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RESUMO 

 

 

KAWANA, K. K. Reflexões sobre a mulher no Japão e nos textos de Osamu 
Dazai. 2015. 151 f. Dissertação (Mestrado em Língua, Literatura e Cultura 

Japonesa) – Departamento de Letras Orientais, Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 

 

 

Osamu Dazai é um dos poucos escritores japoneses da primeira metade do século 

XX que emprega mulheres como narradoras. Procuramos explorar essa 

peculiaridade de seus textos comparando-os, embora brevemente, com aqueles de 

alguns de seus contemporâneos, como Yasunari Kawabata e Jun’ichirô Tanizaki. 

Fazemos algumas incursões na ideia de feminilidade que permeava a sociedade 

japonesa no início do século XX e as transformações que ela sofre até o final da 

Segunda Guerra, pois acreditamos que essas mesmas mudanças na imagem do 

feminino também sejam refletidas pelos textos de Dazai. Analisamos alguns de seus 

textos com narradoras para observar o quanto elas se distanciam ou se aproximam 

dos ideais de feminilidade da sociedade da época. Por fim, também comparamos as 

figuras femininas de suas obras do pós-guerra com suas figuras masculinas, estas, 

muito parecidas com o próprio autor, presas do niilismo e em rota de autodestruição. 

Nossa intenção, em suma, é explorar, mesmo que de forma limitada, as relações 

entre a cultura da época e a literatura por meio da análise de alguns textos com 

narradoras de Osamu Dazai, bem como sublinhar o caráter peculiar dessas mesmas 

narradoras no interior das obras do autor e em relação aos textos de seus 

contemporâneos.  

 

 

Palavras-chave: Dazai. Narradoras. Mulher japonesa. Literatura Japonesa. Segunda 

Guerra Mundial.  

 

  



ABSTRACT 

 

 

KAWANA, K. K. Reflections on women in Japan and in the works of Osamu 
Dazai. 2015. 151 f. Dissertação (Mestrado em Língua, Literatura e Cultura 

Japonesa) – Departamento de Letras Orientais, Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 

 

 

Osamu Dazai is one of the few Japanese writers from the first half of the 20th century 

in whose texts we find female narrators. We intend to explore, although briefly, this 

peculiarity comparing his texts with those written by authors like Yasunari Kawabata 

and Jun’ichirô Tanizaki. We make some incursions into the idea of womanliness 

which permeated the Japanese society in the beginning of the 20th century and the 

changes which it undergoes until the end of the Second World War because we 

believe that the same changes in the female image are reflected in Dazai’s texts. We 

analyze some of his texts with female narrators to see how far or close they are to 

society’s ideals of womanliness. Lastly, we compare the female characters of Dazai’s 

postwar texts with the male ones (who resemble the author himself in their nihilism 

and self-destructive tendencies). In short, our objective is to examine, even if not as 

comprehensively as we could wish, how the culture of the period and the literature 

are related by analyzing some texts with female narrators written by Osamu Dazai. 

We also hope to stress the uniqueness of these female narrators within the author’s 

texts and in relation to those of his contemporaries. 

 

 

Palavras-chave: Dazai. Female narrators. Japanese woman. Japanese Literature. 

Second World War. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 Osamu Dazai1 é um escritor conhecido pelas várias tentativas de suicídio, 

escândalos amorosos, vício em drogas, bebedeiras e vida desregrada, assuntos 

frequentes também em seus textos. Escrever sobre as experiências pessoais era 

uma prática comum na literatura japonesa da primeira metade do século XX, há 

inclusive, um termo específico para designar esse estilo de escrita que ganhou 

status de gênero literário no Japão, o “shishôsetsu”2, ou a Escrita do Eu. Não é difícil 

imaginar como Dazai recebeu o rótulo de “decadente” ao ler os contos, ensaios, 

relatos e os poucos romances nos quais narra suas aventuras e desventuras de 

forma muitas vezes exagerada e sem qualquer complacência consigo mesmo.  

 Também é possível compreender porque ele continua a ser apreciado e 

possuiu uma legião de jovens fãs no Japão. Seus textos são os de um espírito 

rebelde, inconformado com a hipocrisia da sociedade na qual a livre expressão dos 

sentimentos e a espontaneidade são reprimidas. Os personagens de Dazai sentem-

se desconfortáveis, não se adequam a nenhum padrão e nem desejam fazê-lo, 

como o próprio autor. No entanto, viver à margem tem seu preço, especialmente 

quando não se consegue ignorar as exigências sociais e o olhar alheio. Assim, os 

personagens masculinos de suas obras, como o próprio autor, acabam recorrendo 

ao suicídio e à autodestruição, a última forma de expressar a liberdade. No entanto, 

mesmo que essa tendência possa ser observada em seus personagens masculinos, 

ela não pode ser atribuída às mulheres às quais dá voz em seus textos com 

narradoras.  

 Dazai é um dos poucos autores do período que coloca mulheres falando em 

primeira pessoa. Nas obras desse estilo escritas por ele, a mulher deixa de ser 

apenas um objeto estético que surge diante de um personagem masculino para dar 

cor às suas descrições e fantasias, e também está longe da mulher fatal que 

arrebata e destrói o coração de um homem. Ela tem voz própria, diz aquilo que 

pensa e sente a seu modo, sem segundas intenções ou subterfúgios. Seus 

                                                             
1 Seguiremos a convenção ocidental em relação aos nomes japoneses: o prenome primeiro e o 
sobrenome depois. 
2 Ou Watakushi Shôsetsu. 
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questionamentos e problemas são os mesmos das mulheres da época, ela busca 

maior liberdade e espaço para afirmar sua individualidade. 

 Nossa intenção é verificar o quanto as narradoras desses textos de Dazai se 

aproximam ou distanciam do ideal, ou dos ideais, de feminilidade da época em que 

eles foram escritos. E, em que medida elas se revelam exemplos de mulheres 

modernas em busca de afirmação, pois acreditamos que essa é uma característica 

muito presente nesses textos. Nós as inserimos no debate sobre a questão feminina 

no Japão nas primeiras décadas do século XX, período em que um grupo de 

intelectuais se reúne e cria a revista Seitô (Meias Azuis, 1911-1916), editada por 

Raichô Hiratsuka (1886-1971), escritora conhecida por suas ideias feministas.  

 Não temos a intenção de transformar este trabalho em um estudo de gênero 

baseado em um suposto “feminismo” presente na obra de Dazai, mas mostrar como 

suas figuras femininas são diferentes daquelas descritas nas obras da maioria de 

seus contemporâneos. Elas são baseadas na época em que vivia, quando as 

mulheres liam revistas femininas que as encorajavam a buscar novas formas de 

expressão e afirmação e as “moga” (modern girls) tornavam-se alvo de atenção e 

crítica devido às suas roupas e hábitos considerados escandalosos. O Japão 

moderno incorporava comportamentos e ideias ocidentais, o que gerava atritos e 

conflitos de identidade.  

 A família de Dazai era uma grande proprietária de terras do nordeste do 

Japão e ele cresceu em um ambiente imbuído de valores hierárquicos e patriarcais. 

Universo que repudia na juventude ao abraçar as ideias comunistas e se dedicar às 

letras. Apesar disso, não é possível afirmar que ele se preocupasse com a questão 

da diferença dos sexos ou levantasse a bandeira da igualdade de gêneros. Mais 

provavelmente, suas experiências e relacionamentos com as pessoas do sexo 

oposto tornaram-no mais sensível aos gestos e problemas femininos. A exemplo de 

Cristo, cuja figura o atraía e também o deixava perplexo, Dazai se compadecia dos 

problemas das pessoas mais desfavorecidas e marginalizadas. Não é de estranhar 

que seja precisamente às mulheres que ele atribua o papel de bastiões da 

moralidade e força em suas obras. 

 Em meio às narrativas da existência cotidiana das narradoras de Dazai, 

vislumbramos a sociedade japonesa na primeira metade do século XX, os hábitos e 

questionamentos da época e também acompanhamos a guerra e o caos deixado ao 

seu final.  
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 Procuramos delinear as questões referentes à mulher no Japão no período 

em que Dazai escreveu seus textos no segundo capítulo. No terceiro, percorremos a 

biografia do autor examinando quem foram as mulheres que tiveram uma 

participação significativa em sua vida. 

 Para compreender o que dá profundidade às narradoras de seus textos, 

também devemos fazer algumas incursões nas crenças, ideias e autores que o 

influenciaram. Esse é o tema do quarto capítulo. 

 No quinto, examinamos brevemente o debate sobre a figura feminina na 

literatura japonesa por meio das obras de autores como Yasunari Kawabata e 

Jun’ichirô Tanizaki, uma vez que as mulheres são presenças marcantes em seus 

textos e representam diferentes aspectos do feminino vistos pelo olhar masculino.  

 No sexto capítulo, analisamos três contos escritos por Dazai durante a guerra: 

Joseito (A Estudante, 1939), Chiyojo (Chiyojo, 1941) e Kirigirisu (O Gafanhoto, 1940). 

No sétimo, abordamos dois contos – Villon no Tsuma (A Esposa de Villon, 1947) e 

Osan (Osan, 1947) – e o romance Shayô (Pôr-do-Sol, 1947).  

 Todos esses textos trazem narradoras que descrevem seu cotidiano e fatos 

que provocam mudanças em suas vidas. Elas são sempre assertivas e 

questionadoras, mas cabe observar que os problemas e questões com que se 

deparam são diferentes durante e depois da guerra. Enquanto as narradoras do 

período que compreende a Segunda Guerra buscam formas de afirmação ainda de 

forma tímida e geralmente em relação à família; após a rendição japonesa, temos 

mulheres mais calejadas, que passaram por experiências dolorosas e têm uma 

forma muito particular de considerar a sociedade e seus valores. Elas estão 

dispostas a sobreviver a todo o custo, ao contrário dos homens que se entregam ao 

niilismo.  

 Se, de um lado, há a desmoralização masculina, de outro, temos a afirmação 

feminina no pós-guerra. E, se os homens preferem seguir uma rota de 

autodestruição, as mulheres procuram dar novos significados para uma existência 

que parece ter perdido sentido. Em seus últimos textos com narradoras – antes de 

cometer suicídio atirando-se no rio Tamagawa com a amante Tomie Yamasaki – 

Dazai parece ver nas mulheres a chave para a criação de novos valores e de uma 

nova sociedade.  

 Elaborar um trabalho sobre um autor japonês no Brasil não é uma tarefa 

simples, pois quase sempre as obras são acessíveis somente no original e em 
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bibliotecas de instituições relacionadas à cultura japonesa nas capitais dos estados, 

felizmente, os textos de Osamu Dazai encontram-se disponíveis para download no 

site http://www.aozora.gr.jp/ e foram essas as versões que empregamos. Após a 

aquisição dos textos do próprio autor, restava reunir uma bibliografia complementar 

e textos críticos, estes sim, de muito mais difícil acesso. Para suprir essa lacuna, 

procuramos as obras que tratassem de assuntos relacionados ao nosso trabalho 

publicadas por pesquisadores de universidades estrangeiras; artigos de revistas 

japonesas disponíveis na biblioteca do Centro de Estudos Japoneses da 

Universidade de São Paulo ou na internet; bem como pesquisas defendidas por 

colegas. Infelizmente, não tivemos acesso a muitos textos na versão original e várias 

citações provêm de fontes secundárias, no entanto, procuramos empregar as 

versões originais e fontes primárias sempre que possível, como no caso do próprio 

Dazai. Traduzimos todos os textos citados e inserimos as versões na língua original 

nas notas de rodapé. Os nomes japoneses seguem a convenção ocidental, com o 

prenome primeiro e o sobrenome familiar depois; na romanização, os alongamentos 

de vogais são indicados pelo acento circunflexo; as pausas, por consoantes 

duplicadas e o apóstrofo é empregado para separar fonemas.  

 Apesar das limitações, esperamos que este trabalho contribua para que 

outros pesquisadores se interessem em aprofundar os assuntos abordados 

brevemente aqui.  

http://www.aozora.gr.jp/


10 
 

2  A MULHER NO JAPÃO  

 

 

 Após a Revolução Meiji (1868), na última década do século XIX, o governo 

japonês passou a difundir a ideia de que as mulheres deveriam seguir os preceitos 

do ryôsai kenbo, ou seja, ser, literalmente, “boas esposas e mães sábias”, para 

colaborar com o progresso do país (UNO, 1993). As mulheres eram definidas como 

administradoras do lar e responsáveis pelos cuidados com os filhos. Desde o final da 

década de 1890 até o final da Segunda Guerra (1939-1945), a expressão ryôsai 

kenbo era amplamente difundida e fazia parte do discurso oficial sobre o papel das 

mulheres no Japão.  

 O nacionalismo moderno japonês promoveu a educação compulsória, a 

industrialização, a militarização e o constitucionalismo. A educação era vista como 

uma forma de desenvolver o potencial humano do país e fortalecer a nação contra o 

imperialismo ocidental. Segundo Uno, nos primeiros anos após a Revolução Meiji, 

as mulheres ainda podiam se aventurar a se matricular em cursos preparatórios para 

a universidade e exigir o direito ao voto, mas, antes mesmo que a ideologia do 

ryôsai kenbo se cristalizasse no final do século XIX, o governo já procurava limitar as 

atividades femininas e tornava a educação uma forma de doutrinar os indivíduos 

para que se tornassem bons cidadãos e amantes da pátria: 

 
O ryôsai kenbo definia a contribuição das mulheres para o bem da nação 
como sendo o seu trabalho de “boas esposas” e “mães sábias” no universo 
privado do lar. Idealmente, a “boa esposa” administrava zelosamente os 
assuntos do lar e promovia o bem-estar dos adultos, enquanto a “mãe sábia” 
se dedicava a educar seus filhos para que se tornassem súditos leais e 
obedientes do império3. (UNO, 1993, p. 297, tradução nossa) 

 

 As tarefas domésticas femininas complementariam os esforços dos maridos 

em prol da nação. No início do século XX, alguns ministros da educação 

acreditavam que criar “boas esposas e mães sábias” era o propósito da educação 

feminina. Mulheres instruídas saberiam educar os filhos e estes últimos comporiam 

                                                             
3 “Ryôsai kenbo defined women’s contribution to the good of the nation to be their labor as ‘good 
wives’ and ‘wise mothers’ in the private world of the home. Ideally the ‘good wife’ carefully managed 
the affairs of the household and advanced the well-being of its adult members, while the ‘wise mother’ 
devoted herself to rearing her children to become loyal and obedient imperial subjects.” 
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uma nação forte, ou seja, aumentariam a riqueza nacional tornando-a mais 

competitiva e aproximando-a dos países ocidentais. A promoção da educação 

feminina com a abertura de escolas secundárias exclusivamente para mulheres 

deveria servir para difundir essa ideologia.  

 A escola enfatizava a formação moral e as habilidades necessárias em um 

ambiente doméstico, ao invés de torná-las aptas para o trabalho remunerado, 

atividades culturais, intelectuais ou políticas na esfera pública (UNO, 2005, p. 493). 

No entanto, o aumento do nível de instrução, a urbanização, a expansão do império 

japonês após a Guerra Russo-japonesa (1904-1905) e a Primeira Guerra Mundial 

(1914-1918), o desenvolvimento do país nas primeiras três décadas do século XX, o 

próprio aumento do nível de instrução das mulheres, a publicação de revistas 

voltadas para o público feminino e a formação de uma massa consumidora 

acabaram por levantar questionamentos sobre o papel feminino na sociedade. 

Muitas mulheres começavam a trabalhar em restaurantes, cafés, escritórios e na 

indústria têxtil e sua identidade não podia ser reduzida àquela de esposa e mãe 

virtuosa. Se, por um lado, a ideologia do ryôsai kenbo era usada no discurso dos 

nacionalistas como uma estratégia para aumentar o status e influência internacional 

do Japão; por outro, muitos críticos diziam que ela era opressiva e confinava a 

mulher no interior da casa, uma visão ultrapassada, resquício do feudalismo, que 

devia ser revista.  

 Segundo Kathleen Uno, dizer qual o grau de aceitação da ideologia pregada 

pelo estado entre as próprias mulheres era algo complexo, pois dependia de vários 

fatores como classe, idade e local de residência (campo ou cidade). Apesar de ser 

extensivamente propagandeada, ela não condizia com as experiências de muitas 

mulheres e, apesar da repressão das autoridades, ela era criticada por educadores, 

pensadores de esquerda, feministas e refutada pela própria realidade. Por volta de 

1909, o número de alunas matriculadas em escolas vocacionais e técnicas era maior 

do que aquele das escolas normais, o que indicava o interesse feminino em 

participar do mercado de trabalho. Em 1920, professoras e outras trabalhadoras 

apresentaram uma petição com quatorze mil assinaturas ao governo pedindo a 

abertura de universidades para mulheres e a expansão de cursos vocacionais nas 

escolas secundárias femininas. O pedido, no entanto, não foi ouvido. As mulheres, 

que esperavam obter mais direitos com a Revolução Meiji, viram suas expectativas 

serem tolhidas. 
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 Kojin Karatani cita as seguintes comparações entre os costumes europeus e 

japoneses feitas pelo missionário jesuíta Luís de Fróis4 em 1585: 

 
Na Europa, a suprema honra e tesouro da mulher solteira é sua castidade e 
imaculada pureza. As mulheres japonesas não consideram a pureza virginal 
importante. Mesmo quando ela é perdida, uma mulher não será considerada 
desonrada ou desqualificada para se casar. 
Na Europa, a propriedade é mantida de forma conjunta por marido e mulher. 
No Japão, cada um conserva o que é seu. Às vezes, a mulher emprestará 
dinheiro para seu marido a juros altos. 
Na Europa, o divórcio da esposa não é apenas um pecado, mas também 
uma grande desonra. No Japão, qualquer um se divorcia como bem lhe 
aprouver, quantas vezes quiser. A mulher não perde a honra e pode se 
casar novamente. 
Na Europa, é comum que o homem se divorcie da mulher. No Japão, 
frequentemente é a esposa que se divorcia do marido. 
Na Europa, é da maior importância confinar as jovens e isso é feito 
religiosamente. No Japão, as jovens saem quando têm vontade por vários 
dias sem nem mesmo pedir permissão aos pais. 
Na Europa, uma esposa precisa da permissão do marido para sair de casa. 
As mulheres japonesas têm a liberdade de ir para onde quiserem sem nem 
mesmo informar aos maridos. 
Em nossa sociedade, é raro que as mulheres sejam capazes de escrever. 
Entre as mulheres japonesas das classes mais elevadas, acredita-se que, 
se elas não o souberem fazer, terão menos valor.  
Na Europa, as mulheres geralmente preparam as refeições. No Japão, são 
os homens que o fazem. 
Na Europa, é considerado de mau gosto que as mulheres bebam. No Japão, 
isso é algo comum e, durante os festivais, elas frequentemente beberão até 
a embriaguez.5 (FRÓIS, 1991 apud KARATANI, 2004, p. 286-287, tradução 
nossa) 

 

 Segundo Karatani (2004), a leitura dessas comparações feitas no século XVI 

permite inferir que aquilo que consideramos “tradicional” na cultura japonesa, ou seja, 

a imagem de uma mulher submissa, inferior ao homem e fechada em casa que 
                                                             
4 Tradução do manuscrito “Tratado em que se contem muito susintae abreviadamente algumas contradições e 
diferenças de custumes antre a gente de Europa e esta provincia de Japão”. 
5 “In Europe, the supreme honor and treasure of an unmarried woman is her chastity and her unsullied 
purity. Japanese women place no weight on virginal purity. Even if it is lost, a woman will not face 
dishonor or be unable to marry./ In Europe, property is held in common by husband and wife. In Japan, 
each keeps his own. At times, the wife will lend money to her own husband at high interest./ In Europe, 
to divorce one’s wife is not only a sin but also the highest dishonor. In Japan, one divorces at will, any 
number of times. The wife thereby loses no honor, and is able to remarry./ In Europe, it is usual for the 
husband to divorce the wife. In Japan, it is frequently the wife who divorces the husband./ In Europe it 
is of utmost importance to confine young women, and this is carried out religiously. In Japan, maidens 
will go off on their own whim for days at a time without even getting permission from their parents./ In 
Europe, a wife needs her husband’s permission to leave the house. Japanese women have the 
freedom to go where they will without even telling their husbands./ In our society, it is rare for women 
to be able to write. Among Japanese upper-class women, it is thought that if they do not know this, 
their value will drop./ In Europe, women usually prepare the meals. In Japan, it is the men who do so./ 
In Europe, it is considered impolite for women to drink wine. In Japan, this is a common occurrence, 
and during times of festival, they will frequently drink until inebriated”. FRÓIS, L. Yôroppa bunka to 
Nihon Bunka (Cultura Europeia e Cultura Japonesa). Traduzido por Okada Akio. Tóquio: Iwanami 
Shoten, 1991, p. 39-57. 
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ocupou a mente de boa parte do Ocidente no século XX teria sido construída, de 

fato, após o período Edo (1603-1868) e durante a modernidade. O movimento 

feminista que se inicia a partir de 1910 procura mudar essa imagem com a 

publicação de textos escritos por mulheres e para mulheres. 

 Em 1911, a escritora Raichô Hiratsuka escreve na revista Seitô (Meias Azuis, 

1911-1916):  

  
Não somos mais os seres fixos, imutáveis concebidos pelas pessoas do 
passado. Somos ricos em mudanças, cheios de possiblidades, com a 
habilidade de evoluir sem cessar no futuro, de nos tornarmos mais belos, 
fortes, grandes e superiores dia a dia. As leis da natureza não devem ser 
tão injustas a ponto de afirmar que apenas as mulheres são a exceção a 
essa regra da evolução e são, ainda hoje, incapazes de se tornarem parte 
da humanidade. Está claro que devemos fazer uso de nossa vontade para 
acelerar e fortalecer o poder de nosso progresso.6 (HIRATSUKA, 1911 apud 
SUZUKI, 2010, p. 5, tradução nossa) 

 

 Para Raichô Hiratsuka, as mulheres possuiriam as mesmas capacidades e 

possiblidades que os homens, portanto, não faria sentido que fossem consideradas 

inferiores a eles e bastaria que exercessem sua vontade para que isso mudasse. 

Como Simone de Beauvoir (1908-1986) argumentará mais tarde nos dois volumes 

de O Segundo Sexo (1949), a ideia do feminino, da mulher, seria uma construção da 

sociedade e da cultura, ela não seria fixa. Qualidades e defeitos que lhe são 

atribuídos não constituiriam características biologicamente determinadas. As duas 

escritoras concordam que a autonomia e a independência são importantes para que 

a relação de inferioridade feminina e superioridade masculina presente na sociedade 

seja dissolvida.  

 A mulher japonesa do início do século XX não participava da política e não 

possuía muitos direitos legais, além disso, o Código Civil promulgado em 1898 a 

submetia à autoridade do pai, marido e filhos. Apesar disso, esse é um período em 

que mudanças no comportamento e na forma como ela se insere na sociedade 

ocorrem. Sua identidade não é apenas a da mãe e esposa e termos como Nova 

                                                             
6 “We are no longer the set, unchanging beings conceived of by people of past ages. We are rich in 
changes, full of promise with the ability to evolve endlessly into the future, to become more beautiful, 
stronger, larger and superior day by day. The laws of nature cannot be so unfair as to say that only 
women are an exception to this rule of evolution, and are unable even now to become a part of 
humanity. It is clear that we must use our will to accelerate and strengthen the power of our progress.” 
HIRATSUKA, R. Henshûgo no zakkansô (Seitô daisangô no henshûkôki), in Hiratsuka Raichô 
Chosakushû, vol I, ed. Hiratsuka Raichô chosakushû henshû iinkai (Ôtsuki shoten, 1983), 50-51. 
(Originalmente publicado na revista Seitô I, no 3, 1911). 
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Mulher 7  (atarashii onna), garota moderna (modan gaaru, moga), trabalhadora 

(shokugyô fujin), operária (jokô), dona de casa (shufu) e garçonete (jokyû) entram no 

repertório cultural japonês (SUZUKI, 2010, p. 6).  

 “Nova Mulher” era um termo empregado com frequência no cenário 

internacional para tratar da questão da afirmação feminina. Havia diferenças sobre 

seu significado de acordo com o país, mas, em geral, ele revelava uma maior 

consciência das mulheres sobre si mesmas e sobre a desigualdade entre os 

gêneros, o que levava a questionamentos sobre casamento, sexualidade e 

fertilidade.  

 A discussão sobre a Nova Mulher faz parte dos questionamentos levantados 

no período de modernização do Japão que se dividia entre desejos aparentemente 

contraditórios como o de construir uma nação japonesa com identidade própria e o 

de ser reconhecido como um estado moderno pelo Ocidente (LOWY, 2007, p. 2). 

Em suma, aliar tradicional e moderno. Essa contradição também se revela nas 

definições dos papéis masculinos e femininos do período, pois como uma mulher 

poderia ser “moderna” quando o próprio estado dizia que ela se realizava sendo uma 

“boa esposa e mãe sábia” e não precisava aspirar a nada mais?  

 

2.1 Modernização e retrocesso 

 

 O período Meiji (1868-1912) foi marcado por várias transformações, a 

começar pelo fim do governo semifeudal da família Tokugawa e a reabertura das 

relações com os países estrangeiros. As divisões de classe (samurais, agricultores, 

artesãos e comerciantes) foi extinta e o governo propôs a educação elementar para 

todas as crianças. Entre 1870 e 1880, surgiram movimentos que promoviam ideias 

liberais como a introdução da ciência, técnicas ocidentais para a modernização do 

país e também uma maior participação de homens e mulheres na política. O período 

parecia favorável para mudanças.  

 O objetivo do governo Meiji era proteger e fortalecer o Japão, fazendo com 

que o país fosse reconhecido como uma nação moderna. Para isso, ele incentivou o 

                                                             
7 Grafaremos o termo com iniciais maiúsculas quando ele se referir a essa figura de mulher de ideias 
“avançadas” do final do século XIX e início de século seguinte.  
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desenvolvimento de indústrias estratégicas, a formação de um exército, a criação de 

uma monarquia democrática baseada em um código civil e a expansão externa. No 

entanto, ao final de 1880, houve uma reação a essa “imitação” do Ocidente sob a 

forma de uma nova ênfase dos preceitos xintoístas e do confucionismo, que 

valorizavam a hierarquia e a ordem social.  

 A retomada de um espírito conservador também afetou as políticas em 

relação às mulheres. Em 1890, elas foram excluídas da política quando se tornaram 

passíveis de serem presas ou multadas caso organizassem associações políticas, 

fizessem parte de grupos políticos ou participassem de encontros desse tipo. O 

Código Civil de 1898 estabelecia a autoridade da família sobre o indivíduo e 

colocava a mulher em posição subalterna. Algumas das restrições impostas às 

mulheres incluíam: apenas os homens tinham direito de sucessão, apenas homens 

tinham direitos legais; mulheres casadas não podiam levar nenhum caso a juízo de 

forma independente; os homens tinham a liberdade de dispor dos bens da esposa 

como bem entendessem; o adultério era considerado uma ofensa passível de 

punição apenas no caso das mulheres, etc. 

 Mesmo a ideologia do ryôsai kenbo, base da educação feminina, era 

inspirada em preceitos do confucionismo quando afirmava que uma mulher que se 

sacrificasse como esposa e mãe contribuiria para o progresso da nação. 

 Enquanto algumas mulheres viam a promoção do ryôsai kenbo pelo governo 

como um sinal de progresso, pois significava que ele lhes dava um papel público, 

respeito e status perante a família e a nação; outras, consideravam que essa 

ideologia era uma forma de limitar as atividades femininas ainda mais. As duas 

vertentes, a de aderentes e a de críticas, continuariam a debater o ryôsai kenbo 

durante todo o século XX.  

 Em 1905, teve início o período conhecido como democracia Taishô (1905-

1932) com maior participação política do povo (do sexo masculino), reformas sociais, 

mais oportunidades de instrução para ambos os sexos, o crescimento da mídia e da 

classe média urbana. No entanto, o que poderia ser visto como progresso coexistia 

com a censura, a exclusão das mulheres da política e sua submissão a sistemas 

familiares e de casamento arcaicos.  

 O ativismo feminino já existia no período Meiji, as propostas de igualdade e 

participação política atraíram as mulheres para os movimentos de 1880. Quando 

tiveram que abandonar as atividades públicas na década seguinte, elas começaram 
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a expressar suas opiniões em jornais e revistas, especialmente aquelas voltadas 

para o público feminino. A Jogaku Zasshi (Revista de Instrução Feminina), publicada 

entre 1885 e 1904, é uma das precursoras da revista Seitô. Editada pelo crítico e 

educador cristão Yoshiharu Iwamoto (1863-1943), a Jogaku Zasshi seguia uma 

posição cristã e humanista. Suas páginas encorajavam as mulheres a se instruírem, 

a serem socialmente ativas, a escrever, ler, e a se liberarem da subordinação à 

mentalidade feudal. As ativistas que não se alinhavam com a ideologia do ryôsai 

kenbo procuravam contribuir para a reforma social e moral das mulheres e 

propunham a abolição da prostituição, melhores condições de trabalho e o fim do 

assédio sexual nas fábricas. Elas eram educadas, jovens e oriundas da classe 

média e seguiam carreiras que não as confinavam ao interior da casa. Elas 

contestavam a limitação do papel feminino na sociedade e tentaram melhorar sua 

condição durante todo o período Meiji. 

 O termo “Nova Mulher” (atarashii onna), empregado para designar uma 

mulher de ideias progressistas e que rompia com as normas sociais estabelecidas, 

ganhou popularidade no Ocidente a partir de 1890 e passou a ser empregado pelos 

jornais e revistas japonesas na década seguinte. Enquanto a intelectualidade 

celebrava seu advento, os mais conservadores diziam que ela não passava de uma 

figura degenerada e nociva. Em 1911, a formação do grupo Seitô marcaria o 

nascimento da Nova Mulher no Japão. Ele era composto por mulheres instruídas 

que se recusavam a se tornar “boas esposas e mães sábias” e sua revista foi a 

primeira escrita e publicada exclusivamente por mulheres. O nome era uma tradução 

literal do termo “bluestocking” (meia azul) dos bluestocking clubs, nome dado aos 

salões literários da Inglaterra organizados por mulheres no final do século XVIII. Os 

bluestocking clubs permitiam que elas participassem de discussões e trocas 

intelectuais no mesmo nível que os homens. O termo também ganhou conotações 

negativas para designar mulheres excêntricas e pretensiosas, mas Raichô Hiratsuka, 

sua editora, apreciava essa duplicidade do termo, pois considerava a si e às suas 

colegas como mulheres pouco convencionais.  

As páginas da revista Seitô traziam contos, poemas, ensaios e traduções de 

textos estrangeiros. Os tópicos de que tratava muitas vezes eram considerados 

polêmicos e a vida de seus membros era alvo de fofocas. 

Tomemos o caso da própria Raichô Hiratsuka. Ela formou-se na Nihon Joshi 

Daigaku (Universidade Feminina do Japão) e, ainda insatisfeita, estudou filosofia 
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ocidental e zen budismo por conta própria. Ela ficou conhecida quando fugiu com o 

escritor Sôhei Morita (1881-1949), supostamente para cometer um duplo suicídio. 

Morita posteriormente ficcionalizou o episódio em Baien (Cinzas e Fumaça, 1909). 

Em 1911, ela usou o dinheiro que sua mãe guardava para financiar seu casamento 

para criar a revista Seitô juntamente com outras colegas intelectuais e, no ano 

seguinte, discutiu abertamente seu relacionamento homossexual com Kôkichi Otake 

(ou Kazue Tomimoto, 1893-1966), uma colega do mesmo grupo. Em seguida, ela se 

envolveu com Hiroshi Okumura (1891-1964), um pintor cinco anos mais jovem com 

quem estabeleceu um relacionamento duradouro. Hiratsuka discutia abertamente 

suas opiniões sobre amor e casamento nos textos que escrevia e, após tornar-se 

mãe e deixar a revista em 1915, passou a escrever com fervor sobre o amor 

materno. 

Segundo Dina Lowy (2007), alguns intelectuais como Tôkoku Kitamura (1868-

1894) e Chogyû Takayama (1871-1902) transformavam o discurso de sacrifício 

pessoal em nome da nação em uma busca pela autoconsciência e satisfação do 

interesse pessoal. Ou seja, seu pensamento daria ênfase ao indivíduo e à sua busca 

pessoal, o que tornava a atmosfera propícia para o debate sobre a Nova Mulher. O 

conceito de individualismo era muito valorizado pelos literatos, pelo movimento 

romântico japonês entre 1880 e 1890 e também pelos naturalistas entre 1900 e 1910. 

O movimento naturalista pregava a busca pela verdade e pelo individual, pela 

autodescoberta e, para isso, os escritores recorriam a descrições detalhadas do 

mundo ao seu redor e de si mesmos. A literatura se transformava, assim, em bastião 

do individualismo em face do apelo pelo coletivo que o governo procurava incutir na 

sociedade. 

Ainda segundo Lowy (2007, p. 6, tradução nossa), “os homens naturalistas e 

as mulheres do grupo Seitô tinham muito em comum: a busca de um despertar 

interior e de liberdade pessoal, bem como o desejo de mudança social.”8 No entanto, 

esses homens e mulheres tinham objetivos diferentes. Os primeiros pretendiam se 

afastar da sociedade, recolher-se a si mesmos, enquanto as mulheres desejavam 

fazer parte dela.  

 Na primeira edição da revista Seitô, Hiratsuka escreve: “No início, a mulher 

era realmente o sol. Ela era uma pessoa de verdade. Agora, a mulher era a lua. 

                                                             
8 “Naturalist men and Seitô women had much in common: the search for inner awakening and personal 
freedom, and a desire for social change.”  
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Uma pálida e fraca lua que vive por meio dos outros, refletindo a luz dos outros.” 

(1911 apud LOWY, 2007, p. 10, tradução nossa).9 

 Ela evoca a imagem da deusa Amateratsu – associada ao sol no xintoísmo e 

da qual a linhagem imperial descenderia – e revela sua insatisfação com a condição 

da mulher em sua época: subalterna, sem luz própria. A luz deveria ser recuperada. 

As mulheres deveriam liberar a si mesmas antes de tentar mudar a sociedade.  

 Na mesma edição da revista, Akiko Yosano (1878-1942), escritora e poeta, 

escreve o seguinte poema: 

 
O dia em que as montanhas se movimentam chegou. 
Apesar disso, ninguém acredita em mim. 
As montanhas permaneceram adormecidas por muito tempo, 
Mas, no passado, todas elas dançavam em fogo. 
Não me importo se não acreditam nisso. 
Mas, por favor, acreditem: 
Todas as mulheres adormecidas estão despertas e em movimento. 10  
(YOSANO, 1911 apud LOWY, 2007, p. 1, tradução nossa) 

 

 Yosano compara as mulheres às montanhas e se refere a um passado no 

qual elas eram respeitadas por seus talentos literários e intelectuais. Agora era o 

momento de as mulheres deixarem a letargia à qual foram relegadas e se tornarem 

ativas outra vez. 

 Apesar de ser fundada como uma revista literária, a Seitô se transformaria em 

um fórum de discussões e debates sobre questões femininas que iam desde o 

casamento e o sistema familiar até o aborto, a prostituição e o socialismo. As 

discussões às vezes se estendiam por vários números. Além das respostas escritas, 

o grupo também organizava palestras, permitindo, assim, que algumas mulheres 

expressassem suas ideias em público.  

 O processo de modernização ainda estava longe de chegar ao fim no início 

do século XX e os japoneses ainda procuravam estabelecer uma nova identidade. 

Muitos grupos ainda buscavam o respeito e a aprovação do Ocidente, mesmo que 

exaltassem o caráter distintivo dos japoneses. O período é caracterizado por um 

desejo de independência e nacionalismo. Pelo confronto entre tradicional e moderno. 
                                                             
9 “In the beginning, Woman was truly the sun. She was a genuine person. Now, Woman is the moon. 
She is a sickly, pale moon, living through others, shining by the light of others.” HIRATSUKA, R. 
“Genshi, josei wa taiyô de atta” in: Seitô 1, (set. 1911), p. 37. 
10 “The day the mountains move has come./Even though I say this, people don’t believe me./The 
mountains have been asleep for a long time,/But in days of old they all danced with fire./It is fine if you 
don’t believe this,/But, people, please believe:/All the sleeping women are now awake and moving.” 
YOSANO, A. “Sozorogoto,” Seitô 1 (set. 1911), p. 1-2. 
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O mesmo embate também se reflete na questão feminina. A Nova Mulher também 

desejava independência, mas também pretendia dar sua contribuição para a 

sociedade mesmo que não fosse apenas como esposa e mãe.  
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3  DAZAI E AS MULHERES 

 

 

 A influência feminina na vida de Dazai começa muito cedo e isso talvez 

explique sua afinidade com o universo das mulheres, algo que se revela na 

desenvoltura com a qual as narradoras de seus textos se expressam. Tias, amas, 

irmãs e avós são as personagens que surgem com frequência em suas memórias de 

infância.  

 Shûji Tsushima, verdadeiro nome de Dazai, nasceu em 1909, filho de uma 

família de proprietários de terras abastada da região de Kanagi, na província de 

Aomori, nordeste do Japão. Ele era o décimo filho de Gen’emon Tsushima e tinha 

quatro irmãs e três irmãos mais velhos, dois dos quais já falecidos quando ele 

nasceu. Todos moravam em uma grande casa junto com bisavós, avós, tias e 

primos. Gen’emon era um dos quatro proprietários de terras mais ricos da província 

de Aomori, sendo eleito membro do parlamento, onde serviu de 1912 até a sua 

morte em 1923. Ele e a esposa, Tane, passavam muito tempo em Tóquio durante 

esse período e Dazai não os via muito durante a infância. Isso explica um pouco 

porque nunca se sentiu muito próximo de seus pais.  

 Ele tinha quatorze anos quando seu pai morreu. Bunji, seu irmão mais velho, 

tornou-se o chefe da família e, assim como o pai, também começou a se engajar 

politicamente, sendo eleito prefeito de Kanagi, governador da província de Aomori e, 

depois, membro do parlamento como seu pai. Um currículo muito diferente daquele 

de Dazai que sequer conclui o curso no departamento de literatura francesa na 

Universidade Imperial, a atual Universidade de Tóquio, e, para horror da família 

voltou-se para a literatura.11 

 Tane, sua mãe, era uma mulher tímida e de saúde frágil que passava a maior 

parte do tempo convalescendo em estações termais. Dazai sempre se questionou 

sobre se ela realmente era sua verdadeira mãe. Logo após seu nascimento, ele foi 

entregue a uma ama de leite, uma jovem viúva que logo deixou sua função para se 

casar novamente. Quem lhe dispensou afeição durante sua infância parece ter sido 

                                                             
11  Sobre a vida de Dazai ver: LYONS, P. I. The Saga of Dazai Osamu: A Critical Study with 
Translations. Stanford: Stanford University Press: 1985. E também: WOLFE, A. Suicidal Narrative in 
Modern Japan. New Jersey, Princeton University Press: 1990. 
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sua tia Kie. Ela se divorciara do irmão alcoólatra de Gen’emon e ficara viúva do 

segundo marido com quem teve quatro filhas. Todas moravam na casa dos 

Tsushima. 

Em Omoide (Memórias, 1933), Dazai escreve sobre ela expressando carinho 

e gratidão: 

 
Tenho muitas lembranças de minha tia, mas praticamente nenhuma de 
meus pais nessa época. Bisavó, avó, pai, mãe, três irmãs e quatro irmãos 
mais velhos, um irmão mais novo, minha tia e suas quatro filhas, 
formávamos uma grande família, no entanto, com exceção de minha tia, 
posso dizer que não tenho lembranças de ninguém até meus cinco ou seis 
anos.12 (DAZAI, 1933, p. 4, tradução nossa) 

 

 No entanto, quando uma de suas filhas se casa, Kie deixa a casa dos 

Tsushima e vai morar com o jovem casal em outra cidade. Dazai passa três meses 

com ela, mas retorna para sua casa quando as aulas começam. Isso foi um choque, 

pois ele se sentiu abandonado por aquela que, emocionalmente, considerava ser a 

sua mãe.  

 Outra mulher importante em sua vida nesse período foi Take. Ela era uma 

jovem serviçal de sua tia e tinha quatorze anos quando se tornou a ama de Dazai, 

então com dois anos. Em suas obras, Dazai menciona as leituras de livros que 

faziam juntos e os preceitos morais que ela lhe incutira na infância: 

 
Uma empregada chamada Take me ensinou a ler, nós dois líamos vários 
livros juntos. Ela se empenhava em minha educação. Como eu ficava 
doente com frequência, lia muitos livros acamado. Quando não havia mais 
livros, ela ia até a escola dominical do vilarejo e emprestava vários livros 
infantis para que eu lesse. Aprendi a ler em silêncio e não importava o 
quanto lesse, não me sentia cansado. Take também me dava lições sobre 
moral. Ela me levava ao templo com frequência, mostrava-me imagens 
sagradas do céu e do inferno e dava explicações. 13  Os incendiários 
carregavam cestos dos quais chamas vermelhas se elevavam em suas 
costas; os adúlteros sofriam presos a uma serpente azul com dois pescoços. 
O lago de sangue, a montanha de agulhas, o chamado inferno Avici14 de 
cujas profundezas sem fim se elevava uma fumaça branca, pessoas magras 
e pálidas choravam e gritavam com a boca ligeiramente aberta para onde 

                                                             
12 「叔母についての追憶はいろいろとあるが、その頃の父母の思ひ出は生憎と一つも持ち合せない。

曾祖母、祖母、父、母、兄三人、姉四人、弟一人、それに叔母と叔母の娘四人の大家族だつた筈であ

るが、叔母を除いて他のひとたちの事は私も五六歳になるまでは殆ど知らずにゐたと言つてよい。」. 
Disponível no site: www.aozora.gr.jp. Os números das páginas das obras de Dazai correspondem 
àqueles da versão em e-book disponível para download nesse site. Todas as citações dos textos de 
Dazai foram retiradas de livros obtidos nesse site. Demos preferência ao ano da primeira publicação 
de cada obra do autor e não àquele presente nas referências dos e-books.  
13 Trata-se do templo budista Unshôji em Kanagi e suas ilustrações do inferno budista (jigoku). 
14 O último dos oito principais infernos do Budismo, também é chamado de “Inferno dos Incessantes 
Sofrimentos”, porque o falecido, neste inferno, sofreria de dores intermináveis. 

http://www.aozora.gr.jp/
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quer que olhasse. Quando ela dizia: “Se mentir, você irá para o inferno e os 
demônios arrancarão sua língua desse jeito”, derramava lágrimas de 
terror.15 (DAZAI, 1933, p. 5) 

 

 Quando Dazai retornou da casa da família de sua tia Kie, que fora viver com a 

filha e seu genro, ele não encontrou Take. Ela deixara os Tsushima para se casar 

sem se despedir ou dar qualquer explicação a Dazai. Esse duplo “abandono” de 

figuras femininas importantes em sua vida marcou-o profundamente.  

 O reencontro com Take só ocorre trinta anos depois de sua separação e é 

narrado em Tsugaru (Tsugaru, 1944). Uma editora o incumbe de escrever um texto 

sobre essa região e ele passa três semanas visitando antigos conhecidos e vários 

pontos de Tsugaru16. O resultado é um ensaio no qual ele narra suas impressões e 

descreve os hábitos e paisagem locais. Pouco antes do final da viagem, ele decide ir 

até o vilarejo onde Take vivia. Ele a reencontra e se emociona ao constatar que se 

sentia muito mais à vontade com aquela mulher simples e rude do que com a sua 

própria família: 

 
Ao entrar em contato com o afeto vigoroso e sem reservas de Take pensei: 
“Ah, realmente sou parecido com ela”. Dei-me conta de que o fato de 
apenas eu, dentre meus irmãos, ter um quê de rústico e grosseiro era o 
reflexo de ter sido educado por esta triste “mãe”. Pela primeira vez, 
compreendi claramente qual era a natureza de minha educação. Eu 
realmente não era um homem de educação refinada. Havia pontos que não 
correspondiam aos de um filho de família rica e de bem.17 (DAZAI, 1944, p. 
267, tradução nossa) 

 
 Em sua infância, ele passara mais tempo na companhia de Take e dos 

empregados da casa do que com os seus próprios pais e, naturalmente, sentia mais 

afinidade com aquelas pessoas simples do que com estes últimos. Ele também tinha 

                                                             
15 「私がたけといふ女中から本を讀むことを教へられ二人で樣々の本を讀み合つた。たけは私の教育

に夢中であつた。私は病身だつたので、寢ながらたくさん本を讀んだ。讀む本がなくなればたけは村

の日曜學校などから子供の本をどしどし借りて來て私に讀ませた。私は默讀することを覺えてゐたの

で、いくら本を讀んでも疲れないのだ。たけは又、私に道徳を教へた。お寺へ屡々連れて行つて、地

獄極樂の御繪掛地を見せて説明した。火を放けた人は赤い火のめらめら燃えてゐる籠を脊負はされ、

めかけ持つた人は二つの首のある青い蛇にからだを卷かれて、せつながつてゐた。血の池や、針の山

や、無間奈落といふ白い煙のたちこめた底知れぬ深い穴や、到るところで、蒼白く痩せたひとたちが

口を小さくあけて泣き叫んでゐた。嘘を吐けば地獄へ行つてこのやうに鬼のために舌を拔かれるのだ、

と聞かされたときには恐ろしくて泣き出した。」 Omoide. 
16 Tsugaru compreende a região mais setentrional de Honshû, principal ilha do arquipélago japonês.  
17 「そのやうに強くて不遠慮な愛情のあらはし方に接して、ああ、私は、たけに似てゐるのだと思つ

た。きやうだい中で、私ひとり、粗野で、がらつぱちのところがあるのは、この悲しい育ての親の影

響だつたといふ事に気附いた。私は、この時はじめて、私の育ちの本質をはつきり知らされた。私は

断じて、上品な育ちの男ではない。だうりで、金持ちの子供らしくないところがあつた。」 Tsugaru. 
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dificuldades de expressar o que sentia e o fazia de forma desajeitada como Take, 

não tinha nada de filho de uma família rica.  

 Em 1923, Dazai entra no ginásio em Aomori e começa a escrever em revistas 

que cria junto com alguns colegas. Apesar da oposição de sua família, o desejo de 

tornar-se um escritor é despertado, assim como o interesse pelo sexo oposto. Um 

dia, seu professor de japonês conta que haveria um fio vermelho invisível amarrado 

no dedo mindinho do pé direito de todas as pessoas e que ele uniria os homens e as 

mulheres destinados a se casarem e a viverem juntos.  

 Dazai conta a história para seu irmão mais novo, Reiji, que estudava na 

mesma escola e com quem compartilhava o quarto. Quando eles tentam imaginar as 

garotas às quais estariam ligados pelo fio invisível, Dazai apenas diz: “Ela usa uma 

faixa vermelha”. Ele pensa em uma jovem empregada da família que notara ao 

retornar à sua casa durante as férias de verão. Ela era pequena e seu quimono de 

algodão era arrematado por uma faixa vermelha. Seu nome era Miyo. A partir de 

então, ela se tornara o objeto de sua paixão platônica e de suas fantasias juvenis. 

Mas ele limitava-se a observar se haveria algum indício de que ela o favoreceria de 

alguma forma e sentia ciúmes de Reiji, que acreditava também gostar de Miyo. Sua 

família nunca aprovaria tal romance. Quando ele revela seu segredo para Reiji e 

este lhe pergunta se ele tinha a intenção de se casar com ela, Dazai parece 

surpreso com a ideia. Ela era apenas o objeto de suas fantasias românticas. Além 

disso, havia a diferença social a considerar, planos de casamento não passavam por 

sua cabeça.  

 Quando ele retorna durante as férias de inverno, não encontra Miyo. Segundo 

um de seus irmãos mais velhos, ela fora mandada de volta para a casa de sua 

família após um entrevero com a sua avó. Mais tarde, alguém lhe revela que Miyo 

fora seduzida por outro empregado e, como todos ficaram sabendo, tornou-se difícil 

para ela permanecer na casa. Quase ao final das férias, Dazai e Reiji encontram 

uma caixa cheia de fotos em um quarto. Em uma delas, aparecem sua mãe, sua tia 

e Miyo. Os dois observam-na durante algum tempo. O perfil de Miyo está um pouco 

borrado e sua tia tem os olhos cerrados como se eles tivessem sido ofuscados pela 

luz, Dazai acha que as duas são parecidas. É de se questionar se a paixão por Miyo 

não teria sido despertada, mesmo que de forma inconsciente, por aquela 

semelhança com a tia que o deixara em sua infância.  
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 Omoide (Memórias) texto onde ele escreve sobre a sua infância e juventude, 

faz parte de seu período romântico e poderia ser considerado um conto de formação. 

O sentimentalismo e melancolia permeiam o texto cheio de devaneios sobre uma 

época já distante. Ele também já revela seu sentimento de desconforto com a ideia 

de provir de uma família rica e com fortes laços com o passado feudal do Japão. 

Sua relação com os empregados é ambígua, ao mesmo tempo em que se sente 

confortável com eles, sempre é lembrado de que ocupa outra posição e que um 

abismo os separa. Take e Miyo são suas subalternas e, mesmo que sua afeição por 

elas rompa algumas barreiras, a realidade sempre o lembra de que estão separados 

pelas convenções sociais.  
 A divisão entre sentimentos e convenções, entre ser autêntico e viver 

segundo as normas estabelecidas são alguns dos conflitos que sempre dividirão 

Dazai. Conflitos que também fazem parte da época em que vive, dividida entre 

valores muitas vezes contraditórios.  

 

3.1  Hatsuyo Oyama e Shimeko Tanabe 

 

 A entrada no colégio em Hirosaki, no sudoeste da província de Aomori, para 

prosseguir os estudos secundários em 1927 marca o momento em que Dazai abraça 

as ideias marxistas, no entanto, filho de uma família rica, ele sente-se desconfortável, 

pois, ao dizer-se marxista ele traía suas origens e, como marxista, ele sempre seria 

visto como o filho do inimigo explorador do povo.  

Os empregados de sua casa eram as pessoas de quem se sentia mais 

próximo durante sua infância. Mas o tratamento diferenciado que lhe era dispensado 

pelas outras pessoas, inclusive pelos seus professores, revelava que ele não era 

igual aos demais. Mesmo o dinheiro que recebia para as suas despesas era 

equivalente ao salário de seus professores. Sua posição social fazia com que ele 

vivesse em um mundo onde era difícil dizer se a afeição e deferência que lhe eram 

dispensadas eram realmente sinceras ou apenas derivadas do sentimento de 

obrigação por ele ser quem era. Por seu lado, incapaz de ler atrás do véu das 

aparências, ele mesmo criara um personagem que fazia de tudo para ser agradável 

e agradar quem estivesse ao redor. Em um de seus textos, ele confessa que sua 



25 
 

primeira tentativa de suicídio aos dezenove anos teria sido motivada por sua 

confusão e sentimento de culpa por ser “diferente”. 

 Até então bom aluno, ele começa a negligenciar os estudos e a praticar 

gidayû, um estilo de narrativa do bunraku, o teatro de marionetes japonês. Também 

passa a frequentar restaurantes e casas de chá da região de Hirosaki, enfim, a levar 

uma vida boêmia. É assim que ele conhece Hatsuyo Oyama, jovem gueixa de nome 

profissional Beniko, na casa de sua mestre de gidayû. Era o início de um 

relacionamento com mais baixos do que altos que duraria dez anos. 

 Em 1929, Reiji, seu irmão mais novo, morre aos dezesseis anos. No ano 

seguinte, Dazai entra no departamento de literatura francesa da Universidade 

Imperial de Tóquio e, no mesmo ano, Keiji, um de seus irmãos mais velhos que 

estudava escultura também em Tóquio, adoece repentinamente e falece em seguida. 

Sem Reiji e Keiji, que lhe eram mais próximos em idade e temperamento, os laços 

com a sua família se enfraquecem mais um pouco. 

 Dazai escolhera o departamento de literatura francesa por apreciar um de 

seus professores, mas, fora isso, não parece ter refletido muito sobre a sua decisão. 

Ele sequer sabia que era necessário prestar um exame para entrar no curso e que 

parte dele seria em francês. Ele confessa sua incapacidade para um dos 

professores que se espanta com sua ousadia e o admite apesar disso. Ele se 

estabelece em Tóquio e seu primeiro ano é cheio de acontecimentos que marcariam 

o resto de sua vida e seriam narrados em suas obras.  

 Em Tóquio, ele finalmente encontra Masuji Ibuse, escritor com quem já 

tentara estabelecer contato, sem sucesso, na época do ensino secundário. Ele se 

tornaria seu mentor literário e protetor. No mesmo ano, pouco depois da morte de 

Keiji, Hatsuyo Oyama rompe seu contrato com a casa de chá na qual trabalhava em 

Hirosaki e vai ao encontro de Dazai.  

 Bunji, o irmão mais velho de Dazai e chefe da família, vai a Tóquio para 

convencê-lo de que chamar Hatsuyo para viver com ele era uma tolice, mas Dazai 

se mostra resoluto. Bunji, então, faz a seguinte proposta: Dazai poderia se casar 

com Hatsuyo, mas seu nome seria retirado do registro principal da família e ele 

estabeleceria seu próprio ramo familiar. Ele não receberia bens, mas uma 

remuneração mensal enquanto estivesse na universidade e não seria bem-vindo na 

casa em Kanagi, província de Aomori. Por hora, Bunji levaria Hatsuyo de volta e 
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negociaria seu contrato com a casa onde ela trabalhava, quando essa questão fosse 

resolvida, ela retornaria e os dois poderiam se casar (LYONS, 1985, p. 30).  

 Dazai aceita os termos, mas as condições de seu irmão abalam-no 

profundamente. Afinal, era quase como se tivesse sido expulso da família por seu 

próprio irmão. Além disso, é questionável que ele realmente tivesse a intenção de se 

casar com Hatsuyo, tudo levava a crer que ele apenas desejava levar uma vida 

boêmia sem pensar nas consequências de seu ato. Uma semana após a conversa 

com seu irmão, em novembro de 1930, sozinho e sentindo-se abandonado, Dazai 

tenta se suicidar com a garçonete de um bar que ele acabara de conhecer. 

 Shimeko Tanabe, tinha dezenove anos e nascera em Hiroshima. Após 

abandonar os estudos secundários, ela se tornou garçonete de um café onde 

conheceu seu marido, Junzô Kômen, então o administrador do estabelecimento. 

Como ele aspirava a uma carreira como ator 18, ela o acompanhou a Tóquio e, 

devido às necessidades financeiras, começou a trabalhar outra vez como garçonete 

no café Hollywood, em Ginza, o bairro boêmio da capital. Os cafés eram o ponto de 

encontro de estudantes e intelectuais atraídos pela atmosfera moderna e também 

pelas garçonetes com quem flertavam. Dazai e Shimeko se encontram apenas três 

vezes antes de decidirem cometer um duplo suicídio. Passam dois dias juntos, 

bebem, perambulam por Tóquio e se hospedam por uma noite no Hotel Teikoku 

antes de irem a Kamakura e se atirarem ao mar. Shimeko morre, mas Dazai 

sobrevive. Ele é interrogado pela polícia, mas sua família intervém e ele é liberado 

sem acusações.  

 Alguns biógrafos dizem que Dazai e Shimeko não chegaram a se jogar ao 

mar, apenas tomaram soníferos na praia. Também se especula que, antes de morrer, 

Shimeko teria gritado o nome de seu marido como lemos em Ha (Folhas, 1934):  

 
Noite de lua cheia. Sem forças, soltei as mãos que segurava para evitar que 
fôssemos separados pelas vagas que brilhavam e se desfaziam, se 
elevavam e se desfaziam, refluíam e se contorciam. Nesse instante, a 
mulher foi engolida pelas ondas e gritou um nome. Não era o meu.19 (DAZAI, 
p. 17, tradução nossa) 

 

                                                             
18 Segundo Phillys Lyons, o marido de Shimeko Tanabe era um pintor fracassado, mas Ken’ichi 
Yamakawa escreve que ele era um aspirante a ator. Ver: YAMAKAWA, K.. Dazai Osamu no 
Onnatachi (As Mulheres de Dazai Osamu). Tóquio: Gentosha, 2009. 
19 「満月の宵。光っては崩れ、うねっては崩れ、逆巻き、のた打つ浪のなかで互いに離れまいとつな

いだ手を苦しまぎれに俺が故意と振り切ったとき女は忽ち浪に呑まれて、たかく名を呼んだ。俺の名

ではなかった。」 Ha. 
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 Esse evento é mencionado em várias de suas obras e o sentimento de culpa 

pela morte da garota assombrá-lo-ia para sempre.  

 Em dezembro de 1930, alguns meses após o incidente de Kamakura, ele e 

Hatsuyo que, também como Shimeko, tinha dezenove anos, casam-se em uma 

cerimônia privada. Os dois passam a viver juntos em Tóquio, usam nomes falsos e 

mudam de endereço várias vezes devido ao engajamento de Dazai no partido 

comunista. Suas atividades envolviam abrigar membros procurados pela polícia e 

guardar panfletos e materiais do partido. Os estudos na universidade são totalmente 

negligenciados e Dazai não tem perspectivas de se formar, uma das condições 

estabelecidas por seu irmão para que continuasse a receber o auxílio financeiro da 

família. Apesar de receber uma quantia relativamente generosa, Dazai usava parte 

do dinheiro para financiar as atividades do partido e, ao final do mês, ele e Hatsuyo 

se viam indo até a casa de penhores para vender livros e quimonos.  

 O casamento propriamente dito era morno, os dois passavam o dia juntos, ele 

instruía sua jovem esposa e tentava ensinar-lhe inglês, mas ela não demonstrava 

interesse e logo se entediava. Hatsuyo não ficava alarmada quando ele era 

chamado a comparecer à polícia, ao contrário, parecia achar sua atividade 

romântica e apreciava ser “a mulher de um bandido”. A rotina era sempre a mesma: 

Dazai era interrogado sob a suspeita de envolvimento com os grupos comunista, 

liberado, recebia alertas de seus camaradas e se mudava.   

 Em 1932, ele abandona suas atividades clandestinas e desliga-se do partido 

comunista. O motivo que o levara a fazer isso não é muito claro. Bunji, seu irmão 

mais velho, ascendia na política e talvez o tenha pressionado, talvez sua própria 

desilusão com os seus camaradas e as tarefas das quais era incumbido o tenham 

desmotivado. Ele não conseguia associar o que fazia aos ideais elevados que 

valorizava. De qualquer forma, seu desligamento não foi algo neutro, ele sentiu que 

traíra a causa e nunca deixou de pregar a revolução associada às ideias de 

esquerda, mesmo que, para ele, esses ideais tivessem um cunho mais moral e 

utópico do que realmente político. Em seu mundo ideal, não haveria hipocrisia e as 

pessoas seriam transparentes umas para as outras, elas viveriam em uma espécie 

de Shangri-lá ou paraíso.  

 Os distúrbios em sua vida afetiva também podem ter contribuído para a sua 

decisão de abandonar o comunismo. Mais ou menos nessa época, Dazai descobriu 

que Hatsuyo não era tão pura quanto imaginara e que se envolvera com outros 
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homens antes dele. Algo ingênuo de sua parte se considerarmos que Hatsuyo fora 

uma gueixa. Sua reação também revela sua visão antiquada em relação aos sexos, 

pois ele próprio não era fiel a Hatsuyo. Depois do casamento, ele costumava sair 

para beber com os amigos e eles frequentemente passavam a noite em bordéis na 

companhia de prostitutas20.  

Segundo Dazai, a primeira noite que ele e Hatsuyo passaram juntos foi 

aquela anterior à partida desta para Aomori junto com seu irmão Bunji. Dazai 

construíra uma imagem de esposa pura e, quando ela se desfez, ele lamentou a 

perda dessa ilusão como escreve em Tôkyô Hakkei (Oito Panoramas de Tóquio, 

1941):  

 
Eu a valorizava como uma joia na palma de minha mão. Vivera apenas para 
ela. Realmente acreditava que salvara sua virtude. Acreditei em tudo o que 
ela dissera, sentia-me um herói. Até disse, cheio de orgulho, para meus 
amigos: “H[atsuyo] tem tanto caráter que se preservou até chegar a mim”. 
Não havia nada de que me orgulhar. Não conseguia descrever o que sentia. 
Garoto estúpido. Eu não sabia nada sobre as mulheres. Não tinha nenhuma 
vontade de detestar H por ter me enganado. Até achara sua confissão 
tocante. Queria afagar suas costas e consolá-la. Mas eu estava 
desapontado. Sentia-me mal. Queria destruir minha vida com um bastão e 
fazê-la pedaços.21 (DAZAI, p. 17, tradução nossa) 

 

 Ao final, Dazai perdoa Hatsuyo. Ele tinha outras aflições com as quais ocupar 

sua mente, deveria se formar em março de 1933, o que era impossível, visto que ele 

praticamente não assistira às aulas. Sua família continuava a lhe enviar dinheiro, 

mesmo que a quantia tivesse sido reduzida, e esperava que ele anunciasse sua 

formatura. Dazai mente e diz que irá se formar no ano seguinte, apesar de saber 

que isso não ocorreria. Ele sentia-se mal por mentir, mas não via outra saída para a 

sua situação. Em seu desespero, ele começa a escrever seu “testamento”, uma 

série de textos curtos de cunho autobiográfico no qual descreve alguns episódios de 

sua infância e juventude. Ele desejava morrer, mas agarrava-se à escrita e um texto 

                                                             
20 Kazuo Dan, amigo de Dazai, descreve episódios desse tipo em seu livro. Cf. DAN, K. Shôsetsu 
Dazai Osamu (Romance: Dazai Osamu). Tóquio: Iwanami Shoten, 2001. 
21 「私はその日までＨを、謂わば掌中の玉のように大事にして、誇っていたのだということに気附い

た。こいつの為に生きていたのだ。私は女を、無垢のままで救ったとばかり思っていたのである。Ｈ

の言うままを、勇者の如く単純に合点していたのである。友人達にも、私は、それを誇って語ってい

た。Ｈは、このように気象が強いから、僕の所へ来る迄は、守りとおす事が出来たのだと。目出度い

とも、何とも、形容の言葉が無かった。馬鹿息子である。女とは、どんなものだか知らなかった。私

はＨの欺瞞を憎む気は、少しも起らなかった。告白するＨを可愛いとさえ思った。背中を、さすって

やりたく思った。私は、ただ、残念であったのである。私は、いやになった。自分の生活の姿を、棍

棒で粉砕したく思った。」 Tôkyô Hakkei. 
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se segue a outro. Assim, mais um ano passa sem que ele anuncie sua formatura. 

Ele mente mais uma vez e pede mais um ano à sua família.22 

 Nessa mesma época, Dazai é introduzido no círculo de jovens escritores que 

publicam a revista Kaihyô (março a novembro de 1933) e começa a estabelecer 

relações no universo literário de Tóquio. Seus contos passam a ser publicados e 

ganham alguma notoriedade. Seu conto Ressha (O Trem, 1933) ganha um concurso 

literário promovido por um jornal de Aomori, sua província natal. É a primeira vez 

que ele usa o pseudônimo com o qual assinaria todos os seus trabalhos. Shûji 

Tsushima saía de cena e dava lugar a Osamu Dazai.  

 Ele ascendia no universo literário entre 1933 e 1935, seus textos eram 

publicados e ele começava a ser conhecido. Junto com outros escritores cria a 

revista Aoi Hana (Flor Azul), publicada em dezembro de 1934, mas, como flor 

efêmera, ela sobrevive apenas à primeira edição. No ano seguinte, Dazai se liga ao 

movimento Nihon Roman-ha (Nova Escola Romântica Japonesa), de Yojûrô Yasuda 

(1910-1981), que propunha a redescobrir o “espírito japonês” (fato que levou o 

movimento a ser associado a tendências nacionalistas).  

 Nesse ínterim, o prazo que pedira aos seus irmãos para se formar se esgota 

definitivamente. Ele sente-se perdido e vê a situação em cores dramáticas: “Eu 

realmente considerava a vida um drama. Não, via o drama como a vida”23 (DAZAI, 

1941, p. 18, tradução nossa). Realmente não é difícil imaginá-lo como o ator que ele 

repetia ser em várias de suas obras, sempre usando uma máscara que escondia a 

pureza de suas intenções e transformava tudo em uma farsa grotesca. Ele não 

parecia ter controle algum sobre os gestos seguintes ou sobre o roteiro de sua 

própria vida.  

 Ele dizia que iria se formar até mesmo para Hatsuyo e, em março de 1935, 

presta um exame para um emprego em um jornal. “Eu queria preservar a 

tranquilidade por mais um dia, mais um segundo, mesmo sabendo que seria 

desmascarado, ficava aterrorizado ao imaginar como eles ficariam perplexos e eu 

dizia mais uma mentira. Sempre foi assim. Então, encurralado, pensava em 

                                                             
22 Apesar de seus temores, seus irmãos continuaram a financiar seus estudos até 1935 e, depois, 
passaram a lhe enviar dinheiro por intermédio de Masuji Ibuse até 1940, quando finalmente o que 
ganhava com a escrita tornou-se suficiente para que ele se mantivesse e pudesse dispensar o auxílio 
financeiro da família. 
23 「私は、やはり、人生をドラマと見做していた。いや、ドラマを人生と見做していた。」 Tôkyô 
Hakkei.  
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morrer.”24 (DAZAI, 1941, p. 25). E é a decisão que toma quando não passa nesse 

exame. Ele pega todo o dinheiro que recebera naquele mês e passa o dia inteiro se 

divertindo com os amigos. Depois, vai sozinho até Kamakura onde tenta se enforcar 

atrás das colinas do santuário Hachiman. Era a sua terceira tentativa de suicídio 

malsucedida. Pouco menos de um mês após esse incidente, ele tem uma apendicite 

aguda e é levado ao Hospital Fujiwara em Asagaya, Tóquio. É submetido a uma 

cirurgia às pressas, seu quadro era complicado porque a infecção se espalhara. 

Dois dias depois do procedimento, ele começa a cuspir sangue, o que anunciava um 

possível quadro de tuberculose. Sua convalescência da cirurgia dura um mês, 

depois, ele é transferido para o Hospital Kyôdô em Setagaya, onde permanece por 

dois meses para tratar de seu problema pulmonar. Infelizmente, após sua estadia no 

Hospital de Asagaya, ele se viciara em narcóticos. Em julho, ele deixa o hospital e 

compra uma casa em Funabashi, na província de Chiba, onde mora por um ano.  

 O jornal Bungei Shunjû estabelece o primeiro Prêmio Akutagawa nesse 

mesmo ano e Dazai concorre com Gyakkô (Contracorrente, 1935). Suas 

expectativas eram grandes, ganhar o concurso significava obter reconhecimento e 

respeito, além disso, havia um prêmio monetário, algo de que ele precisava para 

pagar suas dívidas e manter seu novo vício. Infelizmente, o prêmio é concedido a 

outro escritor. Sua decepção é enorme e torna-se ainda mais amarga ao ler o 

comentário feito por Yasunari Kawabata, um dos jurados do prêmio, sobre ele. 

Segundo o eminente escritor (DAZAI, 1935, p. 2, tradução nossa).: “...de fato, A Flor 

da Bufonaria 25 está impregnada pela visão do autor sobre a vida e a literatura, mas 

me parece que uma nuvem escura paira sobre a sua vida no momento e, 

lamentavelmente, isso impedia que seu talento se manifestasse de forma 

apropriada.”26  

 Dazai imediatamente escreve uma réplica dirigida a Kawabata. Ela é 

publicada em uma revista de pequena tiragem chamada Bungei Tsûshin. Nela, ele 

expressa o choque que sentiu ao abrir a revista e, casualmente, ler o que ele 

considerava ser um ataque de Kawabata em relação a ele. Seu ressentimento é 

                                                             
24 「一日でも一刻でも永く平和を持続させたくて、人を驚愕させるのが何としても恐しくて、私は懸

命に其の場かぎりの嘘をつくのである。私は、いつでも、そうであった。そうして、せっぱつまって、

死ぬ事を考える。」 Tôkyô Hakkei. 
25 Dôke no Hana (A Flor da Bufonaria) conto de Dazai de 1935. 
26 「. . . なるほど、道化の華の方が作者の生活や文学観を一杯に盛っているが、私見によれば、作者

目下の生活に厭な雲ありて、才能の素直に発せざる憾みあった。」 Kawabata Yasunari e. 
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palpável. Dazai comenta que “é como se o Prêmio Akutagawa fosse decidido 

apenas por você.” 27 (1935, p. 2, tradução nossa). Também lhe pergunta: “criar 

pássaros, assistir a danças, isso é uma vida esplêndida?”28 (1935, p. 5, tradução 

nossa).  

 Assim mesmo, ter concorrido ao Prêmio Akutagawa, mesmo sem ter ganhado, 

não se revela algo tão ruim, pois o jornal Bungei Shunjû pede que os finalistas 

escrevam algo para ser publicado. O resultado disso é o conto Das Gemaine (O 

Ordinário, 1935). A comissão recebida por esse texto é gasta em uma noite de farra 

com amigos. 

 Em 1936, Dazai tem vinte e seis anos. Abandonara definitivamente a 

universidade, ainda recebia dinheiro da família, não tinha um emprego respeitável, 

tinha uma doença pulmonar que o acompanharia pelo resto da vida, estava viciado 

em narcóticos e cheio de dívidas. Ele escrevia de forma errática, era apenas mais 

um escritor sem nada que o distinguisse de muitos outros e ainda não estava certo 

sobre a sua vocação. Seus conhecidos o evitavam, pois, a primeira coisa que fazia 

ao encontrá-los, era pedir dinheiro emprestado para comprar suas drogas. Jurava 

que iria devolver tudo e desculpava-se pela inconveniência de forma abjeta.  

 Em outubro, seus amigos e familiares decidem intervir e ele é internado no 

Hospital Musashino, em Egota, para tratar seu vício. Em obras posteriores, Dazai 

escreve que se sentira traído ao descobrir que fora internado em um hospital 

psiquiátrico, mas, segundo Lyons Phillys (1985, p. 40), as cartas trocadas entre ele e 

seus conhecidos revelam que ele tinha consciência, na medida em que seu estado 

mental lhe permitia, do que estava sendo feito e da natureza de seu tratamento. O 

relato desse período é narrado em Human Lost (Human Lost, 1936), escrito logo 

após deixar o hospital em novembro. 

 No ano seguinte, Dazai descobre que Hatsuyo tivera um caso com um de 

seus amigos enquanto ele esteve internado. Zenjirô Kodate era um estudante de 

pintura cinco anos mais jovem do que Dazai e também proveniente de Aomori. O 

irmão mais velho de Kodate casara-se com uma das irmãs de Dazai, o que os 

tornava “cunhados”. Durante o período em que Dazai estivera internado para se 

tratar, Kodate também estivera hospitalizado devido a uma tentativa de suicídio. 

Hatsuyo ia visitá-lo de vez em quando, foi quando se aproximaram. Se dependesse 
                                                             
27 「. . . まるであなたひとりで芥川賞をきめたように思われます。」 Kawabata Yasunari e. 
28 「小鳥を飼い、舞踏を見るのがそんなに立派な生活なのか。」 Kawabata Yasunari e. 



32 
 

de Hatsuyo, esse caso nunca teria vindo à tona, mas Kodate interpretou uma frase 

de sua correspondência com Dazai de forma precipitada e, julgando que Dazai tinha 

conhecimento do caso, confessou tudo (YAMAKAWA, 2009, p. 102). Kodate não 

estava interessado em se casar com Hatsuyo e, esta, não tinha para onde ir. Dazai, 

como sempre, entrega-se ao desespero e à autocomiseração, no entanto, ele não 

estava disposto a continuar com Hatsuyo. Sua solução é persuadi-la de que a 

alternativa que lhes restava era cometer suicídio juntos. Em março de 1937, os dois 

vão à estação termal de Minakami, em Gunma, com esse fim.  

 O episódio é narrado em Ubasute (Abandonando uma Velha Mulher, 1938). 

Quando lemos esse conto, descobrimos que o marido, Kashichi, não deseja que a 

mulher, Kazue, realmente morra, quem deveria morrer era ele:  

 
Esta mulher não irá morrer. Não posso deixá-la morrer. Ela ainda não foi tão 
aquebrantada pela vida quanto eu. Ainda tem forças para continuar vivendo. 
Não está preparada para morrer. Ela pode se desculpar diante dos outros 
dizendo que tentou morrer. Isso será suficiente. Acho que ela será perdoada. 
Isso basta. Apenas eu morrerei.29 (DAZAI, 1938, p. 4, tradução nossa) 

 

 Kazue também não parece pronta para cometer suicídio. Ambos vão a 

Asakusa e assistem a um filme. Ela insiste em comer sushis e, dentro do trem, retira 

uma revista de seu embrulho e começa a folheá-la como se o que estivessem 

prestes a fazer nem lhe passasse pela cabeça. Quando se hospedam na pousada, 

ela pergunta se não poderiam deixar aquilo para o dia seguinte e seu marido fica 

perplexo. Seu comportamento é o de alguém que vai passar alguns dias fora para se 

divertir. 

 Eles repousam um pouco, deixam a pousada e entram em um bosque isolado. 

Os dois tomam soníferos, o marido dá uma quantidade menor de comprimidos para 

a esposa de propósito, ele toma uma quantidade maior e, para assegurar-se de que 

morreria, amarra a faixa de sua cintura no pescoço e prende a outra ponta em uma 

árvore, ele imaginava que cairia em um precipício quando o sonífero fizesse efeito e 

a faixa se encarregaria do resto. Entretanto, não é o que acontece, seu corpo não 

                                                             
29 「この女は死なぬ。死なせては、いけないひとだ。おれみたいに生活に圧し潰されていない。まだ

まだ生活する力を残している。死ぬひとではない。死ぬことを企てたというだけで、このひとの世間

への申しわけが立つ筈だ。それだけで、いい。この人は、ゆるされるだろう。それでいい。おれだけ、

ひとり死のう。」 Ubasute. O termo “ubasute”, traduzido literalmente como “abandonando uma velha 
mulher”, faz referência a uma suposta prática do passado japonês segundo a qual as pessoas idosas 
ou doentes seriam levadas por seus parentes a uma montanha ou outro lugar isolado e deixadas 
sozinhas para que morressem de frio, fome ou exaustão. Aparentemente, trata-se mais de uma lenda 
do que de uma prática real. 
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cai na direção que imaginara e ele desperta em uma poça de água. Kazue também 

sobrevive, mas leva mais tempo para se recuperar dos efeitos do sonífero: 

 
Aproximei-me e, quando vi Kazue iluminada pelo luar, sua figura não 
parecia a de um ser humano. Seus cabelos estavam desfeitos e cheios de 
folhas mortas, eles estavam terrivelmente desgrenhados como os pelos de 
um espírito animal ou os cabelos de uma velha bruxa das montanhas.30 
(DAZAI, 1938, p. 32) 

 

 O marido cuida da esposa até que ela recupere a consciência. Enquanto 

aguarda, conclui que, independente do que os outros pensem, eles devem se 

separar, ele a ama e deseja que continue viva, mas ficarem juntos seria apenas uma 

fonte de sofrimento. O personagem do marido retorna sozinho para Tóquio e deixa a 

esposa sob os cuidados dos donos da pousada onde seu tio vai buscá-la.  

 Amigos dizem que, apesar dos nomes diferentes, o relato é fiel aos 

acontecimentos reais. Depois desse episódio, há uma separação formal. Hatsuyo 

retorna para Aomori onde trabalha na peixaria de familiares em Asamushi, envolve-

se com alguns homens e vai para Tsingtao, na província de Shatung, China, com um 

amante ligado aos militares. Ela retorna uma vez ao Japão no outono de 1942, visita 

a casa de Masuji Ibuse, onde permanece uma semana, vai para a casa dos 

familiares em Asamushi e volta para Tsingtao contrariando os conselhos do casal 

Ibuse com quem passa mais alguns dias. Nessa época, ela já parece ter sido 

acometida pela nevralgia que paralisaria seu rosto. Segundo Gaishi Yamaguishi 

(1904-1977), amigo de Dazai, ela morreu dois anos depois em Tsingtao, 

provavelmente de sífilis, aos trinta e três anos de idade (YAMAKAWA, 2009, p. 120). 

Dazai estava, então, com trinta e cinco anos. Hatsuyo escreveu para Dazai durante 

os primeiros anos de separação e, às vezes, ele respondia suas cartas dando-lhe 

conselhos. Além disso, enviou-lhe dinheiro escondido de sua segunda esposa várias 

vezes quando Hatsuyo adoeceu.  

 Esse período conturbado da vida de Dazai serve de inspiração para o 

romance Ningen Shikkaku (Declínio de um Homem, 1948). Ele é constituído pelos 

diários de Yôzô Ôba, o protagonista, que narra a sua infância como filho de uma 

família de proprietários de terras no nordeste do Japão, sua tentativa de suicídio 

                                                             
30 「近寄って、月光に照されたかず枝を見ると、もはや、人の姿ではなかった。髪は、ほどけて、し

かもその髪には、杉の朽葉が一ぱいついて、獅子の精の髪のように、山姥の髪のように、荒く大きく

乱れていた。」 Ubasute. 
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junto com a garçonete de um bar, um casamento frustrado, o vício em drogas e o 

tratamento em um hospital psiquiátrico.  

 Yoshiko é a jovem vendedora de uma tabacaria com quem Yôzô costuma 

flertar, ele está sempre bêbado quando passa para comprar cigarros e ela sempre o 

aconselha a deixar o álcool. Um dia ele promete que irá parar de beber, mas, logo 

em seguida, aparece bêbado novamente. Por mais que Yôzô diga o contrário, 

Yoshiko não acredita que ele quebrara a promessa. Ele fica perplexo e comovido 

com a sua inocência e, naquele instante, decide se casar com Yoshiko. No entanto, 

o casamento não lhe traz felicidade, felicidade, aliás, de que nunca se julgara 

merecedor. Um dia, seu amigo Horiki visita sua casa e os dois vão até o terraço do 

prédio e passam algum tempo conversando. Horiki desce para ir buscar algo para 

comer, mas retorna em seguida com uma expressão estranha no rosto. Ele pede 

que Yôzô o acompanhe. Enquanto desce as escadas, Yôzô vê Yoshiko ser 

estuprada através de uma janela perto das escadas: 

 
A pequena janela que dava para meu quarto estava aberta e podia ver o 
seu interior. A luz estava acesa e via dois animais. 
Senti meus olhos se turvarem. “Este é apenas outro aspecto do ser humano, 
este é outro aspecto do ser humano, não há razão para ficar surpreso”, 
murmurei enquanto respirava com dificuldade. Permaneci em pé sobre as 
escadas sem ir ao socorro de Yoshiko.31 (DAZAI, 1948, p. 160, tradução 
nossa) 

 

 Nem ele nem Yoshiko mencionam esse incidente, mas a relação do casal se 

deteriora. Yoshiko parece um animal assustado diante de Yôzô e, este, por sua vez, 

se afasta. Ele sente pena da esposa, mas também sente culpa e pena si mesmo. 

Tudo o que lhe resta é a bebida. Aquilo que valorizava em Yoshiko era a sua 

inocência, sua confiança nos outros, e isso se fora. “Por um longo tempo, era menos 

o fato de Yoshiko de ter sido maculada do que a sua confiança ter sido maculada 

que se transformara na origem de meu tormento e quase me impedia de continuar 

vivendo.”32 (DAZAI, 1948, p. 163). 

 Depois disso, Yôzô tenta se suicidar, bebe ainda mais, adoece, vicia-se em 

narcóticos e é internado. O livro termina com ele morando com uma empregada em 
                                                             
31 「自分の部屋の上の小窓があいていて、そこから部屋の中が見えます。電気がついたままで、二匹

の動物がいました。自分は、ぐらぐら目まいしながら、これもまた人間の姿だ、これもまた人間の姿

だ、おどろく事は無い、など劇しい呼吸と共に胸の中で呟き、ヨシ子を助ける事も忘れ、階段に立ち

つくしていました。」 Ningen Shikkaku. 
32
「ヨシ子が汚されたという事よりも、ヨシ子の信頼が汚されたという事が、自分にとってそののち

永く、生きておられないほどの苦悩の種になりました。」 Ningen Shikkaku. 
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algum lugar no nordeste do Japão sem que saibamos que fim teve Yoshiko. Ningen 

Shikkaku é uma das últimas obras escritas por Dazai antes de seu suicídio e poderia 

ser um acerto de contas, uma última reinterpretação de alguns episódios de sua vida. 

Hatsuyo teria servido de modelo para Yoshiko. E, se for assim, Dazai a redimira, 

descrevendo-a como uma garota inocente e crédula que se casara com um homem 

fraco e covarde. 

 

3.2  Michiko Ishihara 

 

 Entre 1937 e 1938, Dazai torna-se mais recluso, viaja com alguns amigos e, 

com exceção de um ou outro texto, pouco escreve. Ele parece usar esse período 

para se recuperar dos eventos dos últimos anos. Ubasute (Abandonando uma Velha 

Mulher, 1938) é seu retorno às letras, publicado em setembro de 1938 na revista 

Shinchô (Nova Onda).  

 Nessa época, um dos representantes da família Tsushima entra em contato 

com Masuji Ibuse e pede que este encontre uma esposa para Dazai. E ele o faz, ou 

melhor, é por seu intermédio que ocorre um miai33 entre Dazai e Michiko Ishihara, 

que se tornaria sua segunda esposa. Michiko era uma mulher educada, filha de um 

geologista, e dava aulas de geografia e história em uma escola secundária feminina 

em Kôfu, província de Yamanashi. Depois do casamento, ela escreve o que Dazai 

lhe dita e o ajuda com o seu trabalho.34  

 Antes do casamento, Dazai faz questão de que Michiko leia sua coletânea de 

contos autobiográficos Bannen (Os Últimos Anos, 1936) e, aparentemente, ela 

também lê Ubasute, que acabara de ser publicado. Ele não queria que houvesse 

segredos entre os dois e que ela tivesse conhecimento de seu passado antes de 

tomar uma decisão (YAMAKAWA, 2009, p. 141-142). Nessas obras, estavam o 

relato de sua tentativa de suicídio com Shimeko Tanabe e seu relacionamento com 

Hatsuyo Oyama.  

 Dazai agradece a Masuji Ibuse por sua intermediação e escreve sobre o 

casamento: 

                                                             
33 Apresentação formal de duas pessoas com vistas a um possível casamento. 
34 Após sua morte, ela se ocupa dos três filhos do casal e cuida de seu espólio organizando textos e 
publicações. 
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O fim de meu casamento com Hatsuyo Oyama não foi algo fácil. Após o 
sofrimento daquela época, tenho um pouco mais de conhecimento sobre a 
vida. Descobri o verdadeiro significado do casamento. Acho que o 
casamento e a família exigem esforço. Um grande esforço. Não há espaço 
para leviandades. Mesmo que eu seja pobre, é preciso que me esforce a 
vida inteira. Se meu casamento acabar após algum tempo, dispense-me 
como se eu tivesse enlouquecido completamente. Essas são palavras 
simples, mas, a partir de agora, posso proferi-las na frente de qualquer 
pessoa, essa também é uma promessa que faço sem temor diante de 
deus.35 (Carta de DAZAI a Ibuse de 24/10/1938 apud YAMAKAWA, 2009, p. 
143-144, tradução nossa) 

 

 O casamento ocorre em janeiro de 1939, na casa do casal Ibuse e com a 

presença da irmã mais velha de Michiko e seu marido e dois representantes da 

família Tsushima. Inicialmente, o casal vive em uma casa alugada em Kôfu. Dazai se 

dedica à escrita e seus textos começam a ser publicados com regularidade. Ele 

parece se esforçar em provar para a nova esposa e sua família que ele é um marido 

confiável e um provedor capaz. Em seguida, o casal se muda para Mitaka, nos 

subúrbios de Tóquio, onde Dazai viveria até a sua morte, com exceção do período 

em que é obrigado a deixar Tóquio e buscar abrigo em Aomori devido aos 

bombardeios no final da Segunda Guerra.  

 Em julho, seu conto Joseito (A Estudante, 1939) ganha um prêmio literário. É 

nesse período que Dazai escreve a maior parte de seus textos com narradoras, seus 

assim chamados “monólogos femininos” (josei dokuhakubun) em japonês36. O tom 

de seus textos é mais positivo e leve, algo que reflete o momento de estabilidade e 

paz familiar após um passado conturbado. Apesar da guerra, sua produção não é 

interrompida. Ele viaja para escrever com frequência. Sua primeira filha, Sonoko, 

nasce em 7 de junho de 1941. E, no mesmo ano, Dazai reestabelece contato com a 

sua família. Ele visita sua mãe doente e a casa em Kanagi após dez anos de 

ausência. Um ano depois, em 1942, ele apresenta sua esposa e filha para a mãe, 

então em condição crítica. Esses fatos são narrados nos contos Kikyorai (Retorno ao 

Lar) e Kokyô (Terra Natal), ambos de 1943. 

                                                             
35 「小山初代との破婚は、私としても平気で行ったことではございませぬ。私は、あのときの苦しみ

以来、多少、人生というものを知りました。結婚というものの本義を知りました。結婚は、家庭は、

努力であると思います。厳粛な、努力であると信じます。浮いた気持ちは、ございません。貧しくと

も、一生大事に努めます。ふたたび私が破婚を繰り返したときには、私を、完全の狂人として、捨て

て下さい。」 Cf. também FUKUNAGA, S. Dazai Osamu Ron: Kurisutokyô to Ai to Gi (Osamu Dazai: 
Cristianismo, Amor e Moral). Bungeisha, Tóquio: 2006. p.28. 
36 Preferimos evitar o termo “monólogo”, pois ele não nos parece capaz de expressar todas as 
nuances e riqueza dialógica dos textos. 
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 Dazai é convocado para a guerra em novembro de 1941. O governo recrutava 

os escritores para trabalharem como “repórteres de guerra”, mas ele não é admitido 

devido ao seu crônico problema pulmonar. Seu amigo e mentor, Ibuse parte para o 

Sudeste Asiático onde permanece por um ano. Em 8 de dezembro, o Japão entra 

em guerra com os Estados Unidos. A guerra passa a aparecer como pano de fundo 

de vários de seus textos do período. Ele não a ataca ou exalta, mas parece 

considerá-la com gravidade e acredita ser uma obrigação moral agir como um 

cidadão responsável. Apesar de seu ceticismo, ele espera que a guerra desperte 

algo de elevado no povo japonês e suas expectativas de mudanças e de um futuro 

mais luminoso são renovadas.  

 No início de 1943, Dazai retorna a Kanagi com a família para uma cerimônia 

em memória de sua mãe, falecida em dezembro do ano anterior. No entanto, suas 

atividades como escritor começam a sofrer a interferência da censura. Muitos livros 

são censurados durante a guerra e alguns escritores preferem ficar em silêncio 

como uma forma de protesto. Dazai não podia se dar a esse luxo, pois seu sustento 

e a manutenção da família dependiam de sua escrita. Para não contrariar as 

autoridades e manter uma posição neutra, muitos de seus textos desse período são 

constituídos de fábulas ou tratam de personagens históricos. Ele não apoiava nem 

condenava o que ocorria no Japão, mas se os seus contemporâneos tinham que 

lutar e morrer, ele tentaria encorajá-los e consolá-los, pois sentia que esse era o seu 

dever. Lyons lembra que, quando a guerra termina: 

 
[...] ele não se apressou em dizer que não participara voluntariamente do 
esforço de guerra. De fato, ao contrário, ele deixa bem claro que suas 
lealdades estavam e ainda permaneciam do lado do Japão, que ele agira 
conforme suas crenças em fazer o que era necessário e continuaria a agir 
da mesma forma.37 (1985, p. 44, tradução nossa) 

 

 Em 1944, a editora Koyama Shoten, administrada por um amigo de Dazai, 

publica uma série de textos sobre as regiões do Japão e pede que ele escreva sobre 

Tsugaru. Ele aceita o trabalho e percorre a região entre 12 de maio e 5 de junho. 

Essa veio a ser a sua viagem de autodescoberta. O livro, publicado em dezembro, é 

reflexivo e Dazai expressa seu afeto pela terra natal. Ele descobre que o sentimento 

de inadequação que experimenta em Tóquio e a rusticidade de suas maneiras se 
                                                             
37 “[...] he did not rush, like so many others, to deny that he had had any willing part in the war effort. In 
fact, quite to the contrary, he made clear that his loyalties were then and still were to Japan, that he 
had acted then in a way consonant with his belief in what was needed, and would continue to do so.” 
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devem ao fato de ele ser um legítimo filho de Tsugaru. É ali que se sente bem junto 

com pessoas que se comportam e falam como ele. E se, antes, ele se sentia mal por 

ser filho de uma família rica, agora torna esse fato menor ao associar sua identidade 

não a esta última, mas à região onde cresceu, uma das mais rudes e isoladas do 

Japão, e aos seus habitantes de língua e hábitos ridicularizados na capital. Ao final, 

ocorre o reencontro com Take, descrito anteriormente, após trinta anos de 

separação.  

 Seu segundo filho, Masaki, nasce em agosto de 1944 com síndrome de Down. 

À medida que a guerra se aproximava de seu fim, os bombardeios tornam-se cada 

vez mais frequentes, por isso, Dazai leva sua família para Kôfu, Yamanashi, em 

março de 1945. No mês seguinte, sua residência em Mitaka é atingida. Ele 

permanece na casa de amigos durante algum tempo, mas depois se reúne com sua 

família em Kôfu, onde Masuji Ibuse e alguns de seus colegas escritores também se 

encontravam. No entanto, a casa em Kôfu também é destruída em julho. No final do 

mês, ele parte com a família em direção a Kanagi e, uma viagem que normalmente 

levaria um dia, leva três. Eles têm que mudar de trem várias vezes devido aos 

bombardeios que interrompiam a estrada de ferro. Foi uma viagem terrível para 

Dazai que a narra em várias de suas obras subsequentes. 

 O Japão se rende em 15 de agosto de 1945 e Dazai permanece na casa de 

sua família até novembro de 1946. Ele continua ativo durante esse período, escreve, 

envia textos para editores, recebe visitas de aspirantes a escritor e faz palestras. Em 

março, ele escreve sua primeira peça para teatro, Fuyu no Hanabi (Fogos de 

Inverno, 1946), ela deveria entrar em cartaz em dezembro, mas é censurada pelo 

governo de ocupação. Sua estadia em Kanagi não parece ser confortável, ele sente 

que vive de favores e a proximidade de seu irmão mais velho, que possuiu opiniões 

e personalidade diferentes das suas, incomoda-o.  

 Dazai retorna à sua casa de Mitaka no final de 1946. As obras que escrevera 

nesse ano já começam a anunciar o pessimismo e niilismo que marcariam seus 

textos posteriores e, também, o fim da fase estóica e mais equilibrada de sua vida 

pessoal. A guerra terminara sem suscitar nenhuma mudança positiva no Japão, para 

ele, os valores continuavam sendo os mesmos, a hipocrisia reinava. Nada de 

elevado surgira. Michiko é uma boa esposa e mãe, mas a pressão de cuidar da 

família, agora com um filho com Down, parece ter sido muito grande para Dazai. A 
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disciplina é substituída por uma vida desregrada, “decadente”, após retornar a 

Tóquio.  

 

3.3  Shizuko Ôta e Tomie Yamasaki 

 

 Shayô (Pôr-do-Sol, 1947), o romance que estabeleceria o sucesso de Dazai, 

publicado em 1947, foi baseado no diário de Shizuko Ôta, uma leitora que se tornou 

amante do autor. Shizuko era quatro anos mais nova do que Dazai. Ela nasceu na 

província de Shiga e, após terminar a escola secundária, entrou em uma escola 

técnica feminina de Tóquio para estudar economia doméstica, o curso seguido pela 

maioria das garotas na época e que as preparava para serem esposas e mães. Foi 

seu irmão mais novo, Toru, um estudante de literatura, que a incentivou a mudar de 

área e a se matricular no curso de literatura estrangeira. Quando seus pais 

descobriram, exigiram que ela abandonasse os estudos e retornasse para casa, mas 

ela permaneceu na capital e se dedicou a escrever poemas e a outras atividades 

artísticas. Seu pai faleceu em 1938, mesmo ano em que ela se casou com o amigo 

de outro de seus irmãos. No ano seguinte, uma filha nasceu dessa união, mas ela 

morreu antes de completar um mês. Shizuko se sentiu culpada, pois acreditava que 

a morte teria ocorrido porque ela não amava seu marido. O casal se separou pouco 

depois. 

 Estimulada pelo mesmo Toru, Shizuko lê Kyokô no Hôkô (Devaneios 

Imaginários, 1937) de Dazai. Esse livro a impressiona e ela resolveu enviar o diário 

que escrevera sobre a morte de sua filha ao autor. Inesperadamente, ele responde e 

escreve: “Visite-me quando tiver vontade.” (YAMAKAWA, 2009, p. 187). Assim, em 

setembro de 1941, Shizuko visita a casa de Dazai em Mitaka acompanhada de duas 

amigas. Seguem-se alguns encontros entre os dois e o relacionamento se aprofunda, 

mas a guerra piora e eles ficam sem contato no intervalo de tempo em que Dazai se 

abriga em Kanagi. Entretanto, antes de partir, ele sugerira que Shizuko escrevesse 

um diário.  

 O contato é restabelecido quando Shizuko envia uma carta para Dazai ao fim 

da guerra na qual informa a morte de sua mãe. No início de 1947, ela o visita em um 

pequeno estúdio alugado por ele no segundo andar de um restaurante perto da 
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estação de Mitaka, nessa ocasião, ele expressa seu desejo de ler o diário que pedira 

que ela escrevesse. Shizuko replica que o mostraria se ele fosse visitá-la em 

Shimosoga, em Kanagawa. Em fevereiro, Dazai passa uma semana com Shizuko e, 

como prometido, ela lhe entrega seu diário, o chamado Shayô Nikki (Diário do Pôr-

do-Sol, 1945). Ele serve de base para o romance que começa a escrever logo em 

seguida. Quando Dazai vai a Shimosoga novamente, Shizuko lhe informa que está 

grávida.  

 A vida de Dazai transforma-se em uma montanha russa a partir de então. Um 

mês depois do encontro com Shizuko Ôta, em 27 de março de 1947, ele conhece 

aquela que seria sua derradeira amante, Tomie Yamasaki. Três dias depois disso, 

sua esposa, Michiko, daria à luz à sua filha mais nova, Satoko. Em maio, Shizuko vai 

a seu encontro no estúdio de Mitaka junto com o seu irmão Toru para conversarem 

sobre a gravidez, mas o tratamento frio de Dazai a deixa magoada. Ele a leva para o 

restaurante embaixo de seu estúdio. Tomie Yamasaki às vezes ajudava os donos do 

restaurante e, naquela ocasião, ela estava lá e as duas se encontram. Essa foi a 

última vez que Shizuko viu Dazai. Sua filha nasce em 12 de novembro. Toru vai até 

Mitaka para tratar do reconhecimento da paternidade com Dazai e, apesar de ele 

não a colocar em seu registro familiar, escreve uma declaração reconhecendo-a 

como sua filha e também escolhe seu nome, “Haruko” (治子), que pode ser lido 

como “filha de Osamu” (治の子 ), pois um de seus ideogramas é o mesmo de 

“Osamu” (治 ) e também está presente em seu nome real “Shûji” (修治 ). Isso 

desperta ciúmes em Tomie Yamasaki que também parecia acalentar o desejo de ter 

uma criança com o escritor.  

 Dez anos mais nova do que Dazai, Tomie Yamasaki nasceu em Hongô, 

Tóquio. Seu pai foi o fundador da primeira escola de estética do Japão, a Tôkyô 

Fujin Bihatsu Biyô Gakkô38. Após os estudos secundários, ela entra na Associação 

Cristã Mundial de Jovens Mulheres e estuda a Bíblia, aprende inglês e faz aulas de 

teatro. Ela abre o salão de beleza Olímpia junto com a cunhada em Ginza. Em 1944, 

casa-se com Shûichi Okuna, um funcionário da empresa Mitsui e os dois se mudam 

para um quarto da escola de estética. No entanto, dez dias após o casamento, 

Okuna é enviado para a filial da empresa em Manila, nas Filipinas, e acaba sendo 

                                                             
38
東京婦人美髪美容学校. 
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convocado para o campo de batalha no leste desse arquipélago. Tomie não recebe 

mais notícias do marido depois disso. 

 Em março de 1945, o salão de beleza e a escola de estética são destruídos 

pelos bombardeios e Tomie e seus pais vão para Shiga em busca de refúgio. Ela 

retorna a Tóquio após algum tempo e começa a trabalhar em um salão de beleza 

administrado por antigos alunos da escola de estética durante o dia e no salão do 

cabaré frequentado pelo exército de ocupação americano à noite. Ela conheceu 

Dazai em uma barraca de macarrão udon onde este costumava beber. Pouco tempo 

depois, ela recebe o aviso com a confirmação da morte de seu marido.  

 Sobre Tomie, Yamakawa (2009, p. 208, tradução nossa) escreve: “É uma 

garota adorável. Nas fotos, ela aparece como uma garota magra e atraente de 

óculos. Não tem o ar das mulheres de Ginza ou de uma gueixa, é um tipo que 

poderia se encontrado entre as mulheres que trabalhavam nas editoras.”39 

 A leitura do diário deixado por Tomie sugere que ela era uma garota simples, 

sem a mesma cultura literária de Michiko e Shizuko. Até aquele encontro, ela nunca 

lera nenhuma obra de Dazai, apesar disso, foi a sua fiel companheira nos meses 

anteriores ao suicídio que cometeriam juntos. Era ela quem recebia os amigos de 

Dazai no estúdio e lhe aplicava injeções quando seu estado de saúde piorava devido 

à tuberculose. O diário de Tomie revela que ela planejava morrer com Dazai desde o 

início.  

 Após a guerra e a publicação de Shayô (Pôr-do-Sol, 1947) Dazai torna-se um 

escritor conhecido e as propostas para publicação e pedidos de textos aumentam, 

mas isso não significava que sua situação financeira fosse confortável. Em 1948, 

Dazai recebe um aviso sobre os impostos devidos. Ele nunca se preocupara em 

declarar seus rendimentos de forma apropriada e o montante revela-se de grande 

monta. Michiko revela que Dazai chorou ao receber esse aviso, sentiu-se injustiçado 

e perseguido. No entanto, sem qualquer pendor para resolver questões práticas, ele 

não faz nada a respeito. É Michiko quem vai até o órgão equivalente à Receita 

Federal para corrigir as informações da declaração levando a filha recém-nascida e 

os dois filhos pequenos a tiracolo. (YAMAKAWA, 2009, p. 164-168). 

 O estado físico e psicológico de Dazai apenas se deteriora, ele bebe cada vez 

mais, vomita sangue e sofre de insônia. Tomie é quem faz as vezes de enfermeira e 
                                                             
39 「愛らしい女なのだ。写真を見ると、痩せ型の美人である。眼鏡をかけていて、銀座の女や芸妓と

いった趣はまったくなく、編集者によくいそうなタイプだ。」 
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está sempre ao seu lado enquanto ele escreve febrilmente as suas últimas obras 

entre março e junho de 1948. Ele escreve Ningen Shikkaku (Declínio de um Homem), 

Nyoze Gamon (Assim Ouvi), uma crítica ao escritor Naoya Shiga e outros escritores 

conhecidos, e Guddo Bai (Good Bye), que não chega a completar. 

 No dia 13 de junho de 1948, Tomie escreve em seu diário: “Devido à 

tuberculose, o líquido se acumulou no pulmão esquerdo de Shûji, ultimamente ele 

diz: ‘Que dor, que dor!’, não há mais o que fazer.” 40  (YAMASAKI, 1995 apud 

YAMAKAWA, 2009, p. 219, tradução nossa). Ela também envia uma carta para 

Shizuko Ôta na qual expressa sua devoção ao autor: “Shûji é uma pessoa frágil, por 

isso, não pode se dedicar a você, a mim e aos amigos. Eu o amo, então morrerei 

com ele.”41 (YAMASAKI, 1995 apud YAMAKAWA, 2009, p. 219, tradução nossa).  

 Dazai e Tomie desaparecem nessa mesma noite. Ele deixa os textos 

corrigidos dos capítulos um a dez de Guddo Bai e esboços dos capítulos onze a 

treze, bem como notas para amigos e familiares. Uma busca é feita no rio 

Tamagawa próximo ao estúdio, mas as chuvas dificultam o trabalho da polícia. Os 

corpos de um homem e de uma mulher unidos por um cordão vermelho amarrado a 

suas coxas são encontrados no dia 19 de junho, data do aniversário de Dazai, que 

completaria trinta e nove anos. 

 

3.4  Mulheres reais 

 

 Kie, Take, Miyo, Hatsuyo, Shimeko, Michiko, Shizuko, Tomie, todas elas 

viveram em um período em que as concepções do feminino eram questionadas e no 

qual os japoneses tentavam se decidir entre valores tradicionais e modernos, muitas 

vezes, contraditórios. Elas foram algumas das mulheres com as quais Dazai teve 

contato e podemos imaginar que seu relacionamento com cada uma permitiu que 

ele vislumbrasse o universo feminino que comporia seus textos com narradoras.  

 Kie, Take e Miyo fizeram parte de sua infância e estão associadas a um 

passado feudal e de valores mais tradicionais. Kie, a tia, continuava sob a tutela da 
                                                             
40 「修治さんは肺結核で左の胸に水が溜まり、このごろは痛い痛いと仰信るの、もうだめなのです。」 
YAMASAKI, T. Dazai Osamu to no Ai to Shi Notto (Caderno de Amor e Morte com Osamu Dazai), 
Tôkyô: Gakuyô Shobô, 1995.  
41 「修治さんはお弱いかたなので貴女やわたしやその他の人達にまでおつくし出来ないのです。わた

しは修治さんが、好きなのでご一緒に死にます。」 Carta de Tomie Yamasaki para Shizuko Ôta. 
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família Tsushima mesmo após tornar-se viúva do segundo marido e só deixa a casa 

quando sua filha se casa. Take e Miyo eram empregadas e deviam tratar os patrões 

com deferência. A relação hierárquica era bem marcada durante a infância de Dazai.  

 Take parte para se casar e viver com a família do marido, Miyo é mandada 

embora depois de ser envolver com um empregado. Caso Dazai a tivesse seduzido, 

provavelmente, o caso seria abafado e seu fim teria sido o mesmo. Elas não eram 

livres para decidir sobre suas vidas e estavam sujeitas às vontades de outras 

pessoas. 

 O passado de gueixa de Hatsuyo também a situa no Japão tradicional, 

hierárquico. E, apesar de as gueixas historicamente serem consideradas artistas e 

possuírem um verniz de cultura, ainda eram objetificadas por uma clientela 

masculina. Hatsuyo deixou brevemente esse mundo ao se casar com Dazai, filho de 

uma família rica, e poderia ter terminado seus dias como uma dona de casa 

respeitável se permanecesse casada, no entanto, após o divórcio, ela é obrigada a 

retornar para a casa da família e, em seguida, passa a viver com amantes. Ela 

dependia da atração que exercia sobre os homens para se manter. O caso de 

Shimeko não é muito diferente, seu trabalho em cafés a tornava alvo dos olhares 

masculinos. Sua história é igual a de muitas jovens que deixavam as províncias e 

iam a Tóquio em busca de melhores oportunidades, lá, elas levavam existências 

precárias e, muitas vezes, terminavam consumidas pela capital.  

 Michiko provinha de uma família de classe média. Ela estudou e era 

professora até se casar com Dazai, que conhece por meio de um tradicional miai, 

depois disso, ela passa a se dedicar ao marido e ao lar. Ela era discreta e diligente, 

cuidando da casa e dos filhos enquanto Dazai passava suas noitadas com os 

amigos e amantes.  

 Shizuko talvez seja aquela mais próxima da imagem da Nova Mulher, tão 

controversa na época. Ela contraria a vontade do pai e estuda literatura, escreve 

poemas, divorcia-se, envolve-se com o escritor que admira, tem uma filha com ele e 

a cria sozinha. Já Tomie é uma figura enigmática, ela perdeu seu salão de beleza e 

o marido durante a guerra. O desespero e a obsessão pela morte parecem ter sido 

os elementos que a aproximaram de Dazai, a quem se devota até o final. 

 É interessante notar como mesmo essa pequena amostra de mulheres, a 

daquelas que cruzaram o caminho de Dazai, refletem as mudanças de 

comportamento e da imagem feminina que ocorriam no Japão. As mulheres da 
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infância e adolescência de Dazai fazem parte de um universo onde a hierarquia e as 

convenções são predominantes. Shimeko e Hatsuyo se encontravam em uma zona 

fluída, mas também subalterna, pois exerciam profissões que as transformavam em 

objetos para o olhar masculino. Michiko talvez seja o melhor exemplo de mulher 

“tradicional”, educada, ela ainda se adequa às expectativas da sociedade, às 

prerrogativas do ryôsai kenbo, é uma boa mãe e esposa, servindo de apoio para o 

marido. O pós-guerra é um período em que as transformações ainda latentes no 

início do século tornam-se mais visíveis, as mulheres repentinamente se veem com 

mais direitos e, devido às perdas da guerra, devem assumir as responsabilidades 

que antes cabiam aos homens. A antiga ideia de moralidade tradicional, ancorada 

nos valores associados ao nacionalismo que conduziu à guerra, perde sua 

autoridade e passa a ser questionada. Shizuko e Tomie refletem esse momento, 

elas tomam suas próprias decisões no que diz respeito a suas vidas.  

A história de cada uma das mulheres mencionadas acima revela como os 

valores e normas tradicionais ainda moldavam suas vidas e como eles são 

questionados e rompidos à medida que o país se encaminha para a guerra e ao seu 

final. A mesma trajetória dessas mulheres reais também se reflete nos textos com 

narradoras escritos por Dazai que analisaremos. Mas, antes, cabe fazer um breve 

exame sobre algumas das questões presentes na obra do autor.  
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4 O ESCRITOR 

 

 

 Há muitas anedotas contadas para explicar a origem do pseudônimo usado 

pelo autor para assinar seus textos a partir de 1933, mas nada realmente definitivo 

(FUKUNAGA, 2006). Segundo Masuji Ibuse, seu amigo e mentor, Dazai teria 

mudado de nome por uma questão de pronúncia, segundo ele, quando alguém do 

nordeste do Japão dizia “Tsushima”, os outros entenderiam “Chishima”. 

 
Na hora de nos despedirmos na estação de Shinjuku após deixarmos o 
restaurante Nakamura, Dazai escreveu “Osamu Dazai” sobre a palma de 
minha mão e disse: “Penso em passar a usar esse nome a partir de agora”. 
“Com ‘Dazai’, é possível disfarçar o sotaque nordestino, é por isso que você 
mudou de nome, não é mesmo?”, brinquei. 42  (IBUSE, [1933?] apud 
FUKUNAGA, 2006, p. 147, tradução nossa)  

 

 Outros dizem que “Dazai” faria referência à palavra “Das Sein”, “ser” em 

alemão, ou mesmo ao dadaísmo, movimento artístico de vanguarda do início do 

século XX que, após a tragédia da primeira guerra, incorpora o absurdo e o 

irracional na arte. Uma teoria sedutora quando pensamos na vida do escritor, 

sempre à beira da autodestruição com suas tentativas de suicídio e propenso a 

vícios. Uma alternativa igualmente sedutora é associar o sobrenome do escritor à 

única outra palavra em japonês pronunciada da mesma forma e que possui o 

significado de “cair em pecado”43.  

 No entanto, as explicações dadas pelo próprio Dazai sobre a origem de seu 

pseudônimo são bem mais prosaicas. Quando a atriz Chieko Seki (1930) o 

questiona, sua resposta é: 

 
Não há nada especial em sua origem. Meus familiares não gostam que 
escreva romances, como não posso escrever “Shûji Tsushima” quando 
publico algo em uma revista, um amigo sugeriu um nome. Ele fez uma 
busca no Man’yôshû 44  e, inicialmente, sugeriu “Shûji Kakinomoto” de 
Kakinomoto no Hitomaru 45, mas achei horrível. Então parece que havia 

                                                             
42 「新宿の中村屋を出て新宿駅で分かれるとき、太宰は僕の手の平に太宰治と書いて、今後はさうい

ふ名前にするのだと云いました。ダザイなら東北弁をかくして発言できる名前だから、そのための改

名だらうと僕はひやかしたものでした。」 Carta de Masuji Ibuse para Shôichi Sôma, [1933?]. 
43 「堕罪」. 
44 Mais antiga coletânea de poesia japonesa, compilada no século VIII.  
45 Aristocrata e poeta do período Asuka (538-710). 
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alguém chamado Dazai no Gon no Sochi46 que gostava de recitar canções 
sobre o saquê, como gosto de saquê, escolhi Dazai. Os dois ideogramas de 
Shûji significam “colocar em ordem”47, como não preciso dos dois, ficou 
“Osamu Dazai”.48 (FUKUNAGA, 2006, p. 154-155, tradução nossa)   

 

 Sua segunda esposa, Michiko, também confirma que o marido lhe disse que 

seu pseudônimo foi inspirado no nome de um poeta do Man’yôshû. De qualquer 

forma, todas as teorias não passam de reminiscências e especulações. Como 

nenhum de seus amigos mais próximos sabe explicar a origem de seu pseudônimo, 

provavelmente essa explicação também tenha sido uma invenção de Dazai. Mas é 

certo que seus familiares não aprovavam que ele escrevesse e preferiam que ele 

não assinasse seus textos usando o sobrenome familiar. A escolha de um 

pseudônimo também poderia ter uma função simbólica, a de uma cisão, afinal, seu 

nome fora retirado do registro familiar devido ao seu envolvimento com Hatsuyo 

Oyama, algo que o abalou profundamente.  

 Os textos de Dazai possuem estilos muito variados, ele se aventura em vários 

gêneros. Há romances, contos, fábulas, ensaios e críticas49. Muitas de suas obras 

revelam elementos autobiográficos e, por isso, elas são consideradas exemplos de 

Shishôsetsu ou Watakushi Shôsetsu 50, ou Escrita do Eu, como é denominado o 

gênero literário de cunho autobiográfico tipicamente japonês que teve seu auge na 

primeira metade do século XX. A vida e a obra do autor se confundem nesse gênero.  

 O conceito de romance nos moldes ocidentais é relativamente recente no 

Japão, praticamente posterior à Revolução Meiji (1868), e recebe a influência dos 

romances europeus do século XIX, especialmente do naturalismo francês. Antes que 
                                                             
46 Foi governador provisório da prefeitura de Dazai em Kyûshû. 
47 Os dos ideogramas de seu primeiro nome, “Shûji” (修治), possuem o mesmo significado e podem 
ser lidos da mesma forma: “Osamu”.  
48 「特別に、由来だなんで、ないんですよ。小説を書くと、家の者に叱られるので、雑誌に発表する

時本名の津島修治では、いけないんで、友達が考へてくれたんですが、万葉集をめくつて、始め、柿

本人麻呂から、柿本修冶はどうかといふんですが、柿本修治は、どうもね。そのうち、太宰権帥大伴

の何とかつて云う人が、酒の歌を詠つてゐいたので、酒が好きだから、これがいいつていふわけで、

太宰。修治は、どちらも、おさめるで、二つはいらないといふので太宰治としたんです。」 SEKI, C. 
Dazai Osamu Sensei Hômonki (Notas de uma visita ao Professor Osamu Dazai) in Daiei Fan. Vol. 2, 
Número 4, 1 mai. de 1948. 
49  Como exemplos, podemos citar os romances Shayô (Pôr-do-Sol, 1947) e Ningen Shikkaku 
(Declínio de um Homem, 1948); contos: Hazakura to Mateki (As Tenras Folhas das Cerejeiras e o 
Assobio Misterioso, 1939), Villon no Tsuma (A Esposa de Villon, 1947); Fábulas: Otogizôshi (1945); 
ensaios: Tsugaru (1944); crítica: Jûgonenkan (Quinze Anos, 1946), etc. 
50  Sobre a Escrita do Eu, ver: FOWLER, E. The Rhetoric of Confession: Shishôsetsu in Early 
Twentieth-Century Japanese Fiction. University of California Press. Berkeley, 1988; NAGAE, N. H. De 
Katai a Dazai: Apontamentos para uma Morfologia do Romance do Eu. Tese de Doutorado. 
Universidade de São Paulo, 2006; SUZUKI, T. Narrating the Self: Fictions of Japanese Modernity. 
Stanford University Press, California, 1996. 
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o romance moderno fosse adotado pelos escritores japoneses, o gesaku era o 

gênero literário predominante. Leve, divertido, satírico, as obras desse gênero 

procuravam atingir e agradar o maior público possível, mas não era considerada 

literatura séria, com conteúdo intelectual significativo. Era uma forma de 

entretenimento. É somente após a introdução das ideias do Ocidente, que a noção 

de que a literatura, particularmente o romance, teria um valor cultural, artístico e 

social ganha força. O romance torna-se, então, uma forma dos intelectuais 

expressarem suas ideias e visão de mundo. O naturalismo e a escrita do eu são 

baseados em conceitos como a revelação da realidade e a busca da verdade, bem 

como a expressão honesta e lírica de episódios da vida do autor, sua inquietude e 

transgressões.51 (OKUNO, 1974 apud COPELAND, 2006, p. 66-72). 

 Takeo Okuno52 observa que essa combinação exigiria atributos femininos 

como passividade, inveja, lamentos em relação aos infortúnios pessoais, afeição por 

antigos amantes, voyeurismo e gosto pela fofoca. Portanto, os escritores naturalistas 

incorporariam elementos femininos em sua escrita.  

 A vertente europeia do naturalismo pregava a descrição fiel e objetiva da 

realidade, das relações entre indivíduo e a sociedade, e dos sentimentos dos 

personagens. No entanto, no Japão, ele se transforma na descrição fiel do estado de 

espírito e das experiências pessoais de um narrador geralmente identificado com o 

próprio escritor. Os textos são tomados como verdadeiras confissões ou diários que 

descrevem eventos vividos por ele. Alguns atribuem o caráter peculiar desse gênero 

a que o naturalismo deu origem no Japão como um efeito da censura vigente no 

período, pois descrever a sociedade, o “macrocosmo”, poderia não ser bem visto ou 

considerado uma crítica. Restava exaurir os acontecimentos do “microcosmo”, ou 

seja, a vida e os eventos imediatamente relacionados com o escritor. 

 Alguns críticos classificam os autores do Watakushi Shôsetsu de acordo com 

a tônica de seus textos, aqueles que escrevem sobre um momento de crise e 

superação, são considerados adeptos de uma literatura de “salvação”, enquanto 

aqueles que escrevem sobre um processo de progressiva corrupção e decadência 

moral, física e psíquica são classificados como autores de uma “literatura de 

destruição”. Dazai estaria entre estes últimos. 

                                                             
51 OKUNO, T. Shôsetsu wa honshitsuteki ni josei no mono ka? (Is Fiction Inherently the Realm of 
Women?) in Joryû Sakka Ron. S.l: Daisan bunmeisha, p. 9-15. (Translated by Barbara Hartley) 
52 Idem, ibidem. 
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 No entanto, o Watakushi Shôsetsu não é homogêneo e pressupor que tudo o 

que está escrito é uma descrição fiel de experiências pessoais é questionável. No 

caso de Dazai, é possível verificar que vários episódios de sua vida são narrados em 

seus textos, mas, mesmo que fatos conhecidos sejam facilmente identificáveis, não 

raro, detalhes são alterados e muitos eventos são reinterpretados, portanto, 

devemos evitar generalizações.  

 Mais recentemente, o termo “autoficção” tem sido empregado no Ocidente e 

acreditamos que ele seja mais correto para denominar esse gênero que não se 

limita a um relato nu e cru das experiências do autor, mas se aproxima de uma 

construção artística: 

 
De modo geral, podemos tentar definir autoficção como uma nova forma de 
escrita autobiográfica, própria, talvez da era pós-moderna, em que a 
narrativa dos fatos da vida do autor é feita através de uma linguagem 
própria do gênero romanesco, ou seja de uma escrita que se pretende 
artística. Além disso, para muitos, a autoficção também porta fabulações, 
invenções e distorções em relação à verdade dos fatos, uma vez que 
permite a introdução, no texto autobiográfico, de sentimentos, desejos, 
sonhos, frustrações e devaneios do escritor, numa reconstrução inventada e 
romanceada daquilo que ele viveu. (SILVA, 2012, p. 2) 

 

 Apesar de Talles de Paula Silva observar que o termo “autoficção” é um 

neologismo que passou a ser empregado a partir da segunda metade do século XX, 

pensamos que suas características servem para descrever o processo criativo dos 

escritores japoneses do Watakushi Shôsetsu como Dazai. Pois ele usa as 

experiências pessoais como material para construir sua obra, mas não podemos 

dizer que as empregue em seu estado puro, ele as reinterpreta e as ordena de forma 

diferente de como ocorreram na realidade, transforma-as em literatura, algo 

diferente de uma autobiografia. Suas reinterpretações e releituras de eventos 

enriquecem seus textos, pois revelam mudanças de perspectiva em relação a eles e 

sua capacidade de abordar um acontecimento sob diversos ângulos.53 

 As obras de Dazai refletem várias fases e influências recebidas ao longo de 

sua carreira literária. Inicialmente envolvido com o movimento romântico, os textos 

da juventude revelam as influências de autores franceses do século XIX, expressam 

                                                             
53 Por exemplo, o episódio da tentativa de duplo suicídio com Shimeko Tanabe é narrado em Ha 
(Folhas, 1934), Dôke no Hana (A Flor da Bufonaria, 1935) e em Ningen Shikkaku (Declínio de um 
Homem, 1948). Os nomes dos personagens, os detalhes e o tom do texto são diferentes em cada 
uma das narrativas.  
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uma espécie de rebeldia adolescente com tons melancólicos. Dôke no Hana (A Flor 

da Bufonaria, 1935) é um exemplo dessa fase.  

 Suas simpatias pela esquerda também são expressas em vários de seus 

textos. Ele pode ter deixado de se envolver diretamente com as atividades do partido 

comunista, que não o agradavam muito por estarem distantes de provocar alguma 

mudança que pudesse conduzir à realização de um ideal revolucionário, mas sua 

simpatia pelas ideias de igualdade, comunhão e justiça social permaneceu 

inalterada. Em suas últimas obras, a ideia de revolução, mesmo que não 

exatamente comunista, mas de uma transformação do ser humano de caráter mais 

abstrato e idealizado, é constantemente repetida.  

 A influência do pensamento cristão também se reflete em citações de 

episódios bíblicos e na menção de símbolos religiosos. Seu interesse pela religião 

remonta a 1935, quando leu algumas obras escritas por Kanzô Uchimura (1861-

1930). Uchimura, escritor e evangelista, foi o fundador do movimento Mukyôkai (Sem 

Igreja). Ele acreditava que era possível ter uma vida autêntica de fé sem a 

necessidade da instituição religiosa. Dazai assinou a revista publicada mensalmente 

por Uchimura, a Seisho Chishiki (Conhecimento Bíblico), entre 1941 a 1946 

(FUKUNAGA, 2006, p. 94-110). O cristianismo servia de consolo e inspiração para 

Dazai, mas também provocava angústias. Em vários momentos, ele declara sua 

intenção de ser “bom” como prega o cristianismo e espera que seus pecados sejam 

perdoados, mas não consegue se livrar do sentimento de culpa (pela morte de 

Shimeko Tanabe, por negligenciar a família, por desapontar os amigos) e, talvez por 

isso, a sua ideia da divindade seja mais a de um ser punidor do que misericordioso. 

 A imagem de um Cristo que prega o amor ao próximo e que se sacrifica pela 

humanidade era atraente para Dazai, no entanto, seus sentimentos em relação ao 

deus cristão seriam ambíguos: “O que ocorria em Dazai, de fato, pode ter sido um 

amálgama da ideia de Deus e de Satã, o que resultou na carência, por conseguinte, 

de um Deus da Misericórdia ao invés de Satã.”54 (BRUDNOY, 1968, nota 12, p. 460, 

tradução nossa). Sua ideia de divindade, englobaria bem e mal, céu e inferno, e, ao 

final, o aspecto mais terrível teria presença mais forte. 

 Segundo David Brudnoy, o elemento decisivo na vida e na escrita de Dazai 

seria o desespero: 

                                                             
54 “What occurred in Dazai may actually have been a merging of the idea of God and Satan, with the 
resulting lack, therefore, being that of a God of Mercy rather than that of a Satan.”  



50 
 

 
O medo que Dazai tinha da vida era provocado por seu penetrante insight 
da condição humana – a consciência da morte lenta e inexorável que 
começa na origem da vida; a percepção de que a verdadeira empatia é o 
mais raro, precioso e menos alcançado atributo da relação humana; e a 
convicção de que era fútil lutar para superar o abismo, que continuamente 
se alargava, e separava o indivíduo daqueles ao seu redor. Brilhante e 
sardonicamente espirituoso, ele era sempre o estrangeiro. A agonia de 
Dazai foi decisiva para determinar a forma que sua escrita devia tomar, e, 
ao fim, foi catastrófica, pois ele foi incapaz de suportá-la mesmo no ápice de 
sua carreira. 55 (BRUDNOY, 1968, p. 457, tradução nossa)  

 

 As obras de Dazai, vistas em conjunto, revelam um homem angustiado, 

masoquista, que exagera suas faltas e vive cheio de culpa, sem ver uma 

possibilidade de salvação. Elas também revelam sua compreensão da alma humana, 

sua propensão à mesquinharia e à corrupção. No entanto, mais do que tudo isso, o 

tema constante, que as perpassa é a da alienação do indivíduo em face da 

sociedade. Sua profunda solidão e sensação de aniquilamento diante da 

compreensão de que nunca fará parte de um todo porque é diferente e também 

porque a consciência da diferença não permite que ele acredite que um dia será 

aceito. 

 

4.1  Expectativas  

 

 Após a separação de Hatsuyo Oyama, há um hiato na vida de Dazai, ele 

escreve pouco, é um período de curar feridas, após uma sucessão de 

acontecimentos dolorosos. Masuji Ibuse aconselha que se case e intermedeia o miai 

entre seu discípulo e Michiko Ishihara. Dazai aceita a proposta e parece disposto a 

recomeçar sua vida do zero outra vez. Ele promete que irá se esforçar e, ao menos 

até o final da guerra, realmente o faz. Trabalha com afinco, dedica-se à literatura, 

escreve e publica. Lê a revista de Kanzô Uchimura, Seisho Chishiki. Tem boas 

relações com os parentes da esposa, paga dívidas, revê sua família e torna-se um 

                                                             
55 “Dazai Osamu’s terror of life was occasioned by his penetrating insight into la condition humaine – 
an awareness of the slow, inexorable death that begins at the origin of life; a realization that true 
empathy is the rarest, most precious and least attained attribute of human intercourse; and a 
conviction that it was futile to struggle to overcome the constantly widening gulf separating the 
individual from those around him. Brilliant and sardonically witty, he was always the Outsider. Dazai's 
agony was pivotal in determining the form his writing was to take, and it was ultimately catastrophic, in 
that he was unable to endure it even at the peak of his career.” 
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homem respeitável. Michiko é o modelo de boa mãe e esposa. É uma mulher 

educada que auxilia o marido em seu trabalho.  

 O filho pródigo parece ter aprendido com seus erros e procura redenção. Os 

anos loucos e rebeldes parecem ter ficado para trás. No entanto, isso termina com o 

final da guerra. Dazai sempre fora um homem dividido entre o que a sociedade 

esperava dele e aquilo que sentia ser de fato. Mas, como dizem, não é possível 

satisfazer a dois mestres. Em sua juventude ele foi mais fiel a si mesmo, teve um 

relacionamento com uma gueixa, deixou de estudar, envolveu-se com a esquerda, 

enfim, fez o que teve vontade. Ele queria ser um rebelde, estar acima das 

convenções, agir conforme lhe ditavam seus impulsos. Em Gyakkô (Contracorrente, 

1935, p. 20) o jovem protagonista diz: “Para me compreender, é necessário ter 

coragem. Belas palavras, não acha? Eu sou Friedrich Nietzsche.”56 Apesar disso, 

ele não conseguiu ficar acima do sentimento de culpa ou suportar a reprovação dos 

outros. 

 Nietzsche é o pensador alemão que prega a afirmação da vida com tudo o 

que ela contém de belo e feio, a viver o presente sem pensar nas recompensas de 

um “além” e exalta a ideia de um ser humano criativo e capaz de moldar sua vida de 

acordo como os seus próprios valores. Kazuo Dan (2001) confirma que Dazai leu as 

traduções de Nietzsche e, como muitos jovens, fora seduzido pelo seu pensamento 

na juventude.  

 No entanto, como acabamos de mencionar, ele era um homem dividido, e, se 

a expressão da individualidade poderia ser identificada com sua apreciação das 

ideias de Nietzsche, ele não conseguia ignorar sua relação com o todo, com os 

outros, e isso se manifesta em sua atração pelas ideias comunistas e pelo 

cristianismo, que pregam exatamente o oposto do que prega Nietzsche, ou seja, ao 

invés da valorização do indivíduo, primeiro devem vir o bem e o sacrifício comuns, 

além disso, os frutos do esforço atual não seriam usufruídos de imediato, mas no 

futuro, ou, no caso do cristianismo, após a morte. 

 Dazai não era cristão, não frequentava igrejas, mas demonstrava interesse 

pelas ideias pregadas pelo cristianismo, que interpretava à sua maneira como os 

                                                             
56
「僕を理解するには何よりも勇気が要る。いい言葉じゃないか。僕はフリイドリッヒ・ニイチェ

だ。」 



52 
 

textos e ideias de outros autores e pensadores. 57 Muitos episódios, símbolos e 

imagens da religião cristã são mencionados em seus textos.  

 Segundo Jun’ichirô Sako, Dazai lia e estudava a Bíblia como um livro de 

regras e preceitos morais. O período em que estava mais absorvido na leitura bíblica, 

nos primeiros anos do casamento com Michiko Ishihara e antes da Segunda Guerra, 

corresponderia à época em que Dazai vivia com mais disciplina: 

 
[...] Dazai habitualmente procurava interpretar a Bíblia como um livro de leis. 
Até mesmo o Evangelho era compreendido dessa forma. De forma mais 
concreta, podemos dizer que quando Dazai mencionava as Escrituras, na 
maioria das vezes, ele o fazia usando as expressões “... não deve fazer” ou 
“... deve fazer”.58 (SAKO; NAGABE (org.), 1991, p. 235, tradução nossa) 

 

 Ou seja, mais do que fé ou crença religiosa, para Dazai, a Bíblia serviria de 

guia de comportamento moral. Ele desejava ser bom e livrar-se do sentimento de 

culpa. Independente da religião, cristã ou budista, crime e castigo, pecado e punição, 

eram questões que angustiavam Dazai desde a sua infância, quando Take lhe 

mostrava as pinturas do céu e do inferno budista onde os pecadores sofriam devido 

às faltas praticadas durante suas vidas.  

 Ele vê o deus cristão com temor e esperança. Ele o teme por considerar-se 

um pecador, mas espera ser perdoado por suas faltas. Além disso, a ideia de um pai 

todo poderoso deveria ser reconfortante para o Dazai que cresceu sem intimidade 

com a figura paterna, por outro lado, ele também o intimidava, vide o diálogo entre o 

senhor Ôtani, um poeta cujo comportamento lhe dá má fama, e sua esposa, em 

Villon no Tsuma (A Esposa de Villon, 1947): 

 
– Posso parecer pretencioso, mas tenho muita vontade de morrer. Penso 
em morrer desde que nasci. Talvez devesse morrer, seria melhor para todos. 
Com certeza! Mas, apesar disso, não consigo morrer. Algo estranho, um 
deus temível, me impede.  
– É porque você tem o seu trabalho. 
– Não tenho um trabalho, nem nada. Nem uma obra prima, nem uma obra 
desprezível. Se disserem que uma pessoa é boa, ela será boa; se lhe 
disserem que é má, ela ficará má. É como inspirar e expirar. É terrível 

                                                             
57 “Frequentemente, ele citava e nos fazia ouvir os textos de que gostava com passagens modificadas 
a seu bel prazer e refeitas à sua maneira, às vezes, eles se tornavam totalmente diferentes da versão 
original”/「しばしば、気に入った文句を、自分流の妄想で勝手に、改変した原文の章句を、これまた

自分流に口調よく作り直して、人に聞かせたり、引用したりしていたが、時に、原文の本旨と全くか

け違ったことすらある。」 DAN, 2001, p. 56-57. 
58 「…太宰は聖書をつねに律法的に受け取ろうとした。福音をすら律法的に聞こうとしたのである。

そのことはもっと具体的にいうと、太宰が聖句を引照するとき、多くの場合に「するなかれ」「…す

べし」というかたちで持ち出されてくるのである。」 
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imaginar que haja um deus em algum lugar neste mundo. Ele deve existir, 
não é mesmo? 
– O quê? 
– Deve existir um deus, não é mesmo? 
– Eu não sei.59 (DAZAI, p. 45-46, tradução nossa) 
 

 O suicídio também é uma forma de afirmar a vontade do indivíduo, mas o 

cristianismo o condena, considera-o um pecado, isso pode explicar o temor do 

senhor Ôtani na perspectiva de Dazai, para quem morrer era o primeiro recurso que 

lhe passava pela cabeça nos momentos em que era tomado pelo desespero, pela 

angústia de ter que seguir mais um dia em um mundo que considerava sem sentido 

e, ao mesmo tempo, do qual desejava fazer parte.  

 Essas duas tendências, a de afirmar a individualidade e a de reprimi-la pelo 

coletivo, pelo bem comum, são conflituosas para Dazai. Durante o casamento com 

Michiko, ele procura comportar-se como uma pessoa exemplar e se redimir dos 

erros da juventude. Na carta a Masuji Ibuse, mencionada anteriormente, ele promete 

que irá se esforçar, que irá se dedicar àquele casamento e à sua família, ele faz 

essa promessa até mesmo diante de deus. 

 Entretanto, a segunda guerra começa e, apesar de não ter sido aprovado no 

exame médico e não poder trabalhar perto da ação nos campos de batalha como 

vários de seus colegas escritores, ele toma como seu dever animar os seus 

compatriotas e servir de exemplo para os outros. Assim, Dazai vive um dia de cada 

vez, procura ser gentil com a esposa e com os filhos e demonstrar contentamento 

em face das adversidades, pois é preciso acreditar em um futuro luminoso, algo que 

escreve em Shinrô (O Noivo, 1942): 

 
– Temos que aguentar. É verdade que não há nada? Se houver arroz e 
vegetais, o ser humano é capaz de viver. O Japão irá melhorar a partir de 
agora. Irá melhorar cada vez mais. Se nós nos mantivermos firmes, com 
certeza o Japão será bem sucedido. Eu acredito nisso. Acredito em cada 
uma das palavras do ministro publicadas no jornal. Não devemos permitir 

                                                             
59 「僕はね、キザのようですけど、死にたくて、仕様が無いんです。生れた時から、死ぬ事ばかり考

えていたんだ。皆のためにも、死んだほうがいいんです。それはもう、たしかなんだ。それでいて、

なかなか死ねない。へんな、こわい神様みたいなものが、僕の死ぬのを引きとめるのです」 
「お仕事が、おありですから」 
「仕事なんてものは、なんでもないんです。傑作も駄作もありやしません。人がいいと言えば、よく

なるし、悪いと言えば、悪くなるんです。ちょうど吐くいきと、引くいきみたいなものなんです。お

そろしいのはね、この世の中の、どこかに神がいる、という事なんです。いるんでしょうね？」 
「え？」 
「いるんでしょうね？」 
「私には、わかりませんわ」 
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que ele faça o que deseja? Este é um momento crucial. Temos que 
aguentar.60 (p. 5, tradução nossa) 
 

 Em Jûnigatsu Yôka (8 de Dezembro, 1942), o início da guerra é narrado pela 

perspectiva feminina. Uma mulher, esposa de um escritor que poderia ser 

considerado o alter ego de Dazai, descreve, em seu diário, sua reação ao tomar 

conhecimento da entrada do Japão na Segunda Guerra. Ela está amamentando a 

filha de manhã quando ouve a notícia em um rádio da vizinhança: 

 
Aquela notícia entrou em meu quarto escuro pelas frestas da veneziana 
fechada como um raio de luz resplandecente e foi repetida em alto e bom 
som duas vezes. Enquanto a ouvia em silêncio, senti que me transformava 
em outra pessoa. Tornei-me transparente após receber um raio de luz. Era 
como se o Espírito Santo tivesse bafejado sobre mim e uma única pétala 
fria tivesse se alojado em meu peito. O próprio Japão, a partir desta manhã, 
tornara-se um país diferente.61 (p. 5, tradução nossa) 

 

 Ela chama pelo marido no outro quarto e ele grita que ouviu e também parece 

inquieto com aquela notícia. É um dia estranho. Há uma aparente normalidade nas 

ruas, mas seus vizinhos e conhecidos se preparam para a guerra, organizam-se e 

fazem exercícios de evacuação em caso de ataques. O rádio toca canções militares 

e dá o boletim dos últimos acontecimentos no campo de batalha durante o dia inteiro. 

Jovens conhecidos do marido aparecem para anunciar a formatura e dizer que se 

alistaram no exército. Há os novos impostos e racionamento de víveres, cada 

quarteirão tem um responsável pela sua distribuição. Sim, a guerra é palpável em 

todos os lugares, no entanto, é preciso perseverar e ser positivo. Interiormente, ela 

encoraja os soldados nos campos de batalha:  

 
Sofreremos várias privações em nossos lares, talvez enfrentemos muitas 
dificuldades, mas vocês não devem se preocupar. Estará tudo bem. Não 
ficaremos nem um pouco contrariados. Não estamos aflitos por termos 

                                                             
60 「我慢するんだ。なんでもないじゃないか。米と野菜さえあれば、人間は結構生きていけるものだ。

日本は、これからよくなるんだ。どんどんよくなるんだ。いま、僕たちがじっと我慢して居りさえす

れば、日本は必ず成功するのだ。僕は信じているのだ。新聞に出ている大臣たちの言葉を、そのまま

全部、そっくり信じているのだ。思う存分にやってもらおうじゃないか。いまが大事な時なんだそう

だ。我慢するんだ。」 
61 「しめ切った雨戸のすきまから、まっくらな私の部屋に、光のさし込むように強くあざやかに聞え

た。二度、朗々と繰り返した。それを、じっと聞いているうちに、私の人間は変ってしまった。強い

光線を受けて、からだが透明になるような感じ。あるいは、聖霊の息吹きを受けて、つめたい花びら

をいちまい胸の中に宿したような気持ち。日本も、けさから、ちがう日本になったのだ。」 
Jûnigatsu Yôka. 
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nascido nesta época de provações. Ao contrário, até sentimos que vale a 
pena ter nascido em tempos assim! Foi bom ter nascido agora.62 (p. 10-11) 

 

 Em Shinrô (O Noivo) essa mesma exaltação ansiosa está presente. Pessoas 

estavam lutando em campos de batalha para defender o país, seus conhecidos 

morriam fazendo isso, suportar algumas privações, comportar-se de forma 

irrepreensível e animar os outros era seu dever cívico e cristão. Dazai sente-se 

responsável pela conduta dos outros:  

 
Agora, sinto que tenho uma responsabilidade. Não desejo que nenhuma 
das pessoas que me visitam sejam corrompidas. No dia em que tiver que 
prestar minhas contas finais, ficarei feliz se ao menos puder dizer: “No 
entanto, nenhuma das pessoas com quem me relacionava foi corrompida”.63 
(p. 9) 

 

 Todo o texto é uma declaração da sua pureza de intenções. Ele observa até 

mesmo um cuidado particular com a higiene de seu corpo, faz a barba todas as 

manhãs, escova os dentes com cuidado, corta as unhas dos pés e das mãos, toma 

banho, lava os cabelos, limpa o interior dos ouvidos. Veste uma faixa branca sobre o 

tórax e cuecas igualmente brancas. À noite, ele se deita com uma camiseta também 

branca. Esses cuidados manifestariam seu esforço pessoal e seu desejo de que a 

guerra servisse de ensejo para que as pessoas se tornassem melhores: 

 
Realmente, esses dias, é preciso que nos esforcemos muito pensando que 
o esforço de cada dia é o esforço da vida inteira. Não podemos nos 
esquivar. É melhor dizer o que sentimos o quanto antes e com franqueza 
para as pessoas amadas. É melhor deixar de lado os cálculos sórdidos. Não 
teremos o que lamentar se agirmos com honestidade. O resto, deixamos à 
providência divina.64 (p. 14) 

 

 Ao final, ele escreve que, ultimamente, vivia cada dia com o “coração de um 

noivo”. Um noivo. Ele estaria à espera de algo? De um mundo de paz e 

                                                             
62 「これからは私たちの家庭も、いろいろ物が足りなくて、ひどく困る事もあるでしょうが、御心配

は要りません。私たちは平気です。いやだなあ、という気持は、少しも起らない。こんな辛い時勢に

生れて、などと悔やむ気がない。かえって、こういう世に生れて生甲斐をさえ感ぜられる。こういう

世に生れて、よかった、と思う。」 Jûnigatsu Yôka. 
63 「私は、いまは責任を感じている。私のところへ来る人を、ひとりでも堕落させてはならぬと念じ

ている。私が最後の審判の台に立たされた時、たった一つ、「けれども私は、私と附き合った人をひ

とりも堕落させませんでした。」と言い切る事が出来たら、どんなに嬉しいだろう。」 Shinrô. 
64 「本当にもう、このごろは、一日の義務は、そのまま生涯の義務だと思って厳粛に努めなければな

らぬ。ごまかしては、いけないのだ。好きな人には、一刻も早くいつわらぬ思いを飾らず打ちあけて

置くがよい。きたない打算は、やめるがよい。率直な行動には、悔いが無い。あとは天意におまかせ

するばかりなのだ。」 Shinrô. 
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transformação moral? Ao menos essas pareciam ser as expectativas de Dazai nos 

textos escritos durante a guerra.  

 Em Matsu (À Espera, 1942) uma garota de vinte anos vai até uma estação de 

Tóquio todos os dias após fazer compras, senta-se sobre um banco próximo da 

entrada e observa o desembarque dos passageiros. Inicialmente, ela diz esperar por 

uma pessoa. Mas ela não gosta de se relacionar com pessoas, então, pode ser que 

espere por outra coisa, algo que não sabe o que é:  

 
Não, pode ser que aquilo que espero, não seja uma pessoa. Não gosto das 
pessoas. Não, tenho medo delas! Encontrar alguém e dizer “como vai?”, 
“esfriou, não é mesmo?”, coisas que não sinto vontade, apenas por dizer, 
isso me dá a terrível sensação de que não há ninguém mais mentirosa do 
que eu no mundo, tenho vontade de morrer. Por sua vez, a outra pessoa, 
cheia de reservas em relação a mim, faz cumprimentos inofensivos ou diz 
coisas afetadas e falsas, ouço-os e suas precauções tacanhas me 
entristecem e fazem com que ache o mundo insuportável. Será que todas 
as pessoas passam a vida inteira trocando palavras cerimoniosas entre si, 
cheias de dedos, cansando umas às outras? Não gosto de me relacionar 
com os outros.65 (DAZAI, p. 3, tradução nossa) 

 

 Ela gostava de ficar em casa fazendo tricô com sua mãe, mas após o início 

da guerra, ela ficou inquieta e começou a achar que não podia ficar dentro de casa 

sem fazer nada, queria ser útil. No entanto, se saísse, o que poderia fazer? Sem 

resposta, ela vai até a estação com seu cesto de compras, senta-se e espera. Ela se 

questiona sobre se as suas intenções são realmente puras e patrióticas ou se não 

serviriam para acobertar desejos indecentes. Em sua confusão, sua única certeza é 

a de que espera por algo bom: 

 
Então, o que estarei esperando afinal de contas? Um marido? Não. Um 
namorado? Também não. Um amigo? Ora! Dinheiro? Faça-me o favor! Um 
fantasma? Eu, hein! 
Algo mais adorável, brilhante, maravilhoso. O que é, não sei.66 (p. 6) 

 

                                                             
65 「いいえ、私の待っているものは、人間でないかも知れない。私は、人間をきらいです。いいえ、

こわいのです。人と顔を合せて、お変りありませんか、寒くなりました、などと言いたくもない挨拶

を、いい加減に言っていると、なんだか、自分ほどの嘘つきが世界中にいないような苦しい気持にな

って、死にたくなります。そうしてまた、相手の人も、むやみに私を警戒して、当らずさわらずのお

世辞やら、もったいぶった嘘の感想などを述べて、私はそれを聞いて、相手の人のけちな用心深さが

悲しく、いよいよ世の中がいやでいやでたまらなくなります。世の中の人というものは、お互い、こ

わばった挨拶をして、用心して、そうしてお互いに疲れて、一生を送るものなのでしょうか。私は、

人に逢うのが、いやなのです。」 Matsu. 
66 「それではいったい、私は誰を待っているのだろう。旦那さま。ちがう。恋人。ちがいます。お友

達。いやだ。お金。まさか。亡霊。おお、いやだ。もっとなごやかな、ぱっと明るい、素晴らしいも

の。なんだか、わからない。」 Matsu. 
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 Os críticos dão várias sugestões para o que essa garota poderia estar 

esperando. Alguns mencionam mesmo Cristo (FUKUNAGA, 2006, p. 30 e ss.) ou 

uma sociedade ideal como escreve Yoshinori Watabe (1991, p. 123, tradução 

nossa): “‘Cristo’ ou a ‘conclusão da guerra’, mesmo que não seja possível dizer 

concretamente, pode-se pensar no advento de uma nova era, de uma sociedade 

ideal.”67 

 Se nos lembrarmos do final de Shinrô (O Noivo) mencionado anteriormente, 

veremos que há semelhanças entre os dois textos, naquele, o escritor dizia viver 

cada dia com o “coração de um noivo” após o início da guerra. Ele também 

antecipava algum acontecimento luminoso. A mesma expectativa está presente 

neste conto. Em ambos, os narradores expressam o desejo de serem úteis durante 

o período de guerra. É natural que, no caso da garota, dada a sua idade e situação, 

isso se associasse a suas fantasias românticas.  

 Por meio dela, Dazai expressa sua crítica à superficialidade e à hipocrisia nas 

relações sociais. Então, provavelmente o que ela espera não seja uma pessoa e sua 

espera, como em Shinrô, reflita sua antecipação ou desejo de que algo positivo 

advenha do desenlace da guerra. Um mundo mais puro, sem subterfúgios, no qual 

as relações humanas sejam verdadeiras, talvez? 

 Em textos como Osan (Osan, 1947) e no romance Shayô (Pôr-do-Sol, 1947), 

Dazai repete a ideia de que uma revolução seria necessária para que mudanças 

ocorressem e houvesse uma renovação. Destruir a ordem existente seria doloroso, 

mas necessário para que algo novo pudesse surgir em seu lugar. Mesmo que a 

guerra provocasse ansiedade, ela ainda poderia dar lugar a uma nova ordem, essa 

parecia ser a sua expectativa. No entanto, em se tratando de Dazai, é difícil dizer se 

ele acreditava sinceramente nisso, afinal, seu ceticismo também tinha raízes 

profundas.  

 

 

 

 

 

                                                             
67 「＜キリスト＞＜戦争の終結＞と、そこまで、具体的に言えないとしても、新しい時代、理想社会

の到来とまでは考えていいだろう。」 
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4.2 Desilusões 

 

 Sem poder acompanhar a guerra do campo de batalha, Dazai toma para si o 

papel de cidadão exemplar e procura demonstrar sentimentos positivos e patrióticos. 

No entanto, ao fim da guerra, vemos um homem cético e amargo. Suas expectativas 

de uma transformação moral do povo japonês foram por água abaixo. Todos 

falavam em uma nova liberdade, democracia e ideias liberais, mas quem 

proclamava essa mudança eram as mesmas pessoas que apoiaram os nacionalistas 

que conduziram o país à guerra.  

 No pós-guerra, Dazai e escritores como Ango Sakaguchi (1906-1955) e 

Sakunosuke Oda (1913-1947) são considerados membros do “buraiha”, não se trata 

de um movimento literário formado intencionalmente, mas apenas de uma forma 

vaga de denominar alguns escritores cujo comportamento era considerado imoral, 

libertino e irreverente. De certa forma, eles representavam o papel de críticos desse 

período que exaltava a nova democracia e o progresso. Suas obras do pós-guerra 

estão cheias de personagens à margem da sociedade, vítimas da violência, párias, 

bêbados e pessoas fracassadas. Eles contradiziam a ideia de que o país se 

encaminhava para um futuro brilhante. No fundo, nada mudara, os mesmos grupos 

que exaltaram o nacionalismo agora vestiam roupas democráticas. Dazai 

denunciava esse fato e a volubilidade do povo japonês que estava pronto a acreditar 

no que eles lhe diziam e a esquecer as consequências de sua credulidade no 

passado, ainda estampadas nas ruínas visíveis nas cidades. 

 O termo “buraiha” derivaria do francês “libertin”, “libertino” ou “rufião” em 

português. Em Pandora no Hako (A Caixa de Pandora, 1945), Dazai o usa para 

denominar um tipo de livre pensador que se dedica a criticar qualquer forma de 

opressão e ideologias. Em Henji (Resposta, 1946, p. 7, tradução nossa), ele 

escreve: “Eu sou um libertino. Rebelo-me contra a repressão. Rio dos 

oportunistas.” 68 . Esse tipo de declaração contribui para transformar Dazai em 

defensor da autenticidade ao denunciar a hipocrisia de seus contemporâneos e as 

perversões da sociedade diante da qual o indivíduo é impotente.  

 A guerra foi particularmente dura para os habitantes dos centros urbanos, 

alvos frequentes de bombardeios que se tornaram cada vez mais intensos à medida 

                                                             
68 「私は無頼派です。束縛に反抗します。時を得顔のものを嘲笑します。」  
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que ela se aproximava do fim. A casa da família de Dazai em Mitaka foi atingida e 

todos se abrigaram em Kôfu, terra natal de Michiko, mas Kôfu também se tornou 

alvo de bombardeios e a casa em que se abrigavam também foi destruída. Sem 

alternativa, Dazai levou a família para a casa dos Tsushima em Kanagi. A viagem foi 

dura e o impressionou o suficiente para que descrevesse alguns episódios em seus 

textos. Eles se viram obrigados a pedir comida pelo caminho e a dormirem ao 

relento.  

 Quando o Japão se rende, ele ainda se encontrava em Aomori, onde se 

sentia um parasita. Algo reforçado pelo fato de que muitos moradores do campo 

viam as levas de pessoas que chegavam fugindo da penúria e escassez das cidades 

como um inconveniente e mais bocas para alimentar. Em Jûgonenkan (Quinze anos, 

1946, p. 2, tradução nossa), ele escreve: “Fomos atingidos pelos danos da guerra, 

se fosse apenas eu, seria diferente, mas, com crianças de cinco e dois anos, 

acabamos nos enfiando na casa de minha família em Tsugaru onde nós quatro, pais 

e filhos, vivemos como parasitas.”69 

 Quando a guerra chega ao fim, os americanos assumem o comando e iniciam 

um processo de democratização do país. Mas a miséria e a destruição não 

desaparecem da noite para o dia. A dor das perdas e o sofrimento deixaram feridas 

na psique japonesa. Até o final da guerra, Dazai manteve sua produção literária, 

mesmo que, devido à censura, seus textos geralmente tratassem de temas mais 

neutros, que não tocassem em assuntos sensíveis para as autoridades. Escrever 

era seu ganha-pão e ele não podia se dar ao luxo de perdê-lo. Apesar de a guerra 

aparecer nos bastidores de várias obras escritas no período, ele não manifesta 

aprovação ou condena a atuação do Japão. Era um fato que estava além de seu 

controle, algo decidido pelos dirigentes do país. Restava torcer por uma vitória, 

animar seus concidadãos e aguardar que, ao final, todos os sacrifícios fizessem 

algum sentido.  

 No entanto, ao final da guerra, o que Dazai observa são as mesmas pessoas 

que aprovaram o nacionalismo militarista abraçarem a causa democrática e 

criticarem o antigo status quo como se não tivessem tido qualquer envolvimento com 

ele. No final das contas, o sofrimento da guerra não trouxe uma nova moralidade ou 

sabedoria. As pessoas não mudaram e seu desapontamento é grande. Se, antes, 
                                                             
69 「れいの戦災をこうむり、自分ひとりなら、またべつだが、五歳と二歳の子供をかかえているので

窮し、とうとう津軽の生家にもぐり込んで、親子四人、居候という身分になった。」  
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ele se manteve em silêncio, agora, ele aponta o dedo e diz o que pensa. Em Fuyu 

no Hanabi (Fogos de Inverno, 1946), Kazue, uma das personagens, expressa a 

repulsa de Dazai em relação aos dirigentes do país da seguinte forma: 

  
Atualmente, não confio nos políticos, nem nos pensadores, nem nos artistas 
japoneses. Não estão todos ocupados com as suas próprias vidas? Eles 
deveriam ser honestos e dizer a verdade, mas são impudentes e falam em 
guiar o povo, pedem que sejamos alegres, que conservemos nossas 
esperanças, coisas sem significado [...] Por que, no Japão, todas as 
pessoas gostam de ser líderes? Durante a guerra, havia muitos estranhos 
líderes que permaneceram calados, mas, agora, há uma inflação de líderes 
falando em reconstruir o país.70 (p. 57, tradução nossa) 

 

 Em Kunô no Nenkan (Almanaque dos Infortúnios, 1946, p.5, tradução nossa), 

Dazai professa sua independência em relação às ideologias: “Aquilo sobre o que 

escrevo sempre esteve no âmbito de minha pequena história pessoal”71. Ele não 

acredita naqueles que dão explicações dramáticas e elaboradas para dizer o que os 

levou a aderir a uma posição ou outra, a esta ou àquela corrente de pensamento. 

Ele sente repulsa pelo próprio conceito de “ideologia”: “Eu não tenho uma ideologia. 

Apenas coisas de que gosto ou não gosto.” 72 (p. 7). É nesses termos que ele 

descreve os diferentes momentos de sua vida. Ele abraçou algumas causas de 

forma espontânea, devido aos sentimentos que elas despertavam nele e não 

precisava explicar nada:  

 
Aos dez anos, partidário da democracia; aos vinte, comunista; aos trinta, 
valorizava a pureza; aos quarenta, conservador. Então a história realmente 
se repete? Eu acho que a história não é algo que se repita.73 (p. 21) 
 

 Segundo Dazai, ele sempre aspirou a uma vida ordenada e pura, de 

camisetas brancas, sem álcool ou cigarros, entretanto, sempre terminou bêbado em 

                                                             
70 「．．．政治家にも思想家にも芸術家にも誰にもたよる気が致しません。いまは誰でも自分たちの

一日一日の暮しの事で一ぱいなのでしょう？そんならそうと正直に言えばいいのに、まあ、厚かまし

く国民を指導するのなんのと言って、明るく生きよだの、希望を持てだの、なんの意味も無い ．．．

どうして日本のひとたちは、こんなに誰もかれも指導者になるのが好きなのでしょう。大戦中もへん

な指導者ばかり多くて閉口だったけれど、こんどはまた日本再建とやらの指導者のインフレーション

のようですね。」 Fuyu no Hanabi. 
71
「私の物語るところのものは、いつも私という小さな個人の歴史の範囲内にとどまる。」 Kunô no 

Nenkan.  
72 「私には思想なんてものはありませんよ。すき、きらいだけですよ。」 Kunô no Nenkan.  
73 「十歳の民主派、二十歳の共産派、三十歳の純粋派、四十歳の保守派。そうして、やはり歴史は繰

り返すのであろうか。私は、歴史は繰り返してはならぬものだと思っている。」 Kunô no Nenkan. 
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bares sujos dos subúrbios. Por quê? Porque ele não conseguia se prostituir ou se 

enquadrar no status quo, como escreve em Jûgonenkan (Quinze anos, 1946): 

 
Eu repudio a arte dos salões. Tenho aversão ao pensamento dos salões. 
Em suma, não os suporto. Eles não passam de casas de prostituição do 
pensamento. Mas, no entanto, mesmo nas casas de prostituição às vezes é 
possível encontrar uma joia, não é mesmo? Eles não passam de mercados 
de ladrões de conhecimento. Mas, no entanto, mesmo em mercados de 
ladrões pode-se encontrar um genuíno anel de ouro. Não há nada que se 
compare aos salões.74 (p. 10, tradução nossa) 

 

 Os salões – ou seja, a intelectualidade, o status quo – são comparados aos 

jornais da época da guerra que traziam artigos nos quais era impossível acreditar. 

Onde as mentiras eram evidentes. No entanto, mesmo estes ainda publicariam algo 

verdadeiro: os obituários, pois não era possível falsificar a morte. Sua luta sempre foi 

contra os “salões”, a opinião propagada pela elite política e intelectual. Para Dazai, 

eles não seriam um símbolo da cultura ocidental, mas um lugar de superficialidade e 

não haveria nada pior neste mundo do que o conhecimento superficial:  

 
A superficialidade é eternamente impudente. São essas pessoas que 
distorcem o conhecimento fiel dos gênios. São elas que, por outro lado, 
apoiam a hipocrisia dos filisteus. Há apenas conhecimento superficial no 
Japão, não é exagero dizer que o país está imerso nele.75 (p. 12) 

 

 Os salões não passariam de um teatro de macacos. Desde que começou a 

escrever, nunca conseguiu se imiscuir na elite artística e intelectual, nunca se sentiu 

à vontade em seu meio, nunca conseguiu se curvar diante das sumidades da época 

e, por isso, acabou alienado. No entanto, ele não considerava isso negativo. O 

verdadeiro artista não era nada atraente. Ele era repulsivo como o patinho feio do 

conto de Andersen. Todos riem dele e maltratam-no. Se um dia ele assegurasse um 

lugar nos salões, isso significaria que teria traído alguém. Ele sempre fora fiel aos 

seus princípios e não se deixara convencer por discursos. Como toda a sua geração, 

ele viveu momentos de transformação, foi seduzido pela cidade com seus bares e 

                                                             
74.「私はサロン芸術を否定した。サロン思想を嫌悪した。要するに私は、サロンなるものに居たたま

らなかったのである。それは、知識の淫売店である。いや、しかし、淫売店にだって時たま真実の宝

玉が発見できるだろう。それは、知識のどろぼう市である。いや、しかし、どろぼう市にだってほん

ものの金の指環がころがっていない事もない。サロンは、ほとんど比較を絶したものである。」 
75 「半可通は永遠に、洒々然たるものである。天才の誠実を誤り伝えるのは、この人たちである。そ

うしてかえって、俗物の偽善に支持を与えるのはこの人たちである。日本には、半可通ばかりうよう

よいて、国土を埋めたといっても過言ではあるまい。」 Jûgonenkan. 
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cafés, aproximou-se das ideias comunistas, mas as decisões foram suas, assim 

como sua posição durante a guerra: 

 
Durante a guerra, fiquei chocado com Tôjô, desprezei Hitler, e disse isso 
para todos. No entanto, apoiava totalmente o Japão nessa guerra. Sabia 
que não havia utilidade alguma em eu apoiar o Japão, mas era isso que 
desejava fazer. Quero que isso fique explícito. É claro que não tinha 
nenhuma expectativa em relação a esta guerra desde o início, mas o Japão 
a iniciara.76 (p. 21-22) 
 

 Apesar de apoiar o Japão, ele não confiava nos políticos. Quando a guerra 

termina e ele pode voltar a escrever com maior liberdade, é tomado pela melancolia, 

sente vontade de beber. Ele vê a corrupção da cultura japonesa. Todos os “ismos” 

que começam a ser pregados ao seu redor se parecem com a cultura dos salões 

que ele tanto detestava. Se ele se aproveitasse daquela oportunidade e se deixasse 

levar pela corrente, se aderisse a alguma “causa”, talvez fosse bem sucedido, mas 

ele era um “caipira” e apenas sentia vergonha de seus contemporâneos.  

 Pandora no Hako (A Caixa de Pandora, 1945) narra o cotidiano de uma 

clínica de tuberculosos. Uma noite, os pacientes de um quarto começam a discutir o 

que seria um liberal. Um deles diz que o liberalismo remontaria aos libertinos 

franceses do século XVII que pregavam a liberdade religiosa. Segundo ele, a ideia 

de liberdade teria origem no espírito de contestação ou destruição, seria uma reação 

à opressão e à repressão. Ele dá, inclusive, um exemplo para ilustrar suas palavras: 

 
[...] um dia, um pato fez um pedido a deus: “Sempre que alço voo, isso que 
chamam de ar me atrapalha e não consigo avançar com rapidez, gostaria 
que o ar não existisse”. Deus satisfez seu desejo. No entanto, o pato não 
conseguia levantar voo por mais que se esforçasse. Em suma, esse pato é 
o pensamento liberal. Ele só consegue levantar voo se houver a resistência 
do ar. O pensamento liberal sem um objeto a combater, é como esse pato 
tentando voar no vácuo, ele não consegue se elevar.77 (DAZAI, p. 159, 
tradução nossa) 
 

                                                             
76 「私は戦争中に、東条に呆れ、ヒトラアを軽蔑し、それを皆に言いふらしていた。けれどもまた私

はこの戦争に於いて、大いに日本に味方しようと思った。私など味方になっても、まるでちっともお

役にも何も立たなかったかと思うが、しかし、日本に味方するつもりでいた。この点を明確にして置

きたい。この戦争には、もちろんはじめから何の希望も持てなかったが、しかし、日本は、やっちゃ

ったのだ。」 Jûgonenkan. 
77 「… 鳩が或る日、神様にお願いした、『私が飛ぶ時、どうも空気というものが邪魔になって早く前

方に進行できない、どうか空気というものを無くして欲しい』神様はその願いを聞き容れてやった。

然るに鳩は、いくらはばたいても飛び上る事が出来なかった。つまりこの鳩が自由思想です。空気の

抵抗があってはじめて鳩が飛び上る事が出来るのです。闘争の対象の無い自由思想は、まるでそれこ

そ真空管の中ではばたいている鳩のようなもので、全く飛翔が出来ません。」 
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 Echigojishi, um paciente com ar de intelectual, toma a palavra e diz que, para 

ele, a origem do pensamento liberal está em Cristo que pede que observemos os 

pássaros que não trabalham nem acumulam e voam livres pelos céus. Ele 

prossegue dizendo que a própria ideia de liberdade passaria por mudanças 

dependendo da época, não era algo estático. Mesmo o Japão conheceu diversas 

fases, os liberais que combateram o feudalismo deram lugar àqueles que atacavam 

o governo. No entanto, atacar os militaristas depois que eles foram desmoralizados 

com a derrota na guerra não demonstrava um pensamento liberal. Revelava 

oportunismo. Se havia algo que revelaria um verdadeiro espírito liberal naquele 

momento era gritar: 

 
Viva ao imperador! – É isso que deveria gritar. Até ontem, era algo 
reacionário. Entretanto, atualmente, é o mais novo pensamento liberal. O 
conteúdo da liberdade de dez anos atrás e da liberdade de hoje são 
diferentes. Não é misticismo. É o amor inerente ao homem. O verdadeiro 
liberal de hoje deve morrer por esse grito.78 (p. 164) 

 

 E, assim, Dazai faz sua crítica à sua época e declara seu mal-estar. Ele não é 

um pensador sistemático, ao contrário, emprega ideias como emprega textos alheios, 

transformando-os para que fiquem a seu gosto e sirvam para expressar o que 

deseja, mas é possível inferir que ele se vê como o pato que necessita de um objeto 

a combater para alçar voo e o alvo de suas críticas é o espírito oportunista 

predominante no Japão do pós-guerra. Ele critica a indignidade de seus 

contemporâneos. Mas, como a guerra iniciada pelo Japão, ele sabe que sua luta 

também é uma causa perdida.  

 Antes, ele sonhava com uma sociedade utópica, como aquela expressa por 

Kazue em Fuyu no Hanabi (Fogos de Inverno, 1946) onde todos se arrependeriam 

de seus erros e seriam capazes de perdoar os outros e a si mesmos e, juntos, 

levariam uma existência simples e saudável como camponeses: 

 
Você sabe o que é anarquia? Imagino que seja como tentar construir algo 
parecido com a Shangri-lá dos chineses. Reunir companheiros com as 
mesmas afinidades para cultivar os campos, plantar pêssegos, peras, 
maçãs; sem ouvir o rádio, sem jornais, sem receber correspondência, sem 
eleições, discursos; e, como todos têm consciência das faltas cometidas no 

                                                             
78 「「天皇陛下万歳！この叫びだ。昨日までは古かった。しかし、今日に於いては最も新しい自由思

想だ。十年前の自由と、今日の自由とその内容が違うとはこの事だ。それはもはや、神秘主義ではな

い。人間の本然の愛だ。今日の真の自由思想家は、この叫びのもとに死すべきだ。」 Pandora no 
Hako. 
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passado, sentem-se fracos, mas, por isso mesmo, cada um é capaz de 
amar o outro como ama a si mesmo; quando estiverem cansados, irão 
dormir. Não seria possível construir um vilarejo assim?79 (p. 57) 

 

 Mas, o final, Kazue descobre que não há lugar para utopias no Japão do pós-

guerra e declara: “afundarei até onde for possível afundar. Que se danem os 

ideais.”80 (p. 63). Apesar da frase não ser explicitamente verbalizada por Dazai, seu 

comportamento no período revela que ele também perdera todas as esperanças em 

qualquer tipo de ideal. 

 Segundo o crítico Takeo Okuno (1991), quando Dazai escreveu Pandora no 

Hako (A Caixa de Pandora, 1945) ao final da guerra, ele ainda acreditava que 

aquela era a melhor oportunidade para que o Japão criasse uma nova sociedade e 

uma nova civilização e instigava os japoneses a abandonar os sentimentos 

negativos para a construção de um país melhor. No entanto: 

 
Enquanto escrevia, aos poucos, começou a ser tomado pelo sentimento de 
vazio e vergonha. Ele perdeu as esperanças em relação a si mesmo e à 
sociedade outra vez. Compreendeu que, além de não abandonar os velhos 
modos, na verdade, tanto o liberalismo como o comunismo se 
transformariam em ideias oportunistas no Japão, corromper-se-iam, 
transformar-se-iam em pensamento de salão sem levar a lugar algum. Além 
disso, sem que se desse conta, em algum momento, passou a ter 
inclinações conservadoras, ele não era, em absoluto, um novo ser 
humano.81 (OKUNO; NAGABE (org.), 1991, p. 25-26, tradução nossa) 

 

 Seu estado de espírito sempre se alternou entre momentos de exaltação, 

desespero e niilismo, mas, com a derrota japonesa, os dois últimos estados tornam-

se constantes. O Japão pós-guerra o deprime, deixa-o ressentido. Além disso, 

questões pessoais também o perturbavam, seu filho tinha síndrome de Down, sua 

casa fora destruída e ele devia recomeçar de novo após um árduo avanço.  

 O retorno a Tóquio marca o ponto final de seu período de observação da 

pureza, de disciplina e tranquilidade familiar. Dazai volta a beber e tem complicadas 
                                                             
79 「ねえ、アナーキーってどんな事なの？あたしは、それは、支那の桃源境みたいなものを作ってみ

る事じゃないかと思うの。気の合った友だちばかりで田畑を耕して、桃や梨や林檎の木を植えて、ラ

ジオも聞かず、新聞も読まず、手紙も来ないし、選挙も無いし、演説も無いし、みんなが自分の過去

の罪を自覚して気が弱くて、それこそ、おのれを愛するが如く隣人を愛して、そうして疲れたら眠っ

て、そんな部落を作れないものかしら。あたしはいまこそ、そんな部落が作れるような気がするわ。」 
Fuyu no Hanabi.  
80 「落ちるところまで、落ちて行くんだ。理想もへちまもあるもんか。」 Fuyu no Hanabi. 
81 「だが書いているうちに次第に虚しさと羞しさを覚え始めた。彼は自己及び社会に再び絶望を感じ

たのだ。彼の再認識した日本の現実は、変るどころか旧態依然でてこでも動きはせず、自由主義もコ

ミニズムも便乗思想となり、サロンの思想に堕落し、ただ浅い所で空転しているだけ、そして自分も

いつの間にか封建的な古い尻尾ができてしまい、到底新しい人間ではない。」 
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relações com outras mulheres. Sua saúde se deteriora cada vez mais e ele parece 

consciente de que se aproxima do fim, ou até o deseje. Ao invés de usar as 

provações como oportunidades de combater um bom combate, uma forma positiva 

de afirmação, ele se volta para a sua forma negativa, a morte, dar um ponto final a 

tudo, afinal, esta também era uma forma de se afirmar, a derradeira.  

 Em Tokatonton (Pam! Pam! Pam!, 1947), um leitor de vinte e seis anos envia 

uma carta a um escritor na qual descreve um fenômeno estranho. Ele é de Aomori, 

passara quatro anos no exército e, ao retornar, encontrou sua família vivendo em um 

pequeno barracão construído sobre os restos da casa que fora queimada. Para não 

atrapalhá-los com sua presença e restringir ainda mais o espaço comum, ele foi 

trabalhar em uma agência de correios que pertencia ao irmão mais velho de sua 

falecida mãe em outra cidade. Um ano se passara desde então.  

 Nos tempos do exército, ele servira em Chiba, passava os dias cavando 

trincheiras e, quando tinha uma folga, ia até a cidade para adquirir os livros do autor, 

cujo nome não é mencionado, mas supostamente é Dazai. Ele revela que teve 

vontade de lhe escrever várias vezes, mas sempre acabava desistindo. Ele 

finalmente decide fazê-lo porque precisava de conselhos.  

 No dia 15 de agosto de 1945, ele e os demais soldados se enfileiraram diante 

das barracas e ouviram o discurso do imperador ser transmitido pelo rádio. Era o 

anúncio da derrota do Japão na guerra. Ele sentiu um vento frio soprar, seu corpo 

parecia ter afundado no chão e ele desejou morrer. Naquele instante, algo estranho 

ocorreu: 

 
Ah, foi naquele instante. Ouvi o som fraco de alguém batendo em um prego 
com um martelo vindo da direção das barracas atrás de mim: “Pam! Pam! 
Pam!” Assim que ouvi aquilo, senti que algo em mim se dissolveu, o 
sentimento de tragédia e gravidade desapareceu completamente, era como 
se tivesse me livrado de um demônio, sentia-me apático, alheio a tudo, 
observava um deserto em uma tarde de verão, não sentia absolutamente 
nada. Então, enfiei uma porção de coisas dentro de minha mochila e, 
ausente, voltei para casa.82 (p. 7, tradução nossa) 
 

                                                             
82 「ああ、その時です。背後の兵舎のほうから、誰やら金槌で釘を打つ音が、幽かに、トカトントン

と聞えました。それを聞いたとたんに、眼から鱗が落ちるとはあんな時の感じを言うのでしょうか、

悲壮も厳粛も一瞬のうちに消え、私は憑きものから離れたように、きょろりとなり、なんともどうに

も白々しい気持で、夏の真昼の砂原を眺め見渡し、私には如何なる感慨も、何も一つも有りませんで

した。そうして私は、リュックサックにたくさんのものをつめ込んで、ぼんやり故郷に帰還しまし

た。」 Tokatonton. 
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 Aquele som fez com que ele se desfizesse do sentimento militarista, no 

entanto, aquele mesmo som parecia ter penetrado em seu cérebro e, agora, sempre 

que ele começava a sentir entusiasmo por algo, ouvia aquele vago “Pam! Pam! 

Pam!” vindo de algum lugar e sua excitação se desvanecia imediatamente. Ele 

ficava apático e começava a achar o objeto de seu entusiasmo inicial tolo.  

 Por exemplo, depois de voltar para sua província, ele começou a escrever um 

livro sobre suas memórias de guerra. Pouco antes de terminá-lo, ele foi ao banho 

público e, enquanto estava na banheira observando a luz da lâmpada, ouviu o: 

“Pam! Pam! Pam!”. Ao retornar ao seu quarto e folhear seu texto outra vez, achou-o 

estúpido e abandonou a escrita. Em seguida, ele começou a tomar gosto pelo seu 

emprego. Acordava cedo, limpava as dependências da agência e passava o dia 

trabalhando com diligência. Ele sentia satisfação no que fazia, mas, um dia: “Pam! 

Pam! Pam!”. A partir de então, ele começou a fazer corpo mole, passava o dia 

bocejando e tornou-se um funcionário como qualquer outro. Até mesmo quando ele 

se apaixonou e pensou em declarar seus sentimentos, ele ouviu o: “Pam! Pam! 

Pam!” e a paixão morreu no mesmo instante. Isso se tornava cada vez mais 

frequente. Ele já não sabia mais o que fazer e pedia que o autor o ajudasse:  

 
Nos últimos tempos, ouço com muito mais frequência esse “Pam! Pam! 
Pam!”, quando tento ler atentamente cada um dos artigos da nova 
constituição: “Pam! Pam! Pam!”. Quando meu tio vem me pedir opiniões 
sobre a agência e uma boa ideia me ocorre: “Pam! Pam! Pam!”. Quando 
penso em ler os romances do senhor: “Pam! Pam! Pam!”. Esses dias, houve 
um incêndio no vilarejo e pensei em me levantar e ir até o local: “Pam! Pam! 
Pam!”. No jantar, penso em beber mais um pouco com meu tio: “Pam! Pam! 
Pam!”. Pergunto-me se já não enlouqueci: “Pam! Pam! Pam!”. Penso em 
suicídio: “Pam! Pam! Pam!”.83 (p. 30) 
 

 Os personagens masculinos de obras anteriores ao seu suicídio também 

expressam esse tipo de indiferença e apatia em relação àquilo que ocorre ao seu 

redor como o senhor Ôtani de Villon no Tsuma (A Esposa de Villon, 1947) e Uehara 

e Naoji de Shayô (Pôr-do-Sol, 1947). Não é difícil associar esse estado de espírito 

ao próprio Dazai. 

 
                                                             
83 「もう、この頃では、あのトカトントンが、いよいよ頻繁に聞え、新聞をひろげて、新憲法を一条

一条熟読しようとすると、トカトントン、局の人事に就いて伯父から相談を掛けられ、名案がふっと

胸に浮んでも、トカトントン、あなたの小説を読もうとしても、トカトントン、こないだこの部落に

火事があって起きて火事場に駈けつけようとして、トカトントン、伯父のお相手で、晩ごはんの時お

酒を飲んで、も少し飲んでみようかと思って、トカトントン、もう気が狂ってしまっているのではな

かろうかと思って、これもトカトントン、自殺を考え、トカトントン。」 Tokatonton. 
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4.3  O autor e sua máscara 

 

 Publicado pouco antes de seu suicídio com Tomie Yamasaki, Ningen 

Shikkaku (Declínio de um Homem, 1948) é quase um “testamento” de Dazai. Yôzô 

Ôba, o protagonista da obra e alter ego do escritor, é descrito como alguém que 

parece usar uma máscara que não permite que os seus verdadeiros sentimentos 

transpareçam. Ele teme a opinião dos outros e faz de tudo para tentar agradá-los. 

Em sua imaginação, ele se vê como um farsante, uma pessoa mesquinha e egoísta 

e isso faz com que ele viva com o temor constante de que sua verdadeira identidade 

seja desmascarada. 

 No prólogo do romance, um narrador misterioso descreve três fotos de Yôzô 

que recebera junto com os três diários que compõe o romance. Na primeira, Yôzô 

tem cerca de dez anos e sorri cercado por várias mulheres de sua família. O 

narrador afirma que não se trata de um sorriso, mas de uma careta cheia de rugas 

que provoca uma sensação desagradável: “É um macaco. O sorriso de um macaco. 

Não passa de uma feia contração de rugas. É uma foto com uma expressão 

estranha e que desperta uma espécie de repulsa. A vontade é dizer: ‘que menino 

enrugado horroroso [...]’”84 (p. 4, tradução nossa). 

 Na segunda foto, Yôzô é um jovem estudante muito bonito. Ele está sentando 

em uma cadeira e sorri. Mas, novamente, parece haver algo errado com o seu 

sorriso:  

 
Não é o sorriso de um macaco enrugado, é um sorriso bem elaborado, 
entretanto, não é um sorriso humano. O peso do sangue ou a austeridade 
da vida, falta-lhe substância, seu sorriso não tem nem o peso de um 
pássaro, é leve como uma plumagem, uma única folha de papel. Em suma, 
dá a impressão de ser completamente artificial.85 (p. 5) 

 

 A última foto, segundo o narrador, é a mais monstruosa. Ela traz um homem 

de idade indefinida com os cabelos meio grisalhos e as mãos estendidas na direção 

                                                             
84 「猿だ。猿の笑顔だ。ただ、顔に醜い皺を寄せているだけなのである。「皺くちゃ坊ちゃん」とで

も言いたくなるくらい．．．」 Ningen Shikkaku. 
85 「こんどの笑顔は、皺くちゃの猿の笑いでなく、かなり巧みな微笑になってはいるが、しかし、人

間の笑いと、どこやら違う。血の重さ、とでも言おうか、生命の渋さ、とでも言おうか、そのような

充実感は少しも無く、それこそ、鳥のようではなく、羽毛のように軽く、ただ白紙一枚、そうして、

笑っている。つまり、一から十まで造り物の感じなのである。キザと言っても足りない。」 Ningen 
Shikkaku. 



68 
 

de um braseiro no canto de um quarto sujo. Desta vez, ele não sorri, mas não é 

apenas isso, sua face não possuiu qualquer expressão, nada de distintivo, é 

possível olhar para a foto e recordar das paredes e do braseiro, mas seu rosto não 

deixaria nenhuma impressão que permitisse que quem a visse se recordasse 

daquele homem.  

 Vários textos de Dazai, ficções ou não, tratam dessa cisão entre aparência e 

realidade, da máscara usada principalmente por seus personagens masculinos, 

aqueles que poderiam ser apontados como representações do próprio autor. 

Quando Yasunari Kawabata comenta que haveria uma “nuvem negra” pairando 

sobre a vida de Dazai e que isso afetaria sua literatura, este se ofende.86 No entanto, 

às vezes, ele parece não se importar e se diverte alimentando e exagerando essa 

imagem de um escritor de má reputação, beberrão e viciado. Entretanto, em seus 

momentos de fragilidade, ele não esconde seu ressentimento e procura reafirmar 

sua sinceridade e a pureza de suas intenções. 

 Ele acredita que é julgado de forma superficial e, por isso mesmo, errônea. 

Algo que se repetiria desde a sua infância. Ele era filho de uma família abastada e, 

por isso, era considerado orgulhoso e altivo, quando, na verdade, tudo o que sentia 

em relação à sua família era reserva. Para que não o julgassem prepotente devido 

às suas origens, ele preferia se aviltar e agir de forma vulgar. Um tipo de psicologia 

reversa que certamente não o beneficiava muito.  

 Em Waga Hansei wo Kataru (Sobre a Metade de Minha Vida, 1947), Dazai 

escreve: 

 
Meu caráter é fraco e praticamente não consigo conversar com os outros de 
forma satisfatória, sei que, por isso, minha capacidade de ganhar a vida é 
quase nula, sou assim desde a infância até hoje. Portanto, pode-se dizer 
que sou um pessimista e que não tenho muita vontade de viver. Desejo 
apenas fugir do pavor de viver o quanto antes. Sou o tipo de pessoa que 
sempre pensou em dar adeus à vida desde a infância.87 (p. 2-3, tradução 
nossa) 

 

 Ele fica deprimido quando o chamam de “excêntrico” durante um encontro 

literário, afinal, as pessoas que recebem o rótulo de “excêntricas” são pessoas 

                                                             
86 Cf. Dazai, Kawabata Yasunari e (Para Yasunari Kawabata, 1935). 
87 「私は殆ど他人には満足に口もきけないほどの弱い性格で、従って生活力も零に近いと自覚して、

幼少より今迄すごして来ました。ですから私はむしろ厭世主義といってもいいようなもので、余り生

きることに張合いを感じない。ただもう一刻も早くこの生活の恐怖から逃げ出したい。この世の中か

らおさらばしたいというようなことばかり、子供の頃から考えている質でした。」 
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frágeis e sem confiança em si mesmas, elas se comportam de uma forma diferente 

para se protegerem do mundo. E esse seria exatamente o seu caso:  

 
Nunca achei que fosse um excêntrico ou um homem diferente, sou um 
homem extremamente comum, muito apegado a uma moralidade antiquada. 
Apesar disso, há muitas pessoas que acham que eu ignoro totalmente a 
moral, mas a realidade é o completo oposto.88 (p. 8) 

 

 Sem conseguir amar a si mesmo, como poderia amar os outros? Ele 

procurava a sua saída no álcool, mas a solução, no final das contas, não estava no 

fundo do copo. Ele não se sentia à vontade nem mesmo com a própria família:  

 
Logo completarei trinta e nove anos, mas quando penso em continuar 
vivendo nesta sociedade, apenas fico perplexo, ainda não tenho nenhuma 
confiança. Não é uma tragédia que um, por assim dizer, covarde mantenha 
esposa e filhos?89 (p. 11) 

 

 Como Yôzô Ôba, Dazai cresceu usando uma máscara para se proteger, mas, 

ao final, realidade e aparência acabaram se confundindo. Naoji, personagem de 

Shayô (Pôr-do-Sol, 1947), também escreve algo semelhante em seu diário: 

 
Quando fingi precocidade, as pessoas comentaram que eu era precoce. 
Quando fingi ser preguiçoso, as pessoas comentaram que eu era 
preguiçoso. Quando fingi não saber escrever romances, as pessoas 
comentaram que eu não sabia escrevê-los. Quando eu fingi ser mentiroso, 
as pessoas comentaram que eu era mentiroso. Quando fingi ter dinheiro, as 
pessoas comentaram que eu era rico. Quando fingi ser insensível, as 
pessoas comentaram que eu era um cara insensível. Mas, quando soltei um 
verdadeiro grito de angústia, as pessoas comentaram que eu fingia sofrer.90 
(p. 99-100, tradução nossa) 

 

 Dazai, assim como os personagens citados acima, vê-se como um homem 

sensível, sem coragem de se mostrar como é de verdade porque teme a rejeição. 

Por isso, recorre a uma máscara para se proteger e tentar ser aceito pelos outros. 

                                                             
88 「私は自分を変人とも、変った男だとも思ったことはなく、きわめて当り前の、また旧い道徳など

にも非常にこだわる質の男です。それなのに、私が道徳など全然無視しているように思っている人が

多いようですが、事実は全くその反対だ。」 Waga Hansei wo Kataru. 
89 「私も、もう三十九になりますが、世間にこれから暮してゆくということを考えると、呆然とする

だけで、まだ何の自信もありません。だから、そういういわば弱虫が、妻子を養ってゆくということ

は、むしろ悲惨といってもいいのではないかと思うこともあります。」 Waga Hansei wo Kataru 
90 「僕が早熟を装って見せたら、人々は僕を、早熟だと噂した。僕が、なまけものの振りをして見せ

たら、人々は僕を、なまけものだと噂した。僕が小説を書けない振りをしたら、人々は僕を、書けな

いのだと噂した。僕が嘘つきの振りをしたら、人々は僕を、嘘つきだと噂した。僕が金持ちの振りを

したら、人々は僕を、金持ちだと噂した。僕が冷淡を装って見せたら、人々は僕を、冷淡なやつだと

噂した。けれども、僕が本当に苦しくて、思わず呻いた時、人々は僕を、苦しい振りを装っていると

噂した。」 Shayô. 
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No entanto, essa mesma máscara passou a ser tomada como a realidade, algo 

doloroso para quem a usava e sabia que ela não correspondia à sua verdadeira face. 

Ao final, a única saída para esse impasse parece ser a morte. O suicídio é o fim 

escolhido por vários de seus personagens masculinos, sempre muito parecidos com 

o próprio autor. 

 A questão da identidade em Dazai, seu ressentimento por não ser 

compreendido, sua impotência e fragilidade diante dos outros, bem como sua 

amargura no pós-guerra são elementos importantes para compreender em que 

medida seus textos com narradoras são peculiares no interior de sua obra. É como 

se Dazai concedesse às mulheres a possibilidade de criar um mundo mais luminoso 

e novo. Suas atitudes e palavras são aquelas pregadas pela Nova Mulher. Suas 

figuras masculinas são incapazes de afirmação, sucumbindo à sua própria fraqueza, 

no entanto, suas figuras femininas valorizam a sua individualidade e questionam as 

convenções. Apesar do ocaso masculino em sua obra, as narradoras de Dazai 

procuram iluminar seu caminho.  
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5 MULHERES COMO PORTA-VOZES 

 

 

 O Tosa Nikki (Diário de Tosa), atribuído ao poeta do período Heian (794-

1185) Ki no Tsurayuki (872?-945), foi escrito por volta de 935 e é conhecido como o 

primeiro diário escrito em silabário kana ao invés de ideogramas chineses.  

 Tsurayuki foi nomeado governador da província de Tosa91 em 930 e o diário 

teria sido escrito algum tempo após o fim de seu termo de cinco anos como 

governador. Ele descreve o retorno de barco da província para a capital, Quioto. 

Apesar dos acontecimentos serem semelhantes às experiências do próprio autor, 

ele escolhe uma das criadas de seu séquito para narrá-las. Alguns estudiosos 

consideram que a escolha de uma mulher como narradora era um modo de criar 

uma forma nova e mais literária de diário, pois, até então, ele era um texto formal e 

burocrático escrito pelos homens. 

 O Tosa Nikki é considerado o pioneiro do gênero que posteriormente ficou 

conhecido como “literatura de diário” (nikki bungaku), no qual estão incluídos o 

Kagerô Nikki (Diário da Libélula, 974), o Murasaki Shikibu Nikki (Diário de Lady 

Murasaki, 1008-1010), o Sarashina Nikki (Diário de Sarashina, 1020-1059), entre 

outros. Estes realmente escritos por mulheres. 

 Alguns veem a escolha de uma figura ficcional feminina como narradora como 

um modo de o autor evitar críticas, pois seu diário frequentemente caracteriza as 

pessoas e os costumes de maneira irônica. Outros estudiosos acreditam que ele 

escolheu uma mulher porque as expressões de dor e perda não seriam apropriadas 

para um homem de sua posição. Enquanto outros ainda pensam que Tsurayuki 

assumiu uma figura feminina para poder escrever em kana o que lhe daria maior 

liberdade de criação literária. Seja como for, o Tosa Nikki evita as convenções dos 

diários de corte da época. Ao invés de cerimoniais e detalhes administrativos, ele 

trazia poesia, a descrição de eventos corriqueiros, relatava o tédio e as dificuldades 

da viagem e a melancolia de chegar à casa dilapidada pelo tempo e pela falta de 

cuidados. 

                                                             
91 Atual Kochi em Shikoku. 
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 Segundo Takeo Okuno, no Japão, desde o Kojiki92, são as mulheres que 

contam as histórias tradicionais, escrevem e leem diários:  

 
Ki no Tsurayuki, o autor do primeiro diário escrito em kana, o Diário de Tosa, 
era um homem. No entanto, ele assumiu a persona de uma mulher, 
afirmando a intenção de “produzir um daqueles diários que dizem que os 
homens escrevem”. Tais exemplos confirmam a percepção de que as 
mulheres são ao mesmo tempo mais capazes de escrever sem inibição 
sobre o cotidiano e mais aptas a expressar o romance e a emoção. 93 
(OKUNO, 1974 apud COPELAND, 2006, p. 68-69, tradução nossa) 

 

 Em Jorui (Mulheres, 1948) Dazai escreve que as categorias de ser humano e 

macaco eram inadequadas para descrever as mulheres, pois elas eram 

incompreensíveis. Yôzô Ôba também diz algo semelhante em Ningen Shikkaku 

(Declínio de um Homem, 1948): “Sempre achei a fêmea da espécie humana muito 

mais difícil de compreender do que o macho.”94 (p. 38, tradução nossa). Elas eram 

cruéis e faziam com que sofresse, por outro lado, elas sempre se preocuparam com 

ele e estiveram ao seu lado: “[...] minha conclusão era que, embora as mulheres 

parecessem pertencer à mesma espécie do homem, de fato, elas eram criaturas 

bastante diferentes, e esses seres incompreensíveis e insidiosos, por mais fantástico 

que pareça, sempre cuidaram de mim.”95 (p. 38-39). 

 Apesar da perplexidade de Dazai em relação às mulheres, entre suas 

melhores obras estão aquelas em que ele assume a persona de uma mulher e 

escreve na primeira pessoa como: Joseito (A estudante, 1939), Chiyojo (Chiyojo, 

1941), Kirigirisu (O Gafanhoto, 1940), Villon no Tsuma (A Esposa de Villon, 1947), 

Osan (Osan, 1947) e Shayô (Pôr-do-Sol, 1947).  

 Apesar de considerar as mulheres incompreensíveis, Dazai entendia que se 

ele realmente desejava expressar de forma adequada os sentimentos e recriar o 

conteúdo do cotidiano em todos os seus detalhes, ele só o poderia fazer como uma 

mulher.  
                                                             
92 Crônicas dos Acontecimentos Antigos, compilado por Ô no Yasumaro no início do século VIII traz 
uma coleção de mitos sobre a origem do Japão e de seus deuses. 
93 “Ki no Tsurayuki, the author of the first diary to appear in kana, The Tosa Diary, was a man. He 
nevertheless assumed the persona of a woman, declaring that he intended to ‘produce one of those 
diaries men are said to write’. Examples such as these confirm the perception that women are both 
better able to write without inhibition about the everyday and more adept at expressing romance and 
emotion”. OKUNO, T. Shôsetsu wa honshitsuteki ni josei no mono ka? (Is Fiction Inherently the Realm 
of Women?) in Joryû Sakka Ron. S.l: Daisan bunmeisha, p. 9-15. (Translated by Barbara Hartley)).  
94 「自分には、人間の女性のほうが、男性よりもさらに数倍難解でした。」 
95 「…同じ人類のようでありながら、男とはまた、全く異なった生き物のような感じで、そうしてま

た、この不可解で油断のならぬ生き物は、奇妙に自分をかまうのでした。」 Ningen Shikkaku. 
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 Os textos “femininos” de Dazai, escritos em tom confessional, revelam uma 

grande sensibilidade e capacidade de observação dos hábitos e questões femininas. 

E, como seu predecessor no gênero, Ki no Tsurayuki, suas narradoras também se 

mostram minuciosas observadoras do corriqueiro, dos acontecimentos e fatos 

próximos. Suas narrativas, como escreve Gilda de Mello e Souza, é a dos míopes: 

 
Não será difícil apontar na literatura feminina a vocação da minúcia, o 
apego ao detalhe sensível na transcrição do real, características que, 
segundo Simone de Beauvoir, derivam da posição social da mulher. Ligada 
aos objetos e deles dependendo, presa ao tempo, em cujo ritmo se sabe 
fisiologicamente inscrita, a mulher desenvolve um temperamento concreto e 
terreno, movendo-se como coisa num universo de coisas, como fração de 
tempo num universo temporal. A sua é uma vida refletida, sem valores, sem 
iniciativa, sem acontecimentos de relevo, e os episódios insignificantes que 
a compõem, de certo modo só ganham sentido no passado, quando a 
memória, selecionando o que o presente agrupou sem escolha, fixa dois ou 
três momentos que se destacam em primeiro plano. Assim, o universo 
feminino é um universo de lembrança ou de espera, tudo vivendo, não de 
um sentido imanente, mas de um valor atribuído. E como não lhe permitem 
a paisagem que se desdobra para lá da janela aberta, a mulher procura 
sentido no espaço confinado em que a vida se encerra: o quarto com os 
objetos, o jardim com as flores, o passeio curto que se dá até o rio ou a 
cerca. A visão que constrói é por isso uma visão de míope, e no terreno que 
o olhar baixo abrange, as coisas próximas adquirem uma luminosa nitidez 
de contornos. (1980, p. 79) 

 

Claro que Dazai é um homem se “travestindo” de mulher, não uma escritora 

como Clarice Lispector, a quem Gilda de Mello e Souza se refere no trecho acima, 

mas feita essa ressalva, a narrativa de Dazai não deixa a desejar e seu 

travestimento, no sentido de emular esse “olhar de míope” feminino, limitado aos 

objetos próximos e a um universo interno composto de sentimentos, memória e 

sensações é quase completo. Suas narradoras movem-se em um “universo de 

coisas”, revelam “apego ao detalhe na transcrição do real”. Só não podemos dizer 

que suas mulheres permaneçam sempre “sem valores”, pois, muitas vezes, elas 

servem de porta-vozes para as ideias, críticas e angústias do autor em relação à 

sociedade. E, em seus textos do pós-guerra, as narradoras tomam cada vez mais a 

iniciativa em relação a suas vidas e se encaminham para uma afirmação pessoal.  

 Segundo Akemi Satô (2001), Dazai se mostrou tal como era em seus textos 

confessionais da juventude, pois desejava ser honesto e sincero, no entanto, a 

recepção não foi a esperada e ele acabou sendo criticado por autores que admirava 

como Yasunari Kawabata. Quando expôs a si mesmo e todas as suas fraquezas, o 

que encontrou não foi compreensão e consolo, mas repreensão. Essa experiência 
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teria feito com que Dazai procurasse uma forma de se expressar que não 

envolvesse um confronto ou antagonismo com os valores estabelecidos, um modo 

de expressar o que sentia que não ferisse sensibilidades. Para isso, ele deveria: 

 
[...] conseguir se expressar passivamente, ao invés de conceitos, a carne; 
ao invés da lógica, a fisiologia; ao invés da razão, a sensibilidade [...] Como 
resultado, a técnica da fala feminina mostrou-se apropriada para expressar 
as emoções de Dazai, o pária da sociedade, e ele recebeu o apoio de 
muitos leitores.96 (SATÔ, 2001, p. 74, tradução nossa) 

 

Os narradores masculinos das obras de Dazai são todos muito parecidos com 

Yôzô Ôba – protagonista de Ningen Shikkaku (Declínio de um Homem, 1948) – alter 

egos do próprio autor. Sem confiança em si mesmos e sem autoestima, sentindo-se 

hostilizados pelo mundo e impotentes diante de seu próprio desespero. Eles revelam 

muito sobre si mesmos, exageram faltas e defeitos. Tentam superar seu isolamento 

por meio da sinceridade e da confissão e tornam-se patéticos aos olhos da própria 

sociedade diante da qual procuram se justificar. Quando falham, fazem uso de 

imposturas, ou recorrem à crueldade. São aterrorizados pela imagem de um deus 

vingativo. Tornam-se presas do negativismo e procuram se libertar por meio do 

suicídio ou vícios. 

Por meio de narradoras, portanto, Dazai fugiria dessa imagem negativa 

transmitida dos narradores masculinos para si próprio. E, apesar de elas também 

recorrerem à confissão como meio de expressão, a sinceridade e a emoção ser-

lhes-iam naturais, elas não precisariam justificar seus sentimentos ou ações, não 

seriam julgadas e criticadas da mesma forma que os protagonistas masculinos. 

Nesse sentido, seriam muito mais livres do que eles, com a vantagem de não serem 

diretamente associadas ao autor.  

Os textos com narradoras, começando com Joseito (A Estudante, 1939), 

constituem um gênero à parte na obra de Dazai. O travestimento seria ainda maior 

devido ao próprio estilo de escrita do autor, com poucos verbos e frases 

fragmentadas, ideias interrompidas e retomadas em seguida. Quando Dazai fazia 

com que suas narradoras se expressassem dessa forma, o resultado seria conferir 

                                                             
96 「．．．観念より肉体、倫理よりは生理、理性よりは感性のレベルで、受動的な自己表現を果たし

ていこうとする姿勢．．．その結果、女性語りの方法は現実社会で敗者となった太宰の心情を表現す

るのにふさわしいものとなり、多くの読者の支持を得ることにんるのである。」 
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naturalidade à forma como elas expressavam seus sentimentos e sensações 

(OKAZAKI, 1996).  

 Apesar de suas figuras femininas marcantes, o autor não pode ser 

considerado um feminista. Em Danjo Dôken (Igualdade entre Homens e Mulheres, 

1946), ele escreve sobre a nova constituição que estabelece a igualdade de direitos 

entre homens e mulheres no Japão com humor e também com um tom crítico. No 

texto, um palestrante não pôde participar de uma conferência educativa e um velho 

poeta é convidado a falar em seu lugar. O tema que escolhe é exatamente esse: a 

igualdade de direitos entre os sexos. Ele fala sobre a sua vida e sobre o sofrimento 

que experimentou nas mãos das mulheres desde a infância até a velhice. Sua 

conclusão é inesperada: agora que há igualdade de direitos, ele tem a liberdade de 

denunciar os maus-tratos sofridos em silêncio nas mãos femininas. As mulheres não 

podem mais recorrer à desculpa de que pertencem ao “sexo frágil”.  

 Apesar da conclusão cômica, o Dazai do pós-guerra realmente parecia 

considerar as mulheres fortes, como diz o marido da peça Haru no Kareha (Folhas 

Secas de Primavera, 1946) à mulher que o segue em determinado silêncio: 

 
[...] você é forte [...] Perdi, perdi. Fui derrotado. Mas de onde vem essa sua 
força? Ela tão tem qualquer relação com a igualdade entre os sexos. Desse 
jeito, os homens é que precisam pedir socorro. Mas qual é a natureza dessa 
força? É besteira falar em feudalismo ou conservadorismo. Acho que não é 
um fato histórico. Vocês já possuíam essa força desde a pré-história. E, 
enquanto a humanidade existir na terra, não, enquanto existirem animais, 
vocês serão eternamente fortes.97 (p. 64, tradução nossa) 

 

Apesar de ter crescido em um ambiente com valores antigos e padrões de 

comportamento feudal. Dazai não parece considerar as mulheres como seres 

inferiores, ao contrário, talvez devido ao seu sentimento de inferioridade e também 

de culpa em relação a elas, as mulheres surgem em seus textos como figuras 

movidas pelo desejo de viver. Mas ele não é o único a descrevê-las dessa forma. O 

crítico Shun Akiyama escreve algo parecido sobre a dificuldade de compreender as 

mulheres e sobre a sua força: 
                                                             
97 「．．．お前は、強いなあ。．．．負けた、負けた。僕は、負けたよ。お前たちのこんな強さは、

いったい、何から来ているのだろうなあ。男女同権どころじゃない。これじゃ、あべこべに男のほう

からお助けを乞わなくちゃいけねえ。いったい、なんだい？ お前たちのその強さの本質は、さ。封

建、といったってはじまらねえ。保守、といってみたってばかげている。どだいそんな、歴史的なも

のじゃあ無えような気がする。有史以前から、お前たちには、そんな強さがあったんだ。そうしてま

た、これから、この地球に人類の存在するかぎり、いや、動物の存続する限り、お前たちは、永久に

強いんだ。」 
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[...] achava as fêmeas (mulheres, se preferir) um tanto estranhas. Elas 
pareciam ser criaturas de tipos diferentes, levando diferentes tipos de vida. 
Falta às mulheres a aura de morte, elas possuem poucas tendências 
niilistas, uma impressão que talvez se deva à minha inexperiência. No 
entanto, me parece que elas se entregam muito à vida e desejam a vida em 
demasia. Por mais estranho que pareça, as mulheres persistem e 
sobrevivem mesmo quando parece inumano fazê-lo, uma vez que a 
premissa de sua existência é uma afirmação da vida. Em termos de desejo 
de viver, os homens, em comparação, são essencialmente fracos. 98  
(AKIYAMA, 1976 apud COPELAND, 2006, p. 74, tradução nossa) 

 

 Dazai provavelmente concordaria com a opinião de Akiyama, seus homens 

são niilistas e fracos, enquanto suas mulheres se agarram à existência com 

resolução apesar das circunstâncias adversas.  

 Segundo Takeo Okuno99 (1974 apud COPELAND, 2006, p. 69), os princípios 

masculinos seriam dominantes durante a guerra, e os temas da literatura da época 

estariam igualmente centrados em assuntos políticos e econômicos. No pós-guerra, 

os valores patriarcais entraram em colapso e, para autores como Dazai, não havia 

mais crenças em ideais de revolução política, ética ou no progresso da humanidade. 

Restava o niilismo e a passividade. A desmoralização masculina teria dado lugar à 

força feminina.  

 As protagonistas de Villon no Tsuma (A Esposa de Villon, 1947), Osan (1947) 

e Shayô (Pôr-do-Sol, 1947) obras escritas por Dazai no pós-guerra, tomam decisões 

na ausência de uma figura masculina na qual possam encontrar apoio. Em suas 

últimas obras, Dazai passa o bastão às mulheres. A figura masculina sucumbe, 

incapaz de se adequar aos valores do mundo que surge das ruínas da guerra, mas, 

para o autor, as mulheres conseguiriam se adaptar e sobreviver. Elas não 

lamentariam a perda de um passado tradicional ou a derrota na guerra, não 

temeriam as mudanças, seriam capazes de fazer a síntese entre tradicional e o 

moderno para criar algo novo.  

 

                                                             
98 “[…] I found females (women, if you like) somehow alien. They seemed to be different sorts of 
creatures leading different sorts of lives. Women lack the aura of death and have few nihilistic 
tendencies, an impression that may well be due to my inexperience. Nevertheless, it seems to me that 
women persist and survive even when it seems inhuman to do so, premising their existence on an 
affirmation of life. In terms of the desire to live, men, by comparison, are essentially weak.” AKIYAMA, 
S. Joryû bungaku no Tôwaku (Confessions of a women’s literature convert) in Kokubungaku kaishaku 
to kyôzai kenkyû. S.l., Jul. 1976, pp. 14-17. (Translated by Barbara Hartley).  
99 OKUNO, T. Shôsetsu wa honshitsuteki ni josei no mono ka? (Is Fiction Inherently the Realm of 
Women?) in Joryû Sakka Ron. S.l: Daisan bunmeisha, p. 9-15. (Translated by Barbara Hartley). 
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5.1 Homens descrevem mulheres 

 

 No imaginário do leitor ocidental, as figuras femininas da literatura japonesa 

ficaram marcadas como as mulheres dóceis e passivas vestidas de quimono como 

aquelas da obra de Yasunari Kawabata ou como as jovens atraentes e misteriosas 

que despertam as fantasias masculinas como Naomi de Chijin no Ai (Amor 

Insensato, 1924) de Jun’ichirô Tanizaki.  

 Segundo Hideo Kobayashi, Yasunari Kawabata seria o autor contemporâneo 

com tendências feministas mais claras. No entanto, apesar de descrever mulheres e 

seu comportamento com sensibilidade, ele não as descreveria tais como elas 

existem na realidade: 

 
Por exemplo, na recente obra-prima de Kawabata, O País das Neves, que 
tipo de gueixa do país das neves ele descreve? A beleza daquela gueixa, 
na verdade, não é nada mais do que a beleza que o próprio autor deseja, e 
é a habilidade do autor como escritor que nos faz acreditar que tal mulher 
possa realmente existir. Ou seja, a beleza da protagonista é a beleza vista 
pelo coração masculino do autor, as mulheres nunca poderiam realmente 
ter uma imagem semelhante de seu próprio sexo.100 (KOBAYASHI, 1977 
apud COPELAND, 2006, p. 50, tradução nossa) 

 

 As mulheres nas obras de Kawabata seriam, assim, filtradas pelo olhar 

masculino. Visões de beleza que compõem cenários e enriquecem suas descrições. 

Não são muito diferentes de objetos aos quais se atribuem valores estéticos. Em 

Senbazuru (Mil Grous), romance de 1949, um jarro em cerâmica evoca a beleza e a 

sensualidade feminina: 

 
Um vermelho pálido pairava sobre o esmalte branco. Kikuji estendeu a mão 
para tocar sua superfície lustrosa e calidamente fria.  
– Suave, como um sonho. Mesmo eu aprecio um bom Shino. 
“Suave, como sonhar com uma mulher”, ele pensou, mas suprimiu as 
últimas palavras.101 (1967, p. 48, tradução nossa) 

                                                             
100 “For example, in Kawabata’s recent masterpiece, Snow Country, what kind of snow country geisha 
does he describe? The beauty of that geisha is in truth nothing more than the beauty that the author 
himself desires, and it is the author’s skill as a writer that fools us into believing that such a woman 
could actually exist. That is, the beauty of the female protagonist is beauty as seen through the 
author’s male heart, and women could never actually have such an image of their own sex.” 
KOBAYASHI, H. Joryû Sakka in Kindai bungaku shisô taikei 29 Kobayashi Hideo shû. S.l.: Chikuma 
Shobô, 1977. p. 46-50. Originalmente publicado em janeiro de 1938. (Translated by Kathry Pierce and 
Mika Endo). 
101 「白い釉のなかにほのかな赤が浮き出て、冷たくて温かいように艶な肌に、菊治はてを出して触

れてみた。「やわらかい、夢のようで、いい志野は僕らもすきですね。」やわかい女の夢のようと言

うところを、「女の」は省いた。」 Senbazuru. 
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 Em outro momento, na mesma obra, as qualidades do jarro são comparadas 

com a senhora Ôta, antiga amante do protagonista:  

 
Mesmo a superfície do Shino, com um cálido brilho frio, fez com que ele 
pensasse na Senhora Ôta. Provavelmente devido ao refinamento da peça, a 
lembrança estava livre da escuridão e deformidade da culpa.  
Enquanto observava a obra-prima que o jarro era, ele começou a sentir que 
a senhora Ôta fora uma obra-prima como mulher. Em uma obra-prima, não 
havia nada impuro.102 (KAWABATA, 1967, p. 89) 

 

 Em Kawabata, objetos e mulheres são imbuídos de sensualidade e se 

confundem. Ele se esmera em detalhar o exterior, os gestos, a aparência e roupas 

das mulheres, ou seja, a forma feminina, mas não a sua substância.  

 Em um diálogo de 1978, as escritoras Takako Takahashi (1932-2013) e Yûko 

Tsushima103 (1947) criticam a forma como os autores japoneses caracterizam as 

mulheres em suas obras. Segundo Takahashi, da perspectiva feminina, as mulheres 

de Kawabata não são mulheres reais e, mesmo que não sejam necessariamente 

falsas, seriam insubstanciais, uma falta comum nas mulheres descritas por autores 

do sexo masculino: 

 
A beleza das mulheres que Kawabata cria parece ilusória para uma mulher, 
mas é a beleza feminina tal como ela aparece para os olhos masculinos, 
portanto, nesse sentido, não se pode negar sua validade. Esse tipo de 
imagem feminina não é peculiar à ficção de Yasunari Kawabata; ela é típica 
da literatura de muitos autores do sexo masculino [...] 104 (TAKAHASHI; 
TSUSHIMA, 1978 apud COPELAND, 2006, p. 120, tradução nossa) 

 

 No entanto, mesmo que as descrições das mulheres na obra de Kawabata e 

em outros autores não seja condizente com a realidade, elas são belas. Isso confere 

valor literário às obras e não as desmerece: 

 
As mulheres de Yasunari Kawabata parecem usar máscaras, e é como se 
essas máscaras fossem observadas pelo olhar masculino. Mas aquilo que 

                                                             
102 「冷たくて温かいように艶な志野の肌は、そのまま太田夫人を菊治に思わせる。しかし、そこに

罪という暗さも醜さもともなわないのは、水指が名品のせいもあろう。名品の形見を見るうちに、菊

治はなお太田夫人が、女の最高の名品であったと感じれ来る。名品には汚濁がない。」 Senbazuru. 
103 Pseudônimo de Satoko Tsushima, segunda filha de Osamu Dazai.  
104 “The beauty of the women that Kawabata creates seems phantom-like to a woman, but it’s female 
beauty as it appears to a man’s eyes, so in that sense, you can’t deny its validity. That kind of female 
image isn’t peculiar to Kawabata Yasunari’s fiction; it’s typical of the literature of many male authors 
[…]” TAKAHASHI, T.; TSUSHIMA, Y. Onna no sei to otoko no me (Female sexuality and the male 
gaze) in Waseda Bungaku 30 (11), Nov. 1978, p. 4-14. (Translated by Maryellen Toman Mori). 
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está atrás da máscara não é descrito. Não estou dizendo que esse tipo de 
descrição seja inadequada; acho que não há nada a ser feito. Há beleza na 
máscara e a literatura é criada por meio desse tipo de beleza, então, esse 
modo de representação tem seu mérito apesar de tudo. Talvez não seja 
razoável esperar mais do que isso dos autores do sexo masculino. 105  
(TAKAHASHI; TSUSHIMA, 1978 apud COPELAND, 2006, p. 120) 

 

 As mulheres na ficção passam pelo filtro do olhar e das fantasias masculinas, 

por isso, elas não parecem reais para outras mulheres, mas isso não diminuiria o 

valor de uma obra literária. Para Takahashi, o fato de a maior parte dos leitores de 

Kawabata ser composta de mulheres revela apenas que suas leitoras também 

vestem a uma máscara e o leem como se vissem a si mesmas como objeto do olhar 

masculino. Elas desejam ser consideradas belas pelos homens e ler autores como 

Kawabata satisfaria, assim, seu narcisismo. 

 No outono de 1989, três intelectuais – Chizuko Ueno (1948), Chikako Ogura 

(1952) e Taeko Tomioka (1935) – se encontraram para discutir o tema “o homem 

como escritor”. Seus encontros se estenderam por sete meses e resultaram no livro 

Danryû Bungakuron (Sobre a Literatura Masculina, 1992). Não se trata de algo 

inédito, as mulheres sempre criticaram e estudaram os autores masculinos, afinal os 

homens estão presentes em maior número no panteão literário japonês. E, como 

acabamos de ver no diálogo de Takako Takahashi e Yûko Tsushima, também não 

era a primeira vez que mulheres se sentavam para discutir a escrita masculina. No 

entanto, desta vez o debate era motivado por um desejo consciente de submeter a 

literatura feita por homens a uma leitura de gênero. Para começar, as três apontam 

para o fato de que a “linguagem masculina” e o falocentrismo estariam tão imbuídos 

na crítica literária que passariam despercebidos dos leitores.   

 A informalidade e a linguagem coloquial da discussão fizeram com que alguns 

críticos considerassem suas análises infantis (COPELAND, 2006, p. 206-209). No 

entanto, as obras e autores discutidos em cada encontro não eram escolhidos ao 

acaso. As discussões envolviam planejamento e as discussões visavam questionar 

os critérios que davam maior reconhecimento a um autor do que a outro. 

 Apesar disso, seus críticos questionavam quais eram as qualificações das 

debatedoras para julgar escritores canônicos como Jun’ichirô Tanizaki, Yukio 

                                                             
105 “Kawabata Yasunari’s women seem to be wearing masks, and it’s as if those masks are being 
observed through a man’s eyes. But what’s behind the mask isn’t described at all. I’m not saying that 
kind of portrayal is inadequate; I think it can’t be helped. There’s beauty in a mask and literature is 
created from that kind of beauty, so that way of representation is fine as far as it goes. Maybe it’s 
unreasonable to expect more than that of male authors.” Idem, Ibidem. 
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Mishima, Haruki Murakami, etc. Chikako Ogura não era uma crítica literária, ela tinha 

um doutorado em psicologia pela Universidade de Waseda e era conhecida por seus 

estudos sobre gênero e cultura contemporânea. Chizuko Ueno era uma intelectual 

conhecida por discutir tópicos tão diversos quanto leis laborais e arte gráfica. Todos 

os seus trabalhos continham um viés feminista. Taeko Tomioka, por sua vez, era a 

única escritora do grupo e, na época, já era conhecida como poeta, roteirista, 

romancista e ensaísta.  

 Apesar dessas controvérsias, as discussões tinham o mérito de indicar as 

limitações da perspectiva masculina e, assim, aumentar a consciência dos leitores 

sobre aquilo que liam. Afinal, até então as obras eram julgadas de acordo com 

valores masculinos, mas agora elas seriam analisadas por mulheres. 

 Quando discutem os textos de Jun’ichirô Tanizaki, as três acreditam que o 

autor coloca muita ênfase na sexualidade e comparam-no a Henry Miller106 (1891-

1980), autor que mistura autobiografia, linguagem explícita, sexo e misticismo. 

Segundo Ueno, Tanizaki representa as mulheres apenas em termos de categoria: 

 
A Chave [Kagi, 1956] é o mais típico exemplo disso. O estilo em que o diário 
da esposa é escrito é extremamente artificial para uma mulher. Sei Itô 
criticou o autor por projetar a si mesmo de forma muito óbvia no modo da 
mulher se expressar no romance. Por exemplo: “Ao voltar a ser uma esposa 
virtuosa e submissa, posso gratificar meu grande apetite sexual”. Uma 
mulher nunca escreveria algo parecido em seu diário. “Sou o tipo de pessoa 
em cujo coração luxúria e timidez coexistem” e assim por diante. 107  
(OGURA; TOMIOKA; UENO apud COPELAND, 2006, p. 214-215, tradução 
nossa) 

 

 Trechos como os citados acima não seriam coisas que uma mulher diria e 

apontariam para a perspectiva de uma terceira pessoa, ou seja, o autor. Haveria 

uma grande diferença entre dizer “eu sou libidinosa” e “ela é libidinosa”, segundo 

Ueno, uma mulher nunca diria algo parecido sobre si mesma enquanto a segunda 

alternativa é perfeitamente aceitável, mas fazer a personagem dizer isso em primeira 

pessoa, como Tanizaki faria, soaria artificial, revela que o autor cria uma alegoria 

                                                             
106 Escritor americano, autor de Trópico de Câncer (1934) e Trópico de Capricórnio (1939). 
107 “The Key is the most typical example of this. The style in which the wife’s diary is written is 
extremely unnatural for a woman. Itô Sei criticized the author for projecting himself too obviously into 
the woman’s manner of expression in that novel. For example, ‘In return for being a virtuous, 
submissive wife, I’m able to gratify my own strong sexual appetite’. A woman would never write such a 
thing in her diary. ‘I’m the kind of person in whose heart lustfulness and shyness exist side by side’, 
and the like.” OGURA, C.; TOMIOKA, T.; UENO, C. Selections from chapter 3, Tanizaki Jun’ichirô: 
Quicksand and Naomi in Danryû bungaku. S.l.: Chikuma Shobô, 1992, p. 136-185. (Translated by 
Maryellen Toman Mori). 
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feminina, um tipo feminino, e faz com que ela se expresse como ele a imagina 

fazendo sem se importar com a inadequação da linguagem.  

 As mulheres de Tanizaki constituiriam uma categoria, seriam “tipos”. Como as 

mulheres nas obras de Yasunari Kawabata, elas também não seriam mulheres reais: 

 
Ogura: Seja Matsuko, Mitsuko ou Naomi, todas as mulheres de Tanizaki se 
parecem umas com as outras, não é verdade? Nenhuma delas possui as 
habilidades que uma mulher comum normalmente adquire quando se torna 
adulta.108 (OGURA; TOMIOKA; UENO apud COPELAND, 2006, p. 218) 

 

 As mulheres do autor dariam a impressão de não possuírem competências 

humanas ou uma individualidade. Elas não tomariam decisões práticas, analisariam 

situações ou agonizariam entre escolhas possíveis. Apesar de sua escrita vívida, 

suas mulheres não passariam de estereótipos: 

 
Tomioka: Tanizaki geralmente escrevia de um modo tão concreto e realista. 
Sua prosa não é superficial; é rica e densa em textura. Mas tão logo ele 
começava a descrever uma mulher, ele recorria a estereótipos. É tão 
irritante, não é mesmo? Realmente gostaria que ele retratasse mulheres 
com mais profundidade.109 (OGURA; TOMIOKA; UENO apud COPELAND, 
2006, p. 223) 

 

 No entanto, as três concordam que se uma mulher quebrasse o molde no 

qual o autor a enforma, o universo de seus textos entrariam em colapso. Elas 

serviriam ao fim de sua ficção e qualquer coisa que se desviasse do estereotipo 

criado por ele, faria com que seus textos perdessem seu prumo. Mas isso não se 

restringiria a Tanizaki. As mulheres retratadas nos textos masculinos quase sempre 

seriam estereotipadas e, mesmo quando eram bem acabadas, pareciam sempre 

elusivas. Elas provavelmente desapareceriam se fossem submetidas a análises mais 

profundas. 

 As mulheres descritas por autores do sexo masculino fariam parte da 

categoria “mulher”, sem qualquer individualidade. Seriam idealizações e serviriam 

para personificar a beleza, a sensualidade ou erotismo na obra do autor. Ueno 

                                                             
108 “Ogura: Whether it’s Matsuko, Mitsuko, or Naomi, all of Tanizaki’s women resemble each other, 
don’t they. They all lack the abilities that the ordinary women normally acquires by the time she’s an 
adult.” Idem, ibidem. 
109 “Tomioka: Tanizaki generally wrote in such a concrete, realistic way. His prose isn’t shallow; it’s 
rich and thickly textured. But as soon as he began describing a woman, he resorted to stereotypes. It’s 
so irritating, isn’t it. I really wish that he’d portrayed women in greater depth.” Idem, ibidem. 
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lembra que o próprio Tanizaki escreveu que os autores do passado não se 

importavam com a personalidade de uma mulher ou com suas peculiaridades: 

 
Vocês sabem que Tanizaki publicou um ensaio em 1931 intitulado “Amor e 
Luxúria”. Nele, ele escreve: “As pessoas reclamam que as personalidades 
das mulheres nos romances do passado, desde o tempo dos Contos de 
Genji, parecem todas iguais; suas características individuais não são 
descritas. Mas os homens daqueles tempos não se apaixonavam pela 
personalidade única de uma mulher. Eles não eram cativados pelo adorável 
rosto de uma mulher ou pelo charme de seu corpo. Para eles, assim como a 
lua é sempre a mesma lua, a ‘mulher’ provavelmente era sempre uma e a 
mesma ‘mulher’.” Em outras palavras, ele está dizendo que ela era todas as 
mulheres, como uma categoria. “Na penumbra, ele ouviria o fraco murmúrio 
de sua voz, sentiria a fragrância de roupas de seda, acariciaria seus cabelos, 
tocaria sua pele úmida com a ponta dos dedos e, então, com o anúncio do 
amanhecer, todas aquelas sensações se desvaneceriam. Os homens do 
passado deviam considerar todos esses atributos em conjunto como a 
‘mulher’.” Isso fica muito claro. Não é necessário distinguir as mulheres 
como indivíduos separados. 110  (OGURA; TOMIOKA; UENO apud 
COPELAND, 2006, p. 234) 

 

 Os escritores japoneses continuariam a fazer o mesmo. Quando um homem 

descrevia uma mulher, não o faria como um indivíduo, mas como uma categoria 

mais ampla, a da “mulher” na qual as características individuais se dissolveriam. O 

que restaria, seriam as sensações que ela evocava no autor.  

 A categorização da mulher também fica evidente nas obras de Kawabata. Em 

um episódio de Yukiguni (O País das Neves), romance serializado entre 1935-37, 

Shimamura pede que a jovem Komako chame uma gueixa. Ele queria satisfazer seu 

desejo por uma mulher, independente de quem ela fosse: “Seu desejo por uma 

mulher não era do tipo que o fizesse desejar aquela mulher em particular – era algo 

que a ser executado com despreocupação e sem culpa.”111 (KAWABATA, 1996, p. 

23, tradução nossa). 

                                                             
110“You know that Tanizaki published an essay in 1931 called ‘Love and Lust.’ In it he writes: ‘People 
complain that the personalities of women in novels of the past, since the time of the Tale of Genji, all 
seem to be the same; their individual traits aren’t described. But men of the old days didn’t fall in love 
with a woman’s unique personality. They weren’t captivated by a particular woman’s lovely face or ther 
attractive body. For them, just as the moon is always the same moon, woman was probably eternally 
one and the same woman.’ In other words, he’s saying she was all women, as a category. ‘In the 
darkness, he would hear the faint murmur of her voice, smell the fragrance of her silken garments, 
stroke her hair, caress with his fingertips her dewy skin, and then, when dawn came, all those 
sensations would vanish somewhere. Men of the past must have thought of all those attributes 
together as woman.’ This is very clear. It’s not necessary to distinguish women as separate 
individuals.” 
111 “His desire for a woman was not of a sort to make him want this particular woman – it was 
something to be taken care of lightly and with no sense of guilt.” 
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 Como observamos em Senbazuru (Mil Grous), mãe e filha, antiga amante e a 

mulher pela qual Kikuji sente-se atraído se misturam. As distinções deixam de existir 

e o que resta é a “mulher”, a amante, quem ela seja não importa, qualquer particular 

é subsumido pela categoria. Quando Fumiko se apoia nele para não cair, ele tem 

“intensa consciência da mulher. Ele estava consciente da mãe de Fumiko, a senhora 

Ôta”112 (KAWABATA, 1967, p. 86) e, ao sentir o odor de Fumiko, ele se lembra da 

mãe desta última: 

 
O odor era forte. Ele o atingiu com vigor, o odor de uma mulher que estivera 
trabalhando desde a manhã até a tarde em um dia de verão. Ele sentiu o 
odor de Fumiko. O odor de sua mãe. O cheiro do abraço da senhora Ôta.113 
(p. 86) 

 

 Apesar de serem duas mulheres distintas, as diferenças desaparecem e resta 

a mulher, no singular.  

 As figuras femininas nas obras de Tanizaki e Kawabata se diferenciam por 

representarem tipos distintos, personagens como Naomi de Chijin no Ai (Amor 

Insensato, 1924), escrito pelo primeiro, são exóticas por incorporarem aparência, 

hábitos e comportamentos ocidentais, o que as torna objeto de fascínio para os 

personagens masculinos de suas obras. Elas não são “ocidentais”, mas se 

distinguem por traços físicos, maneirismos, estilo de vida e formas de pensar e agir 

que evocam o estrangeiro. Essas mulheres surgem, na obra de Tanizaki, como o 

símbolo da assimilação do Ocidente, do moderno, pela cultura japonesa. Elas ainda 

são “orientais”, mas se distinguem da imagem da mulher japonesa moldada pelas 

convenções sociais e, por isso, podem assumir o papel de mulheres fatais na ficção 

japonesa. Segundo Indra Levy, Naomi pressagiaria o advento da “garota moderna”, 

a “moga”: 

 
Sem dúvida, a mais conhecida dentre essas figuras é a Naomi de Chijin no 
Ai [Amor Insensato, 1925] de Jun’ichirô Tanizaki, uma jovem mulher que 
involuntariamente atrai o protagonista e narrador devido às ressonâncias 
ocidentais de seu nome e o conquista completamente por meio de sua 
performance ocidental calculada conscientemente, garantindo sua liberdade 
sexual por meio da escravização de seu parceiro. Vista no contexto da 
Tóquio dos anos 20, Naomi pressagiava o advento da Garota Moderna, 
aquele fenômeno urbano amplamente discutido na mídia de seu dia e que 
continua a fascinar tanto os historiadores culturais quando a imaginação 

                                                             
112 「烈しく女を感じた。文子の母の太田夫人を感じた。」 Senbazuru.  
113 ｢匂いは強くて来た。夏の朝から夕方まで勤めにいた女の体臭は濃くなっていた。菊治は文子の匂

いを感じて、やはり太田夫人の匂いを感じた。太田夫人の抱擁の匂いであった。｣ Senbazuru. 
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popular. Quando considerada no interior da trajetória geral da história da 
literatura japonesa moderna, ela também pode ser inserida na genealogia 
que remonta à Nova Mulher do período Taishô, que compartilhava com a 
Garota Moderna, em sua marcada capacidade de personificar da forma 
mais provocativa, a última tendência da modernidade japonesa.114 (LEVY, 
2006, p. 5, tradução nossa) 

 

 Enquanto isso, a mulher de Kawabata recuperaria o aspecto mais 

propriamente “tradicional” da cultura japonesa, geralmente passiva e submetida à 

família e aos valores da sociedade, mais um objeto a ser contemplado, desejado e 

admirado do que propensa à ação e à livre expressão de seus sentimentos. 

Kawabata reforça essa impressão ao inseri-la em um cenário com tradições, roupas 

e objetos típicos, quase uma exaltação do “oriental” em detrimento do “ocidental”. 

 As narradoras de Dazai, por sua vez, encontram-se em um meio-termo, elas 

não são “mulheres fatais” com traços ocidentais que as tornariam exóticas, nem 

seres passivos e submissos. Em Nyonin Kôzô (A Criação da Mulher, 1936), Dazai 

comenta que acha as personagens femininas que só dizem “Ah, é?” e “É verdade” 

como aquelas de Shûkô Chikamatsu115 muito sem graça (DAZAI, p. 2). Talvez isso 

explique porque ele lhes dê voz e revele o que se passa em seu interior ao invés de 

simplesmente descrevê-las como objetos estéticos ou mulheres fatais que provocam 

e despertam o desejo masculino.  

 Ao contrário das mulheres descritas por Kawabata e Tanizaki, elas não se 

parecerem com marionetes movimentadas de acordo com a vontade do autor. As 

narradoras de Dazai não parecem representar idealizações de uma terceira pessoa. 

Ele não as constrói como “tipos” ou as inclui em uma categoria. Ao contrário, ele, por 

assim dizer, as encarna e, ao vestir mais essa máscara, aumenta a ilusão do 

imediato, pois suprime a sensação de que sua personagem é uma marionete 

manipulada por ele. Ele efetivamente torna-se a personagem. Nesse movimento, o 

artifício dá lugar à naturalidade. 

                                                             
114 “No doubt the best-known of these figures is Naomi in Tanizaki Jun’ichiro’s Chijin no Ai (Naomi, 
1925), a young woman who unwittingly attracts the protagonist narrator through the Westernesque 
possibilities in her name, only to conquer him completely through a consciously calculated 
performance of Westernness that guarantees her sexual freedom through his sexual enslavement. 
Seen within the context of 1920s Tokyo, Naomi presaged the emergence of the Modern Girl, that 
urban phenomenon widely discussed in the media of her day who continues to fascinate both cultural 
historians and the popular imagination. When considered within the overall trajectory of modern 
Japanese literary history, she also lays claim to a genealogy that traces back to the Taishô New 
Woman, who shared with the Modern Girl in her marked capacity to personify, most provocatively, the 
latest twist in Japanese modernity.” 
115 Escritor japonês (1876-1944), autor de livros como Wakaretaru Tsuma ni Okuru Tegami (Carta 
Enviada à Esposa que me Abandonou, 1910) e Kurogami (Cabelos Negros, 1922). 
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 Como vimos anteriormente, Akemi Satô acredita que Dazai passou a 

empregar mulheres como narradoras para conseguir se expressar evitando que sua 

escrita de estilo confessional e prenhe de arroubos emocionais se tornasse alvo de 

críticas. Escrever como uma mulher que, naturalmente já se expressaria de forma 

mais emocional e desconexa, passando de um sentimento a outro, de uma imagem 

a outra, daquilo que lhe ocorria no momento, nessa “visão de míope” que constituiria 

o modus operandi feminino de acordo com Gilda de Mello e Souza (1980), teria sido 

benéfico para a escrita de Dazai. E, mesmo que ele se deixasse entrever por baixo 

da máscara feminina quando tratava de assuntos que lhe eram muito próprios (como 

quando suas mulheres falam sobre revolução ou mencionam Cristo), a ilusão não se 

perderia, porque não haveria de fato um artifício. Suas narradoras não eram meras 

construções, podemos dizer que elas eram o autor. A cisão entre autor e 

personagem deixa, assim, de existir, a tal ponto que mesmo suas leitoras se 

identificavam com suas mulheres.  

 Dazai também não era alheio às questões e preocupações femininas do 

período e as incorpora a seus textos. Suas narradoras mencionam revistas, 

penteados, canções e filmes, estão imersas em uma época e também vivem seus 

conflitos. Elas revelam alguns aspectos fúteis das “moga”, as garotas modernas, 

mas também desejam afirmar sua individualidade como as Novas Mulheres. 

Desejam viver de acordo com suas próprias convicções, mas sentem-se tolhidas 

pelas expectativas e olhares dos outros. Elas desejam estender seu campo de visão 

para além do espaço imediato e, mesmo que estejam dispostas a servir um marido 

que admirem e se devotar a um ente querido, só o fariam por opção própria. 
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6 JOVENS NARRADORAS 

 

 

 Observamos que as narradoras dos textos de Dazai se diferenciam das 

figuras femininas presentes na literatura de seus contemporâneos por terem voz e 

serem mais parecidas com mulheres reais do que com idealizações. Nosso objetivo 

neste capítulo é mostrar como sua postura e reflexões também refletem os 

questionamentos das mulheres da época ao tratar de temas como individualidade, 

liberdade e relacionamentos. Manter as aparências para satisfazer os parâmetros de 

decoro estabelecidos pela sociedade não é algo que considerem uma virtude. 

 O crítico Takeo Okuno116 (1984 apud CHEN, 2010, p. 1) faz uma divisão das 

obras de Dazai em três períodos. O primeiro teria início quando ele começa a 

escrever Bannen (Os Últimos Anos) em 1932 e iria até Human Lost em 1937; o 

período intermediário começaria em 1938 e iria até o final da guerra em 1945; por 

fim, a elaboração de A caixa de Pandora a partir de 1945 marcaria o início do último 

período que se estenderia até o seu suicídio em 1948. Yoshinori Watabe faz os 

seguintes comentários sobre cada um desses períodos:  

 
O período inicial corresponde aos vinte anos de Dazai, período em que 
expressa seu entusiasmo e sentimentalismo juvenis, ele se aventura em 
vários estilos. O período intermediário corresponde aos seus trinta anos, é o 
período em que leva uma vida estável e escreve muitas obras alegres, sãs 
e tranquilas. O período final corresponde aos três anos após o final da 
guerra e se, no início, ele escreve sobre o advento de um novo mundo cheio 
de luminosas expectativas, depois se desespera com o caos do mundo pós-
guerra, é o período de uma acirrada oposição e crítica à sua época.117 
(WATABE, 1985 apud CHEN, 2010, p. 6, tradução nossa) 

 

 Ken’ichi Yamakawa (2009, p. 127) observa que os três períodos também 

poderiam ser classificados de acordo com as mulheres com as quais Dazai se 

relaciona. O inicial corresponderia ao seu casamento com Hatsuyo Oyama; o 

                                                             
116 OKUNO, T. Dazai Osamu Ron (Sobre Osamu Dazai). Tôkyô: Shinchô Bunkô, 1984, p. 56. 
117 「前期は、太宰の二十歳代の時に当たり、青春の情熱と感傷が表出された時期であり、様式の上

からも様々の試みがなされた。中期は、彼の三十代に当り、安定した生活の上に立って、明るく、健

康な、落ち着いた作品を多く書いている時期である。後期は、戦後の三年間で、その初めは、新しい

世界到来の明るい希望を語ったが、その後、戦後世界の混乱に絶望し、世俗に対して必死の抵抗と批

判を試みた時期である。」 WATABE, Y. Dazai Osamu Ron: Chûki wo Chûshin to shite (Sobre Osamu 
Dazai: período intermediário) in Dazai Osamu II. Nihon Bungaku Kenkyû Shiryô Kankôkai. Tôkyô: 
Yuseidô, 1985, p. 27.  
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intermediário, ao seu casamento com Michiko Ishihara e, por fim, o último 

corresponderia à época em que se envolve com Shizuko Ôta e Tomie Yamasaki. 

 A maioria dos textos com narradoras se concentra no período intermediário e 

no período final das obras de Dazai. No período intermediário, época de estabilidade 

e casamento com Michiko Ishihara, as narradoras são jovens mulheres ou 

adolescentes que começam a questionar a sociedade e sua moralidade. 

Analisaremos três textos desse período: Joseito (A Estudante, 1939), Chiyojo 

(Chiyojo, 1941) e Kirigirisu (O Gafanhoto, 1940). 

 As adolescentes de Joseito e Chiyojo estão descobrindo o mundo e começam 

a questionar seu papel na sociedade, elas são educadas e leem revistas e romances, 

há um espírito de rebeldia em suas palavras, mas elas ainda não têm coragem de 

expressar sua individualidade e de se rebelar contra os valores estabelecidos, pois 

ainda são dependentes de seus pais. Já a narradora de Kirigirisu, uma mulher 

casada, demonstra grande autossuficiência e tem uma ideia clara do que está 

disposta a aceitar ou não em sua vida.  

 A família torna-se um tema frequente nos texto com narradoras do último 

período de Dazai. A forma como as narradoras concebem o relacionamento conjugal, 

o amor e a maternidade revelam sua independência em relação aos valores da 

sociedade. Desse período, analisaremos Villon no Tsuma (A Esposa de Villon, 1947), 

Osan (Osan, 1947) e o romance Shayô (Pôr-do-Sol, 1947). Com a exceção de 

Kazuko, de Shayô, as narradoras são mulheres casadas e demonstram um grande 

instinto de sobrevivência e de sacrifício diante das adversidades enquanto os 

homens entregam-se à autocomiseração e à autodestruição.118  

 Em conjunto, as narrativas dessas mulheres revelam os embates entre a 

concepção de moralidade tradicional, na qual ainda predomina o conservadorismo e 

há ênfase no coletivo, e os valores do indivíduo. Observaremos como estes últimos 

progressivamente tornam-se mais fortes em seus textos até culminarem na 

afirmação de liberdade individual no comportamento de Kazuko em Shayô.  

 

                                                             
118 São textos com narradoras escritos por Dazai os contos: Tôrô (A Luminária, 1937), Joseito (A 
Estudante, 1939), Hazakura to Mateki (As Tenras Folhas da Cerejeira e o Assobio Misterioso, 1939), 
Hifu to Kokoro (Pele e Coração, 1939), Daremo Shiranu (Sem que Ninguém Saiba, 1940), Kirigirisu 
(O Gafanhoto, 1940), Chiyojo (1941), Haji (A Humilhação, 1942), Jûnigatsu Yôka (Oito de Dezembro, 
1942), Matsu (À Espera, 1942), Yuki no Yoru no Hanashi (Conto de uma Noite de Neve, 1944), Kahei 
(A Cédula, 1946), Villon no Tsuma (A Esposa de Villon, 1947), Osan (1947), Kyôô Fujin (Madame 
Hospitalidade, 1948); e o romance Shayô (Pôr-do-Sol, 1947). 
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6.1 A adolescente 

 

 Joseito (A Estudante, 1939) começa com uma garota de quatorze anos 

despertando pela manhã. Segundo ela, as manhãs são estranhas. O despertar traz 

consigo lembranças e frustrações: 

 
A manhã é cinza. Sempre, sempre a mesma. O momento mais vazio. Sou 
sempre pessimista pela manhã, enquanto estou na cama. Detesto isso! 
Vários horríveis pesares se condensam de uma só vez, obstruem meu peito 
e agonizo.119 (p. 3, tradução nossa) 

 

 Ela chama pelo pai falecido poucos anos antes e fica envergonhada. Depois 

de se levantar, arruma o quarto e brinca com dois cães no quintal. Sua mãe saiu 

cedo para ajudar alguns conhecidos e ela começa a preparar a refeição matinal 

sozinha. Seus pensamentos divagam, por um momento, ela tem a sensação de que 

passado, presente e futuro se condensam em um único instante; ou que ela seria 

capaz de viver intocada pelos eventos que ocorrem ao redor, como se fosse 

transparente, mas isso seria bom? Questiona-se. 

 Quando a adolescente descreve a maneira como lê e assimila as ideias dos 

livros como se elas fossem suas, Dazai parece revelar algo sobre sua própria 

produção literária: “A habilidade de roubar as coisas dos outros e torná-las minhas, 

essa arte, é meu único talento.”120 (p. 16).  

 O texto é baseado no diário enviado por uma leitora, Shizuko Ariake. Ele foi 

escrito quando ela tinha dezenove anos e compreende um período de quatro meses 

(abril a agosto). Dazai o comprimiu em um dia e o transformou em um texto com 

características próprias (WATABE, 1991).  

 Nele, a protagonista expressa os sentimentos e a confusão típicos da 

adolescência. E, além de adolescente, ela é estudante. Uma figura que provocava 

interesse e curiosidade no período.  

 A partir de 1899,121 escolas de educação secundária foram estabelecidas em 

todo o Japão e seu número aumentou dramaticamente entre 1910 e 1920. Em 1901, 

                                                             
119 「朝は灰色。いつもいつも同じ。一ばん虚無だ。朝の寝床の中で、私はいつも厭世的だ。いやに

なる。いろいろ醜い後悔ばっかり、いちどに、どっとかたまって胸をふさぎ、身悶えしちゃう。」 
Joseito.  
120

「人のものを盗んで来て自分のものにちゃんと作り直す才能は、そのずるさは、これは私の唯一の

特技だ。」 Joseito. 
121 Quando se deu a passagem da lei que universalizava a educação secundária feminina.  
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a Universidade Feminina do Japão (Nihon Joshi Daigaku) foi criada em Tóquio. As 

colegiais cativavam a imaginação masculina. Havia revistas pré-guerra e ficções 

voltadas para elas que auxiliavam a disseminar a cultura adolescente ao mesmo 

tempo em que a moldavam, obviamente, muitos modismos e tendências que 

surgiam entre as colegiais eram disseminados pelas revistas que atingiam um 

público muito maior, independente de classe social ou distância geográfica. A 

primeira revista adolescente, Shôjokai, foi publicada em 1902 e, em 1914, havia pelo 

menos quatro revistas cujos títulos traziam a palavra “shôjo” (garota). Elas eram 

lidas por adolescentes entre doze e dezessete anos e traziam conteúdos populares, 

sem pretensões intelectuais como a revista Seitô. Apesar disso, as revistas 

transformavam as garotas em leitoras e também permitiam que elas escrevessem 

cartas e publicassem ensaios, poemas e contos em suas páginas, formando, assim, 

uma comunidade literária feminina. 

 As revistas também faziam parte da cultura de consumo que surgiu com a 

industrialização do Japão após a Guerra Russo-Japonesa (1904-05). Preocupações 

com as aspirações espirituais e o aumento dos desejos materiais coexistiam e 

geravam conflitos. Ser uma boa esposa e mãe sábia como pregava o estado era 

sinônimo de modéstia e frugalidade, no entanto, os produtos apresentados nas 

revistas e oferecidos pelas lojas de departamentos alimentavam as fantasias 

femininas. Isso provocava ansiedade, pois satisfazer desejos individuais poderia ser 

considerado uma forma de egoísmo.  

 Segundo Barbara Sato, “Hoje, o Teatro Imperial; amanhã, Mitsukoshi” 122  

(2003, p. 27), tornou-se uma frase popular entre 1910-19 e definia uma década 

voltada para o lazer e o consumo. Durante a Primeira Guerra Mundial, as 

exportações japonesas aumentaram e o país viveu um momento de abundância 

(mesmo que por um curto período). O envolvimento indireto do Japão na guerra 

proporcionou um crescimento econômico que terminou em 1920, mas entre 1919 e 

1920, o nível de vida aumentou, bem como o nível de consumo. A ocidentalização 

começou a ser incorporada no cotidiano das pessoas e o termo “massificação” 

(taishûka) entrou no vernáculo. Bens materiais, antes restritos às pessoas abastadas, 

passaram a ser associados à produção e ao consumo de massa. A vida nos centros 

                                                             
122 「今日は帝劇明日は三越」 
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urbanos sofreu uma transformação e a cultura ocidental passou a influenciar gostos 

e interesses.  

 Cafés e salões de dança foram abertos, as revistas e as lojas ofereciam as 

últimas tendências da moda, quimonos davam lugar a vestidos, os cortes de cabelos 

eram inspirados em atrizes de filmes ocidentais famosos. As mulheres sustentavam 

a publicação de revistas femininas e algumas afirmavam ter mais de 100.000 leitoras 

em 1920. Esse fenômeno pode ser explicado pela alta taxa de alfabetização 

feminina, devido à melhoria das condições econômicas que criaram uma classe 

média que podia ler e assinar revistas e jornais e, por fim, porque os japoneses 

tinham o hábito de ler notícias de cunho sensacionalista desde o período Edo (1603-

1868), quando os folhetins traziam as últimas fofocas sobre os quarteirões de prazer, 

anunciavam desastres e davam notícias cotidianas. Os jornais em estilo ocidental 

que surgiram em 1880 ainda combinavam tópicos cotidianos com ficções de apelo 

popular (SATO, 2003, p. 36). 

 O consumismo era associado ao modernismo e intelectuais de esquerda 

temiam que essa tendência considerada burguesa, não produtiva e hedonista 

contaminasse também a classe trabalhadora. Os termos “erótico, grotesco e 

nonsense” (SILVERBERG, 2006) eram usados para designá-la de forma pejorativa. 

Ser “moderno” significava viver de acordo com os valores e estilo de vida da época, 

geralmente ocidentalizados. 

 A “garota moderna”, a “moga” (abreviação de “modern girl”), dava uma nova 

cor às ruas de Tóquio um ano após o terremoto de 1923. Ela surgia em cartazes de 

lojas com vestidos ocidentais e cabelos ondulados, com hábitos avançados que 

muitas vezes eram associados a uma moralidade duvidosa. Os intelectuais tendiam 

a idealizá-la como um símbolo das mudanças da época, mesmo que seu número 

fosse menor do que o poder que exerciam sobre a imaginação das pessoas: 

 
O que tornou a garota moderna um símbolo tão poderoso não era o fato de 
que ela representava uma pequena porcentagem das “mulheres reais”, mas 
o de que ela representava as possibilidades daquilo que todas as mulheres 
poderiam se tornar. Ela também simbolizava o consumo e a cultura de 
massa, fenômenos identificados com as mulheres depois da Grande 
Guerra.123 (SATO, 2003, p. 49, tradução nossa) 

                                                             
123  “What made the modern girl such a powerful symbol was not that she represented a small 
percentage of ‘real women’, but that she represented the possibilities for what all women could 
become. She also symbolized consumption and mass culture, phenomena identified with women after 
the Great War.” 
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 Elas eram facilmente identificáveis em meio à multidão com suas roupas, 

penteados e maquiagem ocidentais. Chamavam a atenção para si e desafiavam as 

convenções. Elas eram diferentes das Novas Mulheres, associadas ao feminismo 

impulsionado pelas intelectuais do grupo Seitô durante a primeira década do século 

XX. A moga não baseava seu comportamento em um fundamento de ordem 

intelectual, não levantava qualquer bandeira, apenas se preocupava com sua 

aparência. Ela “[...] abraçava a modernidade em sua forma mais superficial, por meio 

de coisas como roupas ocidentais, penteados, revistas e filmes”124 (SATO, 2003, p. 

56) e, por isso mesmo, decepcionavam as intelectuais que esperavam que as 

mulheres se cultivassem e conquistassem a independência. Elas eram vistas como 

seres superficiais, frutos da sociedade de consumo, sem preocupações com 

questões políticas ou sociais. No entanto, sua própria existência gerava debates e 

artigos em revistas e jornais.  

 Para alguns, elas eram um símbolo da decadência moral do país; outros 

invejavam a autoconfiança e liberdade dessa geração de adolescentes. Em geral, as 

críticas eram voltadas à sua falta de comprometimento com qualquer causa e a seu 

comportamento hedonista. 

 A adolescente sem nome de Joseito (A Estudante) de Dazai vive os dilemas 

femininos modernos. Ela se vê em uma encruzilhada, sente-se dividida entre aquilo 

que a sociedade diz que ela deve ser e aquilo que ela observa ao seu redor e deseja. 

Ela tem seu lado frívolo e sabe disso.  

 Quando sai carregando o guarda-chuva antigo que sua mãe lhe dera, ela 

sonha em caminhar por Paris usando um lindo vestido rosa e luvas pretas. Ela quer 

sapatos novos, lê livros que sua mãe não aprova e gosta de ir ao cinema. Ela sente-

se mal por isso e gostaria de ser frugal e dócil como a sociedade diz que uma jovem 

deveria ser.  

 Quando folheia uma revista dentro do trem, encontra um artigo intitulado “Os 

defeitos das Jovens” e concorda com muitas das coisas que estão escritas:  

 
O fato de as jovens não terem individualidade. Nem profundidade. Nem 
aspirações sinceras ou ambições honestas. Em suma, não possuírem ideais. 
Mesmo recebendo críticas, elas são incapazes de empregá-las de forma 
construtiva em suas vidas. A falta de reflexão. A ausência de consciência de 

                                                             
124 “[...] embraced modernity in its most superficial form through such genres as Western clothing, 
hairstyles, magazines, and movies.” 
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si mesmas, amor-próprio e prudência. Quando fazem algo que exija 
coragem, não se responsabilizam pelas suas consequências. Elas adaptam 
seu estilo de vida ao seu meio, algo que requer habilidade, mas não há uma 
ligação forte e sincera entre elas e aquilo que as rodeia. Não conhecem o 
significado da humildade. Falta-lhes originalidade. São simulacros. Carecem 
do sentimento de “amor” próprio da natureza humana. Afetam elegância, 
mas não são distintas. Havia muitas outras coisas escritas além dessas. 
Tive vários sobressaltos enquanto lia. Era impossível negar tudo aquilo.125 
(DAZAI, 1939, p. 18-19) 

 

 Essas eram algumas das críticas dirigidas na época às mogas. Consideradas 

superficiais e sem aspirações. A narradora se identifica com boa parte do artigo, no 

entanto, acredita que a culpa seja dos adultos e das próprias pessoas que apontam 

o dedo para os defeitos das adolescentes ao invés de lhes darem conselhos e as 

ajudarem a cruzar a ponte para a idade adulta. 

 Ela não conhecia a si mesma e ninguém lhe dizia o que era certo ou errado 

com clareza, então, como podia saber qual o caminho a seguir ou como deveria se 

comportar? Os adultos e formadores de opinião davam conselhos vagos e muitas 

vezes contraditórios. Ao final, ela estava sozinha como muitas outras garotas de sua 

idade. Ela tinha suas próprias opiniões e pontos de vista. Mas como poderia revelar 

sua individualidade quando a sociedade condenava quem fazia isso? Quando havia 

tantos preconceitos e preceitos a observar? Ela tinha uma vaga ideia do que 

desejava para si, mas como poderia ir da ideia à realidade? Havia muitos obstáculos 

a vencer: 

 
[...] há os parentes envolvidos em nossas vidas do começo ao fim. Há os 
conhecidos. Os amigos. E também há aquilo que nos arrasta com força e 
chamamos de “sociedade”. Se levarmos tudo isso em consideração, não há 
espaço para falar em desenvolvimento da individualidade. Ah, chegamos a 
pensar se não é mais inteligente seguir o caminho que todos normalmente 
seguem em silêncio, sem chamar atenção. Dispensar a todos o 
conhecimento que deveria ser de poucos é cruel. À medida que crescemos, 
descobrimos que a moral ensinada na escola é diferente das regras da 
sociedade. Quem age de acordo com o que aprendeu na escola, será feito 
de tolo. Será chamado de excêntrico. Não terá sucesso, será sempre pobre. 

                                                             
125 「個性の無いこと。深味の無いこと。正しい希望、正しい野心、そんなものから遠く離れている

事。つまり、理想の無いこと。批判はあっても、自分の生活に直接むすびつける積極性の無いこと。

無反省。本当の自覚、自愛、自重がない。勇気のある行動をしても、そのあらゆる結果について、責

任が持てるかどうか。自分の周囲の生活様式には順応し、これを処理することに巧みであるが、自分、

ならびに自分の周囲の生活に、正しい強い愛情を持っていない。本当の意味の謙遜がない。独創性に

とぼしい。模倣だけだ。人間本来の「愛」の感覚が欠如してしまっている。お上品ぶっていながら、

気品がない。そのほか、たくさんのことが書かれている。本当に、読んでいて、はっとすることが多

い。決して否定できない。」 Joseito.  
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Existe alguém que não minta? Se existir, será eternamente um perdedor.126 
(DAZAI, 1939, p. 21) 

 

 Quem demonstra individualidade e age de acordo com os princípios em que 

acredita, é deixado à margem, nunca será bem sucedido, será um pária. Para ser 

aprovada, ela não deveria chamar atenção e fazer o que todos faziam sem contrariar 

ninguém como uma garota bem comportada. Ela sentia que era diferente das outras 

pessoas e não entendia por que seus pais pareciam desconfortáveis por isso 

quando era mais jovem. No entanto, quando começa a compreender o poder que a 

sociedade tem sobre o indivíduo, ela se apavora e passa a reprimir seus impulsos: 

 
À medida que ficava mais velha, comecei a ficar apavorada. Precisava levar 
em consideração o que os outros iriam pensar até mesmo quando 
costurava uma peça de roupa. Sem revelar a ninguém, de fato, aprecio 
minha individualidade e desejo preservá-la, mas expô-la é uma ideia que 
me assusta. Quero ser uma garota que todos aprovem.127 (p. 22) 

 

 Para ser aprovada, ela precisa agir de acordo com as expectativas dos outros. 

No entanto, ela sabe que será incapaz de fazer isso e sofre. Ela deseja que ocorra 

uma transformação da moralidade, “[...] assim, essa mesquinharia, esse ter que viver 

não para si mesmo, mas pensando na opinião dos outros, deixará de existir.”128 (p. 

23).  

 Após a aula, ela toma um ônibus para voltar para casa e vê uma mulher que 

julga repugnante em seu interior, seus cabelos são vermelhos e desgrenhados, suas 

unhas estão sujas, seu rosto não é feminino e ela tem uma grande barriga. Aquela 

visão lhe traz à mente a imagem da mulher que se sentara ao seu lado dentro do 

trem pela manhã, ela não era jovem, mas usava muita maquiagem, as rugas em seu 

                                                             
126 「…始終生活と関係のある親類というものも、ある。知人もある。友達もある。それから、いつ

も大きな力で私たちを押し流す「世の中」というものもあるのだ。これらすべての事を思ったり見た

り考えたりすると、自分の個性を伸ばすどころの騒ぎではない。まあ、まあ目立たずに、普通の多く

の人たちの通る路をだまって進んで行くのが、一ばん利巧なのでしょうくらいに思わずにはいられな

い。少数者への教育を、全般へ施すなんて、ずいぶんむごいことだとも思われる。学校の修身と、世

の中の掟と、すごく違っているのが、だんだん大きくなるにつれてわかって来た。学校の修身を絶対

に守っていると、その人はばかを見る。変人と言われる。出世しないで、いつも貧乏だ。嘘をつかな

い人なんて、あるかしら。あったら、その人は、永遠に敗北者だ。」 Joseito.  
127 「だんだん大きくなるにつれて、私は、おっかなびっくりになってしまった。洋服いちまい作る

のにも、人々の思惑を考えるようになってしまった。自分の個性みたいなものを、本当は、こっそり

愛しているのだけれども、愛して行きたいとは思うのだけど、それをはっきり自分のものとして体現

するのは、おっかないのだ。人々が、よいと思う娘になろうといつも思う。」 Joseito.  
128 「…早く道徳が一変するときが来ればよいと思う。そうすると、こんな卑屈さも、また自分のた

めでなく、人の思惑のために毎日をポタポタ生活することも無くなるだろう。」 Joseito. 
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pescoço se juntavam e davam uma impressão desagradável. Aqueles dois 

exemplares femininos provocavam repulsa. Ela não queria se parecer com elas, por 

isso, não desejava crescer. Queria ser sempre a caçula, a criança mimada pelo resto 

da família. Não queria ter responsabilidade ou se curvar diante das exigências 

sociais. Não queria ter que rir e fazer de conta que gostava das pessoas que recebia 

socialmente apenas por cortesia como via sua mãe fazer com a família Imaida. Ser 

adulta significava que teria que reprimir seus impulsos e representar um papel.  

 Ela se pergunta se deveria viver de aparências na frente dos outros, apenas 

para agradá-las, ou se deveria ser fiel a si mesma e deixar de se importar com a 

opinião alheia. E, apesar de achar a ideia de colocar os outros antes de si louvável, 

ela acredita que seria incapaz de fazer aquilo pelo resto da vida: 

 
Reprimir os próprios sentimentos e servir aos outros com certeza é algo 
bom, mas se tiver que rir sem ter vontade e participar de conversas sem 
graça com pessoas como o casal Imaida todos os dias pelo resto da vida, 
enlouqueceria.129 (DAZAI, 1939, p. 51-52) 

 

 Também é possível observar um conflito de gerações. Mãe e filha têm 

opiniões diferentes. A narradora compreende que não é como sua mãe. Ela admira 

as mulheres à moda antiga e o altruísmo que fazia com que elas colocassem os 

outros antes si mesmas: 

 
Antigamente, diziam que as mulheres eram escravas, vermes que 
ignoravam a si mesmas, bonecas, no entanto, elas possuíam um tipo de 
feminilidade muito superior ao que possuo hoje, tinham grandeza de alma, 
eram suficientemente sensatas em face de sua submissão, conheciam a 
pureza do sacrifício e compreendiam perfeitamente o que era servir sem 
esperar nada em troca.130 (p. 64) 

 

 No entanto, ela não deseja viver fechada e protegida em uma bolha como um 

ser ignorante, servindo sua família. Ela ainda hesita entre os valores tradicionais e 

os modernos, mas, em sua imaturidade, ainda se sente insegura para seguir seus 

impulsos e teme ir contra os valores da sociedade.  

                                                             
129 「自分の気持を殺して、人につとめることは、きっといいことに違いないんだけれど、これから

さき、毎日、今井田御夫婦みたいな人たちに無理に笑いかけたり、相槌うたなければならないのだっ

たら、私は、気ちがいになるかも知れない。」 Joseito. 
130 「むかしの女は、奴隷とか、自己を無視している虫けらとか、人形とか、悪口言われているけれ

ど、いまの私なんかよりは、ずっとずっと、いい意味の女らしさがあって、心の余裕もあったし、忍

従を爽やかにさばいて行けるだけの叡智もあったし、純粋の自己犠牲の美しさも知っていたし、完全

に無報酬の、奉仕のよろこびもわきまえていたのだ。」 Joseito.  
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 Enquanto lava roupas à noite, a garota observa a lua através da janela e lhe 

dá um sorriso. Nesse instante, imagina que outras garotas também sorriem para a 

lua enquanto lavam a roupa como ela em diferentes lugares do mundo. Mas não era 

apenas aquele gesto que as unia. Elas estavam unidas pelas angústias e 

inseguranças comuns à sua idade. Todos diziam que elas deveriam ser pacientes e 

aguardar que aquele momento passasse, pois as respostas viriam com o tempo, 

mas aquilo não lhe parecia suficiente:  

 
Ninguém conhecia nossa angústia. Se nos tornássemos adultas, talvez nos 
lembrássemos de nossa dor e desconsolo como algo peculiar, no entanto, 
há esse longo e desagradável período a percorrer até lá, como devemos 
vivê-lo? Ninguém nos ensinaria. Não há nada a fazer senão ignorá-lo como 
se ele fosse uma doença como o sarampo? Mas há quem morra de 
sarampo, quem fique cego. Não é algo que possa ser ignorado. Há 
mulheres que arruínam suas vidas, são corrompidas e perdem-se 
irremediavelmente enquanto passam os dias sentindo-se melancólicas ou 
irritadas. Também há aquelas que decidem cometer suicídio. E, então, 
vocês dirão que, se ela tivesse esperado um pouco mais, teria 
compreendido; se ela se tornasse um pouco mais adulta, teria sido capaz 
de compreender, mas não importa o quanto lamentem, se vocês se 
colocarem no lugar dessa pessoa, verão que, apesar de todo o seu 
sofrimento, ela conseguiu chegar até ali e se empenhou em ouvir o que lhe 
diziam, no entanto, vocês apenas repetiam pregações evasivas, em uma 
tentativa de apaziguar seu ânimo. Sempre teremos que aguentar essa 
vergonhosa embromação.131 (p. 67-69) 

 

 Os adultos não compreendiam as jovens, consideravam-nas superficiais, mas 

se elas próprias eram tomadas por sentimentos contraditórios, quem poderia ajudá-

las? No fundo, elas estavam sozinhas e aquilo era perigoso, porque poderiam fazer 

escolhas erradas. Pedir paciência e criticá-las não era suficiente.  

 Joseito (A Estudante) termina fechando o ciclo iniciado com o despertar. A 

garota se deita e espera que o sono chegue como a fisgada de um peixe que puxa a 

linha e a leva cada vez mais para as profundezas.  
                                                             
131 「私たちみんなの苦しみを、ほんとに誰も知らないのだもの。いまに大人になってしまえば、私

たちの苦しさ侘びしさは、可笑しなものだった、となんでもなく追憶できるようになるかも知れない

のだけれど、けれども、その大人になりきるまでの、この長い厭な期間を、どうして暮していったら

いいのだろう。誰も教えて呉れないのだ。ほって置くよりしようのない、ハシカみたいな病気なのか

しら。でも、ハシカで死ぬる人もあるし、ハシカで目のつぶれる人だってあるのだ。放って置くのは、

いけないことだ。私たち、こんなに毎日、鬱々したり、かっとなったり、そのうちには、踏みはずし、

うんと堕落して取りかえしのつかないからだになってしまって一生をめちゃめちゃに送る人だってあ

るのだ。また、ひと思いに自殺してしまう人だってあるのだ。そうなってしまってから、世の中のひ

とたちが、ああ、もう少し生きていたらわかることなのに、もう少し大人になったら、自然とわかっ

て来ることなのにと、どんなに口惜しがったって、その当人にしてみれば、苦しくて苦しくて、それ

でも、やっとそこまで堪えて、何か世の中から聞こう聞こうと懸命に耳をすましていても、やっぱり、

何かあたりさわりのない教訓を繰り返して、まあ、まあと、なだめるばかりで、私たち、いつまでも、

恥ずかしいスッポカシをくっているのだ。」 Joseito. 
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 A formação da identidade e a oposição entre indivíduo e sociedade são 

questões constantes no texto. A narradora age de forma impulsiva, seus 

pensamentos divagam e passam de um objeto a outro com grande velocidade, suas 

variações de humor também são grandes. Ela poderia ser considerada uma garota 

superficial como os críticos que deram suas opiniões na revista fazem, assim como a 

época julga as “mogas” mas, por meio de seu texto, Dazai demonstra que, apesar 

das variações de humor e de seu hedonismo, ela vive um momento de 

transformações e tem consciência disso. Ela é capaz de refletir. Observa e critica o 

que ocorre ao seu redor, mas não sabe como se impor, ainda encontra-se dividida 

entre as exigências da sociedade, que considera hipócrita, e seus próprios desejos. 

 Apesar de Barbara Sato (2003, p. 76) escrever que a garota moderna “[...] 

embora multiplicada na mídia, permaneceu até o fim uma imagem mal 

compreendida e sem voz” 132 , podemos concluir que Dazai permitiu que ela se 

manifestasse em seu texto. 

 

6.2 A mulher de letras 

 
As mulheres não têm salvação. Ou talvez eu é que não tenha salvação. 
Estou convencida de que não tenho salvação. Apesar disso, bem lá no 
fundo de meu coração, sinto que ainda há algo bom em mim. Algo 
persistente, escuro, firmemente enraizado está à espreita, à minha espera. 
Isso me deixa confusa. Parece que há uma panela enferrujada sobre a 
minha cabeça, sinto algo pesado e insuportável sobre mim. Com certeza, 
estou louca. Estou realmente louca. Completarei dezenove anos no próximo 
ano. Não sou mais uma criança. 133 (DAZAI, 1941, p. 2, tradução nossa) 

 

 Esse é o começo de Chiyojo (Chiyojo, 1941). O texto é narrado por Kazuko, 

uma jovem de dezoito anos que mora em Tóquio com os pais e um irmão mais novo. 

Ela conta como um acontecimento banal atinge grandes proporções e afeta a sua 

vida.  

                                                             
132 “[...] multiplied in the media, she remained until the end a misunderstood, voiceless image.” 
133 「女は、やっぱり、駄目なものなのね。女のうちでも、私という女ひとりが、だめなのかも知れ

ませんけれども、つくづく私は、自分を駄目だと思います。そう言いながらも、また、心の隅で、そ

れでもどこか一ついいところがあるのだと、自分をたのみにしている頑固なものが、根づよく黒く、

わだかまって居るような気がして、いよいよ自分が、わからなくなります。私は、いま、自分の頭に

錆びた鍋でも被っているような、とっても重くるしい、やり切れないものを感じて居ります。私は、

きっと、頭が悪いのです。本当に、頭が悪いのです。もう、来年は、十九です。私は、子供ではあり

ません。」 Chiyojo. 
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 Quando tinha doze anos, seu tio Kashiwagi a incentiva a enviar uma de suas 

composições para uma revista literária. Ela fica em primeiro lugar entre as 

contribuições dos leitores, é publicada e recebe muitos elogios de um professor 

renomado. Sua surpresa é enorme, pois ela não via nada demais em sua 

composição, simplesmente escrevera sobre o dia em que seu pai a incumbira de 

comprar cigarros. Eram cinco pacotes verdes de cigarro, ela pediu que um deles 

fosse trocado por um pacote vermelho, empilhou-os sobre a sua mão colocando o 

pacote vermelho por cima, e se emocionou, pois, observando-os, era como se 

segurasse uma prímula. 

 Esse sucesso deixou seu tio entusiasmado e ele sugere que ela envie mais 

uma composição para a revista. Ela o faz e, desta vez, a composição é publicada na 

primeira página da revista em letras grandes e o mesmo professor que a elogiara 

antes escreve uma crítica ainda maior. Seu professor transcreve a composição 

inteira na lousa durante a aula. Kazuko fica envergonhada e se pergunta como os 

adultos poderiam apreciar seus textos, que haveria de bom neles? Em sua opinião, 

eles eram infantis e sem graça. Depois desse seu novo sucesso, ela se torna 

conhecida na escola e seus tormentos têm início. Sua melhor amiga se afasta e 

suas colegas a ridicularizam. Ela se arrepende de ter ouvido seu tio e passa a evitar 

escrever a todo o custo.  

 A decisão de Kazuko e a reação de suas amigas parecem infantis, afinal, que 

mal haveria em escrever? No entanto, é preciso entender o que significava ser uma 

escritora no Japão até o início do século XX.  

 Por volta de 1880, educadores e intelectuais encorajavam as mulheres a 

escrever. Eles esperavam que novas Murasaki Shikibus, de escrita elegante e 

refinada, surgissem. Seus textos permitiriam que as pessoas pudessem vislumbrar a 

alma feminina. Eles expressariam gentileza, bem como modéstia, altruísmo, 

sensibilidade e devoção à família e ao lar. Características tipicamente femininas. As 

escritoras deviam servir de modelo, fazer com que os homens as admirassem por 

seu caráter e inspirar outras mulheres a imitá-las. Assim, elas teriam o papel de 

promover a elevação moral do país. No entanto, as poucas mulheres que se 

aventuraram a escrever nessa época logo descobriram que esse simples ato 

tornava-as alvo de críticas. Escrever não era considerada uma atividade séria 

quando executada por mulheres, apenas uma frivolidade, um capricho a que se 

entregavam como quando faziam arranjos florais. Considerava-se que, enquanto os 
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homens se esforçavam para escrever uma página, as mulheres escreviam para se 

distrair (COPELAND, 2006, p.1-20). Era uma ocupação de donas de casa enfadadas. 

 A universalização do ensino, o nivelamento das distinções sociais e o 

aumento da circulação de periódicos e revistas possibilitaram que mais mulheres se 

dedicassem às letras nas duas primeiras décadas do século XX. Elas eram 

chamadas de “mulheres escritoras” (joryû sakka), uma categoria que reunia 

escritoras dos mais variados níveis sociais e com os mais diversos interesses, pois, 

acima de tudo, elas eram classificadas pelo seu sexo sem maiores distinções. E, 

como mulheres, ainda se esperava que seus textos expressassem sua feminilidade, 

ou aquilo que os homens consideravam ser características desejáveis nas mulheres.  

 Os críticos consideravam-nas presunçosas por se julgarem capazes de 

escrever tão bem quanto os homens:  

 
Falta originalidade às mulheres. E esse é o caso quando elas escrevem 
ficção. Elas são imitadoras consumadas! Os macacos imitam os seres 
humanos. E, como eles, as mulheres apreciam as atividades imitativas. 
Mulheres superficiais são presunçosas o bastante para acreditar que 
possuem a originalidade exigida para escrever ficção. [...] Elas deveriam 
tentar fazer o que os homens fazem apenas quando parassem de 
menstruar.134 (OGURI et al., 1908 apud COPELAND, 2006, p. 37, tradução 
nossa) 

 

 As escritoras eram criticadas quando procuravam se igualar aos homens e, 

na discussão do artigo publicado em um exemplar da revista Shinchô de 1908, cujo 

trecho citamos acima, os interlocutores, todos anônimos, acreditavam que as 

mulheres escreviam por vaidade e por isso nunca o fariam bem, enquanto os 

homens escreviam para comer e sobreviver. 

 As críticas masculinas ao comportamento feminino eram mordazes. As 

intelectuais do período eram ridicularizadas por se porem a discutir sobre os mais 

variados assuntos e terem hábitos considerados pouco femininos como beber e 

vestir roupas diferentes. Quando uma mulher não se limitava a viver confinada em 

casa e a cuidar da família, ela era considerada pouco feminina. 

 Escritoras como Akiko Yosano denunciavam esse tipo de opinião, ela 

revelava a mentalidade antiquada dos japoneses, própria de pessoas que temiam 
                                                             
134 “Women lack originality. And such is the case when they write fiction. They’re complete imitators! 
Monkeys imitate humans. And like them, women enjoy imitative activities. Superficial women are 
presumptuous enough to assume they have the originality required to write fiction. […] They should try 
doing what men do only after they stop menstruating.” OGURI, F. et al. Joryû Sakkaron (On women 
writers) in Shinchô, S.l., May 1908, p. 6-11. (Translated by Rebecca L. Copeland). 
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mudanças e negavam que houvesse evolução. O conceito do feminino, afinal, não 

era algo estático: 

 
Qual é realmente a natureza da “feminilidade”? Em nosso país, se uma 
mulher rompe com as convenções, ela é criticada por falta de feminilidade. 
Se uma mulher se diverte muito, ela é ridicularizada por falta de feminilidade. 
Assim, fica claro que uma das exigências da feminilidade é manter-se 
dentro de limites e comportar-se como uma boneca dócil. Esse é o caso no 
Japão.135 (YOSANO, 1985 apud COPELAND, 2006, p. 42, tradução nossa) 

 

 Mulheres que escreviam ou se comportavam de uma forma que não fosse 

considerada convencional tornavam-se alvos de preconceitos. Ser “feminina” ainda 

era associado a adjetivos como “modéstia” e “gentileza”. Quando Kazuko torna-se 

conhecida por seus textos, ela é ridicularizada por suas amigas e isso a mortifica. 

Ela não queria ser considerada superior ou melhor do que ninguém, queria viver em 

casa e cuidar da família. Seu universo era restrito à escola e à família e, quando sua 

mãe e seu tio procuram incentivá-la a tornar-se uma escritora, ela se recusa, fica 

assustada com a perspectiva de ser o centro das atenções.  

 O conflito do conto de Dazai se dá nesse embate de visões sobre o que seria 

apropriado ou não que Kazuko fizesse. Os membros de sua família têm opiniões 

diferentes e ela se sente culpada por ser o estopim das discussões entre seus pais: 

 
– Talvez seja estupidez minha, mas quando a Kazuko é elogiada dessa 
maneira por um professor renomado, sinto-me lisonjeada. Se for um talento 
que possa ser desenvolvido, por que não desenvolvê-lo? Você sempre me 
repreende, mas será que não está sendo muito inflexível? – Falou 
rapidamente e deu um leve sorriso.  
Meu pai colocou o ohashi sobre a mesa. 
– De que adianta desenvolvê-lo? É perda de tempo! O talento literário de 
uma mulher não tem valor. É um alvoroço momentâneo despertado pela 
curiosidade que depois arruína uma vida inteira. A própria Kazuko está 
assustada. A melhor coisa para uma mulher é casar e tornar-se uma boa 
mãe. Vocês a usam para satisfazer suas vaidades e ambições – disse, em 
tom professoral.136 (DAZAI, 1941, p. 12-13) 

                                                             
135“What really is the nature of this ‘womanliness’? In our country if a woman breaks with convention, 
she is criticized as lacking womanliness. If a woman enjoys herself too much, she is ridiculed as 
lacking womanliness. Thus it is clear that one requirement of womanliness is to stay within bounds 
and to behave like a docile doll. This is the case in Japan.” YOSANO, A. “Onnarashisa” to wa nani ka 
(What is womanliness?) in Yosano Akiko hyôron, Kano Masanao e Kôuchi Nobuko (ed.), Tóquio: 
Iwanami, 1985, p. 334-345. (Translated by Laurel Rasplica Rodd). 
136 「『私たちは馬鹿のせいか、和子がそんなに有名な先生から褒められると、なんだか此の後もよ

ろしくとお願いしたい気が起って来るのです。伸びるものなら、伸ばしてやりたい気がします。いつ

も、あなたに叱られるのですけど、あなたも少し、頑固すぎやしませんか。』と早口で言って、薄く

笑いました。父は、お箸を休めて、『伸ばしてみたって、どうにもなりません。女の子の文才なんて、

たかの知れたものです。一時の、もの珍らしさから騒がれ、そうして一生を台無しにされるだけの事

です。和子だって、こわがっているのです。女の子は、平凡に嫁いで、いいお母さんになるのが一ば
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 O pai de Kazuko compartilha a opinião comum na época de que as mulheres 

não deveriam escrever, que a escrita não passava de um capricho quando praticada 

por uma mulher. Enquanto isso, sua mãe e seu tio acreditavam que não havia mal 

algum no fato de uma mulher se dedicar à literatura, no entanto, essa opinião não 

era livre de interesses, pois tanto sua mãe quanto seu tio viam, no sucesso de 

Kazuko, uma forma de compensar suas próprias frustrações.  

 Sua mãe lhe diz que os tempos eram outros e que ela não precisava ficar 

dentro de casa, ela desejava uma vida diferente da sua para a filha. Já seu tio 

desejava que ela escrevesse porque ele próprio um dia tivera o sonho de tornar-se 

escritor.  

 Kazuko resiste e considera a opinião de seu pai a mais sensata. No entanto, 

depois que termina a escola secundária, algo estranho ocorre. As coisas de que 

gostava antes, como cuidar da casa, do jardim e ajudar seu irmão com os estudos, 

parecem-lhe estúpidas. Agora ela deseja escrever, mas não sabe mais como. 

Quando ela mostra um texto que escreveu ao seu tio, ele sequer termina de lê-lo e 

diz que estava na hora de ela desistir de virar escritora. Até sua mãe diz que lhe 

faltava determinação e menciona o exemplo de Kaga no Chiyojo, uma poetisa do 

século XVIII, que passara uma noite inteira refletindo para compor um haiku cujo 

tema era o cuco.  

 Quando era mais jovem, Kazuko desejava ser uma garota comum, no futuro, 

seria dona de casa como sua mãe. Naquela época, ela não contemplava uma vida 

diferente, seu universo era limitado à existência em família, ela não queria chamar a 

atenção para si, não desejava escrever apesar de várias pessoas dizerem que 

aquela era a sua vocação. Adulta, ela se descobre presa em uma existência que 

considera monótona e lamenta não ter se dedicado à escrita. Ela não deseja mais 

ser igual à sua mãe, ser uma “boa esposa e mãe sábia”, quer algo mais. Escrever 

passa a ser a sua tábua de salvação, uma forma de se afirmar. Seu temor é não ter 

o talento necessário para fazer isso. Entretanto, ela ainda sente que havia algo bom 

em seu interior, algo “persistente, negro, firmemente enraizado” à espreita, à sua 

espera, e que lhe dava esperanças.  

                                                                                                                                                                                              
ん立派な生きかたです。お前たちは、和子を利用して、てんでの虚栄心や功名心を満足させようとし

ているのです。』と教えるような口調で言いました。」 Chiyojo.  
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 Tanto em Joseito (A Estudante) quanto em Chiyojo, temos duas adolescentes 

que vivem cercadas pela família e se dividem entre as exigências desta e da 

sociedade e sentem-se desconfortáveis para revelar seus próprios desejos e 

pensamentos. As narradoras estão em uma época de definição de identidade e 

questionamento de valores. Elas começam a ter consciência de sua individualidade 

e das imposições e oposições que a sociedade lhes faz. 

 Dazai as retrata como garotas sensíveis e reflexivas, algo novo, se levarmos 

em consideração que as mulheres retratadas nos textos de seus contemporâneos 

geralmente surgem como objetos estéticos ou de desejo dos protagonistas 

masculinos. Naomi, personagem do romance Chijin no Ai (Amor Insensato, 1924) de 

Jun’ichirô Tanizaki também é uma adolescente, mas ela pouco revela sobre si 

mesma, não parece ter conflitos ou dúvidas. O narrador, Jôji, encontra a jovem 

Naomi trabalhando de garçonete em um café e decide tomar para si a tarefa de 

transformá-la em uma verdadeira dama, mas o plano não sai como esperado e 

Naomi se transforma em uma modern girl, uma moga, fútil e vulgar. Com Ikuko, de 

Kagi (A Chave, 1956), ela se junta à categoria de mulheres manipuladoras e lascivas 

das obras do autor, mais criaturas da fantasia do que mulheres reais.   

 A narradora de Joseito não deseja crescer, mas sabe que está mudando, nota 

isso no desenvolvimento de seu corpo e também nos choques de valores que 

experimenta em relação à sua mãe, cujo comportamento servil em relação aos 

outros ela critica mesmo que considere sua abnegação louvável. No entanto, ela 

sabe que nunca será capaz de agir da mesma forma.  

 Em Chiyojo, acompanhamos Kazuko durante um período maior de tempo, 

desde os seus doze anos até o término da escola secundária e vemos sua 

transformação de menina dócil, que se retrai quando suas composições chamam a 

atenção para si, em adulta que compreende que a vida tradicional de mãe e dona de 

casa nunca a satisfará. Nos dois contos, as garotas começam a desejar afirmar sua 

identidade e tomam consciência de que seu pensamento e sentimentos estão em 

conflito com a opinião dos outros. 

 Em ambos os casos, a adolescência é retratada como um período de 

descobertas e de nostalgia pela inocência perdida. Segundo Renata Pisu (1991), no 

Japão, a adolescência não é descrita de forma positiva na literatura para as garotas, 

mas como um período de passagem antes que elas se tornem adultas: 
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Assim, essa literatura para garotas que deveria ser “cor-de-rosa” é abafada 
por uma resignação cinza, pois a juventude não é glorificada como período 
no qual se desfruta da flor em botão, é um período em que, com resignação, 
aceita-se a maturidade como um destino inevitável. E o final nunca é um “e 
viveram felizes para sempre” como nos contos imaginados pelo otimismo 
ocidental, mas um suspiro, um “mono no aware”, a consciência da dor 
intrínseca às coisas [...] 137  (PISU, La Republica, 18/jul/1991, tradução 
nossa)  

 

 A adolescência está sujeita a passar como tudo o mais e, assim, o conceito 

de impermanência das coisas da estética japonesa, o “mono no aware”, também se 

aplica a esse momento da existência. Ele ensina às jovens a resignação diante do 

inevitável. No entanto, ele também traz, em sua esteira, uma compreensão maior do 

funcionamento do mundo e o despertar de seu desejo de liberdade e afirmação. Elas 

olham para os adultos ao seu redor e nãos veem exatamente modelos a seguir e os 

criticam, mesmo que não abertamente, pois ainda não têm o poder de tomar suas 

próprias decisões.  

 

6.3 Casamento como escolha 

 

 No verão de 1910, Shôyô Tsubouchi (1859-1035) deu uma série de palestras 

sobre o tema “A Nova Mulher nas peças modernas” em seu esforço de introduzir a 

literatura ocidental no Japão e promover o teatro moderno. Nelas, ele descrevia 

algumas peças de Henrik Ibsen, Hermann Sudermann e George Bernard Shaw. As 

protagonistas dessas peças eram mulheres que rejeitavam os papéis convencionais 

de esposa e mãe em favor da autodescoberta e da igualdade nos relacionamentos 

(LOWY, 2007, Chapter 2). 

 A primeira apresentação de A Casa de Bonecas de Ibsen foi montada pela 

Bungei Kyôkai (Sociedade Literária) de Shôyô; seu discípulo, Hôgetsu Shimamura 

(1871-1918), traduziu a peça. O grande sucesso motivou uma série de discussões e 

artigos sobre o comportamento da protagonista, uma dona de casa chamada Nora, e 

                                                             
137  “Così questa letteratura per ragazzine che dovrebbe essere "rosa" è tutta soffusa di grigia 
rassegnazione perché la giovinezza non viene esaltata nel suo sbocciare ma compianta per il suo 
rapido inevitabile maturare. E il finale non è mai un ‘e vissero felici e contenti’ come nelle storie 
inventate dall' ottimismo occidentale, ma piuttosto un sospiro, un "mono no aware" che sarebbe la 
consapevolezza del dolore insito nelle cose [...]”  
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a questão dos gêneros. Um suplemento de cento e dez páginas dedicado à peça 

acompanhava a edição de janeiro de 1912 da revista Seitô. 

 Embora o dramaturgo Henrik Ibsen afirmasse que ele estava mais 

interessado nos direitos humanos do que especificamente nos femininos, a maioria 

dos espectadores que assistiu A Casa de Bonecas desde sua criação em 1879 

considerava-a um manifesto feminista (LOWY, 2007, p. 23).  

 A peça conta a história de autodescoberta e despertar da consciência de uma 

mulher. Nora é casada com Torvald Helmer, um advogado que trabalha em um 

banco e com quem tem três filhos. Nora vive protegida dentro de casa, é jovem e 

atraente. No entanto, um segredo de seu passado vem assombrá-la e ameaça sua 

confortável existência. No início de seu casamento, Helmer ficou doente e Nora 

tomou uma grande soma de dinheiro emprestado para que eles pudessem passar 

um ano em climas mais amenos para que Helmer se recuperasse. Como uma 

mulher não podia tomar dinheiro emprestado em seu nome e ela não queria 

incomodar seu pai, já muito debilitado, terminou por forjar sua assinatura. Nora 

pagava o empréstimo aos poucos ao longo dos anos e estava prestes a liquidá-la 

quando Krogstad, o funcionário do banco que lhe emprestara o dinheiro, é 

despedido por Helmer devido a seu passado de velhacarias. Krogstad pede que ela 

interceda a seu favor e ameaça contar que Nora forjara a assinatura de seu pai para 

fazer o empréstimo.  

 Ela pede que o marido não despeça Krogstad, mas suas súplicas são vãs. 

Krogstad deixa uma carta contanto o segredo de Nora para Helmer. Quando este a 

lê, não demonstra qualquer simpatia pelo gesto de Nora, ao contrário, fica furioso, 

considera seu ato uma desgraça para a família e para a sua reputação. Outra carta 

de Krogstad chega pouco depois. Ele se mostra arrependido e promete que manterá 

o segredo de Nora. Helmer sente sua honra salva e perdoa a esposa. Mas esse 

episódio faz com que Nora compreenda a precariedade na qual o seu casamento se 

baseia. Ela decide que não pode continuar a viver daquela forma, em um 

relacionamento no qual manter as aparências era mais importante do que os 

sentimentos e diz ao marido: “Você nunca me amou, você apenas achava agradável 

estar apaixonado por mim.”138 (IBSEN, 1986, p. 225, tradução nossa). 

                                                             
138 “You’ve never loved me, you’ve only found it pleasant to be in love with me.” 
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 Ela precisava aprender mais sobre o mundo que a julgava em erro quando, 

em seu íntimo, ela não via nada de imoral no seu ato, afinal, ele foi motivado por seu 

desejo de proteger quem amava:  

 
Nora: Bem, Torvald, é difícil dizer; eu realmente não sei – estou tão confusa 
sobre isso tudo. Tudo o que sei é que eu penso de uma forma bem diferente 
de você sobre as coisas; e agora eu descobri que a lei é bem diferente 
daquilo que tinha imaginado, e eu simplesmente não posso me convencer 
de que ela está certa. Que uma mulher não devesse ter o direito de poupar 
seu velho pai em seu leito de morte, ou salvar a vida de seu marido! Não 
posso acreditar nesse tipo de coisa! 
Helmer: Você está falando como uma criança; você não compreende o 
mundo em que vive. 
Nora: Não, eu não compreendo. Mas agora eu pretendo fazer isso também. 
Preciso descobrir quem está certo – o mundo ou eu.139 (IBSEN, 1986, p. 
228-229, tradução nossa) 

 

A peça termina com Nora deixando a casa e fechando a porta atrás de si. 

Para ela, antes de seu dever para com o marido e os filhos, vinha o dever em 

relação a si mesma. 

Nas discussões que se seguiram à apresentação da peça no Japão, a ideia 

de que uma mulher traria mais benefícios no seio da comunidade e da família 

geralmente era reforçada. A felicidade não estaria na solidão, mas nos 

relacionamentos. O valor das mulheres estava no fato de serem esposas, mães e 

donas de casa. O modelo de independência feminina do Ocidente não serviria para 

o Japão.  

Os artigos que discutiam o comportamento de Nora em geral condenavam o 

fato de ela abandonar o marido e filhos para buscar um enriquecimento pessoal. Seu 

gesto era considerado egoísta.  

 No suplemento da revista Seitô sobre a peça, as intelectuais se dividem entre 

críticas, ressalvas e aprovação ao desejo de autoconhecimento de Nora. Para 

Raichô Hiratsuka, Nora agiu de forma instintiva, não racional e, por isso, quando 

fecha a porta atrás de si, é imatura. Ela parte sem direção definida, sem saber para 

onde ir. Para Hiratsuka, que estudou zen budismo por vários anos, as mulheres 

                                                             
139 “Nora:Well, Torvald, it’s hard to say; I don’t really know – I’m so bewildered about it all. All I know is 
that I think quite differently from you about things; and now I find that the law is quite different from 
what I thought, and I simply can’t convince myself that the law is right. That a woman shouldn’t have 
the right to spare her old father on his death-bed, or tho save her husband’s life! I can’t believe things 
like that. 
Helmer: You’re talking like a child; you don’t understand the world you live in. 
Nora: No, I don’t. But now I mean to go into that, too. I must find out which is right – the world or I.” 
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deveriam se fortalecer espiritualmente antes de enfrentar o mundo. Já Midori Kato 

(1888-1922), escritora e jornalista, escreve que Nora vivia uma existência de 

aparências para se adequar às convenções, mas, ao final, todas as máscaras caem 

e ela finalmente decide ser quem é de fato. Yoshi Yasumochi (1885-1947), poeta, 

caracteriza o despertar da consciência de Nora como uma passagem de qualidades 

femininas para masculinas. No começo, ela é um boneca mimada, ao final, ela 

acredita que não há outra alternativa para se instruir além de sair de casa para 

conhecer o mundo. Yasumochi admira a coragem e determinação de Nora. Yô Ueno 

(1886-1928) aprova a busca por autoconhecimento da protagonista, mas desaprova 

sua decisão de deixar sua casa. Para ela, as mulheres poderiam ser boas 

companheiras para os maridos e adquirir respeito e orgulho na vida familiar. 

 Segundo Dina Lowy, apesar de alguns dos argumentos apresentados no 

suplemento serem semelhantes aos preceitos da retórica da “boa esposa, mãe 

sábia”, na verdade, as intelectuais do grupo Seitô se rebelavam contra essa imagem 

limitadora:  

 
Muitas mulheres do grupo Seitô se opunham ao casamento como ele era 
definido pelo Código Civil vigente. Algumas experimentaram o amor livre, 
outras se envolveram em uma série de relacionamentos monogâmicos, 
outras viveram a vida inteira com um único parceiro. Os casamentos que 
elas contemplavam incluíam igualdade, respeito e formação do caráter. Elas 
não eram contrárias a todas as formas de casamento, apenas àquelas que 
relegavam as mulheres a uma posição subalterna. Como Nora, elas 
percebiam que precisavam abandonar as convenções sociais que as 
sufocavam.140 (LOWY, 2007, p. 36, tradução nossa) 

 

 As mulheres que escreveram os artigos do suplemento tinham opiniões 

diferentes, mas todas expressavam o desejo de que as mulheres se 

desenvolvessem e florescessem. A Nova Mulher desejava respeito, queria ser 

tratada em pé de igualdade em relação aos homens. O desenvolvimento espiritual 

era importante, mas os costumes, leis e atitudes da sociedade eram obstáculos a 

vencer. Para elas, eram as convenções que mantinham mulheres como Nora 

ignorantes. 

                                                             
140 “Many Seitô women opposed marriage as it was defined under the existing Civil Code. Some 
experimented with free love, others entered a series of monogamous relationships, others  made 
lifelong commitments to a single partner. The marriages they envisioned included equality, respect, 
character building. They were not against all marriages, just those that relegated women to 
subordinate status. Like Nora, they realized they had to walk away from the social conventions that 
stifled them.”  
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 Para o grupo Seitô, ser moderno significava criar uma nova imagem para 

homens e mulheres, necessária para um Japão mais forte. Para outros críticos, 

significava criar uma imagem para o exterior, uma “fachada”, mantendo os costumes 

e leis tradicionais. Os homens davam ênfase à coletividade em detrimento do 

indivíduo e acreditavam que a mulher serviria à nação ao servir à família. As 

intelectuais do grupo Seitô não negavam a importância da família, mas falavam em 

força, independência, consciência e autoconhecimento para as mulheres. 

Desejavam que elas fizessem parte da comunidade e não fossem apenas 

subordinadas a ela.  

 Após o sucesso de A Casa de Bonecas, a Bungei Kyôkai (Sociedade 

Literária) apresentou a peça Magda do dramaturgo alemão Hermann Sudermann em 

maio de 1912. Como a peça de Ibsen, ela também trazia uma mulher que desafiava 

os valores da sociedade.  

 Sua protagonista, que dá nome à peça, se rebela contra a autoridade do pai e 

se transforma em uma artista de sucesso. Mas, se o comportamento de Nora 

apenas levantou questionamentos e discussões sobre a Nova Mulher no meio 

intelectual, Magda tornou-se alvo da censura, as apresentações foram proibidas e só 

foram retomadas depois que seu final foi alterado (LOWY, 2007, Chapter 3).  

 Em Magda, temos o confronto entre os valores tradicionais e os modernos. 

Magda é filha de um militar, o tenente coronel Schwartze. Ela é expulsa de casa por 

se recusar a se casar com o homem escolhido por seu pai. Doze anos depois, ela 

retorna à sua cidade como uma famosa cantora de ópera para participar de um 

festival de música. Pai e filha se reencontram e Magda passa alguns dias na casa de 

sua família. Ela descobre que sua decisão de deixar a casa e tornar-se uma artista 

teve consequências, pois seu pai foi vítima de um ataque cardíaco e acabou sendo 

exonerado do exército. 

 O abismo existente entre pai e filha apenas se aprofunda nesse breve período 

de convivência. Sua forma de pensar escandaliza as damas do vilarejo. Ela é 

contrária à ideia de que as mulheres devam ser submissas e as encoraja a buscar 

uma vocação. Durante sua permanência, Magda é cortejada por Von Keller, um 

membro do conselho da cidade com quem teve um relacionamento que resultou em 

uma filha no passado. Quando o pai de Magda descobre esse fato, ordena que ela 

deixe a casa. E, depois, tenta remediar a situação fazendo com que Von Keller se 

case com Magda, mas esta se recusa a fazer isso quando descobre que Von Keller 
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espera que ela deixe os palcos e que a filha seja criada em outro lugar para poupar 

sua reputação. Schwartze, incapaz de suportar a desonra e a desobediência de sua 

filha, tem um segundo ataque e morre.  

 A peça despertou mais análises de ordem técnica sobre o teatro moderno do 

que análises críticas sobre o seu conteúdo. No entanto, após sua proibição, seguiu-

se uma acalorada discussão sobre as razões da censura. Afinal, o roteiro foi 

submetido ao governo para análise e aprovado. Segundo Sadayuki Naruzawa, chefe 

de polícia, as razões para sua aprovação foram três: primeiro, tratava-se de uma 

peça escrita por um estrangeiro e a apresentação de peças vindas de fora davam 

um ar de modernidade ao Japão, além disso, acreditava-se que por isso mesmo seu 

conteúdo não seria absorvido pela consciência japonesa; segundo, Magda era uma 

produção da Bungei Kyôkai (Sociedade Literária) um grupo respeitado por seus 

esforços em reformar e desenvolver o teatro japonês; por fim, a Bungei Kyôkai 

cultivava o gosto e o conhecimento artístico moderno e tinha crédito junto às 

autoridades. A peça, em suma, se adequava ao projeto de modernização japonês.  

 No entanto, após dez apresentações, o conteúdo da peça recebeu avaliações 

negativas e ela foi tirada de cartaz. O argumento era que o roteiro em si não era 

motivo de objeções, mas que a apresentação revelara seus elementos nocivos. O 

comportamento de Magda, sua falta de dever filial, seria uma ameaça à moral 

japonesa.  

 Mas por que censurar Magda e não A Casa de Bonecas? Ambas as 

personagens abandonam a família para realizar fins pessoais. Nora coloca em 

cheque a retórica da “boa esposa, mãe sábia” enquanto Magda demonstra falta de 

devoção filial, as duas transgrediam ideologias pregadas pelo estado. 

 Tei Kiuchi (1887-1919), membro do grupo Seitô, sugere que enquanto o futuro 

de Nora era incerto, Magda retornou para a casa de seu pai como uma mulher bem 

sucedida e famosa. Não era possível dizer se Nora sobreviveria fora de casa, mas 

Magda era uma prova de que uma mulher poderia ser independente e isso seria 

visto como uma ameaça pelas autoridades (LOWY, 2007, p. 46).  

 Ao final e, apesar das críticas contrárias, a Bungei Kyôkai aceitou modificar o 

final da peça e, na nova versão, Magda se dirige ao pai de forma mais gentil e 

admite que seu egoísmo provocou infortúnios.  

 A existência da questão feminina passou a ser mais reconhecida nos seis 

meses entre a apresentação de A Casa de Bonecas e Magda. Aquela também era 
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uma questão da modernidade e não poderia ser ignorada. Os conflitos entre a 

família e o indivíduo e entre a velha e a nova moralidade presentes nessas peças 

indicavam que os tempos eram outros e que eles não estavam restritos ao Ocidente.  

 Os críticos discutiam os benefícios de comportamentos como os de Nora e 

Magda para a sociedade e para as próprias mulheres. As conclusões, em geral, 

eram de que eles eram extremos e que, entre a família e o indivíduo, era preciso 

haver um meio termo. A Nova Mulher, representada por Nora e principalmente por 

Magda, era considerada um produto nocivo da modernidade, uma figura capaz de 

destruir a base da sociedade japonesa, ou seja, a ordem patriarcal. No entanto, 

intelectuais como as mulheres que faziam parte do grupo Seitô procuravam 

promover uma imagem de uma Nova Mulher independente, esclarecida e que teria 

um papel construtivo na sociedade (mesmo que elas próprias se envolvessem em 

escândalos e fossem consideradas imorais).141 

 A questão feminina gerava debates sobre qual seria o comportamento 

adequado para as mulheres, atitudes que fossem consideradas “masculinas” eram 

condenadas. Ser assertiva e agir de acordo com princípios próprios revelaria falta de 

feminilidade.  

 No conto Kirigirisu (O Gafanhoto, 1940) de Dazai, uma jovem mulher 

descreve as razões pelas quais deseja se separar ao marido. Eles viviam juntos há 

cinco anos. Pouco antes de conhecê-lo, aos dezenove anos, ela recebeu duas 

propostas de casamento de bons partidos que não a interessaram. Com as suas 

boas qualificações, seus pretendentes poderiam se casar com quaisquer outras 

mulheres que desejassem, no entanto, ela queria se casar com um homem para 

quem ela fosse a única escolha possível.  

 Um dia, Tajima, o vendedor de um antiquário, apareceu no escritório da 

empresa de seu pai para vender um quadro e fez um comentário sem muito tato 

sobre o pintor: “Este artista fará sucesso. O que acha? Ele não daria um bom 

marido?”142 (Dazai, 1940, p. 5, tradução nossa). Seu pai fez de conta que não ouviu 

nada e comprou o quadro. Poucos dias depois, o mesmo Tajima reaparece e diz que, 

agora, a proposta de casamento era séria. Aquilo deixou seus pais chocados. Eles 

                                                             
141 O lesbianismo, consumo de álcool e visitas a Yoshiwara, o quarteirão de prostituição da capital 
eram mencionados nas críticas às mulheres do grupo Seitô. 
142 「この画の作者は、いまにきっと、ものになります。どうです、お嬢さんを等と不謹慎な冗談を言

い出して…」 Kirigirisu. 
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eram contra aquela proposta, mas ela ficou curiosa e foi até a empresa de seu pai 

para examinar o quadro daquele pintor:  

 
Fiz de conta que ia falar com meu pai, entrei na recepção e fiquei 
observando atentamente o seu quadro sozinha. Era um dia muito frio. Não 
havia aquecimento, fiquei em pé tremendo em um canto da recepção 
enquanto olhava para o seu quadro. Um pequeno jardim com uma varanda 
iluminada pelo sol. Não havia ninguém sentado na varanda, apenas uma 
almofada branca. Um quadro composto apenas de azul, amarelo e branco. 
Enquanto o observava, comecei a tremer tanto que quase não consegui 
permanecer em pé. Pensei que ninguém mais além de mim poderia 
compreendê-lo.143 (DAZAI, 1940, p. 6-7) 

 

 Nos dias subsequentes, ela é tomada pelo desejo febril de se casar com 

aquele pintor. Não havia mais ninguém para ela além dele. Seus pais se opõem e 

fazem várias objeções: aquele homem tinha um passado nebuloso, sua reputação 

não era boa, ele cortara as relações com sua família, bebia, tinha inclinações pela 

esquerda, nunca expusera um quadro e até sua escolaridade era questionável. 

Apesar disso, ela marca um encontro com ele por intermédio de Tajima. Ao vê-lo, 

sua decisão apenas se torna mais firme. Ela vence a resistência da família após 

algum tempo, aparece na casa daquele pintor sem levar nada e torna-se sua esposa.  

 Eles têm uma vida humilde, mas feliz. Ela cuida da casa e ele pinta o que tem 

vontade. Quando não havia mais dinheiro, Tajima aparecia, levava alguns quadros, 

dos quais o marido se desfazia com tristeza, e a chamava furtivamente para 

entregar-lhe o dinheiro. 

 Um dia, estimulado pelo mesmo Tajima, seu marido realiza uma exposição 

individual e torna-se um sucesso. Todos os quadros são vendidos, os jornais o 

elogiam e artistas renomados enviam-lhe cartas. Aquilo a assusta. Ela nunca pedira 

que ele ganhasse dinheiro ou fosse bem sucedido, não queria que ele fosse 

maculado, desejava que estivesse acima dos desejos mundanos e vivesse como um 

artista obscuro, mas fiel aos seus princípios. No entanto, de um momento a outro, 

ele começa a se preocupar com a aparência, vai ao dentista para arrumar os dentes 

e cerca-se de bajuladores. Não era aquilo que imaginara quando o escolheu: 

 
                                                             
143 「私は父に用事のある振りをして応接室にはいり、ひとりで、つくづくあなたの画を見ました。

あの日は、とても寒かった。火の気の無い、広い応接室の隅に、ぶるぶる震えながら立って、あなた

の画を見ていました。あれは、小さい庭と、日当りのいい縁側の画でした。縁側には、誰も坐ってい

ないで、白い座蒲団だけが一つ、置かれていました。青と黄色と、白だけの画でした。見ているうち

に、私は、もっとひどく、立って居られないくらいに震えて来ました。この画は、私でなければ、わ

からないのだと思いました。」 Kirigirisu. 
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Sempre pensei que seria pobre até a morte, pintaria os quadros que 
quisesse, seria desprezado por todos, mas não ligaria e não abaixaria a 
cabeça para ninguém, de vez em quando, beberia seu saquê e passaria a 
vida sem nunca se deixar contaminar pelo resto do mundo. Foi estupidez 
minha? Entretanto, naquela época, e ainda hoje, acredito que deva haver 
um homem assim neste mundo. Sua coroa de louros é invisível para os 
outros e, por isso, certamente ele deve ser considerado um imbecil, 
nenhuma mulher estaria disposta a tornar-se sua esposa e a cuidar dele, 
mas eu o faria e o serviria por toda a existência! Eu achava que você fosse 
esse anjo. Acreditava que ninguém além de mim seria capaz de 
compreender isso. Ah, mas então... De repente, você tornou-se famoso. Por 
alguma razão, morro de vergonha disso.144 (p. 10) 
 

 Enfim, ele não era um Cristo humilde e rejeitado pelo qual ela faria qualquer 

coisa. Alguém cuja pureza idolatraria. Ao contrário, ele se transformara em tudo 

aquilo que abominava. Antes, ele era quieto e pouco sociável, mas então passou a 

visitar a casa de outros artistas e a voltar tarde da noite ou no dia seguinte, comprou 

uma casa maior e passou a se importar muito com o dinheiro, chegava a se zangar 

quando ela se esquecia de trancar a gaveta onde guardava suas economias. 

Quando recebia a encomenda de um quadro, a primeira coisa que dizia era o valor a 

ser pago pelo cliente. Ela achava seu comportamento mesquinho.  

 Apesar de todos os defeitos que via em seu marido, seu sucesso não parava 

de aumentar. Até mesmo os seus pais mudaram de opinião sobre o genro que 

desprezavam antes. Ele reuniu outros artistas e criou um novo grupo e os jornais 

faziam elogios estratosféricos ao seu trabalho. Tudo aquilo a espantava. Afinal, ele 

não passava de uma pessoa vulgar, capaz de falar mal dos amigos pelas costas, 

orgulhoso e que apreciava lisonjas. 

 Ele estava longe de ser o artista com as características elevadas que as 

críticas lhe atribuíam. Não vivia uma “pobreza honrada”, tinha uma boa conta 

bancária; nem “transcendente”, pois vivia da opinião dos outros. Ela não precisava 

de dinheiro, de uma grande casa, de roupas novas ou de uma empregada, poderia 

viver em uma casa com móveis usados e remendaria seus quimonos. Era feliz no 

                                                             
144

「私は、あなたを、この世で立身なさるおかたとは思わなかったのです。死ぬまで貧乏で、わがま

ま勝手な画ばかり描いて、世の中の人みんなに嘲笑せられて、けれども平気で誰にも頭を下げず、た

まには好きなお酒を飲んで一生、俗世間に汚されずに過して行くお方だとばかり思って居りました。

私は、ばかだったのでしょうか。でも、ひとりくらいは、この世に、そんな美しい人がいる筈だ、と

私は、あの頃も、いまもなお信じて居ります。その人の額の月桂樹の冠は、他の誰にも見えないので、

きっと馬鹿扱いを受けるでしょうし、誰もお嫁に行ってあげてお世話しようともしないでしょうから、

私が行って一生お仕えしようと思っていました。私は、あなたこそ、その天使だと思っていました。

私でなければ、わからないのだと思っていました。それが、まあ、どうでしょう。急に、何だか、お

偉くなってしまって。私は、どういうわけだか、恥ずかしくてたまりません。」 Kirigirisu. 
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início do casamento, quando eram pobres, tudo o que gostaria era de “... viver 

discretamente, com um orgulho enorme e altivo dentro do peito.”145 (p. 19).  

 Uma tarde, ela lia o jornal vespertino quando ouve a voz do marido no rádio. 

Ele falava sobre o significado do neorromantismo nos tempos atuais, sua voz lhe 

soava impura e turva. Dava a impressão de pertencer a uma pessoa desagradável e 

ordinária. Ela desliga o aparelho com irritação. 

 Naquela noite, ela vai para a cama cedo e, enquanto está deitada, escuta o 

tênue cricrilar de um gafanhoto: 

 
[...] apaguei a luz e, enquanto estava deitada sozinha com o rosto voltado 
para cima, um gafanhoto cantava insistentemente debaixo das minhas 
costas. De fato, ele cantava sob o assoalho, mas estava bem embaixo das 
minhas costas e tinha a impressão de que um pequeno gafanhoto cantava 
no interior da minha espinha. Não queria me esquecer daquele som baixo e 
tênue, desejava encerrá-lo ali dentro para sempre. Com certeza, neste 
mundo, você é que está certo e eu é que estou errada, no entanto, 
realmente não sei onde ou de que forma possa estar errada.146 (p. 28-29) 

 

 Sua ideia de pureza não tinha relação com o sucesso ou bens materiais. 

Como ocorre com Nora, a protagonista da peça de Ibsen, o momento de ruptura 

com o marido ocorre quando ela descobre que há uma discrepância entre os seus 

valores e aqueles do homem com quem vive, ou seja, entre ela e os valores do resto 

do mundo.  

 A narradora do conto de Dazai se casou com aquele pintor porque acreditava 

que ele tinha valores elevados, mas os acontecimentos provaram o contrário. Ele 

era mesquinho, vulgar, seduzido pelos elogios. Era por isso que o deixava. Ela 

queria viver de acordo com os seus princípios, mesmo que eles não fossem 

valorizados pelos outros.  

 Enquanto as adolescentes de Joseito (A Estudante) e Chiyojo oscilam entre a 

moralidade tradicional e a moderna, entre individualidade e imposições familiares, a 

narradora deste conto tem uma ideia bem definida do que é importante para ela e 

                                                             
145 「心の中で、遠い大きいプライドを持って、こっそり生きていたいと思います。」 Kirigirisu. 
146 「… 私は、スイッチを切りました。一体、何になったお積りなのでしょう。恥じて下さい。「こ

んにち在るは」なんて恐しい無智な言葉は、二度と、ふたたび、おっしゃらないで下さい。ああ、あ

なたは早く躓いたら、いいのだ。私は、あの夜、早く休みました。電気を消して、ひとりで仰向に寝

ていると、背筋の下で、こおろぎが懸命に鳴いていました。縁の下で鳴いているのですけれど、それ

が、ちょうど私の背筋の真下あたりで鳴いているので、なんだか私の背骨の中で小さいきりぎりすが

鳴いているような気がするのでした。この小さい、幽かな声を一生忘れずに、背骨にしまって生きて

行こうと思いました。この世では、きっと、あなたが正しくて、私こそ間違っているのだろうとも思

いますが、私には、どこが、どんなに間違っているのか、どうしても、わかりません。」 Kirigirisu. 
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não se importa em enfrentar a oposição alheia para viver de acordo com as suas 

convicções. Ela sabe que aquilo em que acredita não é valorizado pela sociedade, 

para a qual sucesso e dinheiro são importantes, mas não se importa com isso.  

 Também é interessante notar que, apesar de seu comportamento 

independente, o ideal de vida que ela abraça, com algumas ressalvas, assemelha-se 

ao ideal de virtude antiga, ela desejava mostrar sua determinação e engenhosidade 

na manutenção do lar quando confrontada com uma existência frugal. Nesse sentido, 

ela se assemelha às mulheres da classe alta do século XIX japonês que precisavam 

administrar o lar com um orçamento exíguo e eram elogiadas por qualidades como 

devoção, dignidade e força espiritual. 

 A protagonista de Kirigirisu (O Gafanhoto) une antigo e novo, força moral e 

independência. Ela rejeita o caráter fraco do marido e, como Nora de A Casa de 

Bonecas, ela o deixa quando o casamento perde o sentido que ela lhe conferia 

antes, mas, se Nora ainda se casou inocente, a personagem de Dazai tinha uma 

ideia bem definida do parceiro que desejava e, quando o caráter deste último se 

transforma (ou se revela como de fato é), ela não vê mais razão para que continuem 

juntos. Ela seria uma boa esposa para a pessoa que se adequasse aos seus 

parâmetros, ou seja, para o homem que ela escolhesse e ninguém mais. Sua 

escolha recai sobre um pintor desconhecido, pobre e de passado duvidoso, mas ela 

contraria a vontade de sua família e se casa com ele assim mesmo. Nesse sentido, 

ela é uma mulher moderna, pois rompe com as tradições e se distancia da imagem 

de mulher japonesa submissa à família e ao marido. Ela afirma sua vontade e não 

se importa com a opinião dos outros.  

 Mesmo o conceito de miai (casamento arranjado) é diferente no texto, pois os 

preparativos são todos feitos por insistência da narradora. Ela própria seleciona o 

homem que deseja para si.  

 Michiko Suzuki (2010, p. 65) lembra que casar por amor era raro na prática e 

considerado uma grande ruptura com a tradição na primeira metade do século XX. O 

casamento arranjado – baseado em classe, relações familiares e situação financeira 

– ainda era mais comum do que o casamento por amor ou por “livre vontade” (jiyû 

kekkon). A tradição e o coletivo ainda prevaleciam sobre o interesse do indivíduo. 

 A narradora não se preocupa com os interesses familiares, seu casamento 

era uma decisão e realização pessoal, assim, ela podia se dar ao luxo de recusar 

dois pretendentes sugeridos por sua família. Ela perseguia um ideal romântico, no 
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qual serviria o marido que viveria em um mundo de ideias, enquanto ela se ocuparia 

das questões práticas. Eles formariam uma unidade na qual cada um teria um papel 

definido e se desenvolveriam juntos. Como iguais, ela seria a âncora que permitira 

que o marido se mantivesse no mundo enquanto se dedicava à arte, alheio a tudo o 

mais. No entanto, quando o marido começa a ganhar dinheiro e a relação entre os 

dois começa a se assemelhar a um casamento tradicional, no qual ela se sente 

como um animal de estimação do qual o marido cuida, e este deixa de ser a figura 

sublime que vivia pela arte sem se importar com questões mundanas, ela decide 

deixá-lo. Quando aquilo que a protagonista apreciava no marido se perde e o 

relacionamento deixa de ser satisfatório, ela decide se divorciar com a mesma 

liberdade com a qual decidira se casar. Como Nora, ela também não acreditava que 

seus valores estivessem errados, ao contrário, os outros é que estariam errados.  
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7 MULHERES E O PÓS-GUERRA 

 

 

 Com o final da guerra, a ideologia do ryôsai kenbo (boa esposa, mãe sábia) e 

o conceito de feminilidade sofreram transformações. O governo de ocupação 

americano desejava promover a democracia no Japão para evitar o renascimento do 

militarismo e, assim, a constituição foi revisada e passou a garantir às mulheres 

vários direitos políticos, econômicos e civis, entre eles: o direito ao voto; o de 

administrar os bens enquanto casada e herdar parte dos bens do marido; igualdade 

de emprego, educação, casamento e divórcio (UNO, 1993, p. 303). No entanto, isso 

não significava que a ideologia do ryôsai kenbo tivesse deixado de existir, pois ela 

manteve sua influência até os anos 80. A ideia de que o papel primário da mulher 

era o de esposa e mãe continuou a prevalecer nas políticas das empresas privadas 

e dos partidos conservadores por muito tempo.  

 Após as perdas e horrores da guerra, as mulheres ainda precisavam se 

preocupar em satisfazer necessidades básicas como alimentar e vestir os filhos e 

manter a casa (quando ela ainda existia), enfim, como sobreviver em uma época de 

penúria. Elas passaram a se organizar e criaram grupos como a Shufuren 

(Associação de Donas de Casa, 1948) contra o aumento dos preços e falta de 

alimentos. Com o tempo, o número de associações e grupos femininos cresceu e, 

do apelo por condições mínimas para a subsistência, aproximaram-se de 

organizações políticas e procuraram ampliar suas atividades e influenciar mudanças 

na sociedade.147 

 Os contos com narradoras de Dazai escritos no pós-guerra refletem as 

transformações que ocorrem na sociedade nesse momento. Suas figuras femininas 

se deparam com situações extremas e procuram sobreviver. Os homens presentes 

nos textos estão entregues à autocomiseração e seguem em rota de autodestruição. 

Após a guerra, eles parecem incapazes de se adaptar às mudanças e a agir de 

forma produtiva. As mulheres se veem entregues a si mesmas e precisam tomar 

decisões. Agora, o embate entre o tradicional e o moderno revela-se no contraste 
                                                             
147 “Os esforços das organizações femininas do pós-guerra, às vezes em conjunto umas com as 
outras e com outros movimentos de massa, evitaram a reinstituição do sistema familiar do pré-guerra 
em 1954; aboliram a prostituição legal em 1956; influenciaram o preço, qualidade e segurança dos 
produtos de consumo depois de 1960 [...]”. UNO, 1993, p. 317. 
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entre a atitude das narradoras e dos personagens masculinos que não conseguem 

se adaptar aos novos tempos.  

 Esse também é o período em que Dazai se desespera com o caos deixado 

pela guerra e se engaja em uma crítica à sua época. O equilíbrio anterior dá lugar a 

uma existência desregrada, ele parece ter chegado à conclusão de que é incapaz de 

se conformar à imagem de um bom provedor e pai de família. Todos esses 

elementos dão um ar mais lúgubre às obras escritas nesse período.  

 As mulheres de seus contos não são mais jovens que questionam e desafiam 

os valores da família, mas mulheres que vivem em uma época de transformações e 

passam por duras experiências. No entanto, ao invés de fragilizá-las, essas 

experiências as tornam mais fortes, talvez um pouco mais cínicas, mas revelam sua 

imensa capacidade de sobrevivência e sacrifício. A guerra, presente em todos os 

textos, exige que elas endureçam, mesmo que a emoção ainda seja um elemento 

bastante presente. Enquanto isso, os personagens masculinos mais próximos das 

narradoras encontram-se em franca rota de autodestruição. 

 Transgressões, crimes, mortes e o sentimento de decadência são temas 

constantes. A questão da família também passa a ser tratada com mais frequência e 

sob uma luz que não podemos chamar de favorável.  

 Em Katei no Kôfuku (A Felicidade do Lar, 1948), Dazai imagina uma história 

que tem um funcionário público, provisoriamente chamado de Shûji Tsushima, seu 

verdadeiro nome, como protagonista. Ele era casado, tinha dois filhos, trabalhava no 

cartório e morava em uma casa confortável com a sua família. Nada lhe faltava, ele 

era um bom marido, bom filho, bom pai e um bom funcionário, enfim, uma pessoa 

exemplar. Um dia, o senhor Tsushima compra um bilhete de loteria devido à 

insistência de um amigo e ganha cem ienes. Como ele não é ganancioso, não 

informa a ninguém sobre o seu prêmio e vai ao banco apenas depois de alguns dias 

para receber o dinheiro que emprega para fazer sua família feliz. Ele entra em uma 

loja, compra um rádio e pede que ele seja entregue em sua residência. Em seguida, 

vai ao trabalho e passa o dia antecipando a alegria de seus filhos e o espanto de 

sua esposa e de sua mãe com aquele presente e a revelação de que ganhara na 

loteria. Haveria boas risadas, com certeza. Ele estava ansioso em voltar para casa. 

A hora de encerrar o expediente finalmente chega e ele começa a se preparar para 

ir embora quando uma mulher malvestida surge com um registro de nascimento. 

Tsushima aponta para o relógio e diz que o expediente acabara. Ela insiste, mas, 
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apesar de gentil, ele é inflexível e pede que ela retorne no dia seguinte. Naquela 

noite, aquela mesma mulher se atira no rio Tamagawa (coincidentemente, o mesmo 

em que Dazai se atira com Tomie Yamasaki pouco depois) e morre. A razão de seu 

suicídio estava relacionada àquele documento, mas Tsushima ignora o fato e 

continua a viver feliz com a sua família e a trabalhar diligentemente como sempre. 

Ele não fizera nada errado e sequer se lembrava daquela mulher. Após imaginar 

esse enredo, Dazai conclui que “a felicidade do lar é a origem de todos os males.”148 

(p. 23, tradução nossa). 

 Dazai também reflete sobre a família em Ôto (As Cerejas), o texto foi escrito 

pouco antes de seu suicídio em 1948. Segundo o autor, ele sempre fazia piadas e 

se mostrava alegre, mesmo que, interiormente, se sentisse triste, cansado e 

pensasse em suicídio. Ele não era assim apenas em sua casa, quando estava na 

companhia de outras pessoas, também se fazia de palhaço para agradá-las.  

 Ele confessa que não era muito útil em casa, mas gostava dos filhos e nunca 

agredira sua esposa. Aparentemente, era um lar em harmonia, mas tanto ele quanto 

a esposa tinham seus cansaços e dores particulares. Seu sentimento de 

inadequação para a vida em família é palpável: 

 
Três filhos. O pai é totalmente incompetente em relação às tarefas 
domésticas. Não consegue nem guardar os acolchoados. E apenas faz 
brincadeiras tolas. Distribuição de víveres, cadastro, não entende de nada 
disso. Parece viver em uma hospedaria. Recebe visitas. Organiza 
recepções. Vai para o estúdio de trabalho carregando a marmita e, depois 
disso, às vezes retorna após uma semana. Diz sempre que é o trabalho, o 
trabalho, entretanto, parece escrever apenas duas ou três páginas por dia. 
E há a bebida. Quando bebe demais, fica emaciado e adoece. Além disso, 
parece ter amigas mais jovens aqui e ali.149 (p. 7, tradução nossa) 

 

 Seu filho de quatro anos é magro, pequeno para a idade, não anda, não fala e 

não consegue fazer nada sozinho. Ele e a esposa evitam expressar sua 

preocupação, não têm coragem de admitir que há algo errado com o menino. A mãe 

o abraça com força e Dazai, às vezes, tem vontade de segurá-lo entre os braços e 

                                                             
148 「曰く、家庭の幸福は諸悪の本。」Katei no Kôfuku. 
149 「子供が三人。父は家事には全然、無能である。蒲団さえ自分で上げない。そうして、ただもう

馬鹿げた冗談ばかり言っている。配給だの、登録だの、そんな事は何も知らない。全然、宿屋住いで

もしているような形。来客。饗応。仕事部屋にお弁当を持って出かけて、それっきり一週間も御帰宅

にならない事もある。仕事、仕事、といつも騒いでいるけれども、一日に二、三枚くらいしかお出来

にならないようである。あとは、酒。飲みすぎると、げっそり痩せてしまって寝込む。そのうえ、あ

ちこちに若い女の友達などもある様子だ。」Ôto. 
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se atirar em um rio. Sua salvação é a bebida. Se ele conseguisse expressar o que 

sentia, não precisaria beber.  

 Um dia, durante uma conversa do casal, a esposa comenta que havia “um 

vale de lágrimas entre seus seios.”150 Ele toma esse comentário como uma crítica e 

fica um pouco ofendido, afinal, ele também se preocupava com as crianças e com a 

sua família. Ele sai dizendo que precisa terminar um trabalho, mas, no fundo, 

desejava fugir da opressão de sua casa: “Viver é algo terrível. Há correntes 

envolvendo-me de todos os lados, basta fazer um movimento para que o sangue 

jorre.”151 (p. 13).  

 Ao final, ao invés de se dirigir ao estúdio, ele entra em um bar. A atendente 

lhe traz um prato com cerejas, ele as come e imagina o prazer que aquelas 

pequenas frutas dariam a seus filhos, iguaria que praticamente não era consumida 

em sua casa. Enquanto enfia uma cereja atrás da outra dentro da boca e cospe os 

caroços, murmura de si para si: “Os pais vêm antes dos filhos.”152 (p. 15).  

 As frases finais de Katei no Kôfuku (A Felicidade do Lar) e Ôto (As Cerejas) 

fazem com que questionemos a visão de Dazai sobre a família. Ela provavelmente 

era influenciada pelos eventos de sua vida pessoal, complicada naquele momento 

pelo nascimento de sua filha com Shizuko Ôta, seu relacionamento com Tomie 

Yamasaki, sua saúde frágil e as preocupações com o seu próprio lar.  

 A angústia masculina em relação à família também está presente em Villon no 

Tsuma (A Esposa de Villon, 1947) e Osan (Osan, 1947), dois textos escritos no pós-

guerra. No primeiro, a narradora ouve o marido, um poeta chamado Ôtani, entrar em 

casa tarde da noite e abrir as gavetas da sala ao lado como se procurasse algo. Ela 

permanece deitada escutando sua respiração ofegante. Ele se senta e, ainda do 

outro cômodo, pergunta-lhe como está seu filho, um menino de três anos que 

                                                             
150 A expressão “vale de lágrimas” está presente no Salmo 84 da Bíblia hebraica: “Felizes os que 
habitam em tua Casa, louvando-te sem cessar!/Felizes os que em ti encontram sua força, e todos 
aqueles que são peregrinos de coração!/ Ao atravessarem o vale de lágrimas de Baca, convertem-no 
num lugar de fontes, como a boa chuva de outono, que, ainda o cobre de bênçãos”. Disponível em 
<http://bibliaportugues.com/kja/psalms/84.htm> Acesso em Set de 2015, grifo nosso. Takuma 
Nagahama observa que o salmo em questão tem caráter positivo, as pessoas que têm fé em deus 
conseguiriam superar qualquer adversidade, ideia que não está presente no texto de Dazai. Segundo 
Nagahama, seria possível vislumbrar, aí, o trabalho de “editor” do autor. (Como vimos anteriormente, 
Dazai costumava transformar os textos a seu bel prazer e empregar expressões fora de contexto). Cf. 
NAGAHAMA, 2014. 
151 「生きるという事は、たいへんな事だ。あちこちから鎖がからまっていて、少しでも動くと、血

が噴き出す。」Ôto. 
152 「子供よりも親が大事。」Ôto. 

http://bibliaportugues.com/kja/psalms/84.htm
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adoecia com facilidade e parecia ter problemas de desenvolvimento. Era raro que 

ele perguntasse pelo filho e falasse com tanta gentileza. Ela estranha sua atitude.  

 De repente, ouve-se uma voz feminina chamar por ele à porta. Ôtani levanta-

se e vai até lá. Há uma discussão e logo uma voz masculina se junta à conversa. 

Assustada, ela se levanta, veste um roupão sobre o pijama e vai até a porta de 

entrada onde encontra um casal de meia-idade. Eles pediam que seu marido lhes 

devolvesse o dinheiro que roubara naquela noite. Ele tenta fugir, o homem o agarra 

e Ôtani mostra-lhe um canivete. Era por aquele objeto que ele procurara ao chegar. 

Por fim, ele consegue se desvencilhar e corre na escuridão da rua. O casal deseja ir 

à polícia, mas a senhora Ôtani pede que eles entrem e expliquem o que ocorreu, 

pois ela tentaria ajudar de alguma forma. Eles concordam a contragosto e entram na 

casa de tatames estropiados e divisórias de papel de arroz cheias de rasgos. 

 O homem lhe pergunta qual a sua idade e ela responde que tinha vinte e seis 

anos, era quatro anos mais jovem do que seu marido. O casal fica espantado e se 

pergunta por que Ôtani se comportava daquela forma quando tinha uma esposa tão 

bonita e decente em casa. Ela se limita a dizer que ele era uma pessoa doente e 

que não era daquele jeito antes.  

 Os dois possuíam um pequeno restaurante próximo da estação de Nakano 

chamado Tsubaki e se põem a contar como vieram trabalhar em Tóquio, juntaram 

dinheiro com muito esforço e conseguiram abrir seu próprio negócio antes da guerra, 

quando esta começou, eles perseveraram e mantiveram o restaurante aberto apesar 

dos bombardeios e da proibição da venda de bebidas. 

 Ôtani aparecera em seu restaurante em 1944 junto com Aki, uma ex-

garçonete de um bar de Shinjuku. Ela costumava trazer pessoas que pudessem se 

tornar bons clientes para o restaurante. Segundo ela, as credenciais de Ôtani não 

poderiam ser melhores: filho deserdado de um nobre, estudara nas melhores 

escolas e publicara vários livros. Era considerado o maior poeta do Japão. Quando 

seu pai morresse, ele e o irmão dividiriam a fortuna da família. Ôtani bebeu 

tranquilamente e deixou que Aki pagasse a conta nessa ocasião. Alguns dias depois, 

ele apareceu sozinho, entregou uma nota de dez ienes, bebeu dez copos de shôchû, 

perguntou pela hora, preparou-se para ir embora e, quando o proprietário fez 

menção de lhe entregar o troco, ele não o aceitou e pediu que o guardasse até a sua 

próxima visita. Foi a primeira e a única vez que ele pagou por algo. Depois disso, 

sempre dava alguma desculpa para não pagar a conta e aquilo já durava três anos. 
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De vez em quando, uma mulher mais velha o acompanhava e deixava uma quantia 

considerável de dinheiro, mas nunca o suficiente para cobrir tudo o que Ôtani devia. 

Ele tinha talento para seduzir e ludibriar as pessoas, especialmente as mulheres, 

mas o proprietário nunca se deixara enganar, o problema era que Ôtani o 

desarmava, ele sempre acabava cedendo e servia-lhe uma bebida. 

 Como o final do ano se aproximava, ele passara pela casa de seus fregueses 

para receber o dinheiro das contas e havia cinco mil ienes no restaurante naquele 

dia. Ôtani viu a sua esposa contar o dinheiro no quarto dos fundos e guardá-lo em 

uma gaveta. Ele se levantou, pegou o dinheiro e fugiu. Eles o perseguiram e 

chegaram à sua casa, desejavam apenas que ele devolvesse o dinheiro que serviria 

para pagar os fornecedores.  

 Ao fim daquele relato, a senhora Ôtani é tomada por um sentimento cômico e 

acaba rindo da situação toda. Sem jeito, o casal também ri. Após se recompor, ela 

pede que os dois esperem até o dia seguinte para irem à polícia, pois ela tentaria 

resolver aquele problema. Meio céticos, os dois concordam e vão embora deixando 

a senhora Ôtani sozinha. Ela não tem a menor ideia do que fazer e permanece 

desperta tentando pensar em algo, mas nada lhe ocorre. No dia seguinte, ela coloca 

o filho nas costas e sai sem destino definido. Dentro do trem, enquanto observa, 

distraída, os anúncios no interior do vagão, ela lê o nome de seu marido. Ele 

escrevera um ensaio sobre François Villon, poeta francês do século XV, que fora 

publicado em uma revista. Nesse instante, sem querer, seus olhos se enchem de 

lágrimas.  

 Ela desce do trem, vai ao parque Inokashira, senta-se em um banco, alimenta 

o filho e finalmente decide ir até o restaurante Tsubaki em Nakano. Ao chegar, 

encontra a proprietária para a qual mente dizendo que alguém viria devolver o 

dinheiro naquele dia, até então, ela permaneceria no restaurante e ajudaria com o 

serviço. Era um recurso desesperado, mas nada mais lhe ocorrera.  

 Assim, a senhora Ôtani passa o dia trabalhando enquanto o filho brinca 

sozinho no quarto dos fundos. É véspera de Natal e o movimento é grande. No final 

da noite, um milagre ocorre, seu marido aparece acompanhado de uma mulher mais 

velha, o proprietário conversa com eles e os três saem juntos. A mulher que 

acompanhava Ôtani era a proprietária de um bar em Kyôbashi. Depois de roubar o 

dinheiro e fugir do casal, ele dormiu na casa de um amigo e depois foi até seu bar, 

deu algum dinheiro para as garçonetes dizendo ser um presente de Natal, comprou 
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chapéus festivos, um bolo e até um peru e chamou os conhecidos para uma festa. A 

dona do bar achou aquilo suspeito, afinal, ele nunca tinha dinheiro e pediu 

explicações. Ôtani lhe contou tudo e ela o aconselhou a devolver o que pegara. Ela 

até o ajudou a juntar o dinheiro. 

 O proprietário do bar agradece à senhora Ôtani por sua intervenção sem 

saber que ela mentira e que a devolução do dinheiro não passava de uma feliz 

coincidência. A senhora Ôtani, então, pede que ele a deixe trabalhar no restaurante 

para pagar a dívida de seu marido, ela gostou daquela experiência, era melhor do 

que passar o dia em casa imersa em pensamentos tristes, além disso, os clientes a 

apreciavam. Ela se fazia coquete, contava piadas vulgares, ria e até recebera o 

apelido de “Satchan do Tsubaki”. Também havia o dinheiro das gorjetas e o 

emprego permitia que encontrasse o marido com mais frequência. Às vezes, ele até 

aparecia no final da noite e os dois voltavam juntos para casa.  

 Foi uma semana feliz para a senhora Ôtani, mas de curta duração. Na noite 

do primeiro dia do ano, ela é estuprada por um freguês do bar, um jovem com 

aparência de operário que dizia escrever poemas e conhecer o senhor Ôtani. Apesar 

disso, ela vai ao trabalho no dia seguinte como se nada tivesse ocorrido e, lá, ela 

encontra o marido lendo o jornal com um copo de bebida à sua frente. Ele reclama 

de uma crítica publicada no jornal: 

 
– Ah, estão falando mal de mim outra vez. Dizem que sou um falso nobre 
epicurista. Isso não é verdade. Podiam ter escrito que sou um epicurista que 
teme a deus. Satchan, veja! Escreveram que sou um monstro. Isso não é 
verdade, não é mesmo? Conto isso agora, mas, no final do ano passado, 
saí daqui com os cinco mil ienes porque desejava que você e o menino 
tivessem um Ano Novo memorável. Fiz aquilo porque não sou um monstro.  
– Que mal há em ser um monstro? Se estivermos vivos, isso já é o 
suficiente – disse com indiferença.153 (p. 53-54, tradução nossa) 

 

 Essa frase da senhora Ôtani encerra o conto e revela a transformação de sua 

visão de mundo depois das experiências pelas quais passara. Sua vida se 

transforma quando decide trabalhar no restaurante. Mas o entusiasmo inicial deu 

lugar a uma indiferença cética. Apesar do estupro, ela não pensava em deixar o 
                                                             
153 「『やあ、また僕の悪口を書いている。エピキュリアンのにせ貴族だってさ。こいつは、当って

いない。神におびえるエピキュリアン、とでも言ったらよいのに。さっちゃん、ごらん、ここに僕の

ことを、人非人なんて書いていますよ。違うよねえ。僕は今だから言うけれども、去年の暮にね、こ

こから五千円持って出たのは、さっちゃんと坊やに、あのお金で久し振りのいいお正月をさせたかっ

たからです。人非人でないから、あんな事も仕出かすのです』私は格別うれしくもなく、 
『人非人でもいいじゃないの。私たちは、生きていさえすればいいのよ』と言いました。」 Villon no 
Tsuma. 
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trabalho, ao contrário, cogitava morar no emprego para não ter que ir e vir todos os 

dias e não via necessidade em alugar uma casa já que o marido nunca estava 

presente.  

 Ela parece considerar a violência sofrida como um fato da existência, o 

importante, afinal, era estar viva. Uma visão prática e, por que não? Um pouco 

cínica. Ela passara a ver decadência e crime em todos os lugares. Ninguém era 

inocente. Seu marido bebia, roubara o restaurante, seduzira a dona do 

estabelecimento e mentia deslavadamente, mas não era tão ruim em comparação 

às outras pessoas. Ao deixar o lar e tornar-se um elemento de um ambiente público, 

seu mundo se alargara, no entanto, ela também se tornara vítima de sua violência. 

O conhecimento e sua nova liberdade tinham um preço, mas ela não estava 

disposta a voltar atrás. Ela não desejava passar os dias esperando pelo marido 

dentro de casa e era forte o suficiente para não se deixar abater pelas agruras do 

mundo como ele. 

 Ambos tinham suas dores e cada um as encerrava em seu peito. Quando o 

marido aparecia em casa bêbado, tarde da noite, às vezes deitava-se ao seu lado, 

abraçava-a chorando e revelava sua imensa fragilidade: 

 
– Ah, não aguento. Tenho medo. Eu tenho medo, sabe? Muito medo! Ajude-
me! – Diz, às vezes, com o corpo trêmulo. Depois que adormece, murmura 
coisas incoerentes, geme e, no dia seguinte, parece uma pessoa despojada 
de espírito, ausente.154 (p. 29) 

 

 Em outra ocasião, quando caminhavam juntos na volta para casa, ele lhe diz 

que só havia infelicidade para os homens e que eles precisavam lutar contra o medo. 

Ôtani não revela qual a origem de seu medo, mas podemos cogitar que ela se 

derivava de sua lucidez em relação ao funcionamento do mundo, seu absurdo, e 

também de seu sentimento de inadequação. Ele revela que sempre desejara morrer, 

mas que não conseguia fazê-lo. Ela lhe diz que era porque ele tinha sua escrita, ao 

ouvir aquilo, sua resposta é:  

 

                                                             
154 「『ああ、いかん。こわいんだ。こわいんだよ、僕は。こわい！たすけてくれ！』などと言いま

して、がたがた震えている事もあり、眠ってからも、うわごとを言うやら、呻くやら、そうして翌る

朝は、魂の抜けた人みたいにぼんやりして…」 Villon no Tsuma. 
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Não tenho um trabalho, nem nada. Nem uma obra prima, nem uma obra 
desprezível. Se disserem que uma pessoa é boa, ela será boa; se lhe 
disserem que é má, ela ficará má. É como inspirar e expirar.155 (p. 46) 

 

 Se o valor de qualquer coisa é aquele atribuído pelos outros, nada possuía 

um valor intrínseco. E, um mundo sem valores, afinal, era um mundo sem sentido. 

Ele diz que aquilo que o impedia de morrer era a ideia de um deus terrível. Como 

vimos anteriormente, a crença de Dazai no deus cristão sempre oscilou entre a 

esperança de que seus pecados fossem perdoados e o temor de que fosse julgado 

culpado. Por vezes, deus apresentava a face de um pai bondoso e, em outros 

momentos, surgia como um pai severo. Podemos especular que o temor de ser 

colocado diante de um deus que se revelasse mais assustador e propenso a puni-lo 

do que a perdoá-lo era o que mantinha o senhor Ôtani vivo. 

 Quando o conto termina, a senhora Ôtani compreende um pouco melhor o 

universo em que o marido transita. Podemos dizer que sua visão das coisas torna-se 

parecida com a dele. No entanto, enquanto o confronto do marido com o mundo 

desperta o sentimento de desespero e desejo de autodestruição; ela está disposta a 

sobreviver a qualquer custo, mesmo reconhecendo a existência da corrupção e da 

violência. Para ela, estarem vivos bastava. Sua resistência provinha de algo mais 

elementar, orgânico, ela não era afetada por questionamentos de ordem abstrata 

como o senhor Ôtani. Ela não se importava com o fato de haver ou não um deus, 

talvez já nem acreditasse em sua existência, especialmente após o estupro do qual 

foi vítima: “Se há um deus, manifeste-se!”156 (p. 47), suplica, pouco antes de narrar 

esse episódio, pedido que não é ouvido.  

 Ao final, seus temores eram mais concretos e consistiam em satisfazer as 

necessidades mais imediatas, por isso, diferente do marido, ela conseguia observar 

o mundo com olhos sóbrios, sem ilusões, e não se sentia uma vítima.  

 

 

 

 

                                                             
155 「仕事なんてものは、なんでもないんです。傑作も駄作もありやしません。人がいいと言えば、

よくなるし、悪いと言えば、悪くなるんです。ちょうど吐くいきと、引くいきみたいなものなんで

す。」 Villon no Tsuma. 
156 「神がいるなら、出て来て下さい！」 Villon no Tsuma. 
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7.1 A revolução não é trágica 

 
Ele saiu sem fazer barulho como um corpo despojado de espírito. Eu lavava 
a louça na cozinha após o jantar e percebi seus movimentos às minhas 
costas. Triste, a ponto de quase derrubar os pratos, dei um suspiro 
involuntário. Quando me espichei e olhei para fora através da janela, vi sua 
lamentável e triste figura flutuar na escuridão da noite de verão, um espírito 
que já não fazia mais parte deste mundo. Ele caminhava pela ruela 
margeada pela cerca viva na qual o pé de abóbora se enroscava e se 
contorcia, vestia um velho yukata de cor clara amarrado por várias voltas de 
um obi fino.157 (DAZAI, p. 2, tradução nossa) 

 

 Assim se inicia Osan também publicado por Dazai em 1947 como Villon no 

Tsuma (A Esposa de Villon). O título é o nome de uma personagem da peça 

Shinjûten no Amijima (Os Amantes Suicidas de Amijima, 1720), escrita por 

Monzaemon Chikamatsu (1653-1725). A narradora é a esposa de um escritor, eles 

têm três filhos e vivem em uma casa nos subúrbios de Tóquio. Assim como em 

Villon no Tsuma, o marido é descrito como alguém “despojado de espírito”.  

 Eles estavam casados há oito anos. Durante a guerra, a casa em que 

moravam é parcialmente destruída durante um bombardeio e ela e os dois filhos já 

nascidos naquela época se abrigam em Aomori, sua terra natal, enquanto o marido 

permanece em Tóquio para cuidar da casa e trabalhar. No entanto, Aomori também 

se torna alvo de ataques aéreos e a casa em que se abrigavam é totalmente 

destruída junto com todos os pertences que levara. O Japão se rende pouco depois 

e ela volta para Tóquio após quatro meses. Ao retornar, encontra um marido 

diferente, ele desvia o olhar, sorri de forma estranha e parece hesitante. Ela atribui 

aquela mudança à fadiga e à vida solitária que ele levara durante a sua ausência.  

 Mas as provações estavam longe de terminar, a editora na qual o marido 

trabalhara por dez anos vai à falência. Ele cria outra editora com alguns conhecidos, 

mas não publica mais do que alguns números antes de fechar. Restam-lhe dívidas, 

após honrá-las, ele parece ter perdido a vontade de fazer qualquer coisa. Vive 

calado e irritadiço. Seu comportamento também muda: 

 
                                                             
157 「たましいの、抜けたひとのように、足音も無く玄関から出て行きます。私はお勝手で夕食の後

仕末をしながら、すっとその気配を背中に感じ、お皿を取落すほど淋しく、思わず溜息をついて、す

こし伸びあがってお勝手の格子窓から外を見ますと、かぼちゃの蔓のうねりくねってからみついてい

る生垣に沿った小路を夫が、洗いざらしの白浴衣に細い兵古帯をぐるぐる巻きにして、夏の夕闇に浮

いてふわふわ、ほとんど幽霊のような、とてもこの世に生きているものではないような、情無い悲し

いうしろ姿を見せて歩いて行きます。」 Osan.  
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Ele fumava em pé na varanda, pensativo, com os olhos voltados na direção 
do horizonte ao longe por um bom tempo. “Ah, vai começar outra vez!”, 
pensava preocupada e ele realmente dava um suspiro com ar confuso, 
jogava o resto do cigarro no jardim, tirava a carteira de dentro da gaveta, 
enfiava-a no bolso e saía pela porta com aquela aparência de corpo 
despojado de espírito, caminhando sem fazer barulho. Era comum que não 
retornasse naquela noite.158 (p. 8) 

 

 Ele dormia fora com frequência e, quando retornava, desviava o olhar e 

abaixava a cabeça como se estivesse embaraçado. Ela desconfiava que ele 

escondia algo e confirma suas suspeitas ao descobrir uma marca roxa deixada por 

outra mulher sob o seu queixo. Ele procura escondê-la, ela faz de conta que não a 

notara e tenta agir com naturalidade. 

 Apesar de tudo, ela ainda o acha um bom marido e o ama. Tudo o que deseja 

é que ele se mostre alegre e que seu estado de espírito não acabe com a harmonia 

do lar. Pouco lhe importava que ele tivesse uma amante desde que não ficasse com 

aquele ar de corpo despojado de espírito mortificado pela culpa. Preferia que ele 

fosse honesto, amasse aquela mulher sem negligenciar a família e fosse feliz. Sua 

infelicidade apenas propagava infelicidade:   

  
Os homens não se enganam quando acham que se preocupar 
constantemente com suas esposas é algo moral? Eles não acabam 
enfiando na cabeça que pensar sempre nelas mesmo quando surge outra 
pessoa é algo bom, honrado, que é assim que deve ser? Quando começam 
a amar outra pessoa, ficam dando suspiros melancólicos na frente das 
esposas. Angustiam-se devido a questões morais e, ao final, as próprias 
esposas são contaminadas por esse abatimento e começam a suspirar. Se 
os maridos se comportassem com indiferença e demostrassem 
contentamento, as esposas não se atormentariam. Se houver outra pessoa, 
parem de pensar nas esposas e amem com o coração leve!159 (p. 23) 
 

 Ela não se importava com o julgamento dos outros. Preferia ser realista e 

pensar no que era melhor para todos: “Mesmo que não fosse a atitude correta, não 

                                                             
158 「何か考え、縁側にのっそり立って、煙草を吸いながら、遠い地平線のほうをいつまでも見てい

らして、ああ、またはじまった、と私がはらはらしていますと、はたして、思いあまったような深い

溜息をついて吸いかけの煙草を庭にぽんと捨て、机の引出しから財布を取って懐にいれ、そうして、

あの、たましいの抜けたひとみたいな、足音の無い歩き方で、そっと玄関から出て行って、その晩は

たいていお帰りになりません。」 Osan. 
159 「男のひとは、妻をいつも思っている事が道徳的だと感ちがいしているのではないでしょうか。

他にすきなひとが出来ても、おのれの妻を忘れないというのは、いい事だ、良心的だ、男はつねにそ

のようでなければならない、とでも思い込んでいるのではないでしょうか。そうして、他のひとを愛

しはじめると、妻の前で憂鬱な溜息などついて見せて、道徳の煩悶とかをはじめて、おかげで妻のほ

うも、その夫の陰気くささに感染して、こっちも溜息、もし夫が平気で快活にしていたら、妻だって、

地獄の思いをせずにすむのです。ひとを愛するなら、妻を全く忘れて、あっさり無心に愛してやって

下さい。」 Osan. 
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estava preocupada com a moralidade, queria apenas sentir-me bem, nem que fosse 

por um curto tempo.” 160  (p. 24). Ela é tão generosa quanto a personagem de 

Chikamatsu, que dá nome ao conto, e está disposta a se sacrificar pela felicidade do 

marido. Entretanto, o marido não pensa da mesma forma. Ele não suporta a culpa e 

se suicida com a amante. Em sua carta de despedida, ele explica que seu gesto fora 

motivado pela ideia de revolução: 

 
“Não morro com esta mulher por amor. Eu sou um jornalista. O jornalista 
instiga a revolução e a destruição, depois foge tranquilamente enquanto 
enxuga o seu suor. De fato, é um ser estranho. É o demônio moderno. Não 
consegui suportar esse ódio de mim mesmo e decidi ser crucificado como 
um revolucionário. O escândalo de um jornalista. E isso é algo sem 
precedente no passado? Se minha morte fizer com que os demônios 
modernos se envergonhem um pouco, ficarei satisfeito”161.(p. 27-28) 

 

 A esposa lê essa carta e fica perplexa, pois não havia revolução alguma em 

seu suicídio. Ele tentava dar um sentido para a sua atitude quando a explicação era 

mais simples: ele se envolveu e engravidou uma antiga colega de trabalho durante o 

período em que ela e os filhos se abrigavam em Aomori e não suportou a culpa. 

 Ao ouvir o hino nacional francês poucos dias antes, ele se emocionara, 

chorara e mencionara que a destruição era necessária em uma revolução. Era 

preciso destruir a ordem existente para que algo novo surgisse em seu lugar. Por 

isso as revoluções eram tristes e belas. Ao dizer aquilo, ele associara a destruição 

da monarquia francesa à destruição da harmonia familiar. Mas a sua ideia de 

revolução conduzia apenas à destruição, sem que nada novo surgisse. Para ela, 

aquele tipo de revolução não tinha sentido: 

 
A revolução serve para que as pessoas possam ser felizes. Não confio em 
revolucionários trágicos. Por que ele não pôde amar essa mulher de modo 
mais explícito e prazeroso, e, ao mesmo tempo, amar e fazer sua esposa, 
eu, feliz?162 (p. 29) 
 

                                                             
160 「正しい態度で無くったってかまわない、そんな、道徳なんてどうだっていい、ただ少しでも、

しばらくでも、気持の楽な生き方をしたい」 Osan. 
161 「自分がこの女の人と死ぬのは、恋のためではない。自分は、ジャーナリストである。ジャーナ

リストは、人に革命やら破壊やらをそそのかして置きながら、いつも自分はするりとそこから逃げて

汗などを拭いている。実に奇怪な生き物である。現代の悪魔である。自分はその自己嫌悪に堪えかね

て、みずから、革命家の十字架にのぼる決心をしたのである。ジャーナリストの醜聞。それはかつて

例の無かった事ではあるまいか。自分の死が、現代の悪魔を少しでも赤面させ反省させる事に役立っ

たら、うれしい。」 Osan. 
162 「革命は、ひとが楽に生きるために行うものです。悲壮な顔の革命家を、私は信用いたしません。

夫はどうしてその女のひとを、もっと公然とたのしく愛して、妻の私までたのしくなるように愛して

やる事が出来なかったのでしょう。」 Osan. 



126 
 

 Essa seria a verdadeira revolução e, se considerarmos que ela estava 

disposta a aceitar esse arranjo e ir contra a moralidade vigente em nome da 

felicidade geral, podemos concluir que era ela, de fato, a verdadeira revolucionária e 

não o seu marido. Dentro do trem, quando vai buscar seus restos mortais levando os 

três filhos, ao invés de tristeza ou raiva, o sentimento que experimenta é o de 

perplexidade diante da estupidez de tudo aquilo. 

 Ela era esposa e mãe. Devia zelar pelos filhos e pela tranquilidade do lar, sem 

se importar com os meios necessários para esse fim. Havia miséria demais ao seu 

redor para que se preocupasse com questões morais. Como a senhora Ôtani, ela se 

ocupava em sobreviver, mesmo que isso significasse que tivesse que se degradar 

aos olhos dos outros. Seu marido não pensava como ela e se apegava a um tipo de 

moralidade que só podia resultar em tragédia. Precisava manter as aparências. Ele 

sentia-se impotente e não via a alternativa que parecia tão clara para a esposa.  

 Em ambos os textos, as mulheres não se preocupam com a opinião alheia, 

com a moralidade ou ideologias. Elas são livres, enquanto isso, os homens são 

presas de suas próprias quimeras. As preocupações femininas são mais concretas. 

Os homens mencionam deus e revoluções, mas são incapazes de confrontar a 

realidade e agir de forma prática, as mulheres são mães e precisam cuidar de sua 

manutenção a dos filhos, morrer está fora de questão.  

 Há culpa dos homens em relação às mulheres, uma culpa de raízes antigas 

em Dazai. Eles reconhecem que seu comportamento é condenável, no entanto, são 

incapazes de agir de outra forma. O curioso é que eles nunca admitem que a culpa 

seja deles, ela é sempre do mundo, esse lugar que lhes é hostil e do qual preferem 

fugir.  

 Segundo David Brudnoy, para aliviar sua culpa e se dissociar da sociedade 

que temia, Dazai transformava sua dor em material de sua escrita. Escrever, afinal, 

foi o que o manteve vivo desde o início: 

 
Mesmo quando tratava das coisas mundanas, essa dor se transferia para o 
material de sua escrita. Nesse ato de escrita sobre a dor, a dor era aliviada. 
Se não por meio de uma violenta sinceridade, então, por nenhum outro 
meio, a salvação era possível para ele. 163  (BRUDNOY, 1968, p. 458, 
tradução nossa) 

 
                                                             
163 “And when speaking even of mundane things, this pain transfused the novel’s material. In this act 
of writing about the pain, the pain was able to be eased. If not through a violent sincerity, then through 
no means at all, was any salvation possible for him.” 



127 
 

 O confronto do individuo com a sociedade – tanto no contexto mais general 

(seken) quando no mais particular da família (ie) – é um tema recorrente na obra de 

Dazai. Seus personagens, especialmente os masculinos, refletem a angústia e a 

opressão derivada desse confronto em sua busca por algum resquício de liberdade. 

No entanto, eles logo descobrem que resistir é fútil e doloroso e se resignar significa 

tombar em apatia e derrota.  

 

7.2  Uma mulher contra todos 

 

 Fuyu no Hanabi (Fogos de Inverno, 1947) é a primeira peça teatral escrita por 

Dazai e deveria entrar em cartaz em dezembro de 1946, entretanto, foi censurada 

pelo governo de ocupação na fase de ensaios sob a alegação de que o 

comportamento de sua protagonista era imoral. No entanto, um ano depois, as 

ideias de liberdade individual presentes na peça seriam retomadas e reforçadas em 

Shayô (Pôr-do-sol, 1947). Muitos críticos consideram que Shizuko Ôta serviu de 

modelo para Kazue, a protagonista da peça, antes que seu diário fosse empregado 

para elaborar o romance.  

 A história de Fuyu no Hanabi se passa na casa de Denbê, um proprietário de 

terras relativamente abastado do norte do Japão. Ele era casado em segundas 

núpcias com Asa, com quem tem um filho chamado Eiichi. Este fora para a guerra e 

não retornara. A protagonista, Kazue, é filha do primeiro casamento de Denbê e tem 

vinte e nove anos. Sua mãe morreu quando ela era criança e Asa a criara. Após 

terminar a escola secundária, ela foi para Tóquio fazer um curso técnico 

contrariando a vontade de seu pai. Ali, passou a viver com um escritor chamado 

Shimada com quem teve uma filha, Mutsuko, então com seis anos. Shimada 

também foi convocado para a guerra e, como seu irmão Eiichi, também não havia 

notícias de seu paradeiro. Durante sua ausência, Kazue se envolve com um pintor 

mais jovem. Ela retorna para a casa da família pouco antes do final da guerra e é 

recebida com frieza por seu pai que julga seu comportamento escandaloso.  

 No primeiro ato, Denbê recrimina Kazue por sua ingratidão em relação à Asa 

que sempre fizera tudo por ela, inclusive enviara dinheiro e provisões durante a 

guerra. Ele a acusa de sempre menosprezar a madrasta, Kazue replica que sempre 
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amou Asa e não se importava com o fato de ela não ser a sua mãe verdadeira. Na 

verdade, não havia mulher que ela considerasse mais bonita e perfeita, seu mau 

comportamento e egoísmo se deviam à gentileza excessiva da madrasta que não 

permitia que ela fizesse nenhum esforço e apenas a mimava:  

 
Eiichi era encarregado das tarefas mais duras, ela não pedia nem mesmo 
que eu passasse um pano no chão. É por isso que fiquei obstinada e pensei 
em agir de forma mesquinha. Passei a me comportar mal e a ter vontade de 
fazer apenas aquilo que não devia. No entanto, não odiava mamãe. 
Gostava muito dela. Gostava tanto, tanto, que poderia agredi-la. Por sua 
vez, mamãe parecia gostar de mim do fundo do coração. Sempre me 
mimava, vestia-me com quimonos bonitos, não permitia nem mesmo que eu 
lavasse algo. Reconheço isso. Na verdade (dá uma gargalhada repentina), 
era como se fôssemos amantes! Por isso, era enervante, detestável e um 
pouco triste. Que fazer? Sentia vontade de agir de forma egoísta e de me 
comportar mal, queria que brigássemos!164 (p. 11, tradução nossa) 

 

 No segundo ato, Seizô, um morador do vilarejo e antigo conhecido da família, 

entra pela janela do quarto de Kazue. Ele explica que se tornara um homem 

imprestável por sua causa, passara a beber e a se comportar como um marginal. Ele 

estava com trinta e quatro anos e esperara por ela desde sua partida para Tóquio há 

quase dez anos. 

 Seizô nunca a esquecera, depois de seu retorno para a casa dos pais, suas 

esperanças foram renovadas. Shimada provavelmente estava morto, aquela era sua 

chance de finalmente ficarem juntos. Kazue não parece prestar atenção às palavras 

de Seizô, enquanto ele declara seu amor, ela se distrai acendendo as hastes de 

estrelinhas uma depois da outra e fala sobre a decadência que vê no Japão: 

 
Quando os japoneses ficaram tão mesquinhos e mentirosos? São todos 
falsos, fazem de conta que sabem de tudo, agarram-se ao pouco que 
possuem em matéria de conhecimentos e princípios e comportam-se de 
forma cretina, ninguém se salva.165 (p. 40) 

 
                                                             
164 「栄一にばかり、ひどく難儀な用事を言いつけて、あたしには拭き掃除さえろくにさせてくれな

いのだもの。だからあたしも意地になって、うんと我儘をしようと考えたのよ。思いっきりお行儀を

悪くして、いけない事ばかりしてやろうという気になっちゃったのよ。だけど、あたしはお母さんを

きらいじゃないのよ。大好きなのよ。好きで好きで武者振りつきたいくらいだったわ。お母さんだっ

て、あたしを芯から可愛かったらしいのね。あんまり可愛くて、あたしにいつも綺麗な着物を着せて

置いて、水仕事も何もさせたくなかったらしいのね。それはわかるわ。本当はね、（突然あははと異

様に笑う）お母さんとあたしとは同性愛みたいだったのよ。だから、いやらしくって、にくらしくっ

て、そうして、なんだか淋しくて、思いきり我儘して悪い事をして、そうしてお母さんと大喧嘩をし

たくて仕様が無かったの。」  
165 「いつから日本の人が、こんなにあさましくて、嘘つきになったのでしょう。みんなにせものば

かりで、知ったかぶってごまかして、わずかの学問だか主義だかみたいなものにこだわってぎくしゃ

くして、人を救うもないもんだ。」 Fuyu no Hanabi. 
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 Seizô se exaspera com o comportamento de Kazue e, ao final, afirma que ela 

não tem alternativa a não ser casar-se com ele, pois ambos perderam a virgindade 

um com o outro quando eram adolescentes. Kazue se exalta ao ouvir aquilo:  

 
Deixe-me em paz, que detestável! Se uma mulher deve ser atormentada 
pelos outros por algo insignificante que aconteceu quando era criança, 
então, as mulheres são muito infelizes!166 (p. 41-42) 

 

 A porta do quarto é aberta e Asa encontra-se em pé no corredor. Ela ouviu a 

conversa toda. Seizô fica embaraçado com sua presença, apressa-se em vestir sua 

capa e recolhe a faca que trouxera e deixara sobre o chão. Quando está prestes a 

sair pela janela, Asa se precipita sobre ele, pega sua faca e tenta dar-lhe um golpe, 

no entanto, ele consegue evitá-lo e a empurra. Asa cai e ele salta pela janela. Kazue 

abraça sua madrasta e ambas choram. 

 Quando o terceiro ato se inicia, dez dias já se passaram desde esse incidente. 

Asa adoecera depois disso e encontra-se de cama, Kazue se ocupa dela.  

 Asa acredita que não viverá muito e expressa seu desejo de que Kazue não 

retorne a Tóquio e fique na casa cuidando de seu pai. Kazue procura mudar de 

assunto e diz apenas que permanecerá na casa até que ela melhore, não importa 

quanto tempo isso leve. Ela retira a carta que estivera escrevendo para Suzuki, o 

pintor que deixara em Tóquio, e começa a lê-la em voz alta. Nela, ela escreve que 

ama sua mãe, diz que talvez nunca mais volte e, caso ele deseje ficar ao seu lado, 

pede que deixe tudo e se torne um agricultor como ela pretendia fazer. O Japão 

estava perdido, mas ela ainda poderia ter uma vida sã e honesta, longe da hipocrisia 

que grassava em todos os lugares. Aquela era a sua utopia, mas sua duração é 

curta.  

 Chorando, Asa revela que tentou matar Seizô não por causa de Kazue, mas 

por um motivo pessoal. Há seis anos, ele entrara pela janela como naquela ocasião 

e a seduzira. Aquele era seu segredo. Kazue fica chocada, a última pessoa que 

considerava pura no Japão não era o que imaginava. Não lhe restava mais nada em 

que se agarrar. Ela rasga a carta que acabara de ler. Seu momentâneo sonho de 

uma Shangri-lá onde todos viveriam em harmonia fora destruído:  

 

                                                             
166 「よして下さい、いやらしい。女が、そんな、子供の頃のささいな事で一生ひとから攻められな

ければならないのでしたら、女は、あんまり、みじめです。」Fuyu no Hanabi. 
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Shangri-lá, utopia, agricultores! Quanta bobagem! Tudo bobagem! Esta é a 
realidade do Japão! (Dá uma gargalhada em voz alta). Líderes do Japão, 
salvem-nos! Vocês são capazes? São capazes? Façam o que quiserem! 
Vou para a casa da pessoa que amo em Tóquio. Afundarei até onde for 
possível afundar. Que se danem os ideais!167 (p. 62-63) 

 

 Por um momento, Kazue acreditou que poderia ter uma vida diferente e pura, 

mas, se até mesmo sua madrasta, que via como o ser mais belo e perfeito, escondia 

aquele segredo, não havia mais nada em que acreditar. Restava seguir o caminho 

que percorrera até então. Não havia mais lugar para utopias no mundo.  

 Por meio de Kazue, Dazai dá vazão a seus próprios pensamentos sobre a 

sociedade japonesa e sua época. Como ela, suas atitudes poderiam ser 

condenáveis e consideradas imorais, mas quem poderia dizer que estava errado 

quando havia tanta corrupção ao seu redor? Kazue diz que viver com outro homem 

muito mais jovem do que ela mesmo sem saber se o marido estava vivo ou morto foi 

seu meio de manter a filha e a si vivas: “Não tive alternativa, era o que tinha que 

fazer para que Mutsuko e eu sobrevivêssemos. Não tenho culpa! Não tenho 

culpa!”168 (p. 44). Ela estaria errada em tentar se agarrar à vida e salvar a filha 

mesmo se degradando? Os tempos eram outros, ideais de nobreza antiga não 

tinham lugar no Japão pós-guerra, todos estavam ocupados em sobreviver e em 

salvar a si mesmos. A ideia de dignidade de seu pai não fazia mais sentido nesse 

contexto. Mesmo que se iludisse momentaneamente sobre a possibilidade de salvar 

um ideal de vida sem mácula, sabia que isso era impossível, pois até mesmo o 

último exemplar de beleza e pureza no qual se inspirava, sua madrasta, fora 

corrompido. 

 A trajetória das personagens femininas de Dazai parece sugerir que o 

primeiro passo a dar em direção à afirmação da liberdade e da individualidade é 

romper com as amarras das convenções e da moralidade tradicional baseada na 

observação das aparências. É preciso deixar o conforto do lar e conhecer o mundo 

como Nora de A Casa de Bonecas, de Ibsen, e Magda, da peça homônima de 

Sudermann. Algo que pode ser acompanhado de sofrimento, violência e ostracismo. 

                                                             
167 「桃源境、ユートピア、お百姓、ばかばかしい。みんな、ばかばかしい。これが日本の現実なの

だわ。（高くあははと笑う）さあ、日本の指導者たち、あたしたちを救って下さい。出来ますか、出

来ますか、勝手になさいだ。あたし、東京の好きな男のところへ行くんだ。落ちるところまで、落ち

て行くんだ。理想もへちまもあるもんか。」Fuyu no Hanabi. 
168 「仕様が無いわ。仕様が無いわ。あたしと睦子が生きて行くためには、そうしなければいけなか

ったのよ。あたしが、わるいんじゃないわよ。あたしが、わるいんじゃないわよ。」Fuyu no Hanabi. 
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Mas essa é a escolha de Kazue e também de Kazuko, narradora e protagonista do 

romance Shayô (Pôr-do-Sol). 

 Shayô, publicado em 1947, é o romance que consagra Dazai como escritor. 

Ele é baseado, em grande parte, no diário de Shizuko Ôta, inicialmente admiradora 

de suas obras e depois amante com quem teria uma filha. Dazai costumava copiar 

trechos de cartas e diários que recebia de seus leitores e amigos para compor suas 

obras e, como ocorria com as passagens e frases de autores que admirava, ele 

também as modificava e empregava a seu bel prazer.169 

 Segundo Ken’ichi Yamakawa (2009), o diário de Shizuko Ôta, posteriormente 

publicado com o título de Shayô Nikki (Diário do Pôr-do-Sol, 1945), terminaria com a 

morte de sua mãe, os demais episódios, correspondentes aos três últimos capítulos 

de um total de oito, teriam sido acrescentados por Dazai de acordo com o rumo que 

o relacionamento entre os dois tomava (YAMAKAWA, 2009, p. 184-185). Mesmo as 

cartas da amante comporiam a obra. 

 Kazuko tem vinte e nove anos e vive com a mãe após seu divórcio. Seu pai 

faleceu dez anos antes e seu irmão, Naoji, foi convocado para servir no exército e 

ainda não retornara. Após a morte do pai, seu tio Wada, irmão de sua mãe, era 

quem tomava as decisões pela família. Após a rendição do Japão, ele as aconselha 

a vender a grande casa de Nishitaka, em Tóquio, dispensar os empregados e 

procurar uma casa menor no interior, pois não era mais possível manter o mesmo 

padrão de vida. Assim, elas se mudam para uma casa de campo de estilo chinês em 

Izu.  

 A mãe sofre com a mudança. Ela gostaria de morrer na casa de Nishitaka e 

sua saúde começa a entrar em declínio. Seus filhos a descrevem como a “última 

nobre do Japão”, até mesmo gestos que seriam considerados vulgares, como pegar 

um pedaço de frango e comê-lo com as mãos ou urinar em pé, entre arbustos, 

pareciam adoráveis quando praticados por ela. Tudo o que fazia tinha graça e 

naturalidade. Kazuko nunca conseguiu imitá-la e reconhecia que não possuía as 

qualidades de sua bela mãe. 

                                                             
169 Além do caso de Joseito (A Estudante), mencionado anteriormente, e de Shayô (Pôr-do-Sol), 
Ken’ichi Yamakawa escreve que Pandora no Hako (A Caixa de Pandora, 1945) e Tokatonton (Pam! 
Pam! Pam!, 1947) são baseados em cartas recebidas por Dazai. Além disso, o enredo de Seigi to 
Bishô (A Justiça e o Sorriso, 1942) seria baseado no diário de adolescência de Yasuhisa Tsutsumi 
(1922), cujo irmão mais velho, Shigehisa Tsutsumi (1917), era discípulo de Dazai. Cf. YAMAKAWA, 
2009, p. 199-200. 
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 Os primeiros meses em Izu são tranquilos. Mãe e filha sentam-se na varanda, 

fazem tricô e conversam sobre o jardim e a horta. É uma existência pacífica, mas, 

para Kazuko, aquilo não passava de uma fachada: 

 
Às vezes, penso que a vida pacífica neste chalé nas montanhas não passa 
de uma farsa, apenas aparência. Mesmo que deus tenha nos dado um 
breve intervalo de repouso, não consigo deixar de pensar que há uma 
sombra escura e sinistra pairando sobre esta paz. Mesmo que mamãe finja 
estar feliz, definha dia após dia, e meu peito hospeda uma serpente 
peçonhenta que engorda com o seu sacrifício por mais que eu tente contê-
la.170 (DAZAI, p. 39-40, tradução nossa) 

 

 A menção às serpentes é frequente no texto. Pouco antes da morte de seu 

pai, sua mãe viu algo que pensou ser um cordão sobre a cabeceira do marido 

doente e, quando foi apanhá-lo, descobriu que era uma serpente. Ela saiu 

rastejando e desapareceu. Após a morte de seu pai, Kazuko foi ao quintal colher 

flores para o enterro e viu serpentes enroladas nos galhos de todas as plantas. Ela 

não teve medo, mas sua mãe passou a associar as serpentes a acontecimentos 

funestos e a temê-las.  

 Em Izu, algumas crianças encontram dez ovos no bambuzal que servia de 

cerca da casa. Elas diziam que eram ovos de serpente peçonhenta e Kazuko decide 

queimá-los. Ela faz uma fogueira com folhas e gravetos e joga os ovos no fogo, mas 

eles não queimam. A filha de um lavrador das imediações lhe diz que os ovos 

deviam ser de cobras comuns, não de serpentes peçonhentas devido à sua 

aparência. Ao final, Kazuko os enterra e faz um pequeno túmulo com algumas 

pedras. A mãe, que observara tudo, diz que seu ato fora cruel.  

 Kazuko acredita que sua mãe considerava a destruição daqueles ovos um ato 

funesto e fica angustiada. Ela começa a achar que havia uma serpente em seu seio 

que se alimentava da vitalidade de sua mãe. Pouco tempo depois, as duas veem 

uma cobra no jardim e se perguntam se os ovos não seriam dela. Kazuko se 

entristece ao imaginar aquilo e compara aquela bela cobra em busca de seus ovos 

com sua bela mãe que era devorada pela víbora em seu interior.  

                                                             
170 「この山荘の安穏は、全部いつわりの、見せかけに過ぎないと、私はひそかに思う時さえあるの

だ。これが私たち親子が神さまからいただいた短い休息の期間であったとしても、もうすでにこの平

和には、何か不吉な、暗い影が忍び寄って来ているような気がしてならない。お母さまは、幸福をお

装いになりながらも、日に日に衰え、そうして私の胸には蝮が宿り、お母さまを犠牲にしてまで太り、

自分でおさえてもおさえても太り…」 Shayô. 
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 De fato, após o incidente com os ovos da cobra, acontecimentos 

desagradáveis se sucedem. Primeiro, Kazuko coloca os restos de cinza da fornalha 

ao lado do monte de lenha achando que tinha apagado o fogo e provoca um 

incêndio no meio da noite. Felizmente, o fogo é apagado com a ajuda dos 

moradores do vilarejo e a casa não é atingida, mas o evento a mortifica, pois ela 

poderia ter incendiando todo o vilarejo se o vento mudasse de direção. Ela se 

desculpa e agradece a ajuda dos moradores. O incêndio deixa sua mãe abalada e 

seu estado de saúde parece piorar.  

 Em seguida, seu tio Wada envia uma carta à sua mãe informando que Naoji 

estava vivo, mas viciara-se em ópio e só retornaria quando estivesse desintoxicado. 

Seu tio as aconselhava a recebê-lo em Izu e a não deixar que ele saia para evitar 

recaídas. Não era a primeira vez que Naoji ficava viciado em entorpecentes, isso 

também ocorreu na época em que ele estava no colégio. Sua família levou dois anos 

para saldar a dívida que ele fizera então.  

 A primeira coisa que Naoji diz ao chegar é: “– Ai! Que coisa horrível! Que 

casa de mau gosto! Coloquem uma tabuleta: ‘Bem-vindos: temos shûmai’171.”172 (p. 

85). E quando Kazuko lhe pergunta se acha que elas mudaram, ele diz que sua mãe 

estava fraca e que deveria morrer logo, pois um mundo como aquele não servia para 

uma pessoa como ela. Quanto a Kazuko, ele diz que ela ficara vulgar. Depois disso, 

ele sai e vai à pensão do vilarejo, o único lugar onde havia bebida e retorna apenas 

à noite. Sua ação seguinte é pedir dinheiro para a mãe e partir em direção a Tóquio 

para rever amigos e seu antigo mestre, Uehara, um escritor de má reputação. Naoji 

tinha aspirações literárias e se aproximara de Uehara quando era mais jovem, desde 

então vivia em seu círculo na qualidade de discípulo.  

 O comportamento de Naoji preocupa Kazuko, ele é taciturno e ela não 

acredita que esteja bem apesar de ouvi-lo afirmar o contrário. Durante sua ausência, 

ela encontra um diário escrito por ele na época em que esteve sob o efeito de 

entorpecentes quando era mais jovem. Suas páginas revelam um espírito 

atormentado, as frases são desconexas, mas há momentos de grande lucidez. Naoji 

se envergonhava de sua dívida com a farmácia e dos problemas que causava à sua 

família. Segundo ele, seu vício teria origem na sua inaptidão para viver em 

sociedade.  

                                                             
171 Bolinhos chineses feitos com carne envolvidos por uma massa fina. 
172 「わあ、ひでえ。趣味のわるい家だ。来々軒。シュウマイあります、と貼りふだしろよ」 Shayô. 
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 Naquela época, Kazuko ainda estava casada e Naoji lhe pedia dinheiro com 

frequência devido ao seu vício, para não ter que usar o dinheiro de seu marido, ela 

vendia suas joias e enviava o que recebia para a casa de Uehara. Ele sempre 

prometia que iria se tratar e largar as drogas, mas isso nunca acontecia. Como as 

quantias que ele lhe pedia eram cada vez maiores, ela decidiu ir até o apartamento 

de Uehara para conversar. Ele estava sozinho, sua esposa fora buscar a quota de 

víveres do racionamento. Ela lhe disse que era irmã de Naoji e ele a convidou a sair. 

Ela o seguiu e os dois desceram até o subsolo de um prédio onde havia um bar. 

Eles beberam e Uehara lhe disse que Naoji deveria viciar-se em álcool, segundo ele, 

o álcool também era um entorpecente, mas era aceito pela sociedade. Quando 

subiam as escadas para irem embora, Uehara se deteve, virou o rosto em sua 

direção e lhe deu um beijo que ela recebeu com os lábios cerrados. Esse foi o único 

contato com o mestre de seu irmão. No entanto, aquele beijo passou a ser o seu 

segredo e sempre que havia algum desentendimento com seu marido, ela dizia que 

tinha um amante. Ele achava que se tratava de um pintor admirado pela esposa e, 

quando Kazuko engravidou, esse mal-entendido terminou por levantar suspeitas 

sobre a paternidade do bebê e a envenenar o casamento. Ao final, ela se separou e 

retornou para a casa de seus pais. O bebê nasceu morto e Kazuko ficou de cama 

por algum tempo. Naoji sentiu-se responsável pelo divórcio e se desesperou, mas 

ela o reconfortou, disse que encontrara Uehara e o elogiou. Isso o animou e eles 

passaram a ler e comentar os livros do escritor juntos. Naoji ia à casa de Uehara 

todas as noites e, aos poucos, transferiu o vício para o álcool.  

 Apesar de seis anos já terem transcorrido, Kazuko ainda não se esquecera de 

Uehara e, após o retorno de seu irmão, ela sente uma necessidade urgente de 

reencontrá-lo. Por isso, escreve-lhe três cartas nas quais menciona seu desespero 

com a vida que leva, a saúde precária de sua mãe e declara seu desejo de tornar-se 

sua amante. Ela sabia que ele tinha esposa e filha e que ninguém aprovaria aquele 

relacionamento, mas era o que desejava. Uehara era o seu arco-íris: 

 
Certo dia, há seis anos, um delicado e pálido arco-íris surgiu em meu peito 
e, embora não se tratasse de paixão, nem amor, à medida que os meses 
iam passando, ele foi adquirindo uma coloração mais vívida. Até hoje, 
nunca o perdi de vista. O arco-íris que desponta no céu de final de tarde 
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tem existência efêmera, terminando por desaparecer, mas o arco-íris que 
surge em nosso coração tem existência duradoura.173 (p. 122) 

 

 Ela deseja tornar-se sua amante, quer ter um filho seu. Pouco importa que ele 

tenha uma esposa. Ele é um libertino, ela também deseja tornar-se uma libertina – 

alguém que não se importa com a opinião ou com ideologias – pois tem o 

pressentimento de que, “se não agir dessa forma, não poderá continuar vivendo.”174 

(p. 140). O que diz é o que sente e não é possível classificar sentimentos como 

sendo bons ou maus. Aqueles que a criticarem baseados em uma moralidade já 

desgastada, seriam piores do que ela. Aqui, Kazuko denuncia a mesma hipocrisia 

que reinava na sociedade já mencionada por seu irmão em seu diário: 

 
Eu sei que as pessoas consideradas boas e respeitadas pela sociedade são 
mentirosas e falsas. Não acredito na sociedade. Somente os libertinos 
notórios são meus aliados. Os libertinos notórios. Na cruz deles eu poderia 
morrer crucificada. Mesmo censurada pela multidão, ainda assim, eu seria 
capaz de retrucar: “Vocês não passam de libertinos desconhecidos muito 
mais perigosos.”175.(p. 144)  

 

 Uehara não responde às suas cartas. Segundo Naoji, ele continuava a beber 

todas as noites e escrevia obras cada vez mais imorais. Era odiado pelas pessoas 

decentes. A alternativa que lhe resta é ir a Tóquio para encontrá-lo. Estava prestes a 

fazer isso quando o estado de sua mãe piora repentinamente e o médico diz que 

não há mais nada a fazer.  

 Ela passa os dias cuidando da mãe enquanto lê obras de pensadores 

marxistas. A Introdução à Economia de Rosa Luxemburgo a faz refletir sobre a 

destruição de ideologias. Destruição que associa à imagem de uma mulher que 

contraria os preceitos morais para ficar com o seu amante. Suas reflexões sobre a 

necessidade da destruição para que haja revolução são parecidas com aquilo que o 

marido diz em Osan: 

 
                                                             
173 「六年前の或る日、私の胸に幽かな淡い虹がかかって、それは恋でも愛でもなかったけれども、

年月の経つほど、その虹はあざやかに色彩の濃さを増して来て、私はいままで一度も、それを見失っ

た事はございませんでした。夕立の晴れた空にかかる虹は、やがてはかなく消えてしまいますけど、

ひとの胸にかかった虹は、消えないようでございます。」 Shayô. 
174 「そうするよりほかに、私の生きかたが、無いような気がするの。」 Shayô. 
175 「世間でよいと言われ、尊敬されているひとたちは、みな嘘つきで、にせものなのを、私は知っ

ているんです。私は、世間を信用していないんです。札つきの不良だけが、私の味方なんです。札つ

きの不良。私は、その十字架にだけは、かかって死んでもいいと思っています。万人に非難せられて

も、それでも、私は言いかえしてやれるんです。お前たちは、札のついていないもっと危険な不良じ

ゃないか、と。」 Shayô. 
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A destruição é triste e causa compaixão, mas é bela. Destruir, reconstruir e 
concluir – este é o sonho. Uma vez iniciada, pode ser que o dia de sua 
conclusão nunca chegue, mas, em nome do amor, ela é necessária. É 
imprescindível fazer uma revolução.176 (p. 165-166) 

 

 No entanto, Kazuko não é trágica como o marido desse conto. Sua revolução 

é motivada pelo amor, ou o que acredita ser o amor. Ela nunca pensara em 

revolução ou amor antes do final da guerra, até então, considerava tais ideias 

estúpidas e detestáveis. Mas algo mudara, a guerra fizera com que se desse conta 

de que aquilo que os outros diziam antes nem sempre estava correto. A derrota na 

guerra não era uma prova disso? O homem talvez tivesse nascido para a revolução 

e para o amor. Ela estava disposta a se tornar uma revolucionária, romperia com a 

tradição e trilharia seu próprio caminho. 

 Agonizante, sua mãe a chama até sua cabeceira e lhe conta que sonhou que 

havia uma cobra com listras vermelhas sobre o degrau da varanda e pede que ela 

verifique se aquilo era real. Kazuko olha através do vidro da porta e, de fato, aquela 

cobra, cujos ovos ela queimara, banhava-se sob o sol de outono. Ela mente e diz 

que não havia cobra alguma, interiormente, ela se resigna e aguarda a morte de sua 

mãe. Como Naoji dissera, não havia mais lugar para pessoas como ela em um 

mundo como aquele. Entretanto, Kazuko devia continuar vivendo, mesmo que fazer 

isso lhe parecesse quase indecente e ela tivesse que abandonar a inocência para 

tornar-se fria e calculista: 

 
A partir de agora, tenho de lutar contra a sociedade. Talvez mamãe seja a 
última pessoa a encerrar a vida tão bela e tristemente, sem lutar com 
ninguém, nem odiar ou guardar rancores. Não haverá mais pessoas assim 
neste mundo daqui para frente? As pessoas que falecem tornam-se belas. 
Viver. Continuar vivo. Sinto que isso é muito horrível, nojento e cheira a 
sangue. Tentei imaginar uma cobra prenhe abrindo um buraco sobre o 
tatame. Entretanto, não posso me resignar. Pode ser até sórdido de minha 
parte, mas tenho de continuar vivendo, e até que eu concretize o meu ideal, 
preciso lutar contra a sociedade.177 (p. 184-185) 

 

                                                             
176 「破壊は、哀れで悲しくて、そうして美しいものだ。破壊して、建て直して、完成しようという

夢。そうして、いったん破壊すれば、永遠に完成の日が来ないかも知れぬのに、それでも、したう恋

ゆえに、破壊しなければならぬのだ。革命を起さなければならぬのだ。」 Shayô. 
177 「私はこれから世間と争って行かなければならないのだ。ああ、お母さまのように、人と争わず、

憎まずうらまず、美しく悲しく生涯を終る事の出来る人は、もうお母さまが最後で、これからの世の

中には存在し得ないのではなかろうか。死んで行くひとは美しい。生きるという事。生き残るという

事。それは、たいへん醜くて、血の匂いのする、きたならしい事のような気もする。私は、みごもっ

て、穴を掘る蛇の姿を畳の上に思い描いてみた。けれども、私には、あきらめ切れないものがあるの

だ。あさましくてもよい、私は生き残って、思う事をしとげるために世間と争って行こう。」 Shayô. 
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 Sua mãe morre em um entardecer de outono na presença dos dois filhos. 

Depois disso, nada mais impede que Kazuko realize seus intentos. Ela deixa a casa 

a cargo de Naoji e parte em direção a Tóquio para encontrar Uehara. Ela desce na 

estação e procura sua casa, ele não está e quem a recebe é sua esposa. O interior 

da residência está escuro, a mulher explica que as lâmpadas queimaram e não 

havia dinheiro em casa para comprar lâmpadas novas. Ela lhe oferece um pedaço 

de cordão e Kazuko repara seu tamanco que arrebentara ao tropeçar na rua. Ela se 

sente culpada por aquilo que está prestes a fazer observando aquela mulher gentil e 

sua filha tímida escondida na semiobscuridade da casa, mas ela não era uma má 

pessoa, apenas desejava fazer aquilo que considerava certo em seu coração, não 

havia lugar para pudores nas ações de uma libertina em busca de sua revolução 

pessoal.  

 Após ir de um lado para o outro, Kazuko finalmente encontra Uehara bebendo 

em um bar com várias outras pessoas. Quando o avista da entrada do 

estabelecimento, ela leva um choque. O Uehara de sua memória era bem diferente 

do homem que via à sua frente. Ele mudara muito após seis anos:  

 
Seis anos. Os cabelos soltos e desgrenhados do senhor Uehara 
continuavam os mesmos de antigamente, mas já estavam ralos e 
desbotados; o rosto amarelado e inchado; ao redor dos olhos havia 
irritações avermelhadas e ele estava banguela. Remexia a boca 
continuamente como se mascasse algo; parecia um velho macaco sentado 
a um canto da sala com as costas arqueadas.178 (p. 200-201) 

 

 Kazuko se junta a eles e Uehara enche um copo com saquê para ela. Os 

homens e mulheres ao seu redor entoavam uma canção e depois bebiam tudo de 

um só trago. Parecia haver algo errado com aquelas pessoas, mas ela não tinha o 

direito de julgá-las, pois, talvez, aquela fosse a sua forma de suportar a existência. 

Uehara lhe oferece um lugar para dormir na casa de um conhecido e a acompanha. 

Os dois caminham e observam a paisagem noturna. Ele lera as suas cartas e seu 

comentário é: 

 
– Eu detesto os nobres. Existe neles sempre uma espécie de arrogância 
insuportável. Seu irmão Naoji é um grande sucesso para um aristocrata; 
mas, de vez em quando, ele mostra repentinamente uma impertinência que 
dificulta a convivência. Sou filho de lavradores do interior, sabe? E, quando 

                                                             
178

「六年。蓬髪は昔のままだけれども哀れに赤茶けて薄くなっており、顔は黄色くむくんで、眼のふ

ちが赤くただれて、前歯が抜け落ち、絶えず口をもぐもぐさせて、一匹の老猿が背中を丸くして部屋

の片隅に坐っている感じであった。」 Shayô. 
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passo perto de um riacho como este, invariavelmente me vem a lembrança 
da minha infância, do riacho da minha terra natal em que pescava carpas e 
apanhava lambaris na peneira, e me dá um aperto no coração.179 (p. 217) 

 

 Ele demonstra atração e repulsa por Kazuko. No entanto, Kazuko também 

não consegue evitar um sentimento de repulsa em relação a ele. Ela é uma nobre, 

ele é um plebeu. No entanto, ela lhe diz que agora também era uma moça do campo 

pobre que cultivava uma horta. Quando ele a beija, ela ainda sente uma ponta de 

humilhação na violência de seu ato. Ele a deixa na casa do conhecido que lhe cede 

um quarto, vai embora e retorna no meio da noite. Kazuko desperta com ele ao seu 

lado e, a princípio, resiste aos seus avanços, mas, depois, movida pela pena, cede e 

entrega-se sem resistência, afinal, ele era um homem infeliz que não aguentava 

mais viver. Pela manhã, ao observar seu rosto adormecido, ela o acha belo e sente 

seu amor ser reavivado.  

 Naquela mesma manhã, seu irmão se suicidara em sua ausência. Ele deixou 

uma longa carta explicando que não tinha a energia necessária para continuar a 

viver. Quando entrou na escola, teve contato com pessoas diferentes daquelas com 

as quais crescera. Elas eram robustas e fortes. Ele queria ser como elas, queria ser 

uma pessoa do povo. Precisava tornar-se robusto e calejado e, por não conseguir 

fazer isso, recorreu às drogas e ao álcool. Ele tinha ojeriza pela aristocracia, da qual 

procurou se afastar, mas também não era aceito pela plebe. Rejeitando a primeira e 

sendo rejeitado pela última, ele não pertencia à esfera alguma:  

 
Eu me tornei vulgar. Passei a empregar palavras de baixo calão. Entretanto, 
metade disso – não, sessenta por cento – não passava de patético embuste. 
Imposturas desajeitadas. Para o povo, eu não passava de um homem 
pedante e relapso. Eles não se sentiam à vontade ou se divertiam comigo. 
Por outro lado, seria impossível retornar aos salões que abandonei. Apesar 
de minha vulgaridade ser sessenta por cento falsa, os quarenta por cento 
restantes são autênticos. O insuportável refinamento dos assim chamados 
salões da alta classe revolve meu estômago e não aguentaria um segundo. 
Além disso, aqueles distintos cavalheiros, aqueles iminentes cidadãos, 
como eles são denominados, ficariam perplexos com os meus maus modos 
e logo expulsar-me-iam. Sem poder retornar ao mundo que reneguei, do 
povo, com malícia e polidez, recebi um lugar no auditório.180 (p. 227-228) 

                                                             
179 「僕は貴族は、きらいなんだ。どうしても、どこかに、鼻持ちならない傲慢なところがある。あ

なたの弟の直さんも、貴族としては、大出来の男なんだが、時々、ふっと、とても附き合い切れない

小生意気なところを見せる。僕は田舎の百姓の息子でね、こんな小川の傍をとおると必ず、子供のこ

ろ、故郷の小川で鮒を釣った事や、めだかを掬った事を思い出してたまらない気持になる」 Shayô. 
180 「僕は下品になりました。下品な言葉づかいをするようになりました。けれども、それは半分は、

いや、六十パーセントは、哀れな附け焼刃でした。へたな小細工でした。民衆にとって、僕はやはり、

キザったらしく乙にすました気づまりの男でした。彼等は僕と、しんから打ち解けて遊んでくれはし

ないのです。しかし、また、いまさら捨てたサロンに帰ることも出来ません。いまでは僕の下品は、
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 Ele não se sentia apto a viver em um mundo onde era preciso ganhar dinheiro 

ou explorar os outros. No fundo, ele gostaria de ficar estudando, mas quando seus 

amigos vadiavam e se divertiam, ele se sentia constrangido e se juntava a eles, 

mesmo que a contragosto. Ao final ele era um nobre como sua mãe, alguém que 

vivia em um universo de faz-de-conta, como Nora em sua “casa de bonecas”, 

incapaz de resistir ao confronto com a realidade. 

 Na carta, Naoji também confessava seu amor por uma mulher chamada Suga. 

Ele dizia que ela era a esposa de um pintor de vida depravada com o qual se 

relacionava, mas não é difícil concluir que se tratava da esposa de Uehara. Ele se 

encantara pela pureza e honestidade de Suga e se aproximou do “pintor” para ficar 

próximo dela, o que tornava sua situação ainda mais infernal, pois, para tirar sua 

imagem de sua mente, ele se entregava à bebida e a outras mulheres. Ele não 

aprovava o comportamento de seu marido, que chamava de caipira deslumbrado 

pela metrópole, mas também não lhe guardava rancor, afinal, ele também era 

solitário e infeliz.  

 Em sua última carta para Uehara, enviada um mês após o encontro em 

Tóquio, Kazuko conta que engravidara e estava feliz: “Tenho a satisfação de ter 

gerado um bom filho após ignorar os velhos preceitos morais sem remorsos.”181 (p. 

250).  

 A vida era uma luta e cada um batalhava à sua maneira, por isso, ela não 

condenava a libertinagem de Uehara e não pedia que ele parasse de beber ou que 

cuidasse de sua saúde, seria uma hipocrisia de sua parte. Moral ou imoral eram 

rótulos usados pela sociedade e, como rótulos, eram mutáveis. Segundo ela, ambos 

seriam “mártires de um período de transformações morais.” 182 (p. 250). A velha 

moralidade ainda reinava, no entanto, ela acreditava ter vencido a primeira batalha. 

As demais seriam travadas após o nascimento daquela criança em seu ventre. Ao 

dar-lhe à luz e criá-la, ela estaria realizando sua própria revolução: “Nós lutaremos 

                                                                                                                                                                                              
たとい六十パーセントは人工の附け焼刃でも、しかし、あとの四十パーセントは、ほんものの下品に

なっているのです。僕はあの、所謂上流サロンの鼻持ちならないお上品さには、ゲロが出そうで、一

刻も我慢できなくなっていますし、また、あのおえらがたとか、お歴々とか称せられている人たちも、

僕のお行儀の悪さに呆れてすぐさま放逐するでしょう。捨てた世界に帰ることも出来ず、民衆からは

悪意に満ちたクソていねいの傍聴席を与えられているだけなんです。」 Shayô. 
181 「私には、古い道徳を平気で無視して、よい子を得たという満足があるのでございます。」 
Shayô. 
182 「道徳の過渡期の犠牲者。」 Shayô.  
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eternamente contra a velha moral e levaremos uma vida radiante como o sol.”183 (p. 

252).  

 Seu último pedido era que Uehara permitisse que sua esposa segurasse seu 

filho nos braços e lhe dissesse que aquela era a criança que Naoji secretamente 

tivera com uma mulher. Kazuko não sabe explicar a razão de desejar aquilo, mas 

podemos questionar se a criança não representaria também, em um plano simbólico, 

a união entre Naoji e Suga. A união da nobreza e da plebe. Do antigo e do moderno. 

Um filho híbrido fruto do amor e da união de dois mundos.  

 As adolescentes de Joseito (A Estudante, 1939) e Chiyojo (1941) mostram-se 

divididas entre seguir seus impulsos e obedecer seus pais, sua família e os preceitos 

da coletividade; a mulher de Kirigirisu (O Gafanhoto, 1940) é pura individualidade e 

impulso; já em Shayô (Pôr-do-Sol, 1947), Kazuko deixa de ser puro impulso quando 

engravida e pensa no futuro de seu filho com Uehara.  

 Mesmo sozinha, ela sente-se forte o suficiente para criar a criança e se 

compara à Maria, mãe de Jesus. Para Kazuko, seu orgulho imbui tanto a criança 

quanto a ela de uma aura de santidade.184  

 Essa não é a única passagem no romance Shayô em que a imagem de Maria 

é evocada. Ao observar a beleza serena do rosto da mãe morta, Kazuko se lembra 

da estátua da Pietá, obra esculpida por Michelangelo Buonarroti (1475-1564), que 

retrata Maria segurando o corpo do filho morto.  

 Takuma Nagahama escreve que “a mãe de Kazuko tinha como atributos a 

“nobreza”, o “sacrifício” e a “compaixão”185, atributos que ele associa à imagem da 

mãe de Cristo. De fato, Dazai mencionada a figura de Maria explicitamente em 

outros momentos de sua obra quando se refere às mulheres. Em Zokutenshi (Anjos 

do Povo, 1940), o narrador observa uma reprodução do afresco “Juízo Final” pintado 

na Capela Sistina também por Michelangelo e admira a figura da jovem Maria ao 

lado do filho pintado nu como um magnânimo Momotarô186. Ele escreve que Maria 

tem o ar de uma “pequena serviçal inteligente”, “uma séria e respeitável 

                                                             
183 「けれども私たちは、古い道徳とどこまでも争い、太陽のように生きるつもりです。」 Shayô. 
184 “Mesmo que Maria dê à luz ao filho que não seja do próprio marido, se ela possuir brio de orgulho, 
então, mãe e filho se tornam santos”. 「マリヤが、たとい夫の子でない子を生んでも、マリヤに輝く

誇りがあったら、それは聖母子になるのでございます。」 Shayô, p. 249. 
185 「かず子の母には「高貴」と「犠牲」，「哀れみ」という3 つの属性が備わっていることになる。」
NAGAHAMA, 2014, p. 226. 
186 Herói do folclore japonês que teria nascido de um pêssego gigante. 
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enfermeira”187 (p.3), em seguida, desculpa-se por fazer essas comparações levianas, 

pois, de fato, a figura de Maria junto ao filho lhe parece sublime. Perturbado pela 

imagem, ele não consegue terminar a refeição, vai para a sala tentar escrever e, 

sem querer, lembra-se das “Marias das vielas”188 (p. 7) que conheceu em sua vida: a 

empregada de um restaurante que se aproximou, retirou um ovo escondido em seu 

avental e o quebrou sobre a tigela de macarrão soba189 que comia; a enfermeira de 

uma clínica médica que lhe deu uma dose extra de morfina na época em que estava 

viciado e não aceitou pagamento; a garota que morava no mesmo alojamento e com 

quem nunca trocara uma palavra, mas, no dia de sua partida, sorri-lhe e caiu em 

prantos. Mulheres que lhe demonstraram pequenos gestos de generosidade 

inesperados. 

 Yôzô Ôba, narrador de Ningen Shikkaku (Declínio de um Homem, 1948), por 

sua vez, encontra consolo nos braços das prostitutas que às vezes apareciam com a 

“auréola de Maria”: 

 
As prostitutas não me pareciam seres humanos ou mulheres, mas imbecis 
ou loucas, no entanto, em seu seio, encontrava paz e conseguia dormir 
profundamente. De forma quase tocante, nenhuma delas possuía qualquer 
desejo. E, talvez por acharem que eu pertencia à mesma espécie que elas, 
tratavam-me com aberta bondade. Uma bondade sem qualquer cálculo, 
sem pressão, para com alguém que talvez nunca retornasse. Havia noites 
em que realmente via essas prostitutas imbecis e loucas com a auréola de 
Maria.190 (p. 56) 

 

 Podemos dizer que os atributos mencionados por Nagahama – nobreza, 

sacrifício e compaixão – estão presentes nas figuras femininas associadas por Dazai 

à ideia de Maria independente de suas origens sociais. Mesmo as prostitutas 

revelam grandeza de alma e generosidade ao acolherem Yôzô sem esperar nada 

em troca, em seus braços, ele encontrava paz de espírito.  

                                                             
187 「この母は、怜悧の小さい下婢にも似ている。清潔で、少し冷たい看護婦にも似ている」 
Zokutenshi, p. 3. 
188 「陋巷の聖母」 Zokutenshi, p. 7. 
189 Macarrão feito com trigo sarraceno. 
190 「自分には、淫売婦というものが、人間でも、女性でもない、白痴か狂人のように見え、そのふ

ところの中で、自分はかえって全く安心して、ぐっすり眠る事が出来ました。みんな、哀しいくらい、

実にみじんも慾というものが無いのでした。そうして、自分に、同類の親和感とでもいったようなも

のを覚えるのか、自分は、いつも、その淫売婦たちから、窮屈でない程度の自然の好意を示されまし

た。何の打算も無い好意、押し売りでは無い好意、二度と来ないかも知れぬひとへの好意、自分には、

その白痴か狂人の淫売婦たちに、マリヤの円光を現実に見た夜もあったのです。」 Ningen Shikkaku. 
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 Dazai também parece conferir os mesmo atributos a outras mulheres de suas 

obras do pós-guerra, como a senhora Ôtani de Villon no Tsuma (A Esposa de Villon, 

1947) e a esposa de Osan (1947) ambas se sacrificam pelos maridos e filhos. E, 

quando Kazuko se entrega a Uehara, o faz por compaixão, pois compreende sua 

fraqueza, talvez da mesma forma que as prostitutas em relação a Yôzô.  

 É interessante observar que, apesar de as mulheres possuírem tais atributos, 

eles estão ausentes nos homens retratados por Dazai nesse período. Em geral, eles 

são vis e egoístas. Apesar da reflexão negativa sobre a vida familiar em Ôto (As 

Cerejas, 1948), motivo de angústia para o protagonista masculino que se sente 

preso, as mulheres dos últimos textos examinados parecem encontrar forças para 

seguir adiante nos filhos. Elas se preocupam com eles e com os seus maridos como 

as mulheres de Yôzô se preocupavam com ele, mesmo que ele não compreendesse 

a razão e isso o deixasse perplexo. Elas se revelam, por assim dizer, naturalmente 

maternais e talvez não seja exagero concluir que essa característica feminina seja a 

origem de sua abnegação e força. 

 As mulheres de Villon no Tsuma e Osan não seguem seus impulsos 

livremente, pois têm filhos com os quais se preocupar, mas, talvez por isso mesmo, 

revelam-se mais maduras, capazes de tomar decisões baseadas em valores 

pessoais sem hesitar.  

 Segundo Michiko Suzuki (2010, p. 108), o amor materno permitiria que a 

mulher se dedicasse a algo que estava fora do âmbito do coletivo e do pessoal e 

representaria um estágio de amadurecimento da mulher.  

 “Amor materno” (boseiai) não era um termo comumente empregado em 1910, 

mas tornou-se amplamente usado após 1920. A partir de 1930, a expressão ganhou 

o sentido mais amplo, não só como o amor de uma mãe por seu filho, mas como 

uma emoção inata que existiria em todas as mulheres.  

 Segundo Suzuki, o movimento feminista japonês é marcado pela mudança de 

foco do individualismo para a maternidade. Algo abraçado por Raichô Hiratsuka 

depois de sua gravidez. Ao invés da afirmação da individualidade, a maternidade 

passa a ser da maior importância para que uma mulher se sinta completa e também 

para o bem-estar da sociedade. Hiratsuka passaria a afirmar que a maternidade 

seria um aspecto da identidade feminina, algo preexistente, e não resultado da 

experiência pessoal. Essa mudança seria influenciada por sua amizade com a poeta, 
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escritora, feminista e historiadora Itsue Takamure (1894-1964). Ela não fazia parte 

do grupo Seitô, mas suas afinidades intelectuais as aproximaram. 

 Hiratsuka e Takamure, junto com mais doze mulheres, criaram o Musan Fujin 

Geijutsu Renmei (Liga das Artistas Proletárias) em 1930, fortemente influenciado 

pelo anarquismo. Mesmo que o interesse de Hiratsuka pela ideologia anarquista 

fosse breve, suas ideias sobre a maternidade e o amor materno sofreram profundas 

transformações em conjunção com o discurso de Takamure sobre o amor e a 

identidade feminina.  

 Em Ren’ai Sôsei (Criação do Amor, 1926 apud SUZUKI, 2010), Takamure 

escreve que seria necessário recriar a ideologia de amor moderno e prega uma nova 

noção de amor para as mulheres. Ela promove a ideia de diferença entre gêneros e 

a abolição das instituições sociais, como o casamento e o sistema educacional. Ela 

também não acredita que a combinação do amor espiritual e sexual conduziria à 

igualdade entre homens e mulheres. Ela sugere que o amor é o desejo de completa 

união com o outro, algo que não seria alcançado nem pela sintonia das mentes, nem 

pelo ato sexual. Para Takamure, esse desejo se cristalizaria na reprodução, quando 

esperma e óvulo tornar-se-iam um.  

 O trabalho de Takamure cria uma nova forma para as mulheres se afirmarem 

por meio do amor. O amor materno, extensão do amor romântico, é exaltado como 

sendo instintivo e puro. Hiratsuka e Takamure viam a maternidade e o amor materno 

como a suprema forma de afirmação feminina. 

 A validação do amor materno reflete as mudanças no cenário social a partir 

da metade dos anos 20. Com a desestabilização da estrutura da família tradicional e 

a perda de força a da autoridade patriarcal, o amor materno passou a ser exaltado 

como uma forma de amor profundo e duradouro, capaz de manter a família unida. 

Mais solene e menos volúvel do que o amor romântico e o amor conjugal.  

 Ao final de Shayô (Pôr-do-Sol) a gravidez de Kazuko daria sentido à sua vida 

após perder sua família e o mundo no qual cresceu. Os homens de Dazai não 

tinham essa possibilidade e sucumbiam, vítimas de seu desespero e impotência.   
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Kazuko, narradora e protagonista de Shayô (Pôr-do-Sol, 1947), representa a 

mulher que declara guerra à moralidade e expressa a sua individualidade de forma 

mais vocal nas obras de Dazai. Essa tendência já vinha se delineando desde os 

textos com narradoras femininas do período intermediário, mas ela se torna mais 

forte nos textos do pós-guerra. A narradora de Kirigirisu (O Gafanhoto, 1940) já 

revelava a decisão de seguir seus próprios impulsos e valores, no entanto, seu ideal 

de amor como união espiritual com o marido se mostra frágil e ela termina por 

abandoná-lo. As mulheres dos textos do pós-guerra de Dazai que examinamos – 

Villon no Tsuma (A Esposa de Villon, 1947) e Osan (Osan, 1947) – revelam mais 

maturidade para lidar com seus relacionamentos e, ao invés de sair deles, procuram 

meios de contrabalançar perdas e ganhos, não são puramente individualistas, pois 

escolher entre a individualidade e a coletividade já não está mais em questão, ser 

mãe as colocava acima dessa divisão. A ideologia do ryôsai kenbo (boa esposa, 

mãe sábia) também não fazia sentido, pois elas agiam de acordo com princípios 

próprios, eles eram internos, não vinham de fora. A maternidade não tinha como fim 

criar cidadãos para a pátria, mas tornara-se símbolo de afirmação do feminino e do 

amor mais puro.  

 Podemos dizer que todas as mulheres dos textos examinados questionam os 

valores da sociedade. Naqueles escritos durante a guerra, ainda há uma hesitação 

em romper com a tradição. Após seu término, entretanto, a ruptura se torna explícita. 

A derrota parece ter desmoralizado os antigos moralizadores, afinal, quem conduziu 

o país ao desastre foi a geração mais velha. Não havia mais razão para continuar a 

observar o que ela pregava. De questionadoras, as mulheres passam a 

revolucionárias. Mas trata-se de uma revolução interna, de ideias e posicionamento 

em relação aos valores da sociedade, aos quais passam a se opor quando 

compreendem que eles vão contra suas próprias crenças e necessidades. 

 É interessante notar que, enquanto o fim da guerra representa um momento 

de afirmação para as figuras femininas das obras de Dazai, os homens se mostram 

apáticos, entregam-se a vícios e a atitudes autodestrutivas. Isso se repete em Villon 

no Tsuma (A Esposa de Villon), Osan (Osan) e Shayô (Pôr-do-Sol). No entanto, 
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cabe notar que, apesar de se comportarem como niilistas, o senhor Ôtani, o marido 

de Osan, Naoji e Uehara conservam um germe de idealismo em seu interior, eles 

desejariam que a sociedade fosse diferente, mas como são impotentes para mudá-la 

e incapazes de fazer parte dela tal como ela é, resta-lhes buscar a autodestruição. A 

guerra paira como uma aura sombria no espírito masculino, mas as mulheres 

parecem encontrar a oportunidade de afirmar sua individualidade e testar sua força 

interior.  

 Apesar dos contextos históricos e sociais diferentes nos dois períodos, o 

caráter das mulheres é constante. As jovens do período intermediário já se mostram 

mais questionadoras e com uma predisposição para desafiar a sociedade e 

sobreviver em um mundo em transformação do que os homens, algo que se 

confirma nos textos do último período de Dazai. 

 A pergunta feita pela narradora de Joseito (A Estudante, 1939) sobre como 

deveria viver – se era melhor reprimir os sentimentos e servir aos outros, ou ser fiel a 

si mesma sem se importar com aquilo que os demais pensavam – parece ter sido 

respondida. Como Nora, a protagonista da peça A Casa de Bonecas de Henrik Ibsen, 

e Magda, da peça homônima de Hermann Sudermann, ao final, elas abrem a porta e 

se lançam ao mundo sem medo. Algumas encontram a violência, como Satchan de 

Villon no Tsuma (A Esposa de Villon), no entanto, isso não a esmorece, ao contrário, 

ela torna-se capaz de ver o mundo de forma mais lúcida. A narradora de Osan 

(Osan) descobre a traição do marido e seu suicídio apenas a faz compreender o 

quanto ele era inapto para a vida. Enquanto isso, Kazuko, narradora de Shayô (Pôr-

do-Sol), transforma seu filho em símbolo do amor e de sua revolução pessoal. 

 John Dower (2000, p. 158), em um livro sobre o pós-guerra no Japão, 

descreve Dazai da seguinte forma: “Talentoso e atormentado, ele vivia como um 

degenerado e, muitas vezes, escrevia como um anjo,”191 o que não deixa de ser 

verdadeiro, pois Dazai vivia entre dois extremos e sentia-se dividido entre o desejo 

de ser uma pessoa correta – bom pai, marido e amigo – e a realidade, na qual ele 

seguidamente cometia faltas que o tornavam alvo de repreensões. Suas obras 

sugerem um espírito angustiado e seus personagens masculinos, quase sempre 

frágeis e emocionalmente instáveis, recorrem ao vício ou ao suicídio como forma de 

                                                             
191 “Gifted and tormented, he lived like a degenerate and often wrote like an angel.” 
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fugir do mundo que os ameaça com exigências que são incapazes de cumprir. 

Todos muito parecidos com o próprio autor.  

 Por outro lado, as mulheres a quem Dazai dá voz são assertivas e fortes. As 

narradoras adolescentes de Joseito (A Estudante) e Chiyojo (Chiyojo, 1941) 

possuem uma grande curiosidade em relação àquilo que as cerca, questionam os 

valores estabelecidos, hesitam em se submeter a eles, mas ainda não se sentem 

confortáveis em abandoná-los completamente para buscar algo que seja mais 

satisfatório para si mesmas. Já em Kirigirisu (O Gafanhoto), a narradora revela-se 

independente, uma verdadeira Nova Mulher que não se importa em ir contra a 

corrente e questionar os valores pregados como sendo os apropriados pela 

sociedade. Já nas obras do pós-guerra, temos mulheres que passaram por 

experiências extremas e isso parece tê-las liberado de qualquer resquício de 

hesitação que ainda as mantivesse presas à moralidade vigente e, sem precisar 

considerar o que seria apropriado ou não, elas têm a liberdade de se afirmar e agir 

de acordo com os princípios que consideram corretos sem se importar com a opinião 

alheia.  

 A transformação do comportamento das mulheres nas obras de Dazai 

anunciaria uma decadência da moralidade? Acreditamos que não. A moralidade 

observada até então apenas não lhes servia mais. Elas estavam dispostas a trilhar 

novos caminhos e a se adaptar aos novos tempos. Aqueles que não conseguiam 

fazer isso acabavam sucumbindo, como os personagens masculinos de suas últimas 

obras ou a mãe de Kazuko em Shayô (Pôr-do-Sol). A vida de passividade e 

contemplação não era mais possível, o pós-guerra pedia atitude, espírito de luta e 

sacrifício. As mulheres tinham a missão de continuar e ser os bastiões das famílias e, 

para isso, fariam o que fosse necessário.  

 As narradoras das últimas obras de Dazai ainda são femininas, maternais e 

desejam ser amadas, mas também são capazes de travar suas próprias batalhas. 

Elas não são individualistas e egoístas como as mulheres moldadas no Ocidente por 

Tanizaki, nem passivas como as mulheres de Kawabata, praticamente objetos a 

serem contemplados, de fato, elas unem elementos positivos desses dois polos, 

preservam sua individualidade sem que isso signifique que procurem satisfazer seus 

impulsos a qualquer custo, mas também não se resignam e aceitam tudo sem 

reflexão. 
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 Dazai esperava que a guerra trouxesse alguma mudança na mentalidade e 

costumes do povo japonês e morreu acreditando que isso não ocorrera. No entanto, 

pensamos que as narradoras de seus textos trazem, em seus atos e pensamentos, 

os germes de uma revolução.  
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