forma c�mica, ora de forma sat�rica que n�o deixam de ser um modo

de resist�ncia de seus autores. Visto que eles revelam ao leitor uma vis�o da realidade 

por tr�s daquilo que se espera, a vida citadina � observada em suas m�ltiplas facetas.

Pode-se ainda fazer refer�ncia aos cronotopos de Bakhtin de tempo e espa�o,destacando, 

por exemplo, as ruas de T�quio, lugar onde se d� preferencialmente encontros casuais, 

como o encontro de Kushami com o “homem mundano” ou com as gueixas ou ainda o 

encontro de Kangetsu com o tigre no parque de Ueno - esta escolha das ruas como 

espa�o onde se passam as a��es, visa revelar “o aspecto s�cio-hist�rico m�ltiplo” 

(BAKHTIN, 1988, p.351) do pa�s natal descrito, e neste aspecto, o romance de S�seki 

toma ares de romance de perip�cias, ao retratar as aventuras de suas personagens em 

meio �s andan�as pela cidade.

Outra forma par�dica apontada por muitos cr�ticos na obra de S�seki, que 

inclusive favorece uma mescla de linguagens e a polifonia � o rakugo, um 

entretenimento c�mico cl�ssico, advindo do per�odo Edo. Em geral s�o hist�rias 

contadas sobre o dia a dia dos cidad�os comuns e envolvem longos di�logos entre as

personagens, entretanto, narrados por uma s� pessoa e finalizados com um final c�mico. 

A altern�ncia das falas � percebida pelo espectador apenas em fun��o do tom de voz do 

ator, ou de um leve movimento com a cabe�a. As apresenta��es eram promovidas por 

propriet�rios das grandes lojas a fim de atrair clientes, no centro da cidade, j� no in�cio 

do per�odo Edo, adquirindo em Meiji, um car�ter mais pol�tico–social, atrav�s da cr�tica 

e s�tira dos modos ou defeitos das personalidades citadinas.

Os mon�logos desses artistas s�o r�pidos e focalizam-se nas pequenas 

aventuras do dia a dia, como fazer compras, conversar com os filhos, e hoje em dia, 

satirizam muitas vezes os di�logos travados entre japoneses e americanos, normalmente 

em um ingl�s carregado de sotaque e de palavras de duplo sentido. Da mesma forma 

que o stand – up comedy, com�dia americana, o rakugo tamb�m se utiliza do auto-

sarcasmo de suas cren�as, seus apelidos e situa��es de malogro.

Em Eu sou um gato, as pequenas aventuras do dia-a-dia que despertam o 

riso s�o observadas n�o s� nos di�logos dos “eremitas pregui�osos” na casa de Kushami, 

em que as vozes parecem ser da mesma pessoa, mudando com pequenos toques do 
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narrador, mas tamb�m nas atitudes de Kushami, quando este est� sozinho em seu 

gabinete, ou frente �s filhas e a esposa. Como o gato consegue alcan�ar os lugares mais 

rec�nditos, ele conta de maneira c�mica as atitudes de seu amo. No segundo cap�tulo, 

por exemplo, o professor recebe cart�es de Ano Novo, alguns com pinturas ou figuras 

de gato.

Meu amo, como sempre enfurnado no gabinete, come�ou a 
olhar o desenho na horizontal e na vertical, apreciando – lhe as 
cores. Quando penso que uma vez admirado o desenho o 
assunto estaria conclu�do, novamente analisa de mesma forma 
de antes. Gira o corpo, estica os bra�os e o admira como um 
anci�o lendo o Livro das adivinha��es, depois, vira-se em 
dire��o � janela e traz o cart�o at� a ponta do nariz. [...] Apesar 
de sua admira��o pelas cores do cart�o, parecia ter dificuldades 
em distinguir o animal nele desenhado. Imaginando se seria 
realmente tão difícil assim identificá-lo, entreabri os olhos 
com elegância, contemplando com calma o desenho, e 
constatei, sem sombra de dúvidas, tratar-se do meu retrato. 
[...] Qualquer um que pusesse os olhos sobre o desenho n�o 
duvidaria de que fosse um felino. T�o bem pintado estava, que 
bastaria um gr�o de discernimento para entender que o desenho 
n�o representava nenhum outro gato sen�o eu. Invade-me 
certa piedade pelos humanos quando penso que meu amo 
pode estar sofrendo até a alma por ignorância de algo tão 
óbvio74.(grifo nosso)

Assim como um contador de hist�rias de rakugo, o gato consegue observar 

o �ntimo da alma humana, levando-nos a rir de Kushami, porque nos identificamos com 

ele, com sua inoc�ncia. Afinal nem todos possuem sensibilidade art�stica suficiente para 

entender uma pintura. O gato, atrav�s de sua vis�o privilegiada consegue transmitir para 

o leitor a face oculta do ser humano que n�o � t�o perfeita quanto parece, e da mesma 

forma que o professor, muitos podem estar sofrendo de “ignor�ncia de algo �bvio”, 

aquilo que est� diante de n�s, por vezes n�o conseguimos compreender.

Em outro momento, � a pr�pria esposa de Kushami, que cansada das 

excentricidades do marido se queixa a Meitei das id�ias despropositadas que o marido 

tem, deixando de tomar rem�dio para o est�mago, por mais que o m�dico o aconselhe se 

enchendo de gel�ia e nabo, ou de desafiar a filha de se jogar de cima do arm�rio, ou de 

74 NATSUME, S�seki, 2008, trad. Jefferson J. Teixeira, p.30.
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n�o parar de comprar livros que n�o l�. O gato nos revela os v�cios ris�veis que o ser 

humano possui, faz-nos lembrar de nossas imperfei��es, e das excentricidades que cada 

um de possui. Em outro momento, o gato descreve a apatia de Kushami frente a 

situa��es que lhe exigiriam uma atitude.

Meu amo estava sentado � mesa de jantar, posta ao lado do 
braseiro, tendo nos outros tr�s assentos Boba, que acabara de 
lavar o rosto com um pano de ch�o, Tonko, que desejava 
estudar na escola Ochanomiso, e Sunko, que enfiara o dedo no 
vidro de p� de arroz; todas acomodadas e tomando a refei��o 
matinal. Meu amo admirava as tr�s com imparcialidade.

[...] Sunko, que at� ent�o comia bem comportada seu peda�o 
de takuan, de repente pescou de dentro de sua tigela de sopa de 
pasta de soja, cheia at� a borda, um peda�o de batata–doce, 
enfiando–o sem delongas na boca. Creio que todos sabem que 
n�o h� nada mais quente para o paladar do que uma batata–doce 
retirada de dentro de uma sopa. Mesmo os adultos podem se 
queimar se n�o tomarem cuidado, que dir� a pequena Sunko, 
sem nenhuma experi�ncia no que se refere a batatas. � claro 
que ela se desconcertou. Gritou de dor e cuspiu em cima da 
mesa o peda�o de batata. Dois ou tr�s fragmentos deslizaram 
em frente de Boba, parando a uma dist�ncia bem pr�xima dela. 
Boba sempre foi uma f� inveterada de batatas–doces. Ao ver a 
guloseima de sua predile��o cair voando bem diante de seus 
olhos, descartou imediatamente os palitinhos e pegou com a 
m�o os peda�os de batata, os quais devorou com sofreguid�o.
Meu amo, que at� ent�o testemunhava contemplativamente essa 
cena miser�vel, concentrando-se em comer seu arroz e beber 
sua sopa, agora passou a palitar os dentes. Ele parece adotar 
uma postura muito liberal no que se refere � cria��o das 
filhas.75

Nessa cena, que descreve uma cena familiar de Kushami, ele mant�m-se 

ap�tico e observa tudo sem nada fazer. As crian�as, sem a orienta��o de um adulto, 

agem conforme seus instintos infantis. O gato–narrador, ironicamente, interpreta essa 

total apatia como uma educa��o liberal do professor, quando na realidade, por tr�s da 

falta de atitude, estava a cren�a de que a educa��o dos filhos seria obriga��o da esposa. 

Em Eu sou um gato, a parodiza��o do rakugo, ocorre principalmente atrav�s 

da figura c�mica de Kushami e seus h�bitos exc�ntricos, por vezes at� ing�nuo, 

75 NATSUME, S�seki, 2008, trad. Jefferson J. Teixeira, p.384 – 385.
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enfocando os v�cios e os pontos fracos do homem de Meiji. Al�m da mescla de uma 

linguagem h�brida do popular com o formal, conforme James Fujii (1993), o uso “da 

linguagem do rakugo permite di�logos atrav�s dos limites s�cio-econ�micos” (p.116), 

percebendo-se ent�o num mesmo di�logo a linguagem citadina de Kangetsu, Meitei ou 

T�f� junto � linguagem de periferia do puxador de riquix�, dos empregados de Kaneda, 

� linguagem dos comerciantes de Kaneda e de Tojuro Suzuki, que apesar de diversos, 

s�o expressos como que em um s�, pois a sociedade � formada por indiv�duos e todos 

t�m voz.

Outra forma par�dica observada em Eu sou um gato, teria como refer�ncia o 

g�nero “Watakushishōsetsu” ou “Shishōsetsu” express�o traduzida como Romance do 

Eu, express�o liter�ria que teve inicio em 1906, mas que ainda hoje � diversa em sua 

defini��o, visto que apesar dos muitos estudos, ainda n�o se chegou a um consenso qual 

seria seu tema central, ou qual a obra precursora dessa escola. O presente trabalho, n�o 

visa definir essa forma de romance, ou demonstrar seu valor, t�o popular no per�odo em 

que Eu sou um gato foi publicado, no entanto, faz-se importante esclarecermos mesmo 

que parcialmente do que trata esses romances, visto que percebemos alguns tra�os 

parodiados do Romance do Eu, na obra de Natsume S�seki.

A primeira obra, considerada por muitos cr�ticos, como precursora deste 

g�nero � o romance Futon (Acolchoado), de Tayama Katai publicado em 1906. A obra 

foi marcante visto que o autor que voltava da guerra russo–japonesa escreveu sobre um 

assunto ainda pouco abordado no Jap�o da �poca – a paix�o de um homem de meia–

idade por uma jovem de 19 anos. O protagonista do romance Takenaka Tokio, “pai de 

fam�lia desencantado com a vida de casado e escritor ainda � espera de produzir sua 

obra prima” (NAGAE, 2006, p.11), recebe uma carta de uma mo�a do interior que 

deseja tornar–se sua disc�pula. O professor se encanta pela mo�a, vista por ele como 

uma mulher moderna. Entretanto, Takenaka n�o toma iniciativa, sofre calado e n�o se 

declara, em duas oportunidades que surgem, mesmo sentindo que a mo�a tamb�m nutria 

sentimentos por ele. Tokio � obrigado a resignar-se quando ela arruma um namorado e 

com ci�mes, resolve levar-lhe de volta � guarda de seus pais. A ele “s� lhe resta cheirar 

o acolchoado que fora dela e afogar suas m�goas enrolado no quimono que ela usava 

para dormir” (NAGAE, 2006, p.38). O grande tema desse romance seria a luta 

psicol�gica entre “o querer e o poder, o ser e o parecer” (Idem, p.38).
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Essa � somente uma das obras que alcan�aram grande destaque no contexto 

liter�rio japon�s, desencadeando outras obras com a mesma tem�tica: confiss�o de seus 

desejos �ntimos, muitas vezes, baseado nas pr�prias experi�ncias do autor. Para muitos 

cr�ticos eram obras sem elabora��o formal, colocando em discuss�o o car�ter ficcional 

da produ��o liter�ria. No entanto, apesar da natureza autobiogr�fica da mesma, nada foi 

encontrado propriamente no texto que pudesse “identificar o autor com a personagem 

principal t�o mencionada pelos estudiosos japoneses” (Ibidem, p.2). Essa forma de 

romance assumia n�o s� uma nova concep��o do fazer liter�rio, mas, al�m disso, 

surgiam como “um produto do contexto hist�rico de persegui��o e censura ideol�gica 

vivida pelos japoneses desde a abertura do Jap�o ao Ocidente” (Ibidem, p.2).

As obras do Romance do Eu partem do pressuposto de que o leitor tem 

conhecimento da vida do escritor, fazendo com que o interesse do leitor se voltasse para 

aquilo que o escritor fazia ou dizia. Os escritores tinham a preocupa��o de escrever 

sobre suas experi�ncias pessoais, utilizando-se como temas principais o cotidiano, a 

fam�lia, os amigos e seus conflitos interiores (amor por jovens mo�as, tri�ngulos 

amorosos, perdas financeiras), baseando–se nas concep��es naturalistas, que visavam 

entre outras coisas, reconhecer o homem como parte da natureza e como ser biol�gico, 

buscando a verdade do ser humano, mesclando com o tom confessional da literatura 

cl�ssica japonesa dos di�rios. Mesmo sendo criticados por sua forma de narrar e buscar 

fontes para sua escrita sendo muitas vezes sua pr�pria vida surgiram v�rios escritores do 

Romance do Eu e contrapondo-se a seus princ�pios, surgiram escolas liter�rias 

antinaturalistas. Conforme destacado anteriormente S�seki n�o chegou a participar de 

alguma escola liter�ria em particular. Guiava-se pelo princ�pio de que uma boa obra 

tinha o seu valor independente da escola a que pertencesse. Assim, embora considerado 

como um dos predecessores da corrente liter�ria Tanbi, que valorizava a forma est�tica 

da literatura e vista como uma extens�o da Escola Naturalista por colocarem em 

discuss�o em suas obras “o homem sendo escravo de suas paix�es e sentimentos” 

(NAGAE, 2006, p.8). S�seki � associado a essa corrente n�o por se definir como 

participante da mesma, mas por causa dos pressupostos encontrados em suas obras, 

durante o per�odo de maior fomenta��o da escola naturalista, como a descri��o f�sica 

das personagens que ressalta seu car�ter e o foco no cotidiano, conforme j� analisado 

anteriormente.
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Segundo a professora Neide H. Nagae (2006), em sua tese de doutorado, o 

Romance do Eu iniciado por volta de 1906, tem continuidade at� os primeiros anos do 

p�s–Segunda Guerra Mundial, em g�neros, como a do romance prolet�rio ligado aos 

movimentos trabalhistas e socialistas em 1927, e d�cada de 1930, at� o decl�nio desses 

movimentos. Ela acentua essas mudan�as na forma��o do romance, visto que nos 

primeiros anos, foratelece-se a pr�tica “de associa��o da vida pessoal do escritor com o 

material narrado, fato este extraliter�rio, sem d�vida, que contribuiu para a aceita��o do 

g�nero. De um lado, a vida pessoal do escritor confere credibilidade � narrativa pelas 

simples refer�ncia ao escritor como ser humano; de outra, torna aceit�vel ao p�blico 

uma forma que n�o � japonesa e que estava sendo introduzida” (p.137-138). No caso, 

essa forma n�o japonesa seria a mescla do confessional �s concep��es ocidentais.

Ap�s essa breve descri��o do que trata o Romance do Eu, observaremos em 

que situa��o se d� � par�dia dessa forma de romance em Eu sou um gato. Notamos, 

primeiramente, se o pr�prio titulo j� n�o seria uma par�dia do Romance do eu, visto que 

� uma afirma��o categ�rica de si mesmo –Eu sou - no caso na obra de S�seki o “eu” � 

um gato sem ra�a definida que apareceu na casa de um professor, apesar de por vezes 

ter um discernimento mais claro das coisas do que um ser humano, ele n�o deixa de ser 

um gato. O “Eu” em suas v�rias possibilidades � questionado: podendo ser qualquer um 

ou qualquer coisa, que seja pensante, inclusive um ser n�o possuidor de racioc�nio, 

segundo as id�ias humanas.

O gato–narrador em nenhum momento tem d�vidas de quem ele �, e por 

vezes, desejaria de ser um homem para conversar e expor suas id�ias a Meitei, Kangetsu 

e Kushami, e poder critic�-los. Chega a sentir que evoluiu a ponto de pertencer ao 

mundo dos humanos, contudo, assume sua posi��o de n�o ser notado por eles, se 

contentando em ser gato e poder ver o que nenhum deles pode ver ou ouvir – a casa dos 

Kaneda, o banho p�blico, o ladr�o que assalta a casa de Kushami e rouba inhames, os 

di�logo de Kushami com a esposa, as sestas de seu dono, enquanto todos acham que ele 

estuda. Ele tem consci�ncia de sua vasta possibilidade de ir e vir, ou de falar a l�ngua 

dos gatos, mas ao homem s� lhe compete pensar sem sequer conseguir solucionar seus 

problemas. Para o gato de S�seki, ter consci�ncia de sua posi��o de animal dom�stico, a 

vida passa a ser mais simples, porque ele n�o se at�m a muitos luxos ou preocupa��es, 

ao contr�rio do ser humano, que cria para si mesmo problemas com os quais se 
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preocupar. No segundo cap�tulo, ele critica o homem por ter di�rios para expressar seus 

sentimentos, enquanto os gatos quando precisam fazer algo, fazem, e n�o criam 

maneiras de esconder o que sentem, s�o simples e diretos. Em outro momento, ele 

observa a complexidade da vida do ser humano e seus problemas.

Comparados conosco, os humanos s�o muito afeitos ao luxo. 
Cozinham, assam, fazem marinado ou colocam em pasta de 
soja o que poderia ser comido cru, deliciando–se com o 
trabalho in�til a que se entregam. O mesmo se pode dizer de 
suas roupas. Seria demais exigir de seres imperfeitos como eles 
que, como n�s felinos, usassem a mesma vestimenta durante 
todo o ano, mas ser� que precisam colocar tantos panos 
diferentes sobre a pele como costumam fazer? Posso afirmar 
sem d�vidas que seu luxo � resultado de sua incompet�ncia, 
pois precisam criar transtornos para as ovelhas, dar trabalho aos
bichos de seda e at� mesmo aceitar a caridade dos campos de 
algod�o.76

Enquanto o ser humano se preocupa com o que comer e como comer, ou no 

que vestir, o gato observa que s�o os pr�prios seres humanos que criam problemas para 

si, dependendo do mundo animal – a l� das ovelhas e a seda do bicho da seda. Na 

realidade, para o gato essas preocupa��es criadas por eles servem para acabar com sua 

tranq�ilidade, levando-os a reclamarem de suas vidas, e a pensarem na inutilidade da 

vida.

Os humanos t�m quatro patas, mas se d�o ao luxo de utilizar 
apenas duas. Poderiam andar mais depressa se usassem todas, 
mas se contentam apenas com um par, deixando as restantes 
estupidamente penduradas como bacalhaus postos a secar. V�-
se que os humanos s�o muito mais desocupados que n�s gatos e 
� poss�vel entender a raz�o de se entregarem a tantas idiotices 
para preencher seu tempo. O mais curioso � que esses ociosos 
circulam por a� n�o apenas afirmando sempre estarem muito 
ocupados, mas com uma fisionomia que aparenta estarem 
atarefados e impacientes, como se fossem ter uma estafa de 
tanto trabalhar. Ao me verem, alguns afirmam como seria 
agrad�vel ter uma vida sem aporrinha��es igual � minha. Por 
que ent�o n�o buscam transformar as pr�prias vidas nesse 
sentido? Ningu�m lhes exige que se ocupem de uma tal forma. 
Encher-se de afazeres para depois reclamar estar sofrendo por 

76 NATSUME S�seki, 2008, trad. Jefferson J. Teixeira, p.211.
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n�o dar conta do excesso de trabalho � o mesmo que acender 
uma fogueira para depois se lamentar do calor.77.

O narrador se v� superior ao homem, por agir com simplicidade e por n�o 

criar problemas para si mesmo, reafirmando sua identidade, seu eu, sua voz. Al�m disso, 

nesse trecho podemos inferir que h� uma poss�vel s�tira da “Teoria da Origem das 

Esp�cies” (1859) de Charles Darwin, assinalando que um ser se transformara, ou evolui, 

diante da possibilidade de morte, ele se modifica para sobreviver. Entretanto, contr�rio 

do que pregava Darwin, o gato aconselha o homem a voltar a andar sobre quatro patas, 

ou seja, a retroceder a sua posi��o do modelo tomado do macaco africano - proconsul, 

ou “antrop�ide” a evolu��o do macaco para um ser pensante, mas que ainda andava 

sobre quatro patas. O gato sugere que se os homens voltassem a andar sobre quatro 

patas, como seu ancestral hipot�tico, andariam mais r�pido, pois as m�os soltas fazem–

no rid�culo e s�o in�teis. Haja vista que o gato mesmo usando as quatro patas, tem 

maior poder de racioc�nio l�gico do que o homem. Uma s�tira mordaz � aplica��o 

cient�fica da �poca, quando o homem se preocupa com coisas por vezes t�o f�teis que o 

impede de racionalizar seus atos. 

Em outro epis�dio, o neko retoma o questionamento da superioridade 

humana, tendo em vista sua “prov�vel” descend�ncia. O foco agora � sobre a roupa 

utilizada pelo homem. Sem suas vestimentas o ser humano perde sua ess�ncia - “Elas 

(as damas) n�o enxergavam os homens como descendentes do macaco, trajando apenas 

a pr�pria pele. Um homem despido � como um elefante sem tromba, uma escola sem 

alunos, um soldado sem coragem, algo que perdeu sua ess�ncia metaf�sica. Uma vez 

sem ess�ncia, deixavam de ser reconhecidos como seres humanos, passando a categoria 

de animais selvagens”. 78 A superioridade do homem, sua ess�ncia, � baseada naquilo 

que veste, naquilo que aparenta ser, n�o em seu car�ter. O gato questiona a ess�ncia 

humana, como sendo algo produzido e n�o adquirido, atrav�s de seu discurso ir�nico, 

que compara a roupa do ser humano, como membro essencial, assim como a tromba do 

elefante ou a coragem do soldado. Em ambas as compara��es, inferimos que ao homem 

n�o mais compete viver sem roupa, � a roupa que faz o homem.

Outro pressuposto parodiado do Romance do Eu, seria o foco no cotidiano 

do escritor – no que ele dizia ou fazia, baseado em experi�ncias reais. Em Eu sou um 

77 Idem, p.212 e 213.
78 NATSUME, S�seki, 2008, trad. Jefferson J. Teixeira, p.268.
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gato, no entanto, a figura do escritor � desdobrada em dois – o escritor gato, afinal � ele 

que narra � hist�ria e o escritor Kushami, que � o ponto de observa��o do gato, visto 

que ele que representa a figura dos literatos de Meiji. Conforme observado no capitulo 

anterior o foco narrativo � m�ltiplo, e porque n�o dizer que a figura autoral tamb�m o �, 

levando muitos cr�ticos da �poca da publica��o da obra, a verem o gato como alter ego 

de S�seki e Kushami, uma satiriza��o de sua pessoa. Na realidade, conforme dito 

anteriormente, n�o nos importa se � descrita a pr�pria face de S�seki, pois o vemos 

como uma personagem, uma terceira voz autoral.

J� o gato, apesar de seu vasto conhecimento, vive como um gato ordin�rio, 

na casa do professor – “Uma vez que estou cercado de gente vulgar, s� me resta agir 

como um gato vulgar. Serei obrigado a ca�ar ratos, se ainda n�o for vulgaridade o 

suficiente”. (NATSUME, 2008, trad. Jefferson J. Teixeira, p.202). Conforme j� 

observado ele tem consci�ncia de sua superioridade, mas entende que os seres humanos, 

alienados em sua vidinha med�ocre n�o o entenderiam, por isso, se conforma em 

observar as atitudes humanas e critic�-las. Seu foco n�o ser� somente o seu cotidiano, 

como no primeiro cap�tulo, onde explora o mundo dos gatos tamb�m, mas ter� como 

modelo de humanidade seu dono, com quem mais convive e o �nico que lhe demonstra 

algum carinho. O dia a dia desse professor e poeta – “Comp�e haikus, que envia para a 

revista Hototogisu,79 colabora com poemas em estilo moderno para a revista Myojo80”. 

(Idem, p.16), e pai de fam�lia, assim como os descritos nos Romances do Eu, tamb�m 

n�o � t�o cheio de emo��es, e aventuras. Kushami j� � um homem de meia idade, 

casado e com tr�s filhas – Sunko, Tonko e Boba, as quais parecem viver como se n�o 

tivessem pai, devido � falta de preocupa��o que Kushami demonstra por elas. Al�m 

disso, ele tamb�m n�o � um famoso escritor, � desacreditado por todos e em nada que 

tenta – reda��o de artigos em ingl�s, arco–e–flecha, violino, canto, n�o obt�m resultados, 

sofre ainda com uma doen�a estomacal que o aflige, lhe mitigando o �nimo, deixando–o 

com um tom de pele amarelado e sem vi�o. A vida de Kushami, assim como a de 

muitos homens de sua �poca n�o tinha mais o �nimo da juventude. Sua vida � mon�tona, 

n�o tem uma grande paix�o, e embora ele possua conflitos internos, n�o faz nada a 

respeito, e mantem-se passivo do come�o ao fim. O gato que observa essa vida 

79 Revista de haikus publicada em 1897 pelo poeta Masaoka Shiki, na qual tamb�m foi editado Eu sou um 
gato.
80 Revista de poesia publicada a partir de abril de 1900 pelo poeta Tetsukan Yosano. 
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mon�tona exalta no in�cio da obra os de sua ra�a, dialogando, com os outros gatos, 

tramando um dia tomar o poder dos homens, mas com o passar do tempo, convivendo 

com os seres humanos, sente que evolui, a ponto de tecer coment�rios como um deles, e 

fixando-se em observ�-los. Contudo, no final, assim como Kushami, n�o v� nenhuma 

mudan�a, ele se entrega � morte, cumprindo seu tempo h�bil, como todos os animais.

Kushami em alguns aspectos se assemelha aos personagens do Romance do 

Eu, porque por mais que tenha chances para mudar ou revelar suas vontades ele � 

dominado pela passividade e se fecha. O gato-narrador revela ao leitor o mundo liter�rio 

destitu�do do glamour atrav�s da figura de um professor fracassado que n�o consegue 

ter sucesso em nenhuma empreitada. Nem mesmo seus amigos o v�em como um 

exemplo, tornando-se alvo de chacotas, sendo desacreditado at� mesmo pela esposa que 

n�o deposita qualquer esperan�a no sucesso do marido.

Este ai? Doutor? � bem pouco prov�vel.
Meu amo se viu abandonado pela pr�pria cara–metade.
-Mulher pare de me humilhar dessa maneira. Nunca se sabe, um 
dia eu poderei obt�-lo. Talvez n�o seja do conhecimento da 
senhora minha esposa, mas, na antiga Gr�cia, Is�crates 
escreveu uma obra de grande valor aos noventa e quatro anos. 
S�focles tinha quase cem anos quando impressionou a 
sociedade da �poca com sua obra–prima. Sim�nides criou seus 
maravilhosos versos aos oitenta anos. E eu tamb�m...
-N�o fale asneiras. Voc� acha mesmo que um homem com 
problemas estomacais como voc� viver� muito?
A esposa j� previa a longevidade de meu amo 81.

Assim como Romance do Eu, Kushami � um professor sem muitas 

expectativas no futuro, nada lhe acontecendo que possa mudar sua vida. Mas um dia o 

grande acontecimento que ocorre na vida do professor � o fato de os alunos da escola 

vizinha a sua casa, pagos por Kaneda, passarem a incomod�-lo de tal forma que ele, 

irritado, agarra um pelo bra�o e grita com ele. Satirizando as supostas experi�ncias dos 

escritores do Romance do Eu, que os levavam a escrever, no entanto, a grande 

“mudan�a” que ocorre na vida de Kushami, tirando-lhe a paz, n�o � uma grande paix�o, 

mas um grupo de adolescentes mal-criados. Novamente, o autor prop�e que na realidade, 

na vida dos escritores n�o ocorrrem tantas mudan�as quanto se imagina.

81 NATSUME, S�seki, 2008, trad. Jefferson J. Teixeira, p.120 e 121.
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Atrav�s do gato vemos um mundo sem grandes aventuras ou confiss�es 

“inconfenssav�is”, propostas pelo Romance do Eu, expondo ao leitor que a vida factual 

de um escritor n�o � feita de tantos segredos ou aventuras quanto se imaginava. Uma 

s�tira clara das conven��es de realidade “nua e crua” da escola naturalista, onde a 

realidade revela apenas um professor passivo, casado, com tr�s filhas, mantendo uma 

vida mon�tona, s� quebrada de vez em quando ao receber seus amigos, literatos como 

ele, exc�ntricos e tamb�m ociosos, alienados em um mundo de conven��es art�sticas, 

distantes das mudan�as pol�ticas e sociais.

A par�dia do Romance do Eu, na realidade � uma s�tira do eu – que � o gato 

e as personagens da obra, e que ao contr�rio dos grandes problemas tematizados nesses 

romances, o neko observa a “realidade” mon�tona, as conversas despropositadas e o 

pessimismo com rela��o ao futuro. O gato–narrador reafirma sua identidade, 

questionando o status do sujeito na ocidentaliza��o japonesa, revelando aos olhos do 

leitor a realidade dos literatos de Meiji, homens pouco preocupados com o social, que se 

gabam em mostrar seu aparente conhecimento. Assim, a constru��o parod�stica criada 

pelo autor-personagem n�o visa desvalorizar o estilo liter�rio do Romance do Eu, mas 

sim reafirmar uma cultura em transforma��o, questionando os pressupostos 

estabelecidos, e mesclando ao novo, ao rec�m adquirido do Ocidente, pois aquilo que

era visto como “real” poderia ser questionado por outros.

Retomando a maneira como ocorre � concep��o par�dica, pode nos dizer 

que em Eu sou um gato, n�o constitui mera c�pia de outra obra, mas uma obra 

reconstru�da que ganha vida pr�pria, superando a obra parodiada. Ou nas palavras de 

Julia Kristeva, um “outro livro est� presente no livro e apesar dele, constr�i outro” 

(KRISTEVA apud JOZEF, 1980, p. 63). A par�dia ocorre n�o s� com longos trechos, 

ou mesmo a obra com um todo, como o modelo de Hoffman, mas tamb�m atrav�s das 

cita��es de cl�ssicos, ou de teorias, como ocorre muitas vezes no romance.

Conforme as palavras de Bella Jozef (1980), em seu ensaio sobre a obra de 

Luis Borges, “citar � uma maneira, [...], de encontrar um ‘correlato objeto’, um 

momento em que dois ou mais escritores expressam uma mesma id�ia” (p.63) Assim, 

quando notamos as cita��es do gato ou das outras personagens em seus di�logos, dos 

grandes cl�ssicos, a intertextualidade j� observada na obra, pode ser uma forma 

encontrada pelo autor-narrador de refor�ar suas id�ias e seus pensamentos no romance. 
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Dessa feita, passamos a perceber com mais clareza o m�ltiplo conhecimento do 

narrador e as teorias em voga na �poca. 

As v�rias obras parodiadas remetem no discurso do gato a sua superioridade 

felina, se comparando a outros gatos famosos, e em seguida acrescenta uma cr�tica aos 

seres humanos. Em Meitei assumem um car�ter de s�tira e ridiculariza��o, atrav�s das 

situa��es de quem acredita em suas mentiras – “o caso de Andr�a del Sarto” e o “caso 

do Tochimenbo”, e em Kushami, o professor utiliza-se de cita��es complicadas para 

parecer inteligente frente aos seus amigos e confundir sua esposa, que n�o fala ingl�s.

Ap�s a partida dos dois, tomei a liberdade de comer o resto da 
massa cozida de peixe, apenas beliscada por Kangetsu. Nesses 
�ltimos tempos, tenho sentido que n�o sou um gato comum, 
como os outros. Creio possuir as mesmas qualificações dos 
gatos de Momokawa Joen ou do gato ladrão de carpa de 
Thomas Grey. Kuro, o gato do puxador de riquix�, nunca 
entraria nessa lista. Duvido que algu�m se importar� se eu me 
apoderar de um naco de peixe cozido. Além do mais, o hábito 
de tomar lanche às escondidas entre as refeições não é 
privilégio da raça felina. Osan, por exemplo, comete a 
descortesia de comer alguns doces de mochi durante a 
ausência da patroa.82 (grifo nosso)

O neko n�o esconde o fato de sentir-se igual aos homens em seus erros, 

visto que assim como ele a empregada da casa, tamb�m comia escondido da patroa. Mas 

se v� tamb�m como um gato superior aos de sua ra�a, por agir como os gatos famosos, 

como os de Momokawa Joen ou Thomas Grey. Visto que nas hist�rias de Momokawa 

Joen (1832 – 1898), os gatos apareciam ora como companheiros ora como seres 

traidores, fixando-se principalmente, em gatos que habitavam as hospedarias � beira da 

estrada e nas casas de ch�. 

O outro escritor citado � o poeta ingl�s Thomas Grey (1716 – 1771), que 

perdeu seu estimado gato em 1747, quando este foi tentar roubar uma carpa e morreu 

afogado. O poeta escreveu em sua homenagem um longo poema intitulado Ode on the 

Death of a Favourite Cat Drowned in a Tub of Gold Fishes (Ode � morte de um gato 

favorito afogado em um tanque de carpas). Teria sido talvez essa cena, parodiada na 

morte do gato, que se afoga em uma tina ap�s beber cerveja e morre. 

82 NATSUME S�seki, 2008, trad. Jefferson J. Teixeira, p.35.
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Dessa maneira, as cita��es felinas ressaltam seu entendimento enciclop�dico, 

como fonte de cr�ticas �s atitudes humanas. Ao contr�rio do gato, Meitei, se utiliza de 

cita��es, como j� notado anteriormente para ridicularizar e irritar as pessoas. Em um 

di�logo com Kangetsu, o �ltimo deseja que todos ou�am seu discurso sobre a 

“Din�mica do Enforcamento”, mas Meitei n�o para de falar e dar palpites no discurso 

do amigo:

-Esse “contar” talvez caia bem para um contador de hist�rias, 
mas um conferencista deveria empregar palavras mais elegantes 
– voltou a intervir Meitei.
-Se “contar” � vulgar, o que posso usar em substitui��o? –
indagou Kangetsu num tom um pouco irritado.
Como procurando ser livre o mais rapidamente poss�vel 
daquela dificuldade, meu amo afirmou:
-Nunca se sabe ao certo se Meitei est� perguntando ou apenas 
querendo fazer pouco caso. N�o lhe d� aten��o, Kangetsu. 
Prossiga.
-Ah, irritado contava minha história. Um salgueiro.
Meitei, como sempre, soltava frases despropositadas. Kangetsu 
n�o conteve o riso.83 (grifo nosso)

Neste trecho, grifado por n�s, Meitei alude ao famoso haiku de Ryota 

Oshima (1718 – 1787), “Ah, irritado volto a casa. No jardim, um salgueiro”. Na 

realidade, o esteta parodia o citado haiku para zombar da postura de Kangetsu que se 

irritava com as interrup��es do amigo. N�o somente nessa cena, mas em in�meros 

momentos, Meitei se utiliza das cita��es a fim de irritar, mentir ou zombar das pessoas. 

Ao contr�rio dele, est� Kushami, que por n�o se sobressair entre os amigos, sempre 

tenta mostrar o que sabe, falando em ingl�s, ou citando personagens da hist�ria para 

responder a sua esposa, a fim de humilh�-la, pois ela desconhece o assunto. Nessa cena, 

tomada como exemplo, a casa do professor Kushami, havia sido roubada, quando 

solicitado pela pol�cia � lista dos bens furtados, o casal come�a uma discuss�o com 

rela��o ao pre�o dos inhames roubados.

-Apesar de n�o saber (o valor dos inhames), afirma que doze 
ienes e cinq�enta sens � exorbitante. Isso � totalmente il�gico. 
� por isso que a chamam de Otanchin Pale�logo.
-O qu�?

83 NATSUME S�seki, 2008, trad. Jefferson J. Teixeira, p.102.
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-Otanchin Pale�logo!
-E o que vem a ser esse Otanchin Pale�logo?
-Nada de importante. Ent�o, o que temos depois... Voc� ainda 
n�o citou meu quimono.
-N�o � importante para voc�. Diga-me o que significa Otanchin 
Pale�logo.
-N�o tem nenhum significado.
-Por que n�o quer me dizer o que �? Voc� gosta mesmo de me 
fazer de idiota. Deve ser algo pejorativo e voc� se aproveita do 
fato de eu n�o saber ingl�s para me chamar assim.84

Notemos que a esposa de Kushami acredita ser tratada assim por n�o 

entender ingl�s, quando na verdade, a express�o pejorativa usada pelo professor � uma 

mistura de japon�s popular com grego. Otanchin � um termo usado no sentido de 

imbecil, idiota, origin�rio do antigo per�odo Edo, quando as prostitutas o empregavam 

para designar um cliente detest�vel - “Segundo uma hip�tese, teria se originado da 

aglutina��o de “tan” = curto e “chin” = p�nis . Por ter a pron�ncia parecida com 

Constantino, S�seki faz um jogo de palavras com a designa��o dada ao �ltimo 

imperador romano Constantino Pale�logo” (TEIXEIRA, 2008, p.191- nota de rodap�). 

O autor brinca com as palavras e o significado delas, a fim de produzir n�o s� um novo 

significado dos voc�bulos, mas tamb�m ridicularizar a personalidade da figura feminina, 

representada pela esposa de Kushami, que � vista como algu�m teimosa.

Como pudemos observar, a forma como o autor constr�i a trama baseada em 

v�rias obras, n�o s� ocidentais quanto orientais, nos leva a concluir sobre dois aspectos, 

no romance analisado. Primeiro, as obras n�o s�o meras c�pias dos livros parodiados ou 

simples cita��o de uma obra para demonstrar conhecimento liter�rio. O autor 

ambicionava criar a obra sob a luz de um novo contexto liter�rio, baseado n�o s� em 

obras nacionais ou s� em obras consagradas, buscando a possibilidade de mesclar o 

novo e o tradicional, o oriental e o ocidental como forma de uma nova vis�o social e 

pol�tica que se formava, al�m de revelar ao leitor menos atencioso, o mundo que se 

formava ao seu redor, atrav�s da leitura do romance Eu sou um gato. 

O segundo aspecto � conseq��ncia do primeiro, visto que ao ter contato com 

toda essa mudan�a, ling��stica, cultural e pol�tica, formava-se tamb�m um novo 

indiv�duo, introspectivo, mais definido em sua individualidade, contudo, cr�tico, mais 

passivo, fechado em seu ego�smo. A identidade do que � ser moderno ou do que � ser 

84 Idem, p.190 e 191.
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convencional � colocada em discuss�o sempre que essas obras s�o retomadas e 

reconstru�das em Eu sou um gato. O questionamento que desperta no leitor a reflex�o de 

como ele se v� e de como o homem � visto pela sociedade. Em um trecho, o narrador 

p�e em discuss�o essa nova concep��o de um ideal de identidade, individualista e 

marcada pelas mudan�as na ci�ncia e na pol�tica. Nesta cena desenrola–se um di�logo 

entre a esposa de Kushami, e Meitei. Ela pergunta-lhe sobre o significado do que � ser 

convencional.

-Todo mundo vive falando que isso ou aquilo � convencional, 
mas afinal o que � convencional? – pediu minha ama uma 
defini��o vocabular, adotando uma atitude desafiadora.
-Convencional? Quando se diz que algo � convencional... 
bem ...a explica��o � bastante complexa...
-Se � algo t�o vago, ser convencional n�o deve ser algo ruim, 
n�o? – pressionou minha ama com sua l�gica feminina.
-N�o � que seja vago. Eu entendo bem, mas � apenas 
complicado de explicar.
-Voc� chama de convencional tudo aquilo que lhe desagrada –
disse a senhora instintivamente, mas atingindo seu objetivo.
Chegando-se a esse ponto, para se safar s� restava a Meitei 
definir o que � chamado convencional.
-Senhora, a principio, chamamos de homem convencional 
aquele que apenas se entrega a devaneios sobre uma linda 
jovem de dezesseis ou dezoito anos, e que nos dias de tempo 
bom, no m�ximo, se diverte passeando pelas margens do rio 
Sumida com uma garrafinha de saqu� na cintura.
-Existem homens assim? – perguntou minha ama sem 
convic��o por n�o ter compreendido direito. – Isso tudo � 
bastante confuso, est� al�m de meu entendimento – disse ela 
entregando os pontos.
-Ent�o precisaria colocar a cabe�a do major Pendennis do 
romance de Thackeray no torso do novelista Bakin e deix�-lo 
por um ou dois anos exposto ao ar europeu.
-E como isso se torna algo convencional?
Sem responder, Meitei riu.
-Para tanto � desnecess�rio se dar semelhante trabalho. Pegue 
um aluno da escola secund�ria, some a um vendedor do 
magazine Shirokiya, divida por dois e pronto: eis a� um 
excelente homem convencional.
-Ser� mesmo? – minha ama vira a cabe�a, aparentando n�o 
estar convencida.
Nesse momento, meu amo voltou e se sentou ao lado de 
Meitei.85

85 NATSUME, S�seki, 2008, trad. Jefferson J. Teixeira, p.98 e 99.
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Apesar das muitas tentativas de defini��o do esteta, a esposa de Kushami 

fica sem entender o que � ou n�o convencional. Colocando em discuss�o se entendemos 

ou n�o o que ouvimos ou falamos, nossa identidade, e a identidade da sociedade que nos 

rodeia, aceitamos de bom grado novas concep��es que nos torna “modernos”, mas do 

que entendemos delas? Ou em que aspecto elas s�o reais? Meitei descreve um homem 

convencional, como sem grandes ambi��es, ou moldado ao ambiente europeu, mas com 

um “corpo” oriental, novamente brincando com cita��es dos cl�ssicos liter�rios, 

mesclando a s�tira de Thackrey a Bakin, novelista japon�s da Era Edo e que escrevia 

obras de fundo moral, e ao explorar essas duas concep��es n�o h� ainda uma defini��o 

concreta do que � ser convencional. Assim a parodiza��o destas concep��es demonstra 

que nem sempre as pessoas entendem com profundidade daquilo que falam como era o 

caso de Kushami e seus amigos literatos, que falam sobre o moderno, mas n�o o sabiam 

explicar.

Atrav�s das par�dias constru�das no romance, verifica-se que n�o � somente 

uma nova concep��o liter�ria que se moldava – naturalistas, cientificistas, Romances do 

Eu, mas sim uma nova concep��o de homem, de identidade cultural moderna. Afinal o

“eu” pode ser qualquer um at� mesmo um gato. Por tr�s da face de um homem h� algo 

mais a ser dito.
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4.3 S�TIRA E IRONIA.

Da mesma forma que a par�dia percebemos em muitos momentos da obra o 

uso do recurso da s�tira e da ironia, visto trataram-se de t�cnicas narrativas que andam 

de m�os dadas, pois a constru��o parod�stica, fornece situa��es para que ocorra a s�tira 

e a ironia, ficando por vezes dif�cil dissoci�-las. Isso porque, s�tira e ironia t�m como 

objetivo principal a cr�tica � sociedade, aos costumes e tradi��es e aos defeitos do 

car�ter humano.

Apesar de esses recursos narrativos andarem juntos e alcan�arem no todo da 

obra a mesma fun��o – cr�tica aos h�bitos da sociedade - s�o d�spares em sua concep��o 

e defini��o. A s�tira “serve para estimular o homem para uma consci�ncia da verdade, 

embora raramente para nenhuma a��o em nome da verdade. A s�tira tende a trazer a 

mem�ria do homem que a maior parte do que eles v�em, ouvem e l�em na m�dia 

popular da comunica��o � hip�crita, sentimental e somente parcialmente verdadeira” 

(FEINBERG, 1976, p.17), ou seja, a s�tira traz a verdade aos olhos do leitor e a ironia 

“� um contraste entre uma realidade e uma apar�ncia [...] todos mais ou menos 

plausivelmente afirmam estar dizendo ou fazendo uma coisa, enquanto na realidade 

transmitem uma mensagem totalmente diferente” (MUECKE, 1995, p.52), assim a 

ironia n�o � s� dizer uma coisa, tentando dizer o contr�rio, mas sim dizer uma coisa que 

ative in�meras “interpreta��es subversivas” (Idem, p.48). 

Al�m disso, a comicidade existir� em ambas as formas, na s�tira mais do 

que na ironia, visto que a s�tira ir� gerar a ridiculariza��o. Para Vladimir Propp (1992), 

a “comicidade � o meio, a s�tira � o fim. A comicidade pode subsistir fora da s�tira, mas 

a s�tira n�o pode existir fora da comicidade” (p.186). A ironia tanto pode ser bem 

humorada, “como pode ser depreciativa, tanto pode ser criticamente construtiva, como 

pode ser destrutiva” (HUTCHEON, 1985, p.48), ou seja, o humor da ironia ser� 

proveniente de como o leitor interpretar o contexto, a cena, j� que a ironia em Eu sou 

um gato, por exemplo, surgem muitas vezes em cenas par�dicas de outras, dando um 

duplo sentido � mesma; assim sendo, faz importante a interpreta��o e conhecimento 

pr�vio do leitor das obras parodiadas. Entretanto tanto a par�dia, quanto a s�tira e a 

ironia t�m como objetivos �nicos “a ridiculariza��o, v�cios ou loucuras da Humanidade, 

tendo em vista a sua corre��o” (Idem, p.78).
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A par�dia funciona “intertextualmente”, trazendo v�rias obras para dentro 

do texto, recriando–as para um objetivo maior, e a ironia funciona “intratextualmente”, 

somente na concep��o e leitura do texto podemos perceb�-la, “ambas ecoam para 

marcar mais diferen�a que semelhan�a” (HUTCHEON, 1985, p.84). Assim ao 

observarmos a obra no todo, a ironia parece mais sutil, e a par�dia nos parece saltar aos 

olhos. Entendemos assim que, enquanto a s�tira � mais pr�xima da par�dia do que a 

ironia que ridiculariza os modos da humanidade, gerando o riso, mesmo n�o os levando 

a uma resposta, a ironia � mais sutil do que a primeira ao revelar claramente os 

problemas da humanidade, por vezes sugerindo uma resposta, uma corre��o dos 

problemas humanos. A ironia soa mais como uma forma da elite social, enquanto que a 

s�tira como uma forma mais popular. Assim, em Eu sou um gato a ironia faz-se 

presente principalmente nos discursos do gato e de Meitei, que se utilizam de uma 

linguagem mais elitizada para criticar a sociedade de Meiji.

Como pudemos perceber anteriormente, a par�dia tamb�m pode ser 

utilizado como um disfarce do que se quer dizer, atrav�s da utiliza��o da linguagem de 

um segundo texto; assim sendo, nada mais natural do que a utiliza��o da s�tira pela 

par�dia como ridiculariza��o dos modismos humanos, pois enquanto a par�dia oculta, a 

s�tira traz a realidade ao leitor. Um exemplo disso � uma situa��o sat�rico-humor�stica

onde o neko descobre quatro verdades filos�ficas ao morder um zoni, o bolinho de arroz 

que se come no Ano Novo. Ele n�o as descobre meditando ou lendo um livro, mas sim 

atrav�s de uma experi�ncia de sofrimento e dor. O engra�ado dessa cena constr�i-se 

atrav�s das “Quatro verdades do zoni”, parodiando o ensinamento de um mestre que 

ensina a seus disc�pulos grandes verdades filos�ficas, e satirizando assim os discursos 

filos�ficos. A primeira verdade satiriza um prov�rbio conhecido, “A ocasi�o faz o 

ladr�o”. O gato observava o mochi grudado no fundo da tigela e se viu ladr�o, ao 

perceber que era a ocasi�o perfeita para comer o bolinho de arroz. A segunda verdade 

satiriza um pensamento popular, sobre pressentirmos se algo dar� certo ou n�o – “Todos 

os animais pressentem intuitivamente se algo � ou n�o apropriado”. Mesmo sentindo

vontade de comer, ningu�m est� presente na sala e havia sobrado um mochi para ele; ao 

morder o bolinho este gruda em seus dentes e o gato n�o consegue tir�-lo, descobrindo a 

terceira verdade: “A necessidade � a m�e de todas as inven��es”, que nos remete ao 

pensamento de que em meio a um grande desafio, o ser humano sempre d� um jeito de 
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solucion�-lo; no caso do gato ele passou a andar sobre duas patas, satirizando e 

parodiando a imagem do gato fantasma “nekomata” que andava sobre duas patas e 

soltava bolas de fogo. O gato de S�seki � ridicularizado por essa posi��o, inadequada a 

um animal de quatro patas quando toda a fam�lia se p�e a rir dele.

Para se ver livre do mochi, o gato necessitou da ajuda de Osan, a empregada 

da casa, que a mando do patr�o, arrancou-lhe o mochi de sua boca, levando o gato a 

descobrir a �ltima e quarta verdade – “O caminho para o conforto � de muitos 

sacrif�cios”. Nesse trecho, como pudemos observar, o discurso do gato � a satiriza��o de 

v�rios ditos e cren�as; a �ltima, por exemplo, nos lembra muito as senten�as filos�ficas 

do zen budismo, ou de outra seita oriental. O objetivo, neste discurso � olharmos, com 

certo humor, para aquilo que cremos, ou ainda como s�o formados os pensamentos 

filos�ficos, nos levando a concluir que qualquer um pode faz�-lo.

Outro assunto satirizado, muitas vezes, em Eu sou um gato s�o as mudan�as 

na sociedade de Meiji, revelando um humor social que ser� a grande caracter�stica dessa 

obra, em especial. Os modismos, a rea��o das pessoas, a falta de h�bito com aquilo que 

� novo, ou as d�vidas de como se portar diante do moderno s�o observadas atrav�s da 

s�tira de costumes.

A professora de koto, vizinha de Kushami, como j� observado anteriormente, 

mant�m o orgulho ainda em Meiji pela liga��o de sua fam�lia com os poderosos do 

per�odo anterior. Sua figura � uma s�tira aqueles que ainda se viam aristocratas e 

possuidores de t�tulo de nobreza, que nada significa em Meiji, como o da professora que 

se intitula “filha do sobrinho da m�e do marido da irm� mais nova do secret�rio 

particular da famosa Tensh�in, vi�va do 13� X�gum” 86. Ainda que pomposa, trata-se de 

um t�tulo esvaziado de valores. Mesmo assim, todo esse monte de t�tulos n�o simboliza 

parentesco nenhum. Entretanto a professora se acha superior a Kushami, devido as suas 

origens, e continua a guiar-se por uma estratifica��o social j� passada e at� sua 

empregada compara-o com um “ganso esganado” por gargarejar alto pela manh�.

Ganso esganando � sem d�vida uma forma arguta de descrever 
a voz de meu amo. Ao gargarejar pela manh� no banheiro, ele 
costuma emitir sem cerim�nias sons bizarros, como se um 
palito lhe tivesse entalado na laringe. Quando est� em um de 

86 NATSUME S�seki, 2008, trad. Jefferson J. Teixeira, p.48.
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seus maus dias, o “g� g� g�” � desesperador, e nos dias de bom 
humor a� mesmo � que piora de vez. Ou seja, qualquer que seja 
seu estado de esp�rito, est� sempre gargarejando animadamente. 
[...] Apuro os ouvidos para escutar um pouco mais.
- Que tipo de feiti�aria estaria ele pretendendo com aqueles 
grunhidos? Antes da Restaura��o Meiji, os lacaios e 
carregadores de sand�lias de samurais possu�am etiqueta 
pr�pria e nos bairros residenciais ningu�m lavava o rosto da 
forma como ele costuma fazer.87

Kushami � alvo da ridiculariza��o de toda a rua, sendo ridicularizado ora 

por seus h�bitos, ora por sua casa velha, ora por sua forma de lecionar. No caso da 

professora de koto, no entanto o autor n�o busca s� enfatizar os estranhos modos do 

professor, mas tamb�m destacar o choque entre a forma de pensar de Edo e os h�bitos 

de Meiji. A ilustre professora que mora na mesma rua que Kushami n�o aceita os 

h�bitos liberais de Meiji, que contrariam as r�gidas etiquetas de Edo quando cada um 

colocava-se no seu lugar. Ao inserir no romance essa figura de Edo, o autor satiriza os 

pensamentos ainda arraigados em muitas pessoas, que viviam em Meiji, mas achavam-

se presas ao passado.

H� ainda outra cena em que a posi��o da professora de Koto � ridicularizada, 

quando sua gata Mikeko morre e ela passa a providenciar seu enterro mandando fazer 

uma placa com um nome p�stumo de Mikeko e encomendando a ela uma reza em um 

famoso templo de T�quio a fim de preparar a sua passagem para o para�so budista 

parodiando e satirizando os rituais budistas de p�s–morte. 

-Creio n�o ter remorsos, pois, apesar de uma gata, pedi ao 
monge para ler um sutra e encomendei para ela um nome 
p�stumo.
-Certamente, madame, ela foi favorecida pela sorte. Mas, se me 
permite o coment�rio, o sutra recitado pelo monge me pareceu 
demasiado superficial.
-Achei muito curto, mas quando comentei com o monge do 
Templo Gekkei que ele terminara r�pido demais, ele me 
respondeu que recitara a parte mais eficaz. Fez-me ver que a 
parte recitada era mais que suficiente para levar um gato a 
entrar no para�so88.

87 Idem, p.68
88 Ibidem, p.87.



147

Essa s�tira dos rituais religiosos leva-nos a questionar se existem num sutra 

partes mais ou menos eficazes ou se existe um para�so s� para animais. Podemos ainda 

questionar o carinho que a professora de koto tinha por Mikeko, muito maior do que 

pelos seres humanos. Em outro momento da obra, na ocasi�o do afogamento e morte do 

gato, o narrador se utiliza desse sutra entoado na casa de Mikeko, para se preparar para 

a morte – “Em nome de Buda, em nome de Buda. Rendo-lhe gra�as, rendo-lhe gra�as”. 
89

Al�m da satiriza��o de costumes encontrado no discurso da professora de 

Koto, encontramos tamb�m outros exemplos de s�tira no discurso de outras 

personagens, como a s�tira aos discursos cient�ficos notado na linguagem de Kangetsu. 

Conforme observado anteriormente, muitas das personagens de Eu sou um gato

utilizam-se de linguagens pr�prias que refletem sua classe social ou suas profiss�es. 

Atrav�s da figura de Kangetsu, um pesquisador de bolas de vidro, nota-se uma s�tira �s 

reuni�es cient�ficas t�o espec�ficas e inacess�veis, mas que atraiam uma numerosa 

plat�ia, onde n�o raro se encontravam os pseudopesquisadores com ares intelectuais. 

Neste seguinte trecho, do terceiro cap�tulo, Kangetsu recebe o convite para fazer uma 

palestra na Sociedade de F�sica, tendo como tema de seu discurso a “Din�mica do 

Enforcamento”, parodiando as apresenta��es cient�ficas, a palestra de Kangetsu � 

repleta de equa��es f�sicas e exemplos da hist�ria antiga, e a s�tira � constru�da atrav�s 

da mistura que o jovem pesquisador faz de muitas �reas sem chegar a uma conclus�o 

clara.

- Passando para a Inglaterra, encontramos no poema Beowulf o 
voc�bulo “galga” de “gallows”, que se refere � for�a, o que 
demonstra categoricamente que na �poca j� existia a pena de 
morte por enforcamento. De acordo com Blackstone, quando 
um criminoso condenado � forca n�o morria, por algum defeito 
na corda, deveria receber nova e id�ntica condena��o. Contudo, 
o mais estranho � o poeta afirmar em uma das estrofes do 
poema A Vis�o de Piers Plowman que mesmo o criminoso mais 
monstruoso n�o merecia ser enforcado duas vezes. Ignoro qual 
seja o verdadeiro, mas � fato que existem muitos exemplos de 
condenados que n�o morreram de uma s� tacada. Em 1787, o 
famoso malfeitor Fitzgerald seria enforcado, mas por uma 
falseta do destino a corda se rompeu na primeira tentativa, justo 
quando deveria cair pelo buraco do cadafalso. Foi realizada 
nova tentativa, na qual a corda se alongou de tal maneira que 

89 Idem, p.486.
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seus p�s podiam tocar o ch�o ele novamente n�o morreu. Por 
fim, na terceira tentativa, foi mandado para o outro mundo com 
a ajuda dos espectadores.90

A linguagem do discurso de Kangetsu � permeada de cita��es liter�rias 

utilizadas por ele como base para sua tese. Entretanto, n�o parece muito cient�fico, visto 

que se baseia em uma obra ficcional, mesclado �s narrativas juristas de William 

Blackstone (1723 – 1780), de seu livro Comentários sobre as Leis da Inglaterra.

Ainda sobre a cr�tica de costumes, em outro momento, o gato se debru�a 

sobre o estilo de vestimenta do ser humano e sua personalidade. Ele observa o banho 

p�blico, e percebe que despido o ser humano parece perder sua ess�ncia. Em seq��ncia 

a isso ele satiriza a forma como as damas se vestem e seu comportamento.

Ouvi dizer que elas exp�em o peito, ombros e bra�os e chamam 
isso de vestido de gala. Que coisa mais vergonhosa! At� por 
volta do s�culo XIV, suas vestimentas n�o eram a tal ponto 
ris�veis e as mulheres trajavam roupas pr�prias a um ser 
humano comum. Seria fastidioso discorrer aqui sobre os 
motivos que levaram a essa vulgariza��o que transformou as 
roupas de gala em vestimentas de acrobatas. Aqueles que 
conhecem os motivos, �timo, aqueles que n�o os conhecem, 
que permane�am com cara de tacho, n�o me importo. 
Colocando de lado a hist�ria, as damas, apesar de se trajarem 
de forma t�o estranha e ostentosa apenas durante a noite, 
parecem continuar a possuir em seu interior algo humano, pois 
t�o logo o dia amanhece cobrem os ombros, escondem os peitos, 
envolvem os bra�os, procurando dissimular todas as partes do 
corpo, sentindo-se bastante envergonhadas caso at� mesmo a 
unha de um dos dedos dos p�s permane�a � vista. Seus trajes de 
gala oferecem um tipo de efeito incoerente e pode-se 
depreender que foram criados a partir de uma conversa entre 
idiotas. [...] N�o preferem essas damas ostentar no Hotel 
Imperial esses vestidos de gala totalmente irracionais? 
Perguntem–lhes o motivo e n�o obter�o nenhuma resposta. 
Apenas dir�o que os vestem porque os ocidentais assim 
tamb�m fazem. Fortes s�o os ocidentais e � necess�rio imit�-los 
a qualquer custo, mesmo expondo-se ao rid�culo. 91

H� uma cr�tica clara � aceita��o cega aos h�bitos ocidentais e aos modismos 

que segundo o gato torna as pessoas rid�culas. A s�tira � encontrada nos detalhes das 

90 NATSUME S�seki, 2008, trad. Jefferson J. Teixeira, p.104 e 105.
91 NATSUME S�seki, 2008, trad. Jefferson J. Teixeira, p.269 e 270.
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roupas das damas que s�o contradit�rias: de dia se cobrem com vergonha e � noite 

mostram bra�os e ombros, sem cerim�nia. As mulheres aceitam e aderem a uma moda, 

uma conven��o social sem se questionar, apenas levadas pelo que se ouve falar. O gato–

narrador observa essa atitude feminina de aceita��o passiva, definindo-as como simples 

ornamento social.

Mas de qualquer forma, tanto no Ocidente como no Oriente, as 
mulheres constituem um tipo de ornamento. Embora n�o 
sirvam para descascar gr�os de arroz ou para se alistar 
voluntariamente como soldados, s�o objeto decorativo 
indispens�vel � cerim�nia de inaugura��o de uma escola.92

Em outro momento, a cr�tica � figura feminina vem da voz de Kangetsu, que 

as observa como mera mercadoria � venda. Tudo o que fazem tem como objetivo o 

casamento, e essa atitude devem-se segundo ele, � evolu��o da civiliza��o.

-As mulheres de hoje freq�entam escolas, concertos musicais, 
reuni�es beneficentes, recep��es ao ar livre, e enquanto 
caminham elas pr�prias se vendem: “Que tal me comprar? N�o 
est� interessado?”, parecem dizer. Por isso mesmo, n�o 
necessitam contratar um quitandeiro para se venderem por um 
sistema vulgar de venda por comiss�o. � o processo natural na 
medida que o sentimento humano de independ�ncia 
progride.[...] Essas mulheres podem desistir de encontrar um 
marido e de se casarem, pois n�o o conseguir�o sequer aos 
cinq�enta ou sessenta anos.93

Meitei contava uma hist�ria de que antes se vendiam meninas dentro de 

cestos como escravas e que com a Revolu��o de Meiji isso fora proibido e as mulheres 

assumiram um lugar de destaque na sociedade. No entanto, para Kangetsu, essa 

possibilidade de liberdade feminina, tornou a mulher vendedora de si mesma, e tudo 

isso se deve � evolu��o do indiv�duo que se sentiu independente dos outros, mas o final 

de tais mulheres–mercadoria seria a solid�o.

Em outro epis�dio o gato-narrador satiriza a onipot�ncia do Deus crist�o, 

quando um ladr�o que se parece muito com Kangetsu, adentra a casa de Kushami e o 

gato passa a meditar sobre se Deus seria onipotente por criar criaturas iguais ou 

92 Idem, p.268.
93 Ibidem, p.236.
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diferentes. A satiriza��o da cria��o b�blica al�m de c�mica leva o gato a imaginar se 

Deus n�o teria fracassado ao criar tantas criaturas opostas entre si.

Dizem que em um livro chamado B�blia, ou outro nome 
parecido, est� escrito que o c�u e a Terra foram criados por 
Deus, concluindo-se da� que os seres humanos tamb�m seriam 
parte da cria��o. [...] H� um n�mero espantoso de seres 
humanos em todo o mundo, mas n�o h� dois deles que 
compartilhem tra�os fision�micos id�nticos. [...] Em outras 
palavras, todos foram criados do mesmo material, mas apesar 
disso o produto final � distinto de um para outro ser humano. 
Devemos admirar a capacidade do Criador de imaginar rostos 
diferentes a partir de material t�o simples. Essa profus�o de 
tipos s� se tornou poss�vel gra�as a uma imagina��o deveras 
original. [...] Por�m, da perspectiva de um felino, o mesmo fato 
pode ser interpretado como uma prova da incompet�ncia divina. 
Podemos afirmar que, mesmo n�o sendo de todo impotente, n�o 
possui Ele uma capacidade acima da criatura humana. Pode-se 
dizer que Deus criou tantas faces diferentes, mas teria Ele 
calculado de antem�o toda essa diversidade, ou teria a princ�pio 
pensado em criar todos os rostos id�nticos, inclusive os dos 
gatos; mas, tendo falhado em seu intento, resultou nessa 
situa��o confusa de agora? Quem poder� saber? Ao mesmo 
tempo em que podemos entender a estrutura dos rostos 
humanos como um testemunho do sucesso do Criador, n�o 
poder�amos tamb�m entend�-la como prova de seu fracasso? 
[...] Mudando a perspectiva, fatos t�o simples acontecem 
intermitentemente, dia e noite, em sua sociedade, mas eles n�o 
podem capt�-los por estarem subjugados por Deus. Se na 
cria��o � complexo expressar diversidade, � da mesma forma 
dif�cil expressar similitudes. 94

H� v�rios aspectos n�o s� b�blicos, mas tamb�m sociais a que o gato se at�m 

em seu discurso, como a discuss�o sobre a impot�ncia de Deus por ter criado seres t�o 

diferentes, pois talvez a onipot�ncia fosse comprovada se Ele tivesse criado seres 

id�nticos. Nesse aspecto, o gato n�o critica somente a forma humana, mas tamb�m suas 

cren�as que nem sempre s�o discutidas, mas aceitas como verdades �nicas. Talvez pela 

falta de discuss�o no que cr� o ser humano, n�o se discute tamb�m sobre o que o rodeia, 

achando que tudo depende de Deus. Dessa forma ele aceita tudo sem questionar, e 

possuindo uma perspectiva limitada, os seres humanos n�o conseguem olhar “ao mesmo 

tempo para ambos os lados, e seu campo de vis�o s� permite que enxerguem as coisas 

94 NATSUME S�seki, 2008, trad. Jefferson J. Teixeira, p.182 e 183.
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pela metade”. Os seres humanos, assim, s� conseguiriam ver uma parte da verdade, da 

realidade, somente aquilo que lhes era imposto ou aceito por eles. � uma cr�tica mordaz 

apesar da comicidade intr�nseca ao texto, ao dizer que a sociedade tudo aceita sem nada 

questionar.

Em outro momento o gato–narrador satiriza as estrat�gias de guerra ao 

tentar pegar ratos. Ele planeja, seguindo o exemplo das estrat�gias da guerra russo–

japonesa. O gato verifica o flanco inimigo – a cozinha, e se posiciona no melhor lugar. 

Al�m de se gabar de sua for�a e habilidade gen�tica em ca�ar, se prepara para atacar os 

ratos, mas durante a sua vig�lia, acaba dormindo.

� semelhan�a de um proj�til, algo fora disparado da abertura 
do arm�rio e, sem que eu pudesse evitar, cortou o ar e veio se 
atracar � minha orelha esquerda. Logo depois, uma sombra 
negra passou por tr�s de mim e inesperadamente agarrou minha 
cauda. Tudo se passou numa fra��o de segundo. Sem pensar em 
nada, dei um pulo. Todas as for�as de meu corpo se uniram na 
tentativa de arremessar ao ch�o os monstros que me atacavam. 
[...] Minha unha perdeu a for�a, n�o conseguia mais me segurar. 
Os tr�s corpos ca�ram como uma �nica massa, cortando os raios 
de luar. Um vaso de lou�a, um jarro e uma lata vazia de gel�ia 
dentro dele, postados na prateleira logo abaixo, tamb�m ca�ram, 
derrubando um pote com �gua para apagar fogo situado na 
outra prateleira abaixo, indo parar metade dentro do balde, a 
outra metade no ch�o. O barulho rompeu o sil�ncio noturno e 
enregelou o fundo de minha alma desvairada.95

� semelhan�a de muitas estrat�gias de guerra, a luta do gato s� o levou a 

humilha��o, visto que foram seus inimigos que o atacaram e apesar de menores, foram 

mais fortes do que ele. Nessa s�tira �s estrat�gias militares o gato n�o esquece de 

esmiu�ar o ataque inimigo que conhece melhor seu territ�rio do que ele, revelando ao 

leitor que entrar em guerra n�o se obt�m tanto reconhecimento quanto se imagina. No 

final ele fora salvo por Kushami que adestrava na cozinha achando ter um ladr�o, ao 

ouvir o barulho.

Al�m da s�tira encontrada no discurso do neko ou em situa��es de cr�tica ao 

ser humano, podemos notar em alguns poucos momentos a s�tira de si mesmo, podendo 

nessa cr�tica e ridiculariza��o pessoal, reconhecermos a face do pr�prio autor, falando 

95 NATSUME S�seki, 2008, trad. Jefferson J. Teixeira, p.208 – 209.
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de si mesmo. No primeiro exemplo, os eremitas pregui�osos est�o reunidos na casa de 

Kushami, e est�o discutindo sobre a compreens�o sobre o fazer po�tico, visto que 

ningu�m entendia a poesia feita por T�f�. Ele se defende lembrando que a poesia pode 

ser entendida por qualquer um de formas diferentes e por vezes nem mesmo o poeta � 

capaz de explicar sua poesia. Desta feita, ele cita a figura de S�seki, que escrevera uma 

obra cheia de incongru�ncias, mas ao ser perguntado sobre elas, confessava ignor�-las. 

Em contrapartida Kushami e Meitei definem S�seki.

-Talvez seja poeta, mas � com certeza uma pessoa muito 
estranha – comentou meu amo.
-� um completo idiota - deu Meitei o golpe de miseric�rdia no 
tal Soseki.
Tofu n�o se sentiu satisfeito e acrescentou:
-Soseki � de fato uma exce��o entre os membros de nosso 
grupo. [...].96

Nessa passagem, o autor-personagem se auto-satiriza, revelando o que pensa 

de si mesmo e o que a sociedade pensava a respeito dele. Ele n�o se exime de sua 

posi��o de autor e se insere na narrativa, e se revela atrav�s dos olhos do gato. Foi a 

maneira encontrada por ele de expressar seus pensamentos aos seus leitores e cr�ticos. 

H� ainda outro momento do romance em que ele se autodescreve, e o gato, como uma 

auto-reflex�o de si mesmo, � quem guia o leitor por entre os pensamentos desse autor-

personagem, no caso, Kushami que se olha no espelho e observa as marcas da var�ola 

(que o escritor tamb�m possui), contra�da na inf�ncia. Neste caso, lembremo-nos ainda 

da par�dia do Romance do Eu, j� notado em Eu sou um gato.

Meu amo possui um rosto bexiguento. 
Ouve-se freq�entemente dizer que as marcas de var�ola nas 
faces eram comuns antes da Restaura��o Meiji, mas em nossa 
�poca de Alian�a Anglo – Nip�nica um rosto semelhante 
transmite a impress�o de algo um pouco retr�grado. [...]
Sempre que olho para meu amo pondero sobre a rela��o de 
causa e efeito que teria tornado t�o bizarro esse rosto, atrav�s 
do qual ele respira o ar deste s�culo XX.[...]
Na realidade ele at� se vacinou contra ela (var�ola). 
Infelizmente, a marca da vacina tomada no bra�o transmitiu-se 
para a face. Nessa �poca, ele era muito crian�a e, como n�o 

96 Idem, p.245.
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precisava despertar o interesse do sexo oposto pela beleza facial, 
arranhava indiscriminadamente o rosto ao co��-la. Como a 
erup��o de um vulc�o, a lava pareceu ter escorrido por sua face, 
acabando por destruir o rosto herdado dos pais. Ele costuma 
afirmar � esposa ter sido um menino encantador antes da 
var�ola atac�-lo.97

Neste trecho, em que o gato permanece descrevendo as marcas da var�ola no 

rosto de Kushami por mais de quatro p�ginas, ele n�o s� as descreve como tamb�m as 

compara a uma pe�a de museu, algo que lembra o passado, quando a assit�ncia � sa�de 

era prec�ria. Marcas que seriam levadas por toda a vida, refletindo um per�odo que n�o 

podia ser esquecido, por mais que se tentasse esquecer. � como se o autor–narrador 

estivesse se olhando no espelho e se autodefinindo, como um algu�m que por viver no 

s�culo XX, mantinha marcas n�o s� no rosto, mas tamb�m na alma do passado. 

Confirmando isso, Kushami que se olha no espelho diz: “Que rosto sujo eu tenho.” 98

Seria o homem olhando pra si e vendo a sua impot�ncia, descobrindo suas falhas.

A s�tira de si pr�prio tem continuidade, j� que o professor tenta esconder as 

marcas, esticando a pele, ou procurando o melhor �ngulo para escond�-la, mas h� coisas 

como sabemos que podem ser camufladas, mas n�o podem ser escondidas. “Ah, de nada 

adianta!- Exclamou ao notar a apar�ncia visivelmente desagrad�vel. [...] Porque esse 

rosto � t�o repulsivo? – Perguntou com ar perplexo aproximando o espelho a dez 

cent�metros do rosto.” 99 Pode-se dizer que neste trecho o autor-personagem toma 

consci�ncia de si mesmo, assim como o homem moderno tomava consci�ncia de sua 

individualidade. 

Outro assunto colocado em discuss�o atrav�s da s�tira s�o as tradi��es 

arraigadas da sociedade japonesa. Uma delas � como se portar frente �s pessoas: n�o 

olhar diretamente nos olhos de um superior, ou n�o abrir os presentes ganhos, sem antes 

receber a anu�ncia daquele que lhe presenteou. O narrador insere essas situa��es, 

satirizando-as, como que se nem mesmo os japoneses soubessem como agir, sob as 

normas que eles mesmos criaram.

At� dois ou tr�s anos atr�s meu amo acreditava ser indiferente 
onde se devesse sentar em um c�modo, mas desde que ouvira 

97 NATSUME S�seki, 2008, trad. Jefferson J. Teixeira, p.331 – 333.
98 Idem, p.337.
99 Ibidem, p.338.
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algu�m explicar que o tokonoma � uma forma modificada do 
local mais elevado da sala de recep��o, na qual os x�guns 
atendiam seus lacaios, ele nunca mais se aproximou desse lugar. 
Sobretudo, com um anci�o desconhecido sentado 
reverencialmente, ele n�o poderia pensar em se colocar nesse 
local de honra. Ele tampouco sabia como cumprimentar o idoso. 
Na falta de id�ia melhor, ao mesmo tempo em que inclinava a 
cabe�a em sinal de reverencia, meu amo tomou emprestadas as 
palavras do visitante para repetir:
-Por favor, sente-se ali.
-Se o fizer, n�o poderei cumpriment�-lo. Por favor, sente-se ali.
-N�o... bem... por favor, sente-se o senhor ali.
Meu amo continuava despropositadamente a imitar as palavras 
do anci�o.
-Por favor, sua mod�stia me constrange. Estou deveras 
embara�ado. N�o fa�a cerim�nias, sente-se ali, por favor.
-O senhor � modesto. Sou eu que estou constrangido... por 
favor...
Meu amo enrubesceu e titubeou. Pelo visto, os exerc�cios 
mentais a que se entregara nenhum efeito haviam surtido. 
Meitei estava plantado atr�s da porta e ria ao contemplara a 
cena. Acreditando j� ser suficiente, deu um empurr�o em meu 
amo pelas costas.100

A cena descrita � c�mica, devido ao fato de o professor Kushami, apesar de 

sua posi��o de mestre n�o saber como agir frente �s pessoas, e ao imitar o visitante 

torna-se mais rid�culo ainda. A s�tira exposta refere-se � t�o requintada etiqueta 

nip�nica, repleta de regras e cerim�nias. O gato-narrador demonstra que nem todo 

japon�s conhece de fato o significado de suas tradi��es, ou desconhecem a sua pr�tica 

correta. O ser humano � testado diariamente quanto ao que ele deve fazer e como se 

deve fazer, e com a introdu��o dos costumes ocidentais a perda das tradi��es e rituais 

tendiam a ser esquecidos, ainda que alguns tentassem mant�-los vivos. A maioria dos 

jovens j� n�o os conhece e desdenha daqueles que as seguem. A modernidade como 

for�a modeladora da identidade nip�nica � novamente questionada.

Ainda em rela��o �s tradi��es, o cr�tico Hatori Tetsuya ressalta ainda, a 

s�tira ao servilismo e aos homens poderosos que se acham donos dos bens que cuidam. 

O servilismo, por exemplo, ocorre principalmente com Kushami, que apesar de n�o 

baixar a cabe�a para comerciantes, sentia medo de funcion�rios p�blicos e policiais. Na 

cena, por exemplo, em que o policial vai at� sua casa para lhe informar que o ladr�o que 

100 NATSUME S�seki, 2008, trad. Jefferson J. Teixeira, p.349 – 350.
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assaltara sua casa fora preso, o professor � tomado pelo p�nico diante de tal autoridade, 

que al�m de cumprimentar formalmente o policial, cumprimenta tamb�m o ladr�o, 

sendo novamente alvo de zombaria. J� com rela��o ao poder, o gato–narrador, conversa 

com o leitor sobre o fato de seu amo ter se apoderado de um antigo braseiro de um tio j� 

falecido, e coloca em quest�o se seria roubo ou n�o. Isso porque h� homens que se 

apossam daquilo que n�o lhes pertence e n�o s�o vistos com maus olhos diante da 

sociedade.

Os banqueiros, que lidam todos os dias com o dinheiro alheio, 
devem acaba achando que este lhes pertence. Os funcion�rios 
p�blicos est�o a servi�o do povo, assemelham-se a procuradores 
a quem foram delegados poderes para agir em nome dos cidad�os. 
Todavia, � medida que exercem suas fun��es diariamente acabam 
alucinados, passando a acreditar que a autoridade a eles atribu�da 
na verdade lhes pertence, n�o sendo dado a ningu�m o direito de 
externar qualquer palpite sobre ela. Na medida em que homens 
dessa esp�cie existam em grande quantidade na sociedade, n�o se 
pode julgar que meu amo tenha propens�o para o roubo pelo fato 
de ter carregado para si um braseiro. Tivesse ele esse tipo de 
propens�o, ent�o todos os seres humanos tamb�m dela seriam 
munidos. 101

Neste trecho h� uma s�tira ao h�bito do ser humano de se apossar de 

pertences alheio, buscando ainda uma justificativa para isso. Ou ainda daqueles que 

agem como dono daquilo que apenas cuidam. Os exemplos citados pelo gato fazem o 

leitor a refletir sobre a quest�o do poder capaz de transformar o homem, tornando-o um 

ser arrogante e autorit�rio.

Conforme pudemos observar, a s�tira caminha unida � par�dia, como forma 

de ridiculariza��o das atitudes humanas. Assim como a s�tira, a ironia assume na obra 

um papel importante de cr�tica social, e presente principalmente no discurso do gato, ao 

observar seu amo e no discurso de Meitei, que se utiliza da ironia a fim de comicizar as 

atitudes dos amigos, principalmente de Kushami.

Num dos epis�dios, Kushami, recebe uma carta de um ex-disc�pulo de 

Dokusen que enlouquecera. A carta � uma miscel�nea de filosofia, medita��o e culin�ria. 

Kushami, no entanto, por n�o entender nada, passa a refletir sobre o significado 

101 NATSUME S�seki, 2008, trad. Jefferson J. Teixeira, p.381 – 382.
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profundo da mesma, chegando a achar que a carta poderia conter um segredo filos�fico. 

O gato ao observar a atitude do amo reflete:

Meu amo tem o h�bito de valorizar aquilo que n�o entende. Isso 
n�o � algo necessariamente peculiar apenas a ele. Existe uma 
certa dignidade no imensur�vel e h� algo imposs�vel de se 
menosprezar dissimulado no incompreens�vel. Por isso, 
enquanto o homem comum se d� ares de entender aquilo que na 
realidade n�o compreende, os acad�micos explanam o que 
compreendem como se n�o o houvessem entendido. � de 
conhecimento geral que nos cursos universit�rios os professores 
que discorrem sobre assuntos incompreens�veis se tornam 
populares e aqueles que explicam claramente o que sabem n�o 
s�o apreciados.102

A ironia intr�nseca no discurso do gato diz respeito ao h�bito, por vezes n�o 

percebido de os homens acreditarem em fatos que n�o compreendem. Pessoas que 

acreditam naquilo que desconhecem tornam-se mais f�ceis de manipular. O falso 

entendimento da popula��o mais simples ao ser manipulada por belos discursos e sem 

fundamento � a segunda cr�tica percebida nesse trecho. J� aqueles que possuem o 

verdadeiro saber por vezes s�o ignorados na sociedade, e n�o lhes � dado cr�dito, pois 

os seres humanos preferem o belo, ao real.

Em outro momento a ironia do gato atinge a posi��o de poderosos que 

mesmo sem habilidade para governar, s�o obstinados e alcan�am o poder. O narrador se 

utiliza da cena em que Boba a filha mais nova de Kushami, apesar de pequena tomava 

os objetos das irm�s como uma “d�spota”.

Apoderou-se da tigela e dos palitinhos das irm�s e tentou a todo 
custo us�-los, embora de mais dif�cil manejo. Nota-se neste 
mundo que as pessoas mais desprovidas de talentos e aptid�es 
s�o, ao contr�rio, as que se d�o ares de import�ncia e almejam 
altos postos oficiais. [...]
De uma maneira d�spota, Boba n�o desistiu de tentar usar a 
grande tigela e o longo par de hashi tomado a suas vizinhas. 
Era preciso usar de energia e tirania para poder fazer uso de 
algo acima de nossa capacidade.103

102 Idem, p.347.
103 NATSUME S�seki, 2008, trad. Jefferson J. Teixeira, p.383.
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Para se alcan�ar os objetivos planejados, o narrador visualiza pessoas que 

apesar da falta de habilidade, n�o se intimidam e mesmo que atrav�s da tirania 

conseguem obter o que querem. A ironia est� em dizer isso baseado na cena de uma 

menininha que se apossa dos objetos das irm�s. Para o gato esse ego�smo de se obter 

algo independente dos meios, � algo j� inerente ao car�ter humano.

Conforme referido anteriormente, no discurso de Meitei encontra-se

tamb�m a ironia exatamente por ser uma pessoa que gosta de se divertir � custa dos 

outros. A ironia faz parte de seus di�logos e das cr�ticas feitas a Kushami e aos seus 

h�bitos. No capitulo final da obra, Kushami e Kangetsu passam a valorizar o suic�dio 

como �nica forma de morrer, no futuro. Meitei passa ent�o a discursar sobre essa 

possibilidade, sob o seu ponto de vista.

- ... Quando esse momento chegar, o professor de �tica na 
Escola das Nuvens Descendentes ir� expor o seguinte: “Caros 
alunos. Voc�s n�o devem se apegar � velha tradi��o b�rbara 
que chamamos de moralidade p�blica. Como jovens no mundo, 
seu dever primeiro � o suic�dio. Como � poss�vel desejar a 
outrem o que se deseja a si, preparem-se para avan�ar no 
conceito do suic�dio e chegarem ao conceito do homic�dio. 
Sobretudo, o de homens como nosso acad�mico p�-rapado 
Chinno Kushami, que parecem sofrer por estarem vivos. � 
dever de cada um de voc�s mat�-lo o mais breve poss�vel. Ao 
contr�rio do passado, estamos hoje na �poca das luzes e n�o
devemos mais empregar meios covardes como lan�as, espadas, 
proj�teis. Matem–no usando a nobre arte da cal�nia e da ironia, 
pois isso ser� para ele um ato de caridade e para voc�s 
constituir� uma honra...”. 104

Meitei como sempre, se ap�ia naquilo que o professor havia dito a fim de 

ridiculariz�-lo, utilizando-se do discurso do outro para critic�-lo. Pessimista Kushami, 

v� o futuro mais individualista, a ponto de o homem n�o conseguir mais morrer, a n�o 

ser por suas pr�prias m�os. Meitei ridiculariza esse pensamento pessimista, afirmando 

que o homem ao aprender sobre o suic�dio, ser� levado a cometer o homic�dio. Dessa 

forma o professor, por n�o ag�entar mais viver, ser� morto pelas cal�nias e ironias dos 

alunos da escola vizinha. A ironia adv�m do fato de o suic�dio provir de atitudes que 

104 Idem, p.464.
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levam o homem ao sofrimento, não com armas, mas verbalmente. Seria, então, uma luta 

psicológica, e não mais física. O homem seria derrotado pelas palavras.

Em suma, tanto a ironia quanto a sátira, baseadas ou não na paródia,

assumem no texto a função de crítica social, mesclada à comicidade. No campo do 

cômico as falhas humanas tornam-se mais sutis, não ficamos ofendidos, simplesmente 

rimos. Ao rir de nós mesmos, refletimos sobre a sociedade e a identidade humana 

gerada por esse mundo que a rodeia. Os questionamentos colocados pela sátira 

ridicularizam as atitudes humanas, a ingenuidade em aceitar tudo sem questionar, 

revelando a face oculta da realidade, enquanto a ironia brinca com a nossa forma de ver 

o homem, e ao rir de si mesmo, o homem se encontra, se percebe e se critica, tentando 

se recriar e se entender. 

Enquanto a paródia questiona um novo estilo literário, a ironia, sátira e 

comicidade questionam a formação de um homem moderno, surgido em meio a 

transformações sociais que ele nem sempre consegue gerir, e apesar de estar no centro 

da mudança, não pode e nem consegue influenciar nada, a não ser a si mesmo.
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CONCLUSÃO

Ao longo deste trabalho pudemos notar no romance Eu sou um gato, que há 

vários temas colocados em discussão pelo autor. Visto que o foco principal seria a 

multiplicidade do homem, faz-se ver as várias possibilidades desse múltiplo. O primeiro 

deles é a figura de uma personagem principal, dividida em duas, uma que representa a 

modernidade, o conhecimento e por que não dizer, até mesmo a onisciência, 

representado por um gato, que apesar de não estimado pela família, da casa na qual vive, 

julga-se superior aos de sua raça e até superior ao homem, por conseguir analisar com 

mais profundidade suas atitudes. 

A figura oposta a do gato é a de seu dono Kushami, um professor de Ensino 

Médio, de meia idade, casado, três filhas e que em nada consegue obter sucesso ou 

reconhecimento em sua vida, e assim como o gato, ele não é muito apreciado pelos que 

o cercam, seus vizinhos o vêem como um homem excêntrico e cheio de manias, sua 

família como um pai passivo e esposo nada convencional, que compra muitos livros, 

embora não os lê, seus amigos, alguns literatos e filósofos o fazem de bobo, e não 

escutam seus diálogos com interesse. Entretanto, ao contrário do seu animal de 

estimação, ele não toma consciência de suas atitudes, é orgulhoso, egoísta e indiferente 

a muitos assuntos que o cercam. A bipolaridade criada pelo autor através dessas duas 

personagens reflete o homem que vivia em uma sociedade em transição entre o 

tradicional e o moderno, dividido entre o que ele deveria ser e o que ele realmente é.

A grande diferença entre o gato e seu dono ocorre por meio da 

carnavalização e ridicularização do Romance do Eu, pois apesar do gato ser um 

fracassado, não conseguindo sobrepujar aos de sua raça, ele torna-se autor-narrador, 

mesmo que no âmbito do fantástico.

Durante a Revolução de Meiji, uma avalanche de informações, teorias e 

pensamentos adentraram no Japão, transformando totalmente a vida dos japoneses: trens, 

aumento da população citadina, unificação do sistema lingüístico, com inserção de 

palavras do vocabulário e acentos ocidentais, além das mudanças dos hábitos cotidianos. 

Aquilo que era aceito em um dia, depois de algum tempo era proibido ou considerado 

retrógrado. As duas personagens, o gato e Kushami refletem essa dubiedade do homem 

moderno, que ora era visto e aceito, como o gato, e ora era humilhado e considerado 
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antiquado, como Kushami. Eles refletem um homem dividido em si mesmo, n�o porque 

deseja ser assim, mas porque se v�m obrigados a viver em meio a um mundo em 

transforma��o. S�o duas faces de um mesmo homem.

Essa crise diante da modernidade explorada por S�seki, tamb�m � vis�vel na 

constru��o da obra, que mescla muito das influ�ncias recebidas pelo autor da literatura 

ocidental, aos cl�ssicos populares japoneses, como o rakugo ou o gesaku para tamb�m 

expressar essa multiplicidade e buscar caminhos poss�veis que a literatura poderia 

atingir. N�o haveria uma s� escola, ou um s� estilo, mas a possibilidade de mescl�-las 

como bem lhe parecesse. Da mesma forma que ocorria com homem envolvido por essa 

gama de transi��es e mudan�as na literatura, arte e cultura. Assim a obra de S�seki n�o 

segue um padr�o de estilo, e � visto por alguns como realista, por outros como 

naturalista ou ainda em alguns aspectos como um nacionalista, que n�o aceita a 

introdu��o dos novos h�bitos ocidentais. Entretanto, em Eu sou um gato, essa maneira 

escolhida pelo escritor para conduzir a trama, revela um homem, talvez al�m do seu 

tempo, conformado com as mudan�as de sua �poca, mas tentando provar que n�o se 

fazia necess�rio esquecer os cl�ssicos, apagando todo o passado para que algo fosse 

bom, sugerindo � mescla de ambas as caracter�sticas.

No romance notamos caracter�sticas dos “moldes naturalistas”, em alguns 

aspectos, como a descri��o minuciosa do ambiente e das personagens e o foco no 

cotidiano. Atrav�s desse narrador citadino podemos observar as min�cias do dia a dia de 

uma fam�lia de classe m�dia, de seus vizinhos ricos e pobres e dos homens que 

formavam a elite liter�ria da �poca, seus discursos, suas roupas, que j� demonstravam a 

mudan�a social, abrindo m�o do uso do kimono, e passando a usar o terno, a gravata e o 

chap�u Panam�. Esses detalhes enriquecem a obra, proporcionando-nos um 

redescobrimento da cidade e de seus habitantes. Por outro lado, o autor foge aos 

par�metros naturalistas, ao escolher para guiar o leitor na obra o ponto de vista de um 

animal:o gato vira-lata, que permanece sem nome at� o fim do romance. Esse gato 

rompe com essa realidade poss�vel, ele pensa, l�, ri e at� visualiza os pensamentos 

humanos, inserindo na obra o fant�stico, notado nos primeiros contos de S�seki e em 

muitas outras obras orientais, como nas f�bulas, em que as personagens animais falam. 

Entretanto, esse gato, apesar de sua mente racionalizar como um ser humano, 

tem atitudes t�picas dos felinos, e os humanos n�o conseguem entender sua linguagem. 
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Mas tamb�m n�o consegue ca�ar ratos, � humilhado por outro gato por ser magro e ao 

tentar roubar um bolinho de arroz, quase morre engasgado, n�o se constituindo tamb�m 

um modelo de felino. A mistura criada pelo autor na constru��o da obra favorece a 

concep��o da recria��o de um novo estilo liter�rio, onde o Naturalismo e o fant�stico

caminham juntos. Sugerindo assim que a realidade por vezes soa bizarra ou fant�stica 

aos olhos daqueles que vivem numa grande metr�pole em constante muta��o. O autor 

mostrou-se a frente de seu tempo, carnavalizando (revelando o seu mundo �s avessas) 

sua realidade, os estilos liter�rios e at� mesmo a figura do autor - narrador.

Essa mistura de estilos s� � poss�vel, principalmente, devido � figura central 

da obra, o gato, que por natureza j� possui uma natureza d�bia, sendo visto ora como 

protetor, ora como animal de mau agouro. O autor, ao escolher o gato como narrador 

dessa sociedade moderna em transforma��o, utiliza-se do aspecto que o aproxima da 

maldade, como o gato fantasma nekomata e o gato da sorte, como o manekineko, 

dependendo da vis�o e da cren�a de cada um. Essa concep��o amb�gua ser� a marca 

principal dessa voz narrativa, que ir� colocar em quest�o durante todo o romance 

concep��es intr�nsecas ao car�ter humano como: no que o ser humano acredita? No que 

ele ainda se fia? Qual sua real personalidade? Ou ainda o que � real ou n�o?

Essa voz narrativa devido a sua personalidade m�ltipla assume tamb�m 

m�ltiplas vozes e rostos, sendo poss�vel atrav�s da polifonia inserida naturalmente no 

texto. Num primeiro momento, os di�logos entre os gatos ou entre os amigos de 

Kushami, ocorrem de forma simples, mas ao nos aprofundarmos, em cada um deles, 

notamos algumas vezes o tom do gato, como se ele disfar�asse seus pensamentos 

atrav�s da voz de Meitei, ou de Shiro, ou at� mesmo de seu dono ao criticar a 

civiliza��o moderna t�o individualista. Essa despersonaliza��o da voz narrativa j� � 

indicada desde o titulo da obra – Eu sou um gato, onde o narrador se despersonaliza na 

forma animal. Isso pode tamb�m ocorrer em outras personagens, conforme o desejo do 

narrador, e s� a conseguimos dissoci�-la, ao analisar os di�logos separadamente. A 

despersonaliza��o ocorre a fim de reafirmar a quest�o proposta na obra da identidade do 

homem, que busca saber quem ele realmente �, olhando para dentro de si, percebendo–

se, talvez, n�o como um s�, mas como v�rios.

O pr�prio gato-narrador possui algumas facetas para se posicionar de v�rios 

�ngulos diante do leitor. Ora ele � onisciente, ora ele � testemunha, e � o narrador que 
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escolhe como ser� contada a hist�ria e o que ser� contado. Nesse ponto, � questionada a 

autoridade do narrador, ou carnavalizada a sua figura liter�ria, ele n�o precisa ser 

somente onisciente como nos romances modernos, mas tamb�m se assim o quiser pode 

ser testemunha e contar o que leu e ouviu. Novamente a id�ia de multiplicidade das 

formas � confirmada.

Entretanto para que esse narrador e suas quest�es na constru��o da obra n�o 

surgissem como mera cr�tica �s mudan�as sociais, o autor valeu-se de procedimentos 

como a comicidade, a par�dia, a s�tira e a ironia, elementos essenciais para um romance 

reflexivo, mas n�odest�tuido de leveza, pois o riso, segundo Freud, dissipa a ang�stia e a 

depress�o. Atrav�s da mescla da comicidade, ironia e par�dia a obra torna-se um grande 

romance sat�rico.

Na obra, a comicidade valoriza os temas abordados, proporcionando leveza 

ao romance, como uma fonte de esperan�a, para um futuro t�o incerto. Atrav�s do 

c�mico, rimos do gato, de seus pensamentos e das outras figuras humanas, mas tamb�m 

ao nos reconhecermos na obra, rimos de n�s mesmos, das falhas de car�ter escondidas 

que s� n�s sabemos ou fingimos desconhecer. Reconhecendo-as, o ser humano pode 

passar a se conhecer melhor.

A comicidade, na obra, anda de m�os dadas com a par�dia, que nesse 

trabalho n�o vimos como mera c�pia de outros textos, mas como estiliza��o e cita��o. 

Ao estilizar um texto, a par�dia recria–o, transformando-o em um novo texto. Em Eu 

sou um gato encontramos, por exemplo, Laurence Sterne, caracter�sticas do Romance 

do Eu, ou ainda tra�os de discursos cient�ficos e po�ticos mesclados � linguagem 

popular, ou c�mica do gesaku ou do rakugo. S�o obras, g�neros, estilos que comp�em a 

forma��o intelectual de S�seki que faz uma releitura e as utiliza como instrumentos de 

cr�tica aos m�todos modernos ou aos h�bitos humanos. As fontes parodiadas confirmam 

a possibilidade da coexist�ncia dos diferentes que, reunidos, formam uma sociedade 

multifacetada. Assim o autor-personagem ressalta resqu�cios de suas fontes da �poca e 

n�o as apaga.

Junto da par�dia, encontramos por vezes a s�tira e a ironia, como 

ferramentas claras de cr�tica social. Na s�tira observamos a ridiculariza��o dos modos 

ocidentais adaptados sem crit�rio ao contexto nip�nico e na ironia, a cr�tica aos 

pensamentos mais int�mos do ser humano. Entretanto, essas duas t�cnicas narrativas 
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utilizadas com o fim claro de criticar a sociedade, levam também o leitor a refletir sobre 

suas atitudes. Na sátira são expostas situações do cotidiano e dos novos hábitos 

ocidentais, além da linguagem cientifica e academicista ridicularizadas, e na ironia são 

os pensamentos do homem mostrados sem pudor, levando o leitor para o interior do 

caráter humano.

As multiplicidades das técnicas, da voz narrativa e da própria construção do 

romance refletem as incertezas e multiplicidades de uma época e de um individuo em 

transformação. O romance conseguiu enxergar por trás das mascarás, das roupas e dos 

hábitos diários, um homem que duvidava e questionava o mundo em que vivia e até a si 

próprio, porque por trás da realidade exposta na rua, esse homem possuía uma face 

desconhecida pelos que o rodeiam, vivendo um cotidiano solitário e recluso. Na 

reclusão do seu espaço ele é ele mesmo, e ao se descobrir como indivíduo se torna 

egoísta e independente. A sociedade é formada por indivíduos ambiciosos e 

gananciosos voltados para si próprios. A sociedade ora coletiva tornara-se individualista 

em seus conceitos econômicos, mas não em suas relações sociais. Por isso a obra 

mantém-se atual, focalizando questionamentos sobre o próprio homem e a sociedade 

que o cerca ainda problematizados.

Ao analisarmos Eu sou um gato há situações que nos remetem ao passado, a 

um tempo de inadequação do homem e sua busca por entender a si mesmo, entretanto, 

também há momentos em que o futuro, hoje já definido, nos é exposto, como uma 

chamada de atenção às atitudes humanas, e sua maneira de observar o mundo. A grande 

questão proposta na obra é em que momento o ser humano vai aceitar-se como ele 

realmente é? Afinal a realidade é fantástica.
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ANEXO

TABELA BIOGRÁFICA RESUMIDA DE NATSUME SÔSEKI105

Ano Registros / Principais obras Pessoas / Acontecimentos
Importantes

1867

Ano 3 da Era 
Keiou

9 de fevereiro em Babaka Yokochou, do Distrito 
de Ushigome em Edo (atual Kikuichou 1 do 
Bairro de Shinjuku em T�quio), nasce o filho 
ca�ula de Naokatsu Kohee Natsume (50 anos) e 
Tie (segunda esposa - 42 anos). Ca�ula de 5 
irm�os e 3 irm�s. Nome verdadeiro: Kinnosuke. 
Assim que nasceu, foi dado para ser filho de 
cria��o de uma fam�lia que era dona de uma loja 
de artigos usados, mas logo volta a casa onde 
nasceu. 
A fam�lia Natsume era Machikata Myoushu,
cargo p�blico equivalente ao administrador da 
vila ou distrito, extinto ap�s a Restaura��o Meiji.

Nasce Masaoka Shiki.

1868
Ano 4 da Era 

Keiou/
Ano 1 da Era 

Meiji

(1 ano) Em novembro, � dado como filho de 
cria��o para Masanosuke Shiobara (30 anos) e sua 
esposa Yasu (30 anos). A casa deles ficava em 
Naitou Shinjuku Kitaura (atual Bairro de 
Shinjuku Shinjuku 2-23). 

Restaura��o Meiji (23/10)

1869
Ano 2 da Era 
Meiji

(2 anos) Seu pai adotivo Masanosuke � nomeado 
Soedoshiyori (um cargo p�blico sem equivalente 
no Ocidente, que seria um pequeno l�der da 
comunidade, e s� se podia obter tal t�tulo acima 
dos 50 anos),do 41� grupo, se mudam para 
Mimachou, Asakusa.

.

1870
Ano 3 da Era 
Meiji

(3 anos) Contrai var�ola por causa de uma vacina 
de var�ola, e fica com marcas no rosto.

1871
Ano 4 da Era 
Meiji

(4 anos) O pai de cria��o perde o emprego, e v�o 
morar em Izubashi, em Shinjuku.

Haihan Chiken – Medida do 
Governo Meiji que aboliu o 
ent�o vigente sistema Han, e 
colocou o modo de governo 
por prov�ncias - Ken.

1872 (5 anos) � organizado o primeiro registro civil Promulga��o do Gakusei –

105 Esta tabela � uma lista cronol�gica resumida, centrada em edi��es reimpressas, para saber a 
localiza��o temporal dos acontecimentos na vida de Natsume S�seki e suas principais obras. 
Esta tabela cronol�gica foi feita pela equipe de reda��o consultando “Sôseki Kenkyu Nenpyo” de 
Masahito Ara et al.
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Ano 5 da Era 
Meiji

Kôseki, e Kinnosuke � registrado como 
primog�nito da fam�lia Shiobara.

Leis e Regulamenta��es 
acerca do sistema de ensino.
Primeira edi��o do Tokyo
Nichinichi Shinbun (Primeiro 
jornal di�rio de T�quio)

1873
Ano 6 da Era 
Meiji.

(6 anos) Seu pai de cria��o � nomeado Chefe 
Administrativo de Daigodaiku  Goshouku106 - do 
5� Pequena �rea da 5� Grande Prov�ncia
(pertencente ao controle de Suwach�, Asakusa), e 
se mudam para a moradia do centro 
administrativo.

Libera��o das pr�ticas 
cat�licas.

1874
Ano 7 da Era 
Meiji

(7 anos) Por motivos particulares do pai de 
cria��o, Kinnosuke e sua m�e de cria��o ficam na 
casa da fam�lia Natsume por um tempo. Logo 
depois, moram os dois sozinhos. Depois, 
Kinnosuke volta para o pai de cria��o. 

� matriculado no ensino prim�rio da escola T�da.

Revolta de Saga contra as 
rela��es que o Jap�o mantinha 
com o Ocidente.
Envio de tropas a Taiwan 
(Taiwan Shuppei)

1875
Ano 8 da Era 
Meiji

(8 anos) Funda��o da Faculdade 
Doushisha – primeira 
Faculdade Particular Crist� do 
Jap�o, em Kyoto.

1876
Ano 9 da Era 
Meiji

(9 anos) Por motivo de div�rcio dos pais adotivos, 
volta para a casa da fam�lia Natsume, ainda 
registrado como filho da fam�lia Shiobara.
Vai para a escola Ichigaya.

Inaugurada a Sapporo 
N�gakk� – Escola T�cnica 
Agr�cola de Sapporo.

1877
Ano 10 da Era 
Meiji

(10 anos) Em maio, conclui o pen�ltimo n�vel 
escolar. Ganha um pr�mio por excel�ncia escolar.

Seinan Sensou - ¡ltima guerra 
civil japonesa e maior revolta 
do in�cio da era Meiji.

1878
Ano 11 da Era 
Meiji

(11 anos) Em fevereiro, escreve uma reda��o com 
o t�tulo “Seiseiron”. (A partir de agora).

Em Abril, conclui os 8 semestres do Shûgakkô 107, 
na escola de Shigaya. � premiado com honra ao 
m�rito. 
Ingressa no n�vel dois do antigo sistema de 
Ensino Jinjouka (seria o nosso Ensino 
Fundamental) da Escola Kinka.

1879 (12 anos) Ingressa no n�vel 7, do Sistema Regular Instaura��o do Tokyo

106 Em 1872 (5� ano da Era Meiji) entraram em vigor divis�es administrativas, onde se dividiu as grandes 
prov�ncias em pequenos bairros e sobre eles se colocou chefes desses semi-distritos. Essa divis�o foi 
abolida em 1878 de Meiji com a promulga��o da Sanshinpô, lei administrativa de municipaliza��o, 
regulamenta��o das prefeituras e impostos das regi�es, ainda hoje utilizada.
107 Sistema de ensino da era Meiji era composto por dois n�veis, que eram subdivididos em 8 semestres 
cada.
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Ano 12 da Era 
Meiji

da Primeira Escola de Ensino M�dio de T�quio. Gakushiin, que seria a P�s 
Gradua��o Japonesa.

1880
Ano 13 da Era 
Meiji

(13 anos) Promulga��o do Shuukai 
Jourei – Artigo 29 da 
Constiui��o Meiji, que 
permitia a forma��o de 
“sindicatos” ou associa��es de 
cargos p�blicos e 
administrativos.
Edi��o Inaugural das revistas 
“Tokyo Jiyuu” “Meirin 
Zasshi”.

1881
Ano 14 da Era 
Meiji

(14 anos) Sua m�e Tie morre em Janeiro. 

Para de freq�entar a Primeira Escola de Ensino 
M�dio de T�quio. 

Matricula-se no Curso Particular de Estudos de 
Cl�ssicos Chineses do Instituto Nishou108 (Atual 
Universidade Nishou) e passa a estudar Literatura 
Chinesa.

Morrem Thomas Carlyle e 
Dostoyevski.

1882
Ano 15 da Era 
Meiji

(15 anos) Se interessa pela literatura, mas seu 
irm�o mais velho o desmotiva ao dizer que isso 
n�o o sustentaria financeiramente.

Inaugurada a Escola T�cnica 
de T�quio

1883
Ano 16 da Era 
Meiji

(16 anos) A fim de se preparar para a 
Universidade Yobimon, matricula-se no Seiritsu 
Gakusha e estuda ingl�s. 

Passa a morar em Shinfukuji (Koishigawaku 
Shirayama Otonochou) com o colega Hashimoto 
Sagorou e se prepara para ingressar no curso 
preparat�rio.

Inaugurado Rokumeikan – Um 
espa�o, em estilo ocidental, 
para espet�culos e saraus, 
frequentado por 
personalidades da �poca e 
pela nobreza.

1884
17 Meiji

(17 anos) Em setembro: ingressa no curso 
preparat�rio da Universidade Yobimon de 
T�quio. 

Revolta pelos direitos civis, 
ocorrido na prov�ncia de 
Gumma.
Revolta camponesa chamada 
de Chichibu jiken- onde os 
camponeses do distrito de 
Tchitchibu, uniram-se para 
pedir a redu��o de impostos, 
chegando a confrontarem-se 
com a pol�cia.

108 Instituto aberto em uma casa particular, com o objetivo de ensinar e pesquisar Literatura Cl�ssica 
Chinesa, no antigo distrito de Mishima Ch�sh�, atual Tchioda,T�quio. Em 1949, atrav�s do novo Sistema 
Educacional, foi transformada em Faculdade particular. 
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1885
18 Meiji

(18 anos) Com cerca de 10 pessoas, incluindo 
Yoshikoto e Sagorou, passa a morar na pens�o 
Suetomiya de Sarugakuchou. Freq�enta tamb�m a 
pens�o o famoso poeta �ta Tatsuto.

1886
19 meiji

(19 anos) A Universidade Yobimon de T�quio 
muda de nome, passando a se chamar Primeira 
Escola de Ensino Fundamental e M�dio de 
T�quio. 

Por motivo de peritonite S�seki n�o consegue 
prestar os exames anuais e � reprovado. 

Decide se auto-sustentar e torna-se professor do 
Curso Preparat�rio Particular para Cargos 
P�blicos Etou (localizado no Distrito de Honsho, 
na Prov�ncia de Matsuyama), passando a morar 
no segundo andar da escola. 
Escreve o ensaio de Literatura Cl�ssica Chinesa 
“Kangiku Kaguki” (Uma Descri��o da Flor e da 
Aprecia��o do Cris�ntemo).

Fundada a Engeki Kairyoukai
– Movimento da Cultura ou 
Minist�rio da Cultura.

1887
20 Meiji

(20 anos) Torna-se o melhor aluno do Curso 
Preparat�rio (N�vel II) e mant�m esse posto at� se 
formar. 

Em mar�o, seu irm�o mais velho Daisuke, morre 
de tuberculose. 
Em agosto, escala o Monte Fuji.

1888 (21 anos) Faz altera��o no seu registro civil e 
volta a ser Kinnosuke Natsume. 

Forma-se no Curso Preparat�rio da Primeira 
Escola de Ensino M�dio e Fundamental em julho.

Em setembro ingressa no Primeiro Grupo do 
Curso Regular na Ar�a da Literatura. De in�cio 
pretendia algo na �rea de arquitetura, mas com 
conselhos do amigo de mesmo ano Yasusaburou 
Yoneyama, opta por literatura inglesa.

O jornal “Asahi” compra a 
“Mezamashigusa” e muda o 
nome para “Tokyo Asahi 
Shinbun”

1889 (22 anos) Resenha o “Nanakusashuu” (Cole��o de 
Sete Poemas) para Masaoka Shiki, utilizando-se 
pela primeira vez do pseud�nimo S�seki.

9/9 termina de escrever “Koseturoku” e envia 
para Shiki, buscando obter sua cr�tica. 
Escreve as reda��es sobre Literatura Inglesa 
“Iikisetsu”, “Tuitsukiyuukan” e “Sanrokanfuu”. 

1890 (23 anos) Em Julho se forma pela Primeira Escola 
de Ensino M�dio e Fundamental de Honka.

Lafic�dio Hearn muda-se para 
o Jap�o; e torna-se professor 
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Ingressa no Bunka Daigaku Eibunka 
(Departamento de Literatura Inglesa) da faculdade 
Teikoku. 

Torna-se bolsista financiado do MEXT 
(Minist�rio da Educa��o, Esporte, Cultura, 
Ci�ncia e Tecnologia). 

Escreve a reda��o “Kojinrai” (“Ooyashimagakkai 
Zasshi“ ed. Mar�o), tendo como tema em ingl�s:
“Japan and England in the Sixteenth Century” 
(“Myuuzeamu” ed. julho) entre outros.

da Escola de Ensino M�dio 
Matsue.

Promulgado o Kyoiku 
Chokugo- uma manifesta��o 
promulgada no �ltimo volume 
da Constitui��o de Meiji, na 
qual as palavras imperiais n�o 
necessitariam da assinatura do 
ministro de neg�cios, como 
ocorria na antiga constitui��o 
japonesa.

1891 (24 anos) Em julho torna-se bolsista isento de 
taxas escolares. 

Sua Cunhada Tose morre por complica��es na 
gravidez. 

Traduz “Hojoki” para o ingl�s por pedido de 
Dickson. 
Envia os poemetos “Sem t�tulo” (17 versos) e 
“Toubou” (13 versos) para Masaoka Shiki.

O caso de inj�ria de 
Nakamura Kanzo – um cr�tico 
religioso, graduado na Escola 
de Agricultura de Sapporo, 
cria a teoria anticrist� 
contr�rias �s palavras 
imperiais da �poca.

Inicio da pol�mica do 
manuscrito rejeitado da 
Escola Liter�ria “Ideal”- este 
estilo liter�rio visava colocar 
de lado a subjetividade do 
escritor, descrevendo 
“livremente”. Criticando 
inclusive Shakespeare (artigo 
de Tsuboichi Shoyo). Dessa 
forma, buscavam a veracidade 
do ideal est�tico das artes. 
Mori Ogai, por exemplo, era 
contr�rio a esta escola.

1892 (25 anos) Transfere seu registro para 
Shiribenokuni Iwanaigun Fukiagechou 17 de 
Hokkaido e torna-se cidad�o de Hokkaido 
(rela��o com servi�o militar).

Torna-se professor da escola t�cnica de T�quio 
em maio. 

Em junho, escreve “Roushi no Tetsugaku” como 
tese sobre filosofia oriental. 

Julho: torna-se um dos editores da revitsa 
“Tetsugaku Zasshi” (antiga “Tetsugakukai 
Zasshi”). 

Promulga��o da avalia��o dos 
livros did�ticos do Ensino 
B�sico.

Nasce Akutagawa Ry�nosuke
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Apresenta a tradu��o Saiminjutsu (“Tetsugaku 
Zasshi” ed. Maio) e “Bundan ni okeru Heitou 
Shugi Daihyousha Walt Whitman no Shi ni 
Tsuite” (“Tetsugaku Zasshi” ed. Outubro).

1893 (26 anos) Apresenta “Eikoku Shijin no 
Tenchisansen ni Taisuru Kannen” (“Tetsugaku 
Zasshi” ed. Mar�o-junho) no debate do clube de 
literatura da Universidade de Teikoku em janeiro. 

Em julho, se forma pela mesma faculdade e 
ingressa no centro de pesquisas de Teikoku. 

Torna-se professor tempor�rio de ingl�s no Tokyo 
Shihan Gakkou.

1894 (27 anos) Por causa de uma suspeita de 
tuberculose, passa a praticar arco e flecha como 
forma de tratamento. 

Come�a a morar na pens�o de Houzouin de 
Koishikawaku Omotechou 73 em outubro. 

Pratica medita��o zen no Tacchuu Kigen’in do 
templo Kamakura Engakuji entre o fim de 
dezembro e o janeiro seguinte.

In�cio da Guerra Sino-Jap�o.

1895 (28 anos) Para de trabalhar no Tokyo Shihan 
Gakkou e na escola t�cnica de T�quio, e come�a a 
trabalhar na Jinjyou Chuugakkou da prov�ncia de 
Ehime. 
Mora na pens�o Aimatsutei. 
Muda-se para uma casa separada na casa de 
Yoshikata Ueno por volta de julho. 

Em dezembro faz miai com Kyok� Nakane e fica 
noivo. 
Come�a a se dedicar a produ��o de Haicai mais 
ou menos no outono, e participa do Kukai de 
Matsuyama, “Matsukaze kai”. 

Selado o Tratado de paz Sino-
Japon�s.

1896 (29 anos) Se desliga da escola Jinjyou 
Chuugakkou da prov�ncia de Ehime e muda-se 
para Kumamoto Dai go Koutougakkou em abril.

Mora na casa de Torao Suga. 

Aluga uma casa em Kumamotoshi Mitsurinjichou 
em maio, e se casa com Kyouko Nakane, a filha 

Lafic�dio Hearn se emprega 
como professor no 
Departamento de Literatura 
Inglesa da Universidade 
Teikoku.
Mori �gai publica a revista 
“Mezamashi gusa”
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mais velha de Shigeichi Nakane (20 anos) 
Shizoku (Classe social correspondente ao Bushi 
da era Edo) de Fukayasugun Fukuyamachou 
Nishimachi da prov�ncia de Hiroshima. 

Obt�m o t�tulo de Kyouju – Professor (Koutoukan 
Rokutou) em julho. 

Viaja pelo norte de Kyuushuu com sua esposa. 
Muda-se para o bairro de Kappachou 337 da 
mesma cidade.

1897 (30 anos) Em junho, seu pai biol�gico Naokatsu 
morre. 
Kyok� tem aborto espont�neo. Mudam-se para o 
401 do Houtakugun Ooemura em setembro. 

Viaja para Oama Onsen com Yamakawa 
Shinjirou no fim de ano. 

Publica “Tristram Shandy” (“Eko Bungaku” ed. 
de mar�o).

Fundada a Faculdade Kyoto 
Teikoku.

Edi��o Inaugural da Revista 
Liter�ria “Hototogisu”, onde 
S�seki publica suas primeiras 
obras.

1898 (31 anos) Ensina Haicai para Saburou Shirani 
(Hakuyou – o posterior Raichou Sakamoto), 
Shisen Gamou, Senkou Kurigawa entre outros. 

Comp�e os poemas no estilo chin�s (Gogon 
Koshi) “Shunkyou”, “Kasuga Seiza”. Apresenta 
“Fugen no gen” (“Hototogisu” ed. 
novembro/dezembro) pelo nome de Itouri Sensei.

O local de impress�o de 
“Hototogisu” muda para 
T�quio

1899 (32 anos) Nasce a primeira filha Fude em maio. 

� nomeado Koutoukan Gotou, respons�vel pela 
�rea de ingl�s. 
Escala o monte Aso com Yamakawa Shinjirou em 
setembro. 

Publica “Eikoku no bunjin to shinbun zasshi” 
(“Hototogisu” – edi��o de abril), “Cr�tica do 
romance ‘Aylwin’”(“Hototogisu” – edi��o de 
agosto). 

1900 (33 anos) 
� indicado para uma bolsa de estudo na Inglaterra 
durante dois anos para pesquisas como idioma 
ingl�s (mantendo o emprego). 

Em julho, deixa Kumamoto e vai para a capital. 

Esposa e filha moram numa casa � parte da 
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fam�lia da esposa (Ushigomeku Yaraichou 3, naka 
no maru). 
Parte em 8 de setembro com o navio alem�o 
Puroisen (Pr�ssia). Depois de passar por Shangai, 
Hong Kong, Singapura, Colombo, N�pole e ir de 
G�nova at� Paris de trem (21/10) chega a Londres 
no dia 28. 
Passa a ter aulas particulares com o Professor Dr. 
Craig. 

1901 (34 anos) Nasce a segunda filha Tsuneko em sua 
aus�ncia. 
Escreve e envia a Masaoka Shiki, “Rondon 
shousoku” (“Hototogisu” – edi��o maio/junho). 
Visita o museu Carlyle. 
Come�a a pensar em escrever uma obra 
(Bungakuron) por volta de agosto ou setembro.  

Abe Is�, Katayam Sem e 
outros fundam o Partido 
Social Democrata, e no
mesmo dia s�o vetados

1902 (35 anos) Come�a a organizar o Bungakuron. 
Sofre de grave Neurastenia em setembro. 
Come�a a treinar ciclismo para descontrair-se. 
Viaja para a Esc�cia em outubro. 
Parte de Londres em 5 de dezembro de volta para 
casa.

Inaugurada a Universidade de 
Waseda em T�quio.
Morre Masaoka Shiki, amigo 
de S�seki.

1903 (36 anos) Retorna a seu pa�s em Janeiro. 
A partir de mar�o passa a morar em Hongouku 
Sendagichou 57. 
Desliga-se do Daigo Koutougakkou e come�a a 
trabalhar como sucessor de Lafic�rdio Harn no 
Departamento de Literatura e L�ngua Inglesa da 
Universidade de Teikoku de T�quio. 

Ministra as aulas sobre a “Teoria da Forma da 
Literatura Inglesa“ e “Silas Marner“ de abril a 
junho.
Sofre uma reca�da de neurastenia e mora separado 
de Kyok� por cerca de 3 meses. 

Inicia em setembro aulas sobre “Teoria Liter�ria” 
(at� junho de ’38) e “Macbeth” (at� fevereiro do 
ano seguinte). 

Nasce a terceira filha Ei em novembro.

Publica “jitensha nikki” (“Hototogisu” – edi��o 
de junho). 

1904 (37 anos) Come�a a ministrar as aulas sobre “Rei 
Lear” em fevereiro (at� novembro). Tamb�m 
trabalha como professor na faculdade de Meiji em 
abril. 

In�cio da Guerra Russo-
Japonesa
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Um gato chega meio perdido no ver�o em sua 
casa. 
Come�a a ministrar aulas sobre “Hamlet” em 
novembro (at� junho do ano seguinte). 

Publica “Sobre o fantasma de Macbeth” 
(“Teikoku Bungaku” – ed. janeiro), a tradu��o 
“Seruma no uta, Karitsukusuura no shi” 
(“Eibungaku soushi” – ed. Fevereiro) o shintaishi 
“Juugunkou” (“Teikoku Bungaku” – 10/10), seu 
primeiro danwa hikki “Eikokugenkon no 
Gekikyoou” (“Kabuki” – ed. Julho/agosto), entre 
outros. 

1905 (38 anos) Abre os cursos de “Literatura inglesa do 
s�culo 18” (“teoria da an�lise da literatura”), 
“Othello” (e tamb�m “Arashi”, “O Mercador de 
Veneza”, “Romeu e Julieta”), continua at� se 
desligar da univ. Teikoku de T�quio no ano 40 da 
era Meiji. 

Em Dezembro nasce a quarta filha Ai. 

Publica “Eu sou um gato” (“Hototogisu” – do no. 
4 vol. 8 ao no. 11 vol. 9), “Rondontou” (“Teikoku 
bungaku”ed. Janeiro), “Museu Carlyle” 
(“Gakutou” ed. Janeiro), “Maboroshi no tate” 
(“Hototogisu” ed. Abril), “Koto no sorane” 
(“Shichinin” ed. Junho), “Ichiya” 
(“Chuuoukouron” ed. Setembro), “Kairokou” 
(“Chuuoukouron” ed. Novembro). 
� publicado o primeiro volume de “Eu sou um 
gato” (6 de outubro, Hattori shoten / Ookura 
shoten).

Assinado o tratado de 
Portsmouth

Fundada a associa��o de 
difus�o do alfabeto romano.

1906 (39 anos) Em fevereiro, � nomeado para 
examidador da �rea de estudos ingleses, mas se 
recusa. 
Em julho, recebe proposta para ser respons�vel de 
curso na Universidade de Kyoto, mas recusa. 
Seu sogro Shigeichi Nakane morre em setembro. 

No dia 11/10 � realizado o “Dai Ikkai 
Mokuyoukai” – uma reuni�o para discuss�es 
liter�rias que seria na casa de S�seki, depois 
disso, fica estabelecido que o dia para tais 
reuni�es seriam todas as quintas, depois das 15h.

Em outubro, entrega a carta de demiss�o a 
Universidade de Meiji. 

Fundada a Associa��o Bungei
Edi��o Inaugural da Revista 
da Universidade Waseda 
Morre o Professor de 
Literatura Inglesa Craig, que 
fora professor de S�seki na 
Inglaterra.
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Muda-se para Hongouku Nishikatachou 10banchi 
Rono7gou (atual Bunkyouku Nishikatachou 
icchoume 12, 3) em dezembro. 

Publica “Shumi no iden” (“Teikoku bungaku”ed. 
Janeiro), “Botchan” (“Hototogisu” Ed. Abril), 
“Kusamakura” (“Shinshousetsu” Ed. Setembro), 
“Nihyakutooka” (“Chuuoukouron” ed. Outubro). 
S�o publicados “Youkyoshuu” (17 de maio, 
Hattori shoten / Ookura shoten) e o segundo 
volume de “Eu sou um gato” (4 de novembro, 
Hattori Shoten / Ookura shoten). 

1907 (40 anos) Recebe convite para um cargo no jornal 
Asahi em fevereiro. Encontra-se com o editor-
chefe Sanzan Ikebe e toma a decis�o em mar�o; 
entregando a carta de demiss�o na escola e na 
faculdade. 

Em 3 de maio publica “Nyuusha no ji” e no dia 28 
a pr�via do “Gubijinsou “. 
Nasce seu primeiro filho Jyunichi em junho. 

Muda-se para Waseda Minamichou Nanabanchi 
de Ushigome (atual Waseda Minamichou de 
Shinjukuku) em setembro. 

Publica “Nobun” (“Hototogisu” ed. Janeiro), 
“Bungei Tetsugakuteki Kiso” (“Toukyou Asahi 
Shinbun” 4/5 a 4/6), “Gubijinsou” (“Asahi 
Shinbun” 23/6 a 29/10 127 vezes). 
S�o publicados “Uzurakago” (Shun’youdou 1/1), 
“Bungakuron” (Ookurashoten 7/5).
¡ltimo volume de “Eu sou um gato” (Hattori 
Shoten / Ookura shoten 19/5).

Mori �gai e companheiros 
d�o inicio ao 
“Kanchouokakai”- que 
significaria “Associa��o do 
Aumento das can��es da alta 
mar�”.- seria reuni�es para 
discutir sobre a poesia 
moderna.

1908 (41 anos) Envia o comunicado de �bito do gato 
que foi modelo de “Eu sou um gato” aos seus 
alunos em setembro. 

Em dezembro, nasce o segundo filho Noburoku. 

Publica “Kofu” (“Asahi Shinbun” 1/1 a 6/4 91 
ed.), “Sousakka no Taido” (“Hototogisu” ed. 
Abril), “Bunchou” (“Oosaka Asahi Shinbun” 26/7 
a 29/12 117 ed. [a pr�via foi no “Tokyo Asahi 
Shinbun” em 19/8]). 
S�o Publicados “Gubijinsou” (1/1 Shun’youdou), 
“Kusaai” (15/9 Shun’youdou).

A Revista Liter�ria “Myojo” 
p�ra de ser publicada.
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1909 (42 anos) Em maio, enviam um trof�u de ouro por 
ter obtido pontua��o m�xima na vota��o de 
melhor autor da revista “Taiyou”, mas recusa. 

Viaja pela Manch�ria e Cor�ia entre 2/9, 17/10. e 
25/11. 

Publica “Eijitsushouhin” (“Asahi shinbun 1/1 a 
12/3), “Sorekara” (“Asahi shinbun” 27/6 a 14/10 
110 ed. [a pr�via foi no “Tokyo Asahi Shinbun” 
em 21/6]), “Hasegawakun to yo” 
(“Futabateishimei” Ekifuusha), “Mankan 
Tokorodokoro” (“Asahi shinbun” Bungeiran 
21/10 a 30/12). 
S�o Publicados “Bungaku Hyoron” (em 16/3, 
Shun’youdou) e “Sanshiro” (em 13/5, 
Shun’youdou).

� fundado o “Asahi Bungei 
ran”, Souhei Morita edita e 
Toyotaka Komiya ajuda. 

1910 (43 anos) Nasce a 5� filha Hinako em mar�o. 

� internado por �lcera p�ptica em julho.

Em agosto, viaja para as termas de Shuzenji para 
fins de tratamento. Sofre complica��es (a viagem 
surtiu efeito contr�rio). � internado novamente 
em outubro. 

Publica “Mon” (Asahi Shinbun 1/3 a 12/6) 
“Bungei to Hiroitsuku” (“Toukyou Asahi 
shinbun” 23/7)
“Kanshou no touitsu to Dokuritsu” (idem, 21/7)
“Izumu no kouka” (idem, 23/7)
“Kouo to yuuretsu” (13- 15/8)
“Omoidasu koto nado” (“Asahi shinbun” 29/10 a 
20/2 de 1911). 
S�o Publicados “Sorekara” (1/1, Shun’youdou)
“Shouseki Kinjyuu Shihen” (15/5, 
Shun’youdou).

Edi��o Inaugural da Revista 
Liter�ria das correntes 
“Shirakaba” (uma dos 
movimentos liter�rios de 
literatura moderna que iniciou 
no fim de Meiji e at� o 
per�odo Taish�. Eram 
propensos ao Idealismo e ao 
Humanitarismo, tornando-se o 
c�rculo liter�rio principal de 
Taish�) e a “Mitabungaku” 
(Revista Liter�ria fundada 
como boletim informativo do 
clube de literatura da 
Universidade P�blica Keiyo, 
que era em Mita, no bairro de 
Minato em T�quio, por Nagai 
Kaf� e outros estudantes, a 
partir de 1910. Eram 
propensos ao Anti-
Naturalismo).

1911 (44 anos) Recebe notifica��o para receber t�tulo 
de doutor em fevereiro, mas recusa, e a 
negocia��o continua at� meados de abril. 

Viaja para dar a palestra “Bungei to Kyoiku” em 
Nagano (18/6). 

Vai para Kansai por causa de palestras realizadas 
pelo Jornal Asahi de Osaka. 
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Apresenta “Douraku to shokugyou” (13/8 em 
Akashi), “Gendai Nihon no kaika” (15/8 em 
Wakayama), “Nakami to Keishiki” (17/8 em 
Sakai) e “Bungei to Doutoku” (18/8 em Osaka).

Logo depois, tem uma reca�da por causa da �lcera 
p�ptica e � internado novamente. Quando volta � 
capital, opera por causa de hemorr�idas. 

Em outubro Sanzan Kinbe pede demiss�o do 
cargo de editor chefe do “Tokyo Asahi Shinbun” 
e S�seki entrega sua carta de demiss�o, mas � 
persuadido a ficar. 

11/11 No Asahi Bungeiran sua coluna de 
literatura � suspensa. 
Dia 29, sua filha Hinako morre repentinamente. 

Publica “Hakasemondai to Maadotsuku Sensei to 
yo” (“Toukyou Asahi Shinbun” 6/3 – 8), 
“Maadotsuku Sensei to Nihon Rekishi” (idem, 
16/3 – 17), “Hakase mondai no seikou” (idem, 
15/4), “Bungei Iin wa nani wo suruka” (idem, 
18/5 – 20), “Tsubouchi Hakase to Hamuretto” 
(idem, 5/6 a 6) e “Shiki no ga” (idem, 4/7). 
S�o Publicados “Mon” (1/1, Shun’youdou). 
Publica��o da edi��o compacta de “Eu sou um 
gato” (2/7, Ookura shoten), 
“Kirinukichou yori” (18/8, Shun’youdou), 
“Asahi Kouenshuu” (10/11, Oosaka Asahi 
Shinbunsha). 

1912 (45 anos) Viaja com Yoshikoto Nakamura para 
Shiobara, Nikkou e Kamibayashi em agosto. 
� internado em setembro para nova opera��o das 
hemorr�idas. 
Publica “Higansugi made” (“Asahi shinbun” 2/1 a 
29/4 119 ed.) Sendo que sua edi��o foi feita 
“Tokyo Asahi shinbun” 1/1.
“Sanzankoji” (“Tokyo Asahi Shinbun” 1/3, 
“Oosaka Asahi Shinbun” 2/3), 
“Bunten to Geijyutsu” (“Tokyo Asahi Shinbun” 
15/10 – 28), 
“Gyounin” (“Asahi Shinbun” 6/12 a 7/4 de 1913, 
interrompido). 
“Higansugimade” (15/9, Shun’youdou). 

30 de Julho, morre o 
Imperador da era Meiji
13 de Setembro, o general 
Nogi Maresuke suicida-se 
seguindo a morte do 
Imperador 

1913 (46 anos) � grave o estado da neurastenia entre 
janeiro e junho. 
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De fins de Mar�o ao m�s de maio fica acamado 
em casa por causa da �lcera p�ptica. 
Interrompe publica��o de “Gyounin” e publica 
“Gyounin zoukkou ni tsuite” (“Tokyo Asahi 
Shinbun” 15/9), e de 16/9 a 15/11 o conclui. 

Nesse ano Kouhei Akagi e Oka Eiichirou 
comparecem ao Mokuyoukai. 

Publica “S�sekisanbou Yori” (“Shinchou” ed. 
Dezembro). 
� publicado “Shakai to Jibun” (5/2, Jitsugyouno 
Nihonsha).

1914 (48 anos) Transfere seu registro civil de Hokkaido 
para Ushigomeku Wasedaminamichou 
nanabanchi de T�quio e torna-se cidad�o de 
T�quio. 
Fica acamado durante cerca de um m�s por 
motivo da �lcera p�ptica em setembro. 
Ministra a palestra “Watashi no Kojinshugi” (My
Individualism) (“Hojinkai zasshi” mar�o/1915) 
por pedido do Gakushuuin Hojinkai em 
novembro. 
Publica “Shirouto to Kokujin” (“Toukyou Asahi 
Shinbun” 7/1 – 12), 
“Bunshi no Seikatsu” (“Oosaka Asahi Shinbun” 
22/3), 
“Kokoro” (“Asahi Shinbun” 20/4 – 11/8, 110 ed.). 
S�o publicados “Gyounin” (7/1, Ookurashoten), 
“Kokoro”, que ele mesmo fez o layout (20/9, 
Iwanamishoten), 
“Daihyouteki Meisaku Senshuu (2) 
“Botchan” (20/11, Shinchousha).

1915 (49 anos) Viaja para Kyoto em mar�o.
Por causa de complica��es na �lcera volta � 
capital em abril. 

Os membros do “Shinshichou” comparecem em 
massa ao Mokuyoukai em julho. Ryuunosuke 
Akutagawa e Masao Kume se integram ao 
Mokuyoukai nesse ano. 

Publica “Garasudo no naka” (“Asahi shinbun” 
13/1 – 23/2 39 ed.), 
“Michikusa” (“Asahi shinbun” 3/6 – 14/9 102 ed.)
“Bundan no konogoro” (“Oosaka Asahi shinbun” 
11/10). 
S�o publicados “Garasudo no naka”, que ele 
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mesmo fez o layout (28/3, Iwanami shoten). 
“Kongousou” (13/11, Shiseid�).

1916 (49 anos) De fins de janeiro a meados de 
fevereiro, vai a Yukawahara para tratar o 
reumatismo. Recebe o diagn�stico de que �, na 
verdade, diabete em vez de reumatismo. 
O estado do seu est�mago piora em maio. 

16/11, �ltimo Mokuyoukai. 

Fica acamado por causa das �lceras. 
Dia 28, Hemorragia interna. 
2/12 tem hemorragia novamente e fica em regime 
de repouso absoluto sem visitas. 
Dia 9, morre �s 18h50min. 
No dia 10 � realizada a aut�psia pelo instituto de 
medicina da Universidade Teikoku de T�quio. 
O Funeral � realizado no Aoyamasaigijyou. 
� enterrado no cemit�rio Zoushigaya no dia 28. 
Nome p�stumo “Bunken’in Kodou S�sekikoji”.

� publicado postumamente:
“Tentouroku” (“Tokyo Asahi Shinbun” 1 – 21/1), 
“Meian” (“Tokyo Asahi Shinbun” 26/5 – 14/12, 
“Osaka Asahi Shinbun” 26/5 – 27/12 
[interrompido na ed. 177]), “Buntaino Ittan 
Itchou” (“Nihon no nihonjin” ed. setembro).

1917 � publicado “Meian” (26/1, Iwanami shoten) e 
“S�seki Haikushuu” (10/11, Iwanami shoten). 
Neste ano, passa a ser publicado o “S�seki 
Zenshuu” com 13 volumes no total (Dezembro –
Junho de 1919).
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