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9Prefácio

O Grupo de Estudos Arte Ásia (GEAA) é um dos poucos grupos acadêmi-
cos do Brasil, senão o único, de pesquisadores de arte e cultura asiáticas, 

sobretudo de arte japonesa, registrado no Conselho Nacional de Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico (CNPq) desde 2014.

São membros do GEAA professores, pesquisadores e estudantes de pós-
-graduação vinculados à Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), Uni-
versidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual de Campinas (Uni-
camp), Universidade Estadual de São Paulo (Unesp), Universidade Federal 
Fluminense (UFF), Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP), Centro 
Universitário Belas Artes e Tokyo University of  Arts (Geidai). Atualmente, 
conta com sete pesquisadores doutores e catorze estudantes de mestrado e 
doutorado, além de dez pesquisadores colaboradores.

O objetivo do grupo é produzir e discutir pesquisas relativas à arte e 
cultura asiáticas, especialmente a japonesa, por meio de abordagens que 
partem de revisões historiográficas recentes, bem como de contextos de pro-
dução, recepção e circulação de objetos artísticos e seus trânsitos em dife-
rentes suportes e linguagens.

O grupo criou o site http://www.geaa.art.br, no qual é possível visua-
lizar as minibiografias dos componentes, a produção de verbetes da arte ja-
ponesa, posts, notícias e a produção bibliográfica e artística. Foi concebida 

P R E F Á C I O

Atílio AvAncini (usP)
MAdAlenA HAsHiMoto cordAro (usP)
MicHiko okAno (unifesP)
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também uma página no Instagram: @grupogeaa. As pesquisas do GEAA 
inserem-se em vários campos, como as artes visuais (gravura, pintura, foto-
grafia, escultura, arquitetura, audiovisual, cerâmica, instalação), as sonoras 
e performáticas (teatro, dança, música) e as práticas tradicionais (cerimônia 
do chá, ikebana, artes marciais, poesia haiku, caligrafia shodō e jardins), que são 
oportunidades artísticas para ir além do pragmatismo cultural do Ocidente.

O enfoque dado à arte japonesa contempla a temporalidade e espacia-
lidade diversas que lhe são intrínsecas, desde a tradicional passando pela 
moderna até a contemporânea, produzida no território japonês e em outras 
localidades. Constam dentre os projetos de pesquisa recentemente desen-
volvidos pelo grupo: “Elementos fundamentais da espacialidade nas artes 
visuais japonesas” sob a coordenação da profa. Madalena N. Hashimoto 
Cordaro (Escola de Comunicação e Artes/USP); “Conceitos estéticos trans-
temporais e espaciais: a tradição cultural da cópia e a arte contemporânea”, 
sob a supervisão do prof. Atílio Avancini (Escola de Comunicação e Artes 
/USP) e, atualmente em curso, “A arte da catástrofe e a cultura japonesa”, 
dirigido pela profa. Michiko Okano (História da Arte/UNIFESP).

Os capítulos da presente publicação resultaram majoritariamente de 
pesquisas pertinentes aos dois primeiros projetos anteriormente arrolados 
com o objetivo de rever e desenvolver visões e pontos de vista a partir do 
conjunto de preceitos teóricos.

No primeiro projeto, estudamos conceitos estéticos abordados no livro 
Vocabulaire de la spatialité japonaise, organizado por Philippe Bonnin, Masatsu-
gu Nishida e Shigemi Inaga (Paris: CNRS Éditions, 2013, 605 p.). A publi-
cação reúne 199 vocábulos relacionados à espacialidade japonesa, escritos 
por 65 especialistas, dentre os quais selecionamos alguns para aprofundar 
em nosso estudo, como ba (lugar), engawa (varanda), fūdo (meio humano), 
fukinuki yatai (telhado removido), hashi (ponte), himorogi (cercado sagrado), 
hashira (pilar), in’ei (sombra), ishi (pedra), kare-sansui (jardim seco), kata (forma), 
kekkai (partilha), kōhō (sistema construtivo), kūkan (espaço), kyōzon (coexistên-
cia), ma (intervalo), machiya (casa urbana), mado (janela), madori (distribuição), 
miegakure (mostrar-esconder), mitate (a coisa “vista como”), mokuzō kenchiku 
(construção em madeira), mon (porta), oku (fundo), sansuiga (pintura de paisa-
gem), shinden-zukuri (estilo construtivo de palácios aristocráticos), shoin-zukuri 
(estilo construtivo de salas de estudo), tera/miya (monastério/palácio), torii 

(pórtico), uchi/soto (dentro/fora) e yane (telhado).
No segundo projeto, o referencial teórico provém de dois livros. Um deles 

é The culture of  copying in Japan: critical and historical perspectives, editado 
por Rupert Cox (Nova York: Routledge, 2008, 275 p.), cujos 12 textos fazem 
referência à questão da cópia na arte e cultura japonesa, teatro-dança kagura, 
bonecos, cerimônia do chá, caligrafia, poesia, arquitetura, bem como nos 
automóveis ou protótipos de pratos culinários nas vitrines dos restaurantes 
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na contemporaneidade. O outro é Japanese art after 1945: scream against the 
sky, de Alexandra Monroe (Nova York: Harry N. Abrams, 1994, 416 p.), do 
qual escolhemos alguns textos da própria Alexandra Monroe, bem como de 
Arata Isozaki, Kōjin Karatani, Tarō Amano, John Clark, Barbara London 
e Nam June Paik, a fim de compreender a arte pós-guerra em relação com 
o seu contexto social e histórico. Assim, estudamos, dentre outros, o Surrea- 
lismo, os grupos de vanguarda Gutai, Kyushu-ha e o movimento Antiarte 
representado por Neo-Dada Organizers e Hi-Red Center, a dança butō, a 
caligrafia japonesa, os grupos Mono-ha e Fluxus e a Arte Conceitual.

O entendimento subjacente à cópia no Oriente relaciona-se a uma for-
ma de preservar a tradição e, assim, demonstrar respeito para com os ar-
tistas e mestres do passado. É relevante lembrar que o próprio processo 
de aprendizagem dos ideogramas se faz pela sua repetição incontável, bem 
como o sistema de aquisição do conhecimento artístico se realiza também se 
copiando as obras, as danças ou o canto dos mestres.

A partir da Restauração Meiji, em 1868, o Japão foi identificado pelo 
Ocidente como uma nação de copiadores, reputação que, pela conotação 
de falta de criatividade, se tornou indesejada. Houve, então, em acelerado 
ritmo, muitos experimentos na sociedade como um todo, e na arte não seria 
diferente. Nesse período, em menos de uma geração, o Japão deixou de 
praticar um sistema social estratificado e relativamente hostil a contatos com 
a alteridade ocidental para transformar-se em uma nação moderna e aber-
ta à tecnologia, industrializada e de avanço econômico notável. Teve por 
modelos, em especial, a Alemanha, nas ciências médicas, a Inglaterra, nas 
artes mecânicas, a França, no sistema educacional e no pensamento social 
democrático, e os Estados Unidos no empreendedorismo.

Percurso complexo trilhou o Estado japonês, que culminou em guerras 
devastadoras. As artes teceram também caminhos bastante díspares, ora 
tendendo a uma integração mais universal em detrimento de seu passado, 
ora voltando à tradição e rejeitando toda permeação aos novos tempos. 
No pós-guerra, ocorreu uma ambivalência cultural que se manifestava na 
rejeição tanto das artes tradicionais como das ocidentais, o que trouxe 
novas experimentações.

Toda essa rica trajetória, especialmente em comparação ao que ocorre 
na Europa e nos Estados Unidos, é ainda pouco conhecida e divulgada no 
Brasil, embora este seja o país com o maior número de descendentes nipô-
nicos do mundo fora do Japão e possua uma significativa produção artística 
considerada nipo-brasileira. Portanto, este livro é uma realização que tem 
como finalidade colaborar com a bibliografia de arte e cultura japonesa.

Na concepção do GEAA, o encadeamento de pesquisas dessa natureza 
demanda o formato de livro.  Os livros são contribuições necessárias para 
preservar a cultura e a arte, bem como para estimular a memória e a imagi-
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nação. Ao “folhear” esta obra, o leitor irá se deparar com reflexões de pes-
quisadores que visam acessar aspectos artísticos do Japão, tentando evitar 
aparências comerciais e turísticas ou olhares estereotipados e deformados. 
Adentrar o espaço editorial dessas páginas será seguir os passos de cada au-
tor pelos caminhos ondulantes da cultura japonesa e, assim, ampliar ainda 
mais a proximidade centenária de convivência com o Brasil.

Sendo uma obra que também se expressa artisticamente, este livro, ini-
ciado em agosto de 2018, baseia-se nos projetos desenvolvidos pelo GEAA 
anteriormente citados, propõe-se a promover o diálogo entre os textos es-
critos e os imagéticos, tendo como referência a estética da cultura japonesa. 
Além das imagens contidas nos capítulos, utilizamos como recurso gráfi-
co de conexão entre as três partes do livro uma série de quatro imagens 
– de Marco Giannotti, Madalena Hashimoto (Cordaro) e Atílio Avancini.  
O poeta, artista e performer japonês Gōzō Yoshimasu traz também imagens 
que tanto acompanham a sua escritura quanto a capa desta publicação.

Na primeira parte, “Elementos fundamentais da espacialidade nas artes 
visuais japonesas”, temos os artigos de Erika Kobayashi, Madalena Hashi-
moto Cordaro e Herman Takasey, Marco Giannotti e Plinio Ribeiro Jr, com 
imagens de Marco Giannotti.

Erika Kobayashi, pesquisadora e praticante da cerimônia do chá, anali-
sa em “O sagrado no chanoyu” os elementos sincréticos no estabelecimento 
do cultivo dessa arte por meio de seus principais mestres (Shukō Murata, 
Jōō Takeno e Sen-no Rikyū), em especial na utilização de metáforas visu-
ais e simbólicas (mitate). Discorre sobre o wabicha, notadamente influenciado 
pelo zen-budismo, o desapego de bens materiais e o espaço físico com seu 
desenho e elementos rituais. Kobayashi tem apresentado cerimônias do chá 
contemporâneas que tornam vivos os preceitos de sua pesquisa teórica.

O capítulo “O sistema construtivo japonês na arquitetura”, de Madalena  
Hashimoto Cordaro e Herman Takasey, parte de elementos essenciais da 
marcenaria, em particular as sambladuras, que se tornaram a fundação de 
construções mais complexas. Desde objetos de uso cotidiano em moradias 
modestas, até os mais complexos em mansões e castelos, analisam-se estilos 
históricos em consonância com suas transformações culturais, que se torna-
ram basilares na estética do espaço habitado no Japão. Uma descrição de 
elementos constitutivos das construções é explicitada e ilustrada juntamente 
com seus usos e funções políticas, resultando em uma estética particular.

 “Visões da montanha”, de Marco Giannotti, contrapõe aspectos da pin-
tura de Paul Cézanne e Katsushika Hokusai, em especial na representação 
iconográfica da montanha. Originárias da China, as pinturas em água e 
tinta sumi (水墨 shuǐ-mò, em chinês; suiboku, japonês) representam montanhas 
abruptas que se tornaram modelo perene para um sem-número de artistas. 
Montanhas representadas nos jardins de pedra em Ryōan-ji, ou em estampas 
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xilográficas ukiyo-e abriram caminho a Vincent van Gogh e Paul Cézanne  
para, então, a montanha de Saint Victoire se transmutar em monte Fuji.  
O autor abarca também o imaginário brasileiro sobre montanhas, desde o 
Pão de Açúcar de Taunay ao Pico do Jaraguá de Evandro Carlos Jardim.

Plinio Ribeiro Jr. apresenta, em “Figurações da espacialidade japonesa 
na vida e na obra de Wenceslau de Moraes”, uma atenta leitura e interpre-
tação sob os princípios espaço-temporais ma e uchi-soto. É tratada a condi-
ção do enfocado viajante, exilado e imigrante português, em Moçambique, 
Macau, Kobe e, de 1913 a 1929, na remota cidade de Tokushima, na ilha 
de Shikoku. Nas obras de Moraes, são analisados o silêncio (ma) que cobre 
a existência de dois filhos deixados em Macau, as relações amorosas com 
O-Yoné e Ko-Haru que, primeiro afastadas (soto), passam a ser mais próxi-
mas tanto quanto possível em seu tempo, amalgamando suas identidades 
numa mesma interioridade (uchi).

A primeira parte estabelece conversas com as imagens artísticas da série 
Torii, de Marco Giannotti, produzidas durante a sua estada por um ano em 
Quioto numa viagem de programa de intercâmbio da ECA-USP com a 
Kyoto University of  Foreign Studies em 2011. O artista apresenta colagens 
incluindo o papel artesanal japonês washi, tendo como temática o portal torii. 
Signo do ma, torii é um portal que estabelece a fronteira entre o dentro e o 
fora (uchi e soto), isto é, o território divino e profano dos santuários xintoístas. 
Consideramos, para abrir a primeira parte desta publicação, esse elemento 
delimitador de espacialidades como uma metáfora do portal do conheci-
mento que permite adentrar a arte e cultura japonesas. As obras ressaltam a 
textura e a translucidez do papel, que, como um palimpsesto, se colocam em 
conjunção com o outro, trazendo um entre-espaço possível de coexistência, 
intermediação e harmonia.

Em relação à segunda parte, “Conceitos estéticos transtemporais e espa-
ciais: a tradição cultural da cópia e a arte contemporânea”, foram desenvol-
vidas reflexões registradas nos capítulos de Atílio Avancini, Maria Ivette Job, 
Michiko Okano, Yuko Kawahara e Rafael Mariano Garcia, e com imagens 
artísticas de Madalena Hashimoto.

Atílio Avancini, em “Portal da bossa nova”, faz um relato de sua experi-
ência como professor visitante de cultura brasileira na Kyoto University of  
Foreign Studies (Kyoto Gaidai), ocasião em que elegeu a música, no caso, a 
bossa nova, muito popular no Japão, como ponte ou portal simbólico para o 
ensino da língua portuguesa em sala de aula. Com o músico Shiro Iyanaga, 
professor da mesma instituição, iniciou uma parceria autoral de canções em 
2006 que continua dando frutos até o presente. Avancini destaca o processo 
de aprendizagem no Japão baseado em “observação, imitação e constante 
repetição” que caracteriza o método didático por excelência, gerando o que 
chama de “assimilação criativa”.
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Maria Ivette Job, em “O elemento onírico na poética de Shōji Ueda” 
debruça-se sobre uma obra fotográfica prenhe de elementos associados ao 
surrealismo. Nascido em 1913, Ueda teve sua assunção conquanto fotógrafo 
amador afastado dos centros culturais, tendo construído sua obra na província 
de Tottori. O texto analisa algumas imagens, apoiando-se em considerações 
de Sigmund Freud, André Breton, Giulio C. Argan e Didi-Huberman, além 
(das) de Takamatsu, arquiteto do museu em homenagem a Ueda, e Brousse, 
editor de suas fotos. A posição de amador em sua área conferiu ao fotógrafo, 
centrado em elementos da costa leste do Japão, liberdade artística ímpar.

Michiko Okano, em “Mono-ha: a poética da relação”, discute os fun-
damentos teóricos do grupo de artistas que fizeram, das “coisas” do mundo 
natural e construído pelos homens, sua matéria prima. Partindo de posicio-
namentos opostos de dois recipientes do prêmio Nobel, Yasunari Kawabata 
e Kenzaburō Ōe, a autora desenvolve uma teia de relações entre a poética 
artística e as reflexões de filósofos como Gaston Bachelard e Tetsurō Watsuji, 
assim como das críticas de arte Reiko Tomii e Miryam Sas, da curadora Mika 
Yoshitake e do principal teórico do grupo, o coreano ativo no Japão Lee 
Ufan, especialmente em torno das questões “encontro” e “espaço vazio”.

“Tarō Amano e seu foco na arte da década de 1990”, de Yuko Kawa-
hara, apresenta uma reflexão sobre as principais características dos grupos 
artísticos do pós-guerra no Japão, em especial o Gutai, as participações em 
certames internacionais, a presença de novas figuras na curadoria artísti-
ca, as novas estéticas ligadas à arte pop como Yoshitomo Nara e Takashi  
Murakami. Uma exposição fulcral realizada no museu de arte de Yokohama 
(Japanese art after 1945 – scream against the sky), que reuniu pela primeira 
vez obras visuais após a II Guerra, teve o curador Tarō Amano e a curadora 
visitante americana Alexandra Munroe como seus principais teóricos. Entre 
os temas de crítica, tem especial destaque a situação da arte japonesa na 
década de 1990.

O capítulo “Corpos contaminados, corpos fantasmas e corpos desobe-
dientes”, de Rafael Mariano Garcia, concentra-se em eventos e formas tea-
trais centralizados na catástrofe do desastre nuclear em Fukushima, que foi 
ocasionado por um tsunami provocado por terremoto no dia 11 de março de 
2011. Tomando depoimentos dos escritores Haruki Murakami e Kenzaburō 
Ōe, e de teóricos como Yoshikuni Igarashi e Kuniichi Uno, entre outros, 
são analisadas algumas contradições políticas do momento pós-catástrofe, e 
apresentados trabalhos de artistas da cena japonesa pós-Fukushima: Oriza 
Hirata, Toshiki Okada e o coletivo Chim↑Pom.

A segunda parte dialoga com as obras artísticas de Madalena Hashimoto  
com a série Hokusai nos trópicos, realizada de 1994 a 2020, que representam a 
contemporaneidade híbrida na arte. No caso da artista, a mistura abrange 
não apenas elementos da espacialidade japonesa, mas também da brasileira, 
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bem como elementos privados e públicos. Há uma justaposição de técni-
cas e materiais variados: colagem de folhas do renomado livro Manga, de  
Katsushika Hokusai, papel de seda de loja feminina, estampa xilográfica, 
pintura aguada em acrílico e lito-offset. Os elementos da colagem são corta-
dos à mão livre, no ato de evidenciar a irregularidade e o acaso provenientes 
do ato. Verifica-se também a sobreposição de imagens: temática autobio-
gráfica, tradicional cerâmica haniwa ou espelho de bronze, soldados do mo-
vimento estudantil da década de 1960 e espermatozoides, tudo registrado 
sobre o papel artesanal de celulose produzido pela própria artista.

Decidimos incluir, na terceira parte deste livro, “Ma e aida – possibilidades 
da cultura e pensamento japoneses” (Ma et aida – des possibilités de la pensée 
et de la culture japonaise), alguns textos resultantes do evento internacional 
homônimo realizado entre 11 e 13 de março de 2015. Trata-se de um sim-
pósio realizado pelas Universidades de Estrasburgo e de Quioto e o Centro 
Europeu de Estudos Japoneses da Alsácia (CEEJA), por intermédio de seus 
responsáveis científicos Sakae Murakami-Giroux, Masakatsu Fujita e Virginie 
Fermaud, respectivamente, os quais organizaram e convidaram professores e 
pesquisadores a apresentar reflexões em torno de ma e aida na cultura japonesa,  
no âmbito de intervalos de tempo e espaço, que percorrem as atividades da 
língua, linguística, dramaturgia, arte, poesia, filosofia, sociologia e geografia.

Após o simpósio, formou-se uma Comissão Científica composta de  
Antonin Bechler, Frédéric Ebrard e Sandra Schaal, que formatou o livro in-
titulado Ma/aida (Paris: Éditions Philippe Picquier, 2016, 269 p.). Na impos-
sibilidade de traduzir e editar a obra toda – que consta de instigantes visões 
de ma/aida na adaptação dos ideogramas na língua de Yamato, nos usos lin-
guísticos e comparativos, nos teatros nō e kabuki, na poética de Kyōka Izumi, 
nas verbalizações rakugo, na linguagem cinematográfica de Yasujirō Ozu, 
em trechos das Narrativas de Heike –, extraímos seis capítulos para apresentar 
no presente livro, almejando contribuir com mais vozes no esclarecimento 
dos temas em questão: dois de membros do GEAA, um de docente do curso 
de Língua Japonesa da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 
(FFLCH-USP), dois representantes do Japão e um da França.

O capítulo “Caminhos para a cultura e o pensamento japoneses: o ma, o 
awai e o aida” (Voies pour la cultures et la pensée japonaises: le “ma”, l’ “awai” 
et l’ “aida”) de Masakatsu Fujita, da Universidade de Quioto, teoriza os três 
conceitos que podem ser registrados pelo mesmo ideograma (ma 間, awai 間 
e aida 間), tratados de diferentes lugares por Kitarō Nishida, Tetsurō Watsuji, 
Bin Kimura, Shōzō Masuda, Shūzō Kuki, Arimasa Mori e Shinobu Origuchi. 
É matéria de especulação uma estética que se permeia de intervalos, silên-
cios e pausas, como aparece em obras de Matsuo Bashō, Rō Ogura, Zeami, 
Sei Shōnagon e Jun’ichirō Tanizaki. Enfoca um intervalo que inclui os pon-
tos de partida e de chegada e todos os aspectos possíveis entre eles, conforme 
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ênfases pretendidas. Fujita relembra os 107 pronomes pessoais que separam 
o falante da segunda pessoa, os sutis 48 tons de marrons e a centena de  
nuances acinzentadas do período Edo.

O capítulo “Ma e arte: uma abordagem semiótica e a sua internaciona-
lização” de Michiko Okano (Unifesp) traz pensamentos sobre o ma, difícil 
de ser explicitado racionalmente como um conceito. Assim, o ma é apresen-
tado não apenas por intermédio da bibliografia japonesa, mas também sob 
a perspectiva da semiótica, como uma possibilidade sígnica, que inclui a 
questão da iconicidade e, portanto, da potencialidade e ambivalência, caros 
na compreensão da temática. Uma parte do texto é dedicada à análise da 
vida e obra da artista Mira Schendel, na sua rede de conexões estabelecida 
com Haroldo de Campos e Mário Schenberg, na expectativa de estabelecer 
um diálogo entre ma e Ocidente, para que novos signos possam ser gerados 
a partir desse encontro.

Com um enfoque mais sociológico, o capítulo “Ma e aida na relação in-
terpessoal: breves considerações sobre as sociedades japonesa e brasileira”, 
de Wataru Kikuchi, analisa de modo comparativo as distâncias nas relações 
interpessoais das sociedades japonesa e brasileira. Ao diferenciar ma (espaço, 
distância, intervalo, tempo e pausa) e aida (distância, período de tempo e 
relação), o autor chama a atenção para o foco desejado em suas aplicações, 
também chamado awai (transitoriedade entre a separação e a união). Hie-
rarquia, pressão social, tolerância, bullying, são algumas das questões associa-
das ao “espaço-entre” que permeia as relações sociais, no Japão e no Brasil.

O geógrafo Augustin Berque desenvolve considerações seminais no capí-
tulo “Expandir ma e aida para a lógica das ciências exatas? – por um paradig-
ma da razão sensível” (Étendre ma et aida à la logique et aux sciences dures? 
– vers um paradigme de la raison sensible). O autor defende a existência do 
conceito universal de ma e aida, desde sua origem até a posterior derivação 
através do ideograma ken (gen) e kan. Berque analisa escritos do psiquiatra Bin 
Kimura, de quem enfatiza a idéia de ma como relação entre os seres huma-
nos. Do filósofo Tetsurō Watsuji, ilumina-lhe o conceito de médiance (fūdosei  
風土性). Do biólogo Jakob von Uexkūll, Berque enfatiza-lhe a aproxima-
ção meio e ambiente. Contrapondo-se a “uma díade lógica sujeito-predicado  
(S-P), defende antes uma “tríade sujeito-intérprete-predicado (S-I-P)”.

“O espaço/tempo ma 間 em algumas estampas japonesas e brasileiras”, 
de Madalena Hashimoto Cordaro (USP), reflete sobre particularidades do 
conceito ma, enquanto “espacialidade negativa”, em obras de artistas da 
gravura brasileira (Jardim, Mubarac, Buti, Lopez, Hashimoto) comparadas 
a algumas estampas de Hokusai e Hiroshige. Conceitos de Shūichi Katō 
são discutidos em relação à representação do tempo na pintura: “diferentes 
tempos, mesmo desenho” (iji dōzu 異時同図) ou “diferentes tempos, sequ-
ências no desenho” (ijizu heiretsu 異時図並列) em sua evolução para as céle-
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bres paisagens onde os “espaços vazios” (kūhaku 空白) tanto se fazem notar.  
Sobre a conceituação, Isozaki Arata, Matsunosuke Nishiyama, Augustin 
Berque, Michael Lucken e Tsuneo Takeda são discutidos.

“Uma nova maneira de apreender ma (aida)” (Une nouvelle manière 
d’appréhender ma (aida)) é o título da apresentação do poeta Gōzō Yoshi-
masu com a participação de Christiane Séguy, docente da Universidade de 
Estrasburgo. Enquanto esta lia o poema de Yoshimasu “EX-VOTO, mil 
passos e mais”, o poeta fazia percussões e cantava, uma atividade por ele 
classificada como “performance de escritura”. Reflexões sobre o colapso da 
central nuclear de Fukushima em 11 de março de 2011 compõem, desde 
então, sua produção de “colapso da escritura”, uma entrega de murmúrios, 
costuras, junções de destroços, por meio de uma “estética de repetição”, um 
gigantesco rascunho que contava então com seiscentas páginas (atualmente 
já passam de setecentas). Exemplos desses poemas-pinturas-ações, até então 
inéditos, são aqui publicados pela primeira vez.

Gōzō Yoshimasu, como se declara no texto, iniciou uma série de “folhe-
tos” nos quais inscreve poema, traço, mancha, caligrafia, rasgos e colagens 
de material impresso como forma de purgar o colapso do gigantesco terre-
moto e tsunami de 2011. Não destinados a serem impressos, não só por se-
rem obras ainda em progresso, mas principalmente por seu caráter devocio-
nal, mostram-se aqui cinco exemplos que foram apresentados no Simpósio  
Internacional de 2015 em Estrasburgo. Como algumas fotografias do poeta 
que superpõem imagens, suas páginas se veem pelo verso ou anverso, e sob 
todas as direções, podendo ser lidas e vistas, mas, sobretudo, contempladas 
e fruídas em suas muitas performances pelo mundo, acompanhadas de dois 
ou três companheiros “produtores de ruídos”.

A terceira parte do livro dialoga com as imagens fotográficas da série 
Quatro tempos de Atílio Avancini, que esteve como primeiro docente da ECA-
-USP no Japão, em 2006, no convênio com a Kyoto University of  Foreign 
Studies. As fotografias, registradas em 2015, sugerem as espacialidades japo-
nesas que se revelam como entre-espaço ma, não apenas no ângulo composi-
cional cuidadosamente selecionado pelo artista, mas também nos intervalos 
temporais que se conectam a quatro momentos: cerejeira, representando a 
flor japonesa, por excelência, signo da primavera sobre o portal torii; o fres-
cor da água em queda nas rochas, quase fios de seda, marcada pela leveza, 
fluxo e volatilidade; as folhas verdes do santuário Shimogamo, que refletem 
o telhado vermelho do fundo em conversa outonal; o branco e sereno jar-
dim de areias do Templo do Pavilhão Prateado (Ginkaku-ji) e o verdejante 
pinheiro no primeiro plano, como a xilogravura “Ameixeiras”, de Hiroshige 
Utagawa, que Vincent van Gogh copiou.

Trata-se de um livro que é fonte de conhecimento para todos aqueles a 
quem o Japão e sua arte e cultura interessam: docentes, discentes, artistas, 
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viajantes e curiosos. Para aqueles que embarcam nessa primeira publicação 
do GEAA, registramos aqui nosso prazer em apresentá-los à essa obra – 
caminhos de pesquisa e extensão cultural – para ampliar e aproximar o 
conhecimento entre o Japão e o Brasil. A vocação primeira do livro, como 
afirma Jorge Luís Borges, não é revelar, mas ajudar a descobrir. E a mesma 
vocação ainda se mostra válida também ao livro digital.
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RESUMO O artigo mostra como elementos diversos e sincréticos (com origem no Budismo, Xintoísmo e 

Taoísmo) compõem a criação de um espaço-tempo próprio em diálogo com o sagrado que permite o desenvol-

vimento de relações profundas dentro de uma sala de chá. A arte do chá é analisada de forma histórica, social, 

política, estética, moral e espiritual, ao se percorrer contribuições dos seus principais mestres (Shukō Murata, 

Jōō Takeno e Sen no Rikyū) por meio de renovações estéticas reveladas na incorporação de objetos e concei-

tos que enfatizam o cultivo do belo e do simples. A autora transita entre pesquisa 

acadêmica e seu percurso artístico, trazendo tanto sua experiência de investigadora 

de corpo e movimento para analisar academicamente o que acontece em uma 

reunião de chá quanto revelando como tem aplicado as bases estéticas do chanoyu 

na criação de suas performances pela utilização de metáforas visuais e simbólicas  

(mitate) que permitem a atualização de uma prática antiga.

erikA kobAyAsHi

Pesquisadora independente / GEAA

Palavras-chave 
Arte do chá. Chanoyu. 

Estética japonesa. 
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O  S A G R A D O  N O  C H A N O Y U  茶 の 湯
e x p r e s s ã o  d e  a s p e c t o s  d o  s i n c r e t i s m o 
r e l i g i o s o  d o  J a p ã o  e m  u m a  p r á t i c a  
d e  c u n h o  e s t é t i c o ,  s o c i a l  e  p o l í t i c o
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SOMMAIRE Cet article présente comme des éléments divers et syncrétiques (originaires du Bouddhisme, 

du Shintoïsme et du Taoïsme) opèrent pour la création d’une notion particulière d’espace-temps qui se 

trouve en dialogue avec le sacré, ce qui possibilite le développement des rapports profonds dans une salle de 

thé. L’art du thé sera pris en compte de façon historique, social, politique, esthétique, morale et spirituelle, 

à travers les propos des principaux maîtres du thé (Shukō Murata, Jōō Takeno e Sen no Rikyū), où des 

nouvelles propositions esthétiques sont exprimées par l’incorporation d’objets et de 

concepts qui privilégient le culte du beau et du simple. L’auteur transite entre la re-

cherche scientifique et son parcours artistique, à la fois en incorporant son expérience 

de chercheuse du corps et du mouvement pour faire l’analyse de ce qui se passe 

lors d’une réunion de thé ainsi qu’en révélant comment les fondements esthétiques 

sont appliqués dans la création de ses performances à partir des métaphores visuelles 

et symboliques (mitate), qui permettent la mise à jour d’une pratique traditionnelle.

Um movimento ínfimo pode carregar um grande significado. 
Vento algum pode abalá-lo.

(OHNO, 2016)

Na missa budista de 49 dias da minha mãe, minha sobrinha Isabela, que na 
época tinha seis anos, ao ver o monge caminhar em direção ao altar, cochi-

chou no meu ouvido: “como na cerimônia do chá!”. Ela tinha um olhar ma-
roto de quem acabara de ter uma epifania. Americana nascida em Austin, no 
Texas, onde havia vivido até então e frequentado missas católicas aos domingos,  
Isabela buscou em seu repertório alguma referência para elaborar sua experiên- 
cia. No caso, a cerimônia do chá japonesa, que conheceu através de mim.

Essa associação pode parecer quase óbvia para muitas pessoas, embora 
ninguém na missa tivesse comentado algo parecido. Surpreendeu-me ainda 
mais, portanto, uma criança ter captado algo não dito, mas evocado pelo 
espaço, ritmo, silêncio e por gestos que atuam na construção da atmosfera 
sagrada (e por vezes solene) dos rituais. Tampouco quis decepcioná-la (fatos 
históricos invertem o vetor do pensamento da minha sobrinha: o desenvol-
vimento da cultura do chá no Japão incorporou aspectos do zen-budismo, 
xintoísmo, taoísmo e até mesmo do cristianismo), tamanha era a satisfação 
dela por ter decifrado uma espécie de enigma. Até porque, para uma crian-
ça, a avó falecida representa algo tão ou mais sagrado do que Buda para o 
monge ou o chá para mim. De coração preenchido, sorri e concordei. 

Para pensar sobre o sagrado e no que este pode evocar, considerei o 
pensamento desenvolvido por Joseph Campbell nas entrevistas concedidas 
ao jornalista Bill Moyers nos anos 1980 que resultaram na publicação de  
O poder do mito. Campbell traça relações entre o mito e a existência  

Mots-clés 

L’art du thé. 

Chanoyu. 

Esthétique 

japonaise. Mitate. 

Wabi sabi.
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humana de forma didática e sensível. Seu discurso abraça o que venho  
experienciando, desde 2011, como artista, praticante e pesquisadora da arte 
do chá. Considero o chá como “meu grande mito”, pois, assim como na 
concepção de Campbell, me oferece pistas para potencialidades espirituais 
(CAMPBELL, 1990, p. 17). Ao realizar uma performance pública e/ou 
um encontro de chá, percebo que, além de saciar a sede física, o aconteci-
mento nutre as pessoas por se tratar de uma experiência estética, sensorial, 
filosófica e espiritual. Isso vai ao encontro da busca do ser humano por 
experiências vividas – para Campbell, aquilo que é vivido no plano físico 
tem ressonância no interior do ser e em nossa realidade íntima (Ibid., p. 14).

Antes de analisar diversos elementos que apontam o sincretismo na 
construção do sagrado na arte do chá, é relevante explicar a predominância 
do termo chanoyu 茶の湯 neste artigo. A palavra é intraduzível para outros 
idiomas, a não ser pelo significado de seus caracteres, que significam “chá” e 
“água quente”. Ao me remeter ao ato de adicionar água quente ao chá, re-
torno à origem e essência de uma prática que, ao mesmo tempo, transpassa 
e transcende o caráter de cerimônia, ritual ou rito. 

Já o termo sadō 茶道 faz referência ao “caminho do chá”, disciplina 
artística tradicional cujo ensino foi institucionalizado. Apesar de sua im-
portância para a preservação principalmente de aspectos técnicos, esse 
modus operandi, por vezes, recebe o olhar crítico de pesquisadores quando 
interesses econômicos e políticos se sobrepõem em nome da “preservação 
cultural”. Tal ressalva está presente em alguns trechos do livro Making tea, 

making Japan, de Kristin Surak, e na monografia “The global chajin – evol-
ving traditions in the Japanese tea ceremony”, de Nicolle Bertozzi1. Na opi-
nião de Bertozzi, a institucionalização promove um engessamento de uma 
forma de se fazer, ensinar e aprender que se distancia de aspectos essenciais 
na criação e desenvolvimento do chanoyu e fundamentais na atualização de 
uma prática artística.

Ressaltar o uso do termo chanoyu também enfatiza a relação do elemento 
água com o sagrado devido ao seu caráter purificador. Essa função é atri-
buída tanto pelo xintoísmo (religião considerada original do povo japonês) 
quanto por outras tradições religiosas. O filósofo Gaston Bachelard, ao pes-
quisar sobre o imaginário da água, considera-a um símbolo natural e ances-
tral a todas as culturas por ser matéria naturalmente pura e força atuante 
que reaviva as formas, renovando-as e transformando-as (BACHELARD, 
2013, p. 139-141).

1 Para Kristin Surak, no livro Making tea, making Japan: cultural nationalism in practice, o “sistema Iemoto” 
(sistema baseado em uma unidade familiar que detém a direção do ensinamento de artes tradicionais 
japonesas e cujo conhecimento é passado hereditariamente) se beneficia da manutenção do poder (p. 118). 
Bertozzi na introdução de sua monografia, fala sobre o controle exercido por escolas tradicionais por meio 
de rígidas bases reguladoras da prática do chá (p. 3 e 4).
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Chá histórico, social e político: três mestres fundamentais  
para o desenvolvimento do chanoyu

A prática do chá se desenvolveu como uma forma de encontro social, 
que, no século XVI, podia variar de um momento de lazer a reuniões de ar-
ticulação política. Sen no Rikyū (1522-1591) foi o mais emblemático mestre 
da arte do chá por ter sistematizado o conhecimento produzido por mes-
tres anteriores a ele e dado sentido à reunião de tais elementos estéticos, 
filosóficos, arquitetônicos e poéticos, além de outros novos por ele criados. 
Possuía sensibilidade artística apurada e foi uma figura influente que esteve 
a serviço dos estadistas Nobunaga Oda (1534-1582) e Hideyoshi Toyotomi 
(1537-1598). Sua vida teve um fim trágico: Hideyoshi teve acesso a rumores 
de que o mestre de chá estaria tramando contra ele e ordenou que Rikyū 
cometesse seppuku 切腹 (suicídio ritual). Muitos pesquisadores, no entanto, 
apontam as divergências entre Rikyū e Hideyoshi no campo estético. Para 
Morgan Pitelka, no capítulo “Back to the fundamentals” do livro The culture 

of  copying in Japan, o mestre de chá desafiou o estilo ostentativo de Hideyoshi 
ao afirmar a estética da simplicidade e rusticidade expressa tanto nos uten-
sílios quanto na sala de chá (PITELKA, 2007, p. 129).

Cenário de encontros diplomáticos, a sala de chá aparece em relatos de 
jesuítas portugueses que estiveram no Japão antes da política de isolamento 
do país, que se tornou mais rigorosa em 1639 e confluiu na expulsão dos es-
trangeiros. João Rodrigues, missionário e tradutor português, dedicou uma 
seção do livro História da igreja do Japão (escrito por ele entre 1620 e 1633) 
para descrever a atmosfera contemplativa e o ambiente modesto da sala de 
chá. O texto foi publicado em Portugal em 2019, como livro, sob o título  
A arte do chá:

Donde este convite do chá e conversações não é para longas práticas entre si, mas para com 

grande quietação e modéstia contemplarem dentro do ânimo as coisas que ali vêem (sic), sem 

as louvarem ao dono, e entenderem por si os mistérios que em si encerram. E conforme a 

isto tudo, o de que nesta cerimónia (sic) se usa é rústico e grosseiro, sem artifício algum, mas 

só naturalmente como a natureza o criou, congruente a ermo, solidão e rusticaria, pelo que 

assim a casa e caminho por onde a ela se vai, como as coisas do serviço de que ali se usa, são 

todas dessa sorte (RODRIGUES TZUÇU, 2019, p. 60-61). 

Esse trecho aparentemente simples resume importantes questões trata-
das neste artigo. A descrição dos encontros como “convite do chá e conver-
sações” evoca o caráter de reuniões (e não de encontros religiosos) às quais 
alguns jesuítas tiveram acesso – o chá funcionou como uma ponte entre 
Cristianismo e Budismo. O fato de os convidados portugueses pertencerem 
a uma ordem religiosa reverteu em escritos sensíveis a questões espirituais. 
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O relato de João Rodrigues aponta para o ambiente rústico da sala de chá 
e seus objetos modestos que revelam a influência da austeridade do zen- 
budismo no desenvolvimento do chanoyu.

A chegada do chá no Japão tem uma relação intrínseca com o budismo. 
Apesar de o primeiro registro que o menciona ser de 729 – quando o impe-
rador Shōmu (701-756) recebeu cem monges (OKAKURA, 2008, p. 50) em 
seu palácio localizado em Nara para quatro dias de estudos e proporcionou 
uma cerimônia do chá para todos eles (WADDELL, 2009, p. 5), atribui-se a 
introdução dela no país ao monge Eisai Myōan (1141-1215). 

Em uma viagem de estudos à China (cabe lembrar que, no século XII, 
os monges chineses tinham o hábito de se reunirem em frente à imagem de 
Bodidarma para tomar chá (JUNIPER, 2003, p. 33) e aprimorarem-se nos 
estudos do Ch’an, traduzido como Zen), Eisai aprendeu com seus mestres o 
preparo do chá em pó e familiarizou-se com o cultivo de arbustos de Camellia 

sinensis, planta a partir da qual é feito o chá verde. Ele retornou para Quioto 
em 1191 com sementes de chá que foram plantadas nas proximidades do 
Monte Seburi (localizado na então chamada província Chikuzen na ilha de 
Kyushu) (WADDELL, 2009, p. 5) e, em 1211, escreveu o Kissa yōjōki, falando 
dos benefícios do chá verde para o corpo físico e espiritual. 

Foi no período Kamakura (1185-1333) que o hábito de tomar chá se 
difundiu amplamente em templos e mosteiros, pois mantinha os monges 
acordados durante longos períodos de meditação2. No século XIII, o monge 
Eison (1201-1290), do templo Seidai-ji de Nara, dava aos fiéis e aos monges 
o chá que sobrava da oferenda diária realizada diante da imagem de Buda 
(obukucha3) (PASQUALINI E SUET, 1999, p. 217). O esteta e artista japonês 
Kakuzō Okakura (1862-1913), autor de The book of  tea, publicado em 1906, 
considera como um dos fundamentos da cerimônia do chá (OKAKURA, 
2008, p. 71) o ritual instituído pelos monges zen em que cada um deles, um a 
um, diante da imagem de Bodidarma, tomava o chá contido em uma tigela. 

O ato de ofertar alimentos diante de um altar é comum em práticas re-
ligiosas. Na minha infância, eu presenciei familiares oferecendo o primeiro 
café e arroz do dia para os antepassados no butsudan 仏壇, altar budista que 
algumas pessoas têm em casa. Em 2016, quando abri a Rota do Chá na casa 
principal da família Amaya, em Registro, antes de iniciar a performance, fui 
com o mestre de chá Riogo ao butsudan da família ofertar chá à sua mãe na 
xícara em que ela tomava café todas as manhãs. Em outra performance que 
fiz, em 6 de agosto de 2017, em homenagem às vítimas da bomba atômica 

2 Pesquisas científicas atuais atribuem esse efeito a propriedades da planta Camellia sinensis (arbusto a partir do 
qual o chá verde é produzido), como cafeína, um alcaloide que bloqueia um componente químico do cérebro 
associado ao sono, e a l-teanina, aminoácido associado à emissão de ondas alfa e ao efeito de relaxamento.

3 Atualmente, o termo obukucha é utilizado para designar o “Chá do Ano Novo”, ou seja, um chá oferecido 
nos primeiros dias do ano para atrair boa saúde.
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de Hiroshima, ofertei os doces, em uma tigela preta, primeiro às vítimas. 
Depois que tomamos o chá, a monja Wahō, da Sala Therigatha, que havia 
conduzido uma prática de zazen 座禅 antes de tomarmos o chá, realizou 
uma prece e pudemos, então, comer os doces ofertados, tal como os monges 
bebiam o chá oferecido a Bodidarma.

Para o grão-mestre aposentado da tradicional escola Urasenke, Sōshistsu  
Sen XV, a cerimônia do chá é um ato de devoção. No livro The enjoyment of  

tea, ele explica que o termo kencha 献茶, usado para cerimônias formais em 
que o grão-mestre oferece chá a Buda, antigamente designava rituais de 
oferendas de chá para as divindades xintoístas (SEN GENHITSU, 2006, 
p. 12). Nessas cerimônias formais, a tigela de chá de cerâmica é colocada 
sobre uma base de madeira, o tenmoku-dai 天目台. O formato desse suporte 
é semelhante ao jingu 神具, conjunto de objetos usados para simbolizar ofe-
rendas nas réplicas de altares xintoístas. 

Mas é o altar do santuário zen, segundo O livro do chá, que serve de pro-
tótipo para o tokonoma 床の間, traduzido por muitos autores como “alcova”.  
É onde se coloca uma caligrafia (shodō 書道) e um arranjo de flores (chabana  
茶花) que expressam o sentimento poético do encontro de chá. Este tema a ser 
celebrado também inspira a seleção de utensílios para a ocasião. A combina-
ção dos utensílios é chamada de toriawase 取り合わせ e encarrega-se de ex-
plicitar algo impossível de ser verbalizado em palavras (ANDERSON, 1991). 

Em seu clássico (escrito originalmente em inglês com o objetivo de apre-
sentar aos estrangeiros aspectos da cultura e da estética japonesa), Kakuzō 
Okakura ressalta que os grandes mestres “chaístas” estudaram o zen e ten-
taram difundi-lo nos fatos do cotidiano. O uso das expressões “chaísmo” 
e “culto do chá”, na tradução em português, merecem uma ressalva, pois 
reforçam a dimensão religiosa e espiritual do chanoyu. O preparo do chá é 
realizado em meio a uma sequência de gestos específicos que convidam à 
contemplação do presente. A atmosfera que se instaura permite notar míni-
mas mudanças no ambiente. Em uma performance que apresentei na Casa 
das Rosas, em 2018, no 11º Festival Visões Urbanas, uma folha caiu en-
quanto preparava o chá aos convidados. Recebi-a como um presente, uma 
evidência da presença do vento, elemento invisível, e coloquei-a ao lado do 
kama 釜 (panela de ferro usada aquecer a água) de forma que fosse aguçada 
a percepção do cair de uma folha no chão. 

Paulo Pral, um grande amigo e artista que se dedica a, entre outras coi-
sas, estudar a observação como fenômeno, e que já experienciou alguns chás 
em performance que realizei, costuma dizer que os gestos “elevam” o valor 
dos objetos, uma espécie de sacralização das coisas terrenas. Na prática, isso 
se expressa na forma de segurar os utensílios com cuidado e respeito, com as 
duas mãos, como quem realiza uma oferenda. Carrego os utensílios como 
quem segura filhotes de pássaros, frágeis vidas em broto. 
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Meu professor Adam Wojciński me ensina a utilizar todo o corpo quan-
do seguro um chawan 茶碗 (tigela de chá) ou qualquer outro utensílio, como 
se estivesse a carregar Buda. Pude experienciar isso e muitos outros ensi-
namentos ao preparar chá aos pés de Buda ao lado do altar do Templo 
Hongwanji, de Registro, em 2019, durante a abertura da 4ª Rota do Chá. 
As experiências de servir pessoas que cultivam e produzem chá, monges e 
ceramistas me ensinam algo que não está nos livros, são como um acesso 
direto ao sentimento dos antigos mestres de chá.

Antes de analisar outros elementos específicos que podem ser relaciona-
dos com a construção de um espaço-tempo sagrado, é importante enfatizar a 
importância de três grandes mestres cujas contribuições foram essenciais para 
o desenvolvimento de uma estética que reflete valores filosóficos e espirituais 
do que passa então a ser conhecido como wabicha 侘茶, estilo que estabeleceu 
as bases para a prática atual (ANDO, FUJIMORI, ISOZAKI, 2007, p. 11).  
É possível notar a influência do zen-budismo na utilização de cores neutras, uten-
sílios simples e na concepção espacial da sala de chá, que se revela uma extensão 
dos princípios de um monastério, conforme é descrito por Andrew Juniper, em 
seu livro Wabi sabi: the Japanese art of  impermanence ( JUNIPER, 2003, p. 37). 

O espírito de treinamento do Zen passou a ser considerado na práti-
ca da arte do chá pelo mestre Shukō Murata (1432-1502), que estudou no 
templo Shōmyōji em Nara. Ele quebrou o costume de o anfitrião servir o 
chá preparado por um empregado em outro cômodo ou habitar salas com 
decoração suntuosa e objetos importados (ANDO, FUJIMORI, ISOZAKI, 
2007, p. 10). Shukō passou fazer o chá na frente dos convidados em uma 
sala de 4 ½ tatames, prezando a gentileza e associando a paz com respeito 
e pureza. Ele definiu o encontro de chá como a exaltação da harmonia no 
relacionamento entre anfitrião e convidado.

Às influências de Shukō, que trouxe para o chá a cultura samurai e o 
Zen, foi somada a sofisticação estética do mestre Jōō Takeno (1522-1555), 
estudioso da cultura de corte com conhecimento em poesia e escuta do aro-
ma do incenso kōdō 香道). Ele levou ao chá a noção de wabi 侘 associada 
à solidão, honestidade, prudência, contenção emocional e material, uma 
alusão ao modo de vida que preza o desapego de bens materiais ao se voltar 
para o desenvolvimento do espírito. Em relação aos utensílios, Jōō passou 
a colocá-los diretamente sobre o tatame, introduziu o suporte para tampa 
da caldeira (futaoki 蓋置き) feito de bambu e uma tigela de uso cotidiano de 
camponeses coreanos para servir o chá (kōrai chawan 高麗茶碗). 

Ao aplicar uma prática estética conhecida como mitate 見立, transferin-
do um objeto de seu universo para outro com uma nova função, Jōō abriu 
um portal para seus sucessores (Rikyū foi seu discípulo). O mitate, que será 
analisado mais detalhadamente, permite que o diálogo entre o estético e o 
espiritual se torne ainda mais íntimo nessa prática, não apenas na escolha de 
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objetos, mas de conceitos e valores com profundo significado espiritual que 
acentuam o viés artístico e poético expressado no chanoyu. 

Rikyū foi monge no templo Daitoku-ji em Quioto e estudou a tradição do 
chá com a classe guerreira de Kitamuki Dochin (1504-1562). Tinha apenas 19 
anos quando se tornou discípulo de Jōō4. Para além dos mais diversos aspectos 
que o tornaram o mais célebre mestre dessa arte tradicional, um dos mais 
importantes foi, sem dúvida, sua sensibilidade apurada na transmissão do espí-
rito wabi, que rende uma diversidade de poemas e histórias que circulam entre 
os praticantes da arte do chá. Rikyū criou o caminho de pedras (roji 露地), a 
ser percorrido como uma transição do mundo à sala de chá, imprescindível 
na criação de um espaço-tempo que induz a um estado de presença singular. 

Como nenhum outro mestre fizera até então, ele soube encontrar um 
equilíbrio estético que expressasse a comunhão de espíritos em busca da 
pureza e da verdade. A tigela preta de cerâmica raku 楽 é uma manifestação 
de espiritualidade. Ela foi desenvolvida pelo artesão Chōjiro Tanaka (1516-
1592) sob orientações dadas por Rikyū. Como descrita no site da família 
Raku, “pela negação de movimento, decoração e variação de forma, ela 
ultrapassou os limites da expressão individualista e elevou a tigela de chá a 
uma abstração espiritual e presença intensificada”5.

Sen no Rikyū mudou completamente o foco da exibição de uma cultura 
do chá em torno da ostentação e da riqueza, como prezava Hideyoshi, a quem 
ele servia, trazendo à tona metáforas poéticas sofisticadas por meio da combi-
nação de simples objetos, gestos e arranjos de flores, entre outros. Não apenas 
seus escritos, mas principalmente seus ideais ainda prevalecem como o “espíri-
to do chá”, poeticamente assim definido por Kakuzō Okakura em O livro do chá:

O chá se tornou mais do que uma idealização da forma de beber; é uma religião da arte da 

vida. A bebida passou a ser uma desculpa para o culto à pureza e ao requinte, uma função 

sagrada na qual anfitrião e conviva se uniam para produzir, para essa ocasião, a máxima 

bem-aventurança mundana (OKAKURA, 2008, p. 51).

Chá estético e espiritual: a influência do wabi sabi 侘寂  
no cultivo da beleza do simples

O wabi 侘 é um conceito estético imbuído de espiritualidade. Ao ser 
introduzido na arte do chá no século XV, tornou-se uma grande fonte de 
inspiração para que os mestres exercessem sua criatividade poética. Existem 

4 Tópico sobre história da “Tradição do chá” no site da Urasenke Foundation SAN FRANCISCO (www.
urasenke.org).

5 Tradução livre de conteúdo do site oficial da família Raku publicado no blog do Art Asian Museum (www.
blog.asianart.org).
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diversas obras que se encarregam de estudá-lo, geralmente associado ao 
conceito sabi 寂. A cerimônia do chá aparece comumente como manifesta-
ção do cultivo do wabi sabi 侘寂.

Para o especialista em cultura japonesa Donald Richie, sabi é um conceito 
mais cronológico e processual, que diz respeito à passagem do tempo e se 
refere a uma elegância simples e discreta que objetos adquirem com o passar 
dos anos (RICHIE, 2007, p. 43-44), enquanto wabi tem um caráter mais fi-
losófico, associado à simplicidade, ao despojamento e à eliminação do supér-
fluo, remetendo a uma beleza austera advinda da rusticidade. Ao analisar tais 
conceitos, Richie considera que a “beleza pode ser criada a partir da simplici-
dade e a abundância encontradas na pobreza” (Ibid., p. 40, tradução nossa). 

Dessa forma, a estética do chá privilegia o uso de materiais naturais 
(bambu, madeira e barro) tanto para os objetos quanto na construção 
arquitetônica da sala, resultando em um ideal estético que valoriza o 
simples, rústico e imperfeito. Mais do que uma forçada contenção, o wabi 

sabi aponta para uma ausência de ostentação que dialoga com o ideal 
zen do desapego.

Ao se ter o mínimo necessário em uma sala de chá, é possível ressaltar 
a beleza tal como ela é – simples – de cada um dos elementos ali presentes. 
Andrew Juniper considera que o wabi sabi usa a brevidade para ampliar a in-
tensidade da expressão (JUNIPER, 2003, p. 9). Para Okakura, a arquitetura 
da sala de chá busca o mesmo efeito ao sugerir fugacidade por meio do seu 
telhado coberto de palha, pilares esguios e frágeis e suportes de bambu que 
evocam leveza. Ao ressaltar o efêmero na natureza, valoriza “o eterno que 
se encontra no espírito” (OKAKURA, 2008, p. 77).

Nessa mesma tônica, Juniper afirma que a sala de chá está para o wabi 

sabi assim como a igreja para o cristianismo, uma vez que as duas construções 
expressam ideias e filosofias, bem como são concebidas de forma que se pro-
porcione uma atmosfera sagrada para o cultivo de valores espirituais. No caso 
da sala de chá, Juniper considera que há uma veneração pela rusticidade des-
provida de adornos e, desse modo, pelo humilde e simples, pode-se ter contato 
com o que é grandioso na vida (JUNIPER, 2003, p. 31). Ou, como sintetizou 
Okakura: “O chaísmo é um culto que se fundamenta na veneração da beleza 
em meio à sordidez dos acontecimentos diários” (OKAKURA, 2008, p. 71).

Chá sensorial e corpóreo: o trajeto do roji 露地 como transição  
e purificação

O jardim de pedras roji sobre o qual os convidados caminham para che-
gar à sala de chá consiste não apenas em um trajeto físico, mas oferece a 
experiência de percorrer um espaço-tempo que separa o mundano (ke 褻) 
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do sagrado (hare 晴れ). A travessia do jardim é um espaço de transição de 
sentimentos e mudança de registro: as pessoas deixam a poeira e os ruídos 
do mundo do lado de fora (universo profano) para penetrarem em um uni-
verso de tranquilidade e poesia da experiência que virá a seguir na sala de 
chá (universo divino). A quebra de conexão com o mundo externo promo-
ve a elevação do espírito sobre pensamentos corriqueiros, tranquilizando e 
acalmando os convidados. 

As pedras do roji são molhadas por quem prepara o chá antes de a pessoa 
convidada chegar (se isso for feito muito antes da chegada dela, elas estarão 
secas, se muito proximamente, estarão úmidas em demasia), sugerindo um 
solo orvalhado e fresco. Trata-se de um agradável percurso contemplativo, 
em que a sensação de frescor “induz ao gosto estético pleno no interior do 
aposento de chá” (Ibid., p. 72). 

O roji pode ser considerado uma espacialidade ma 間, tal como foi des-
crito por Michiko Okano no livro Ma: entre-espaço de arte e comunicação 
no Japão:

(...) um tempo de transição que tem a finalidade de obter uma acomodação progressiva do 

corpo para a introdução do novo. Cria-se, nesse caso, uma tensão entre o espaço e o tempo: o 

espaço percorrido corresponde ao tempo que se leva para o deslocamento de um lugar a ou-

tro, embora a sua apresentação seja dominantemente espacialidade. Tal tensão gera, por sua 

vez, um estado propício para o estabelecimento do rito, expresso, por exemplo, no Santuário 

de Ise (OKANO, 2012, p. 87). 

Embora se refira ao Santuário de Ise6, a citação anterior se aplica ao roji, 
que cumpre a mesma função do torii 鳥居, portal de entrada de santuários 
xintoístas. O sincretismo religioso no Japão pode ser observado na fusão de 
elementos budistas e xintoístas na arquitetura, organização de espaços e arran-
jos sagrados (BONNIN, NISHIDA, INAGA, 2014, p. 490), conforme foi ana-
lisado por autores no capítulo em que analisam os vocábulos tera 寺 (templo 
budista) e miya 宮 (santuário xintoísta) no livro Vocabulaire de la spatialité japonaise.

Ao descrever o caminho que se percorre até a chegada ao santuário de 
Ise, Okano cita a dificuldade que os visitantes têm de caminhar sobre uma 
área de pedregulhos, que a autora descreve como “uma das estratégias para 
enfatizar a diferença de mudança de território” (OKANO, 2012, p. 88). 
No roji, o jardim é formado por grandes pedras chamadas de tobi-ishi 飛石, 
que solicitam de quem as percorre atenção, presença e consciência. É nesse 
estado de presença que convidados e convidadas acompanharão os movi-
mentos do anfitrião enquanto este prepara o chá. O roji também promove 

6 O Santuário de Ise é um santuário xintoísta dedicado à deusa Amaterasu que está na província de Mie 
no Japão.
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aquietamento e purificação. Ao pisarem nas pedras, as pessoas deixam o dia 
a dia de lado para chegarem à sala de chá com coração, mente e espírito 
puros para adentrar em um mundo de “silêncio e liberdade interior”, nas 
palavras do alemão Horst Hammitzsch em seu livro O zen na arte da cerimô-
nia do chá (HAMMITZSCH, 1995, p. 16). Abre-se, portanto, um espaço de 
disponibilidade para que uma pessoa possa simplesmente estar e desfrutar 
o que vem a seguir.

O gesto da purificação se materializa no final do roji, em que se en-
contra uma pia de pedras (tsukubai 蹲踞), onde cai a água corrente. Lá, os 
convidados enxáguam as mãos e a boca antes de entrarem na sala de chá. 
Hammitzsch diz em seu livro que se trata da concretização de uma pu-
rificação simbólica: “livro-me agora até do último vestígio de pó daquele 
mundo terrestre que ainda poderia aderir em mim. Limpo e livre, posso 
ingressar no mundo do chá, posso entrar no mundo do silêncio” (Ibid.,  
p. 18). Além disso, se retomarmos a descrição de Okano sobre o Santuário 
Ise, o tsukubai se correlaciona com o que a pesquisadora define como “zona 
de ablução”, onde os visitantes lavam as bocas e as mãos utilizando con-
chas individuais (existem dezenas de conchas dispostas para uso, diferente-
mente do que acontece no tsukubai, em que há apenas uma concha e cada 
pessoa espera sua vez de utilizá-la): “purificação necessária para penetrar 
o território divino indicando a sua proximidade” (OKANO, 2012, p. 88).

A purificação é prática fundamental no xintoísmo: deuses e deusas só 
aparecem em condições de extrema pureza. Livram-se do impuro por meio 
da limpeza da sujeira física e da repetição constante de rituais de purifica-
ção (NAMIHIRA, 1987, p. 65-66). Na visão de Hammitzsch, trata-se de 
uma limpeza no sentido moral ético-religioso: “Significa estar pronto para 
a experiência última, a que o coração deve se entregar puro, livre de toda a 
paixão” (HAMMITZSCH, 1995, p. 96).

É justamente a pureza (sei 清), tanto a externa quanto a do coração, 
um dos quatro princípios do chanoyu7. A purificação do anfitrião aconte-
ce em vários momentos, desde o mizuya 水屋, local de treinamento, em 
que os praticantes realizam preparativos, se aprimoram e purificam seus 
sentimentos. Ao utilizar um tecido de seda chamado de fukusa 袱紗 para 
purificar os objetos (roxo para os homens e vermelho para as mulheres), 
o anfitrião está purificando coração, mente e espírito, ou seja, seu kokoro 
心, deixando suas intenções claras e transparentes. O conceito de kokoro ire  
(心入れ) expressa essa entrega do anfitrião, que de coração puro, coloca 
sua alma na reunião de chá com o propósito de proporcionar tranquili-
dade a quem convida (SEN, 1981, p. 51). Da mesma forma, convidadas 

7 Os quatro princípios da cerimônia do chá são wa 和 (harmonia), kei 敬 (respeito), sei 清 (pureza) e jaku 寂 
(tranquilidade).
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e convidados se abrem para essa experiência e, juntos, experimentam a 
harmonia nos relacionamentos humanos. 

A harmonia (wa 和), que é outro dos quatro princípios do chanoyu, pode 
se estender para o universo. Quando se trata da purificação com o fukusa no 
preparo do chá forte (koicha 濃茶), o gesto do anfitrião é diferente: consiste 
em examinar cuidadosamente as quatro pontas do lenço. Cada uma delas 
representa um ponto cardinal, ou seja, o ato simboliza o todo: “Não estamos 
simplesmente purificando os utensílios e nossas mentes, mas (...) concebendo 
humildemente nosso relacionamento com tudo aquilo que nos cerca, com 
o próprio universo”, explica Sōshitsu Sen XV no livro Vivência e sabedoria do 

chá (Ibid., p. 62). 

Chá criativo: mitate 見立 permite inserir novos objetos  
e utensílios 

O mitate é um dos principais conceitos estéticos japoneses incorporado 
ao chanoyu no século XVI, quando, em busca de simplicidade, Jōō Takeno  
passou a servir chá em uma tigela coreana de uso cotidiano. A palavra 
também pode ser usada como um termo técnico, como explica Madalena 
Hashimoto Cordaro em seu artigo “Mitate: a retórica japonesa da repetição 
renovada”. O procedimento consiste em tomar emprestados objetos que 
originalmente não pertencem ao universo do chá, conferindo-lhes uma nova 
finalidade (CORDARO, 2013, p. 50). Segundo a pesquisadora, essa prática 
possibilita “novas atualizações para uma prática sempre antiga” (Ibid.).

Quando Jōō leva para dentro da sala de chá uma tigela de uso cotidiano, 
ele faz a substituição de um chawan tradicional concebido para se servir chá 
por outro cuja função é comer arroz ou tomar sopa.

Embora geralmente aconteça devido ao aspecto visual semelhante  
(tamanho, cor, forma), pode ultrapassar o jogo visual: mesmo desempe-
nhando outra função, um objeto ou utensílio carrega essência e história que 
são próprios dele. 

O exemplo da substituição do chawan por Jōō revela que coisas corri-
queiras e despretensiosas podem servir de suporte para a manifestação de 
uma beleza sublime8. Isso permite escolhas interessantes e até mesmo liber-
tadoras no sentido criativo para um anfitrião do chanoyu: o mitate possibilita 
ao mundano (ke) e talvez até mesmo “impuro” ser metaforizado e elevado 
ao caráter de puro e sagrado (hare). Afinal, segundo diz o ditado, há tantos 
Budas quanto grãos de areia no Ganges.

8 Essa consideração se encontra no capítulo destinado ao vocábulo Mitate, escrito por Sylvie Brosseau no 
livro organizado por BONNIN, 2014, p. 335 (tradução nossa).
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O mitate pode ser empregado ao se trocarem vasos de cerâmica ou bam-
bu da chabana por outros recipientes. A própria arte floral em si considera 
que colocar uma flor em um vaso é como “plantar uma árvore no jardim, 
algo como recriar o universo” (BONNIN, 2014, p. 334), segundo explicação 
de Sylvie Brosseau no capítulo referente ao vocábulo mitate na coletânea 
organizada pelo arquiteto Philippe Bonnin. Brosseau aponta que mais im-
portante do que a forma das coisas é a maneira pela qual as percebemos 
(Ibid.). A intenção do anfitrião nessa substituição poética pode tocar com 
profundidade os convidados se for fruto de sensibilidade artística e oferecer 
grande capacidade imaginativa e de interpretação. 

A escolha de elementos não deve se ater apenas à forma e materiais, mas 
ao objeto que carrega a potência do sentimento que o mestre deseja comu-
nicar em uma reunião de chá. Ao realizar, em 2018, uma performance no 
dia de aniversário de sete anos da morte da minha mãe na contagem budis-
ta, substituí a chabana por uma foto da minha mãe em sua juventude, vestida 
de quimono e segurando uma cesta de flores. Essa foto da minha mãe, que 
se chamava Rosa, substitui o arranjo floral em meu tokonoma, também fruto 
de mitate, criado a partir de um chabako 茶箱, caixa utilizada para carregar 
utensílios de chá. 

Há registros antigos de práticas que se encaixam como mitate. Em 1587, 
aconteceu o histórico “Kitano chakai”, um grande encontro de mestres de 
chá celebrado por Toyotomi, Sen no Rikyū e outros dois mestres de chá 
– Sōgyū Tsuda e Sōkyū Imai – em um bosque de pinheiros do santuário 
Kitano Tenmangu, em Quioto. Na ocasião, cartazes foram espalhados pelo 
Japão convidando todos os mestres dessa arte, sem diferenciação de região 
e classe social, tendo em vista reuni-los e oficializar a prática para quem 
tivesse presente. Além da chaleira, um recipiente para água e outro para 
se beber, os participantes deveriam levar chá em pó e dois tapetes de jun-
co para realizar sua cerimônia. O comunicado oficial deixava claro que as 
pessoas não perderiam o direito de participar caso não tivessem condições 
financeiras: o chá verde poderia ser substituído por pó de cevada e o junco 
por palha de arroz (HAMMITZSCH, 1995, p. 49-50).

Não soa estranho que essa prática tenha se encaixado tão bem no  
chanoyu, em que seu significado e os elementos que o compõem são fruto de 
metáforas, imitações e adaptações de rituais e práticas religiosas. A maneira 
de se preparar o chá em si reproduz a maneira que se tomava chá na China 
e é uma imitação da devoção aos deuses e a Buda, que absorve inclusive 
seu caráter sagrado. O tokonoma é outra forte evidência disso: sua origem 
é um espaço recuado dentro da cela de monges onde havia uma imagem 
de Buda. No século XIII, um novo aposento foi incorporado à fachada das 
casas (Ibid., p. 48), mantendo esse espaço que é, hoje, um ponto central da 
sala de chá.
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Outros exemplos de mitate podem remeter às práticas xintoístas. Há um 
temae 点前 (conjunto de gestos para o preparo do chá) em que o anfitrião 
utiliza água de uma fonte natural. O mizusashi 水差し (recipiente que ar-
mazena água fria) é substituído por um balde de madeira quadrado que se 
utilizava para pegar água no poço, ao qual são acrescentadas tiras de papel 
utilizadas no xintoísmo para sinalizar locais e objetos sagrados (kamishide  

紙垂). Em 2014, realizei um procedimento semelhante ao receber artistas 
e mestres de chá em Reiquiavique (Islândia) durante o primeiro World Tea 
Gathering. Ao depositar no chão o mizusashi, que em si já era um mitate, pois 
se tratava de uma moringa de barro brasileira, retirei o colar que eu esta-
va usando e coloquei em volta da moringa, pedindo internamente para os 
deuses purificarem aquela água (anos mais tarde, descobri por intermédio 
de uma praticante de candomblé que a cor do colar é a mesma de Oxum, 
orixá associada a água doce, rios e cachoeiras). A interpretação de uma das 
pessoas que tomou esse chá, a mestre Satoko Souheki Mori, proprietária 
da casa Setsugekka by Tea-Whisk, em Nova York, foi a de que, ao retirar o 
colar, eu me despia e o chá era preparado pelo meu “eu-verdadeiro”.

Contemplação do vazio e a inteireza do gesto

Quando um temae se inicia, não há nenhum utensílio na sala além do 
kama, panela de ferro que contém água quente. No tokonoma, apenas uma 
caligrafia e um simples arranjo floral que recebe o nome de chabana. O anfi-
trião serve os doces aos convidados e, aos poucos, introduz na sala os utensí-
lios que irá utilizar no preparo do chá, revelando a beleza de cada um deles. 
O ambiente é silencioso o suficiente para que se possa ouvir o barulho da 
água, assim descrito por Okakura em O livro do chá:

(...) uma melodia peculiar, na qual se torna possível ouvir ecos abafados de uma catarata, de 

um mar distante quebrando sobre rochas, de uma tempestade varrendo o bambuzal ou ainda 

o sussurrar de pinheiros no topo de uma longínqua montanha (OKAKURA, 2008, p. 74).

Tal atmosfera, que propicia a contemplação, faz com que Juniper consi-
dere a sala de chá como “um refúgio para o viajante, da mesma forma que 
o corpo é um refúgio temporário para a alma” (JUNIPER, 2003, p. 37). 
Kakuzō Okakura apresenta a sala de chá como sukiya 数奇屋, e interpreta-a 
de três formas diferentes: “morada do gosto”, por se tratar de uma estrutura 
efêmera que abriga um impulso poético, “morada assimétrica”, uma vez 
que propicia o culto ao imperfeito e deixa espaços para que a imaginação 
possa completá-la e “morada do vazio”, pois não possui ornamentos, ex-
ceto pelos utensílios e objetos que são dispostos durante uma cerimônia do 



39Elementos fundamentais da espacialidade nas artes visuais japonesas

chá para satisfazer uma necessidade poética (OKAKURA, 2008, p. 76-80).  
Essa estrutura promove um efeito duplo nos convidados. Do ponto de vista 
estético, por não conter excessos, permite a contemplação dos utensílios, dos 
objetos dispostos no tokonoma e dos gestos do anfitrião durante o preparo, 
assim como o deleite sensorial promovido pelo aspecto visual e sabor do 
doce, o barulho da água e o aroma do chá. A criação de uma pulsação única 
dentro desse ambiente, pelo acompanhamento dos movimentos do anfitrião 
no preparo do chá, com atenção plena em seus gestos, e pela comunicação 
invisível que se instaura entre ele e seus convidados, um clima de tranquili-
dade e quietude interior.

Hammitzsch afirma que o princípio de tranquilidade (jaku 寂), possui 
uma ligação com a iluminação (satori 悟り), no sentido da aquisição de uma 
consciência profunda sobre a própria existência: “Os desejos mundanos 
são extintos, e dá-se o mergulho no nada” (HAMMITZSCH, 1995, p. 97).  
O autor conclui que, ao se atingir o vazio (mu 無) e o silêncio, se retorna ao 
conceito de pureza (sei 清). Retomando a narração da primeira experiência 
de Hammitzsch em um encontro de chá, ele conta ter despertado para um 
sentimento de entrega de si e de unidade com os outros presentes e tudo que 
estava ao redor (Ibid., p. 25).

O convidado atinge esse estado porque percorre um caminho caden-
ciado que o desperta para estados de relaxamento, atenção e presença, ou 
seja, para que entre na sala de chá com o “coração puro”. Nessa condição 
de disponibilidade, acompanha os movimentos do anfitrião no preparo do 
chá dentro da “morada do vazio”, em que qualquer movimento, expressão 
poética e emoções estéticas se tornam possíveis. Anfitrião e convidados se 
retroalimentam em um fluxo de presença: quanto mais atento, concentra-
do e tranquilo estiver, mais o anfitrião habita seus gestos, que se tornam 
mais fluidos, e isso evoca maior empenho dos convidados para observá-lo.  
O arquiteto Terunobu Fujimori, na introdução do livro The contemporary tea 

house, constata que, dessa forma, o corpo do anfitrião se transforma em um 
objeto a ser contemplado (ANDO, FUJIMORI, ISOZAKI, 2007, p. 12).

Para que a pessoa que prepara o chá chegue a esse ideal, é necessário 
muito treinamento, que consiste na repetição dos gestos que compõem 
o preparo do chá. O termo kata (型 ou 形) é usado para se referir a um 
método de ensino comum à maior parte das artes tradicionais japonesas. 
Não se trata de uma abstração, uma vez que é indissociável do gesto 
e só faz sentido quando performado pelo corpo. A palavra temae 点前 
é empregada para definir a sequência de movimentos que constituem 
o preparo do chá, e aproxima-se do significado do ideograma 型, que 
pode ser interpretado como “matriz” ou “molde” e até mesmo signi-
ficar “representação”. No momento do aprendizado, é necessário co-
piar, imitar, repetir essa série de gestos que não nos pertencem – trata-se 
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de um movimento centrípeto, segundo o olhar do pesquisador francês 
Yves Cadot, que escreve sobre o vocábulo kata no livro Vocabulaire de la  

spatialité japonaise. Pela repetição, correções e ajustes, os gestos vão sendo 
incorporados, tornam-se fluidos e o aprendizado acontece (de fora pra 
dentro). O preparo do chá também é a expressão de uma forma compos-
ta por gestos alimentados por uma força interior (um movimento, por-
tanto, centrífugo). Cadot define o corpo como “vetor e matriz” do kata  
(BONNIN, NISHIDA, INAGA, 2014, p. 230).

Não é só apenas em relação à gestualidade que o conceito kata se insere 
na arte do chá, ele também alude à criação desta. Por ser encontro único, 
que nunca irá se repetir da mesma forma (ichigo ichie 一期一会)9, englo-
ba inspiração poética, objetos e utensílios combinados de maneira única.  
O anfitrião que se apega apenas à forma, a um modelo a ser seguido, terá 
mais dificuldade em estabelecer uma comunicação sutil e profunda com 
seus convidados. Hammitzsch sugere que o artista se liberte do exterior, da 
forma, e se preocupe com o interior: “Sua criatividade se expressa no mun-
do das formas, porém, as transcende amplamente e – quando sua natureza 
é sincera – comove o coração dos convidados” (HAMMITZSCH, 1995,  
p. 64). Só assim a relação acontece.

O autor ressalta que a essência dessa arte não está na seleção dos uten-
sílios mais valorosos, ou em discussões a respeito da forma, mas em um 
mergulho em um estado de contemplação e no fato de se encarar o caminho 
do chá como um modo de encontro consigo mesmo: 

Mesmo em se tratando apenas de segurar a colher [concha] de chá, que o homem entregue 

o seu coração sem reservas a essa colher e não pense em nada mais (...) E quando ele coloca 

a colher de lado, que o faça com a mesma devoção profunda no seu coração (Ibid., p. 90).

Esta última consideração me remete a um encontro em que recebi ami-
gos para tomar chá em uma manhã de domingo no Vale do Anhangabaú 
em São Paulo, para comemorar meus 40 anos. Enquanto dispunha os uten-
sílios sobre uma colcha de algodão, à espera da chegada deles, um adoles-
cente que morava embaixo do Viaduto do Chá se aproximou e acompa-
nhou toda a arrumação para recebê-los. Fez uma pergunta inocente para 
a qual não dei muita bola. Esse garoto, Brian, então com 16 anos, passou 
a manhã inteira ao meu lado, tomou o chá, ficou conosco e interagiu com 
meu pai, meus amigos e minhas amigas que estiveram lá. O primeiro a 
chegar, absolutamente atento e de coração silencioso, mesmo sem saber, 
desempenhou o honrado papel de convidado principal. No final, perguntei 

9 O termo ichigo ichie pode ser traduzido como “uma vez, um encontro” no sentido de um acontecimento que 
não se repetirá da mesma forma e, portanto, tem a beleza das coisas efêmeras.
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se ele havia gostado. Ele disse que sim, mas aproveitou para fazer de novo 
a pergunta que fez ao início do dia e que sempre soará para mim como um 
koan: “É preciso disso tudo para fazer um chá?”
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RESUMO A junção de elementos que constituem uma edificação, seja para uma peça simples de marcenaria 

(um pequeno objeto utilitário ou lúdico), seja para um castelo de dimensões portentosas, é fundamental no 

sistema construtivo japonês e, de certa forma, acaba por influenciar os formatos resultantes.

Por meio de uma reflexão acerca das principais formas de habitação do povo conhecidas historicamente, pre-

tendemos descrever algumas de suas especificidades formativas. Evidentemente, os sistemas de poder domi-

nante geram modos de habitar que revelam culturas diferenciadas seguindo ideologias e metáforas visuais que 

interessam ao nosso olhar centrado na estética.

Desde o estilo shinden-zukuri 寝殿造 (construção de palácios) dos nobres do perío-

do Heian (794-1185), que se transmite também ao dos guerreiros (buke yashiki 武

家屋敷, mansão das casas guerreiras), passando ao shoin-zukuri 書院造 (estilo sala 

de estudo) que caracteriza o período Muromachi 室町時代 (1336-1573), perpas-

sando os tempos de Edo 江戸時代 (1603-1868), com suas casas citadinas, machiya 

町屋 (casa citadina) e nagaya 長屋 (casas enfileiradas), chegamos às inovações 

modernas e contemporâneas, sempre percebendo elementos da tradição que se 

mantêm, intatos ou transformados.
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ABSTRACT  The joinery elements which constitutes any edification, be it as a simple wood piece (a small 

utilitarian or a playful object), or in a tremendous castles dimensions, are very important in Japanese constructive 

system and, in a way, perform not a small role in impacting the resulting formats.

Thinking about the main forms of  peoples dueling historically known, we intend to describe some of  their forma-

tive specificities. Evidently, dominant power systems generate living ways that reveal different cultures based upon 

ideologies and visual metaphors which are interesting to our aesthetic centered eyes.

Starting with the shinden-zukuri 寝殿造 (palace construction) style proper to the no-

bilitity of  Heian period (794-1185), which is passed upon to the warriors (buke yashiki 

武家屋敷, warriors houses palaces), we will analyse Muromachi period 室町時代 

(1336-1573) shoin-zukuri 書院造 (study room style), Edo period 江戸時代 (1603-

1868) machiya 町屋 (city house) and nagaya 長屋 (houses-in-a-row) popular housing 

and reach Modern and Contemporary styles, not losing sight of  the traditional ele-

ments, present or transformed.

Os sistemas de construção arquitetônica, no leste da Ásia, têm certamente 
como fulcro central as terras do que hoje conhecemos como China. 

Politicamente divididas em diferentes reinos através dos séculos, as terras 
continentais espraiaram seus saberes em todas as áreas, não somente no 
poderio militar e econômico, mas também na religião e no modo de vida, 
sendo notáveis seus resquícios no Turquistão, Manchúria, Vietnã, Tailân-
dia e alhures. Algumas características no sistema construtivo arquitetônico 
japonês são marcadamente chinesas (assim as nomearemos, para facilitar 
nossa reflexão presente): simetria bilateral, que leva a um perfeito equilí-
brio e balanços complexos; fechamento interno em pátios de convivência 
(in 院), cercados por prédios1; hierarquia entre as construções segundo os 
pontos cardeais, que norteiam todos os aspectos da vida; ênfase no sentido 
horizontal; importância de conceitos cosmológicos (feng shui, tao, numero-
logia). Com efeito, dessas características, veremos o equilíbrio da simetria 
dessas características ser minorado com o passar do tempo e serem todas 
elas amalgamadas aos deuses e climatizações locais.

Como é sempre destacado nos manuais de história nipônicos2, a intro-
dução massiva de saberes chineses que se dá a partir do século VI se torna 
alicerce fundamental para o seu desenvolvimento futuro. Na área das cons-
truções de moradias, a relativa simplicidade dos povos até o período dos 

1 O termo que se refere a esse espaço aberto cercado por prédios seria “poço de céu” (tenjō 天井), termo 
muito apropriado para o resultante “cone de luz”. No japonês, o termo vai denominar os telhados das 
construções.

2 A historiografia japonesa registra diferentes nomes para seus períodos, muitas vezes sobrepostos no tempo, 
dependendo do ângulo de análise. Modernamente, tem-se utilizado com mais frequência a datação por 
cidades, em que o poder se desenvolveu com maior proeminência.
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Japanese architecture. 
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styles. Joinery methods.  

Housing constructive 

system.
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grandes túmulos (kofun 古墳), com a utilização de madeira e vegetações 
secas e o predomínio de pilares.

No período Jōmon 縄文時代 (10.000-300 a.C.), as habitações eram 
coletivas e localizavam-se em pontos estratégicos de fácil caça e pesca; as  
moradas eram semienterradas no chão de terra batida para conforto térmi-
co e tinham pequenos pilares formando uma planta quadrada; suas cober-
turas eram compostas de uma amarração de estacas de madeira com teto 
coberto com vegetações.

No período seguinte, denominado Yayoi 弥生時代 (300 a.C.-300 d.C.) 
– quando se iniciaram a agricultura e os instrumentos de metal, que haviam 
sido introduzidos pelo continente –, ao invés de se enterrarem as fundações 
das moradias coletivas no estilo tateana jūkyo 竪穴住居, o que fazia que fos-
sem corroídas rapidamente pela umidade, passaram a utilizar mais as cons-
truções suspensas por pilares, takayuka sōko 高床倉庫 (“depósitos com pisos 
elevados”), já conhecidos anteriormente. Assim, seus habitantes beneficia-
vam-se de ventilação em meio a um clima úmido de monções e protegiam 
de animais predadores os seus produtos agrícolas.

Nos períodos Kofun 古墳時代 (300 a 538), Yamato-Asuka 大和飛鳥時代  
(538-710) e Nara 奈良時代 (710-794), grandes mudanças se processariam: 
após a prática dos pequenos, médios e grandes túmulos caracterizados por 
construções naturais de montes de terra ou em formas geométricas cercadas 
de água com câmaras subterrâneas, e uma ocupação espacial com estátuas 
de terracota, referentes ao modo de vida3, o budismo veio a ser introduzido 
por volta de 552, simultaneamente à invasão dos mongóis.

Com o budismo, e todas as importações de várias áreas do conheci-
mento, vieram maneiras de construir visivelmente continentais e ocorreu 
um grande desenvolvimento em suas tipologias e tecnologias. A construção 
japonesa, menos grandiosa que a chinesa, desde sua origem, inclinava-se a 
integrar-se ao ambiente e ao clima.

Não tendo resistido ao tempo, ruínas das fundações da capital de Nara, 
que datam de meados do século VI têm origem controversa: descobertas 
em 1987, alguns especialistas afirmam que teriam sido da Capital Excelsa 
(Kamitsu Miya 上宮) de Shōtoku Taishi, ao passo que outros aventam a 
possibilidade de serem fundações da grande casa do clã Abe.

Mas em bom estado encontra-se o templo Hōryūji 法隆寺 (Figura 1).
Essa imponente construção, representante da cultura Asuka, destaca-se 

não somente pelo grande salto qualitativo em termos de complexidade de 
concepção e execução em edificar prédios, mas também em moldar e enta-
lhar estátuas e pintar objetos e paredes, para somente ficar na visualidade. 

3 Os haniwa 埴輪 são estatuetas de terracota notáveis, produzidas no período Kofun, para acompanhar os 
túmulos. Eles representam guerreiros, jovens musicistas, cavalos, porcos, barcos e moradias. Atualmente, 
acredita-se que essas peças tinham a função de serem “recipientes para as almas”.
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Beirais trabalhados com sambladuras ornadas, enormes pilastras redondas, 
escoras, balaustradas em ripas de madeira formando suásticas solares, varia-
das e abruptas cumeeiras, andares em torre pagode e ornamentos esculpidos 
em diferentes desenhos de telhas mostram o caráter internacional da cultura 
Asuka, com vestígios advindos da Assíria, Grécia, Pérsia, Gangara e China.

Como mostra a história, tal domínio técnico deu-se por intermédio de 
intensa importação de trabalhadores do exterior para transmitir seus novos 
ofícios. Embora com traços de predominantes filtros continentais na produ-
ção de novas formas e formatos, iniciou-se, podemos já notar, nessa época, 
uma divisão que se tornaria  prevalente: as coisas chinesas (o poema kanshi 
漢詩, como se verifica na coletânea Kaifūsō 懐風藻4) em oposição às nipôni-
cas (o poema-canção uta 歌, em Man’yōshū 万葉集5). Essa oposição também 

4 A obra compõe-se de um volume e aproximadamente 120 compilações. Foi organizada por Ōmino Mifune 
e Iso-no Kami-no Yakatsugu. É a mais antiga compilação no gênero.

5 A obra é formada por vinte volumes, nos quais estão distribuídos cerca de 4.500 poemas e emprega o 
registro misto de ideograma com valor fonético conhecido como man’yōgana.

FIGURA 1
Templo e pagoda 
Hōryūji 法隆寺, 
sob Shōtoku Taishi, 
período Asuka, 607. 
Foto: 633highland

FIGURA 2 
Detalhe de interior 
com trabalho 
de sambladuras 
complexas. Foto: 
Christian Kaden
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talvez possa ser compreendida como “aculturação”, e observa-se uma ten-
dência à simplificação das formas no desenho, na estatuária, nos objetos 
laqueados (é, nesse sentido, um retorno à estética apreendida no período  
Jōmon, segundo alguns teóricos). Essa tendência veio a dar origem, na escri-
ta, aos fonogramas, que são, afinal, resultantes da simplificação dos comple-
xos ideogramas, no caso dos hiragana, e da abreviação, nos katakana.

Tal caminho da individuação (se podemos utilizar um conceito junguiano  
em relação a uma cultura polimórfica) foi sentido também quando o in-
tercâmbio se esmoreceu e os emissários não mais foram enviados às ter-
ras continentais: foi assim que o Palácio Imperial da cidade-capital perdeu 
ornamentos de telhados curvilíneos e arranjos que harmonizam o verme-
lhão (cor imperial chinesa por excelência), que cobre intrincados encaixes 
de madeira à terra caiada sob telhados, que chamam auspiciosas entidades 
celestes, tipificados pelo templo Hōryūji.

Nos templos, os pagodes nunca passam dos cinco andares, diferente-
mente do continente, o que reflete, no dizer de Katō Shūichi, a tendência 
à horizontalidade das construções nipônicas. Aponta o teórico, também, 
que ainda que compostos de prédios verticais, como é o caso dos pago-
des e das torres de castelos, estes se coadunam a uma natureza de colinas 
que lhes usurpa o poder coercitivo sobre seus observadores (KATŌ, 2011,  
p. 197-218).

As construções Tōdaiji 東大寺 (onde se encontra a estátua do Grande 
Buda Rushana 盧遮那仏) e seu Shōsōin 正倉院 (prédio depositário dos te-
souros), ainda em estilo de piso elevado (takayuka-shiki 高床式), e o Yumedono  
夢殿 (Palácio dos Sonhos), a mais antiga construção octogonal existente, 
parte do complexo Hōryūji, representam a cultura Tenpyō 天平文化, assim 
chamada por causa do nome dessa capital ainda do período Nara.

A seguir, a espacialidade modelar do período Heian 平安時代 (794-
1185) pode ser notada no modo de construção do Palácio Imperial, com-
posto por minudentes universos, denominado estilo shinden-zukuri, o qual se 
caracterizou por se amoldar a certos aspectos aculturados do pensamento 
importado, em especial a certa mística que envolve princípios do Tao (no 
caso do Ministério do Yin e do Yang) e do hoje apodado feng shui, com os pon-
tos cardinais regendo acontecimentos e preconizando ações:

(...) Shinden-zukuri 寝殿造 é a denominação do estilo arquitetônico da residência da nobreza  

do período Heian. A residência ocupava a metade norte e era formada por um grupo simé-

trico de construções ligadas por corredores, tendo ao centro o edifício central (shinden 寝殿), 

cujo interior era constituído por três partes: o recinto principal (moya 母屋) rodeado pelas 

galerias (hisashi 廂) e pelas varandas (sunoko 簀子). A metade sul era ocupada por um pátio 

interno para as cerimônias oficiais e por um jardim com um lago artificial e ilhotas ligadas 

por pontes.
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As construções (...) não possuíam paredes internas e os aposentos eram separados por divisó-

rias diversas: anteparos de treliça ou madeira (tatejitomi 立蔀, tsuitate shōji 衝立障子), persianas 

(sudare 簾 ou misu 御簾), cortinas (kabeshiro 壁代) ou cortinados (kichō 几帳), que podiam ser 

deslocados quando necessário (YOSHIDA, 2013, p. 582)6.

Fincado no centro, o aposento imperial volta-se ao sul e liga-se por cor-
redores (watadono 渡殿) aos outros prédios. Na porção meridional da área 
que o circunda, estende-se um jardim com um lago em que ilhas artificiais 
são ligadas por pontes que se desenham como uma metáfora da grande na-
tureza exterior, um mitate 見立 do percorrer a vida, compondo poemas em 
noites de luar. Nas direções leste e oeste, estão os portões. São característicos 
desse espaço imperial cômodos divididos por cortinados, cortinas, divisórias, 
portas, pontes: impermanência física. A provisoriedade dessas divisórias e 
transparências constrói um espaço de perspectivas bloqueadas de ver e ocul-
tar: a quem se senta nas pequenas almofadas, ou acolchoados tapetes, e 
nas singelas esteiras, ou tatames, sobre pisos de lustrosas ripas de madeira, 
desvela-se uma visualidade ambígua. Ali, Hikaru Genji, Murasaki Shikibu,  
Tadanobu Fujiwara, Michinaga Fujiwara, Sei Shōnagon, Tōno Chūjo,  
Onna Sanno Miya7 e tantos outros personagens históricos e ficcionais se 
movimentam, a usufruir e sofrer as vicissitudes efêmeras do poder e dos  
jogos amorosos, com espelhos sempre distorcidos de verdade e ilusão.  
Mesmo seguindo fielmente as posições cardinais, o mistério ainda assim pre-
valece e dita situações. Sobretudo, chama a atenção o apreço à nomencla-
tura de salas, posições, cores, tecidos, pássaros e flores, em detrimento das 
interioridades pessoais. Notadamente minuciosa, a poética coaduna-se com 
as dimensões modestas dos aposentos de nobres e seus servidores: muita 
madeira, papéis, tecidos, palha e penumbra deixam entrever polivalentes 
alusões amorosas metamorfoseadas em elementos naturais e culturais.

A construção shinden-zukuri teve seu modelo mais precoce no Palácio  
Leste da Terceira Avenida (Higashi Sanjō-dono 東三条殿), cuja maquete se 
encontra no Museu Cultural de Quioto.

Como o estilo da construção denomina, ela é centralizada no Shinden  
寝殿 (“palácio de dormir”), sendo Kita-no-tai 北対 (ou kita-no tai-no ya  
北の対の屋 “recintos referentes à direção norte”) por se localizarem ao 
norte do recinto imperial; Hosodono 細殿 (“aposentos estreitos”) que eram 
divididos pelas damas ou servidoras do Palácio; Higashi-no-tai 東対, pré-
dio a leste; Higashi-kita-no-tai 東北対, prédio a norte do leste; Samurai-dokoro  

6 Os termos específicos de divisórias e seus ideogramas foram colocados por nós, pois, de perto, nos interes-
sam. Note-se a diferenciação entre hisashi (galeria) e sunoko (varanda), sutileza certamente importante para 
as damas da corte que frequentavam tais espaços de poder.

7 As personagens citadas são uma mescla de história e literatura, como se compreendia mesmo no período. 
Como interpretamos hoje também?
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侍所 (ou saburai-dokoro), recintos dos servidores do imperador8; Watadono 渡殿,  
“palácio de travessia”, corredores para ligar os palácios e Chūmon-rō 中門廊,  
“corredor do meio”, ligação dos prédios leste e oeste para o Tsuridono  

釣殿, “palácio da pesca”. A vida processou-se em meio a essas construções 
protegidas, muradas e completas, pois essa nobreza se continha no apreço 
das atividades executadas em espacialidades interiores: a poesia, a música, a 
memorização, os jogos amorosos.

Deve-se atentar, entretanto, para o fato de que, mesmo no período 
Heian, o célebre argumento acerca de uma resultante “individuação japo-
nesa” em oposição à poderosa China se notava na simplificação arquite-
tônica das moradas nobres em relação aos templos, que ainda retêm mais 
fortemente os métodos construtivos continentais. Quando vistos um pouco 
mais de perto, mostram certa incongruência, pois esta permanece como 
modelo de apreço (SHŌNAGON, 2013, p. 189):

Coisas que são maravilhosas: brocados da China.

Espadas ornamentadas.

Pinturas de Buda sobre madeira.

Longos cachos de glicínia de cores densas, roçando pinheiros.

E justamente nesse equilíbrio entre uchi-soto 内外, o dentro-e-fora, o  
interno-e-o-externo, eu-e-ele, nós-e-eles é que vemos a permanência das 
“coisas chinesas”, em especial no Byōdō-in 平等院, complexo erigido em 
Uji, nas cercanias de Quioto, em fins do período Heian. Yorimichi Fujiwara  
藤原頼通 (992-1074), em 1052, mandou reconstruir sua residência de 
veraneio9 como um complexo de templo da vertente Gokuraku Jōdo 
 極楽浄土, uma representação do Paraíso na terra, um mitate 見立 da Terra 
Pura: majestoso, refletido nas águas em dourado e vermelho.

A oposição também se mostra como uma retórica a favor de processos 
construtivos na arte, na literatura e, em especial, na condução política de 
ideias de tensa periculosidade. Se consideramos como sistema construtivo 
arquitetônico inclusive o desenho urbano, é digno de nota que o Palácio Im-
perial foi concebido como uma réplica de Chang’an, capital da maravilhosa 
dinastia Tang. Aqui, portanto, a simetria impera.

Com o distúrbio dos tempos de paz de Heian e o início do período 
Kamakura 鎌倉時代 (1185-1333), que trouxe a instabilidade do poder, a 
supremacia dos guerreiros, samurais que não queriam mais saburau (servir), 

8 No período Heian, saburai (samurai) tem o sentido de saburau, “servir”, sem a conotação guerreira que 
adquiriu posteriormente.

9 Entenda-se que a maior parte dos templos e santuários foi construída em primeira instância como “estân-
cias de veraneio” ou “vilas de aposentadoria”, em nosso contexto atual, para os nobres e, posteriormente, 
guerreiros.
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fez-se notar em seus ataques contra o domínio da nobreza, e novos espaços se 
abriram nas províncias; a cidade longínqua que nomeia o período se tornou 
a sede do xógum, novo cargo inventado pelos sedentos de poder. Os estilos 
de construir as moradas dos mais importantes tornaram-se mais simples (na 
lógica de esforços para a guerra em primeiro lugar), com plantas baixas qua-
dradas ou retangulares cercadas por galerias e varandas (hisashi 廂•庇), e até 
efêmeros (como as cabanas dos retirados inja 隠者, desmontáveis e esquáli-
das), ou passaram a advogar uma pobreza aparente sobre uma sofisticada 
fruição de paz e harmonia em recém-inventadas casas de chá10. O modo 
chinês kara-yō 唐様 veio a predominar nos templos zen-budistas, como o 
Engaku-ji 円覚寺 (Figura 3), em Kamakura, com um trabalho complexo 
de madeiras em sambladuras intrincadas sob telhados abruptos e colunas 
potentes; o japonês wa-yō 和洋, entretanto, comparece em Sanjūsangendō  
三十三間堂, em Quioto, onde as linhas são mais simples, há curvas brandas 
e modos nobiliárquicos, ainda seguindo o movimento zōjizōbutsu 造寺造仏 
(construir templos, construir estátuas de budas) que dominava os fins do 
período Heian. Mais uma vez, a coexistência de estilos.

Caracterizam também o final do período Heian o fortalecimento dos 
guerreiros que absorveram a cultura palaciana da nobreza, que se expandiu 
para as províncias. Assim, temos representantes arquitetônicos importantes 
em construções de templos e santuários em Bungo Takada (Oita, Kyūshū), 
Misaki (Tottori), Iwaki (Fukushima), Hiraizumi (Iwate) e a célebre vista do 
portal torii nas águas do santuário de Itsukushima (Hiroshima).

10 A função contemporânea da cerimônia do chá, estética e elitista por excelência, contraria seu início polí-
tico e profundamente questionador, como se nota na sentença de suicídio de Sen-no Rikyū por Hideyoshi 
Toyotomi. O espaço mínimo de dois tatames para a prática da cerimônia do chá defendido por Rikyū 
mostra uma estética baseada na beleza efêmera da pobreza e da simplicidade (wabi-cha 侘茶 praticado 
inicialmente por Jukō Murata, 1423-1502), em profundo contraste com o gosto exuberante dos novos 
donos do poder.

FIGURA 3
Engaku-ji
円覚寺 (kara-yō 唐様),  
templo zen, 1282, 
Tokimune Hōjō.  
Foto: Andrea Schaffer
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Se o período Kamakura foi bastante bélico, de um tipo bastante pri-
mitivo e sangrento, como se notam representadas as batalhas nos rolos de 
pintura da época, o Muromachi (1333-1582) caracteriza-se por um amálga-
ma da cultura das classes guerreira e nobre, em suas duas vertentes, a cul-
tura de Kitayama, centrada na época de Yoshimitsu Ashikaga 足利義満 
(1358-1408) e a de Higashiyama, na de Yoshimasa Ashikaga 足利義政 
(1436-1490). Floresceram as artes e os sistemas construtivos produziam 
também um amálgama do shinden-zukuri, anterior ao kara-yō, o modo chinês 
apreciado pelos primeiros samurais: Engakuji 円覚寺 (Figura 3) e Kinkaku-ji  
金閣寺 (Templo do Pavilhão Dourado) são os melhores exemplos da ver-
tente Kitayama. O Ginkaku-ji 銀閣寺 (Templo do Pavilhão Prateado), da 
vertente Higashiyama, por sua vez, é resultado de amálgama do estilo shoin-

zukuri (Figura 4) com o kara-yō. Nos desenhos de templos, o estilo setchū-yō  
折衷様 (amálgama de modos kara-yō, wa-yō e tenjiku-yō11) é representado pelo 
Pavilhão Dourado (Kondō 金堂) do templo Kanshinji 観心寺, da verten-
te shingon, em Osaka. Não se podem ignorar, como sistema construtivo 
arquitetônico, os jardins (teien 庭園) que, no período, se expressavam por 
meio de rochas, pedras e pedregulhos e ligavam-se a templos zen-budistas. 
Caracteriza o estilo shoin-zukuri 書院造 (“estilo sala de estudo”) a estrutura, 
conquanto construção exuberante à parte do corpo principal da moradia, 
que servia ao entretenimento de hóspedes em cultivo das artes da caligra-
fia, da flor, do chá, dos artefatos kōgei 工芸, da poesia, que eram cercados 
por pinturas que abriam para um jardim de contemplação. Construção de 
habitação interna do shinden-zukuri ou de castelos e templos, considera-se o 
seu mais antigo exemplar o Pavilhão do Palácio Nordeste (Tōgu-dō 東宮堂),  
parte do complexo do templo Ginkaku 銀閣寺 (Templo do Pavilhão Pratea-
do). É um espaço análogo às modestas e essenciais cabanas de chá de Sen-no  
Rikyū 千利休 (1522-1591), mas, desta vez, pelos olhos exercitados de  

11 Tenjiku é o nome antigo da Índia; o estilo refere a arquitetura budista indiana.

FIGURA 4
Tōgu-dō 東求堂  
(shoin-zukuri  
書院造り) do Templo 
do Pavilhão Prateado 
(Ginkaku-ji 銀閣
寺), 1460, Yoshimasa 
Ashikaga
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senhores guerreiros, ativos ou retirados, e nobres cultivados de elevado gosto 
e conhecimento (suki 数寄). O shoin-zukuri, também chamado “estilo sala de 
chá”, passou a denominar, a partir de então, o estilo arquitetônico provido de 
tatame, shōji 障子 (portas corrediças), fusuma 襖 (paredes corrediças), tokonoma 
床の間 (nicho de exposição da flor, da letra, da cerâmica, da pintura), cuja 
configuração se destinava a ser um espaço de fruição das elegantes atividades 
que se adicionavam à elegante conversação, à apreciação do chá e suas artes.

O período posterior, Azuchi-Momoyama 安土桃山城 (1573-1603)12, 
embora curto, foi fundamental no sentido de Nobunaga Oda ter iniciado a 
unificação dos domínios regionais, levada a cabo efetivamente por Hideyoshi 
Toyotomi. Os anos 1543 a 1613 trouxeram a presença de portugueses e es-
panhóis, espingardas e os dramas de conversão do cristianismo. Trouxeram 
também moradas guerreiras. Edificações em fortalezas seriam uma nova pai-
sagem e mudariam o novo sentido búdico de efemeridade (mujōkan 無常観)  
que prevalecia anteriormente, o belo e melancólico mono-no aware 物の哀れ 
da nobreza de Heian.

Erigem-se, então, nas províncias, portentosos castelos (shiro 城) sobre 
pedras, do estilo chamado tenshukaku 天守閣 com cinco ou seis andares em 
forma de torre, como o de Himeji 姫路城 ou de Kumamoto 熊本城, dos 
anos 1600; cercados por fossos (hori 濠) e edificados sobre sólidas funda-
ções de pedra (ishigaki 石垣) que limitam acessos, como o de Ōsaka, 1583; 
ou com torres de guarda (yagura 櫓) como o de Hiroshima, 1589; com 
múltiplos portões de acesso, como o de Edo, 1638; ou ainda, em forma 
palaciana (goten 御殿)13.

Nesse período de guerras (sengoku jidai 戦国時代, 1467-1603), anéis 
múltiplos de defesa (Honmaru 本丸, círculo principal; Ninomaru 二の丸,  
círculo secundário, Sannomaru 三の丸, círculo terciário) ligam-se por com-
plexos portões falsos e labirínticos aposentos que expressam astúcias de estra-
tégias militares. A construção reflete os dilemas da época e torna-se cenário em 
narrativas de guerras nas quais personagens históricos aparecem em tramas, 
traições e breves momentos de complexos casamentos baseados em reféns.

Com o desenvolvimento de cidades provinciais e das técnicas agrícolas, 
é digna de nota a organização independente (za 座) de trabalhadores que se 
especializam na área das artesanias (metalurgia, confecção de espadas, mar-
cenaria, fundição), que também podem anexar-se a grandes templos, man-

12 Como ocorre com vários períodos da historiografia japonesa, há versões que consideram os anos 1573-
1598, ou seja, quando o poder estava em mãos de Nobunaga Oda (1534-1582) e Hideyoshi Toyotomi 
(1593-1615); ou de 1568 a 1600, se se considera a entrada de Nobunaga na capital Quioto, até a batalha 
de Sekigahara, em 1500, quando Ieyasu Tokugawa (1542-1616) venceu o embate que daria início ao 
período Edo.

13 Note-se que, como os castelos, em sua maior parte, foram atingidos por ataques e até por efemérides 
climáticas, alguns resultaram totalmente destruídos. A reconstrução nem sempre seguiu os mesmos ma-
teriais de época. O castelo de Edo não foi reerguido, restando partes de seu alicerce de pedra no anel 
terciário de defesa (sannomaru 三の丸) no local do atual Palácio Imperial de Tóquio.
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sões de guerreiros ou nobres. A especialização vai se tornando crescente-
mente minuciosa: na tecelagem em seda, tornam-se especializadas Quioto,  
Tango, Mino, Owari, Echizen, Kaga, Hitachi, Ashikaga, Kiryū, Yamaguchi;  
no cânhamo, Ōmi Takamiya, Nara, Uji, Etchū, Echigo, Shinano; no algo-
dão, Mikawa e Bingo. E o mesmo ocorre com a produção de papel, objetos 
de metal, saquê, óleo, cerâmica e porcelana.

Produtos, homens e pensamentos começam a circular, os modos cons-
trutivos principiam a fixar-se em diferentes arenas, em especial, movimen-
tando-se por estradas que levam ao leste da ilha principal, Honshū.

No período Edo 江戸時代 (1603-1868), predominam, no início, cons-
truções exuberantes erigidas pelos novos senhores do poder, os Tokugawa: 
o estilo gongen-zukuri 権現造り (Figura 5) vê-se sobejamente representado 
pelo complexo exuberante Nikkō Tōshōgū 日光東照宮, memorial xintoísta 
para seu fundador, Ieyasu.

FIGURA 5
Nikkō Tōshōgū  
日光東照宮  
(gongen-zukuri  
権現造り)

Oriundo no período Heian para santuários, o estilo passa a ser parti-
cularmente praticado a partir do século XVII, composto por um prédio 
principal e adjacentes ligados por caminhos de pedras. Outro exemplo é 
o Kitano Tenmangū 北野天満宮, em Quioto. O estilo sukiya-zukuri 数寄
屋造 (Figura 6) é mais bem representado por Katsura Rikyū 桂離宮 (Vila  
Imperial Katsura, 1615-1624, Quioto) e Shūgakuin Rikyū 修学院離宮  
(Vila Imperial Shūgakuin, 1659-1663, Quioto), ambas residências de veraneio 
(rikyū, “palácio separado”) da família imperial, no caso, o príncipe Hachijo- 
no-miya e o imperador Go-Mizunoo, que se tornaram canônicas da arqui-
tetura japonesa hoje: integração a uma natureza construída na forma de 
jardins, pequenas salas de chá, caminhos e veredas, pedras e água, cantos e 
recantos, reflexos e pontes, águas e musgos, uma sensibilidade poética que 
retoma cenas vívidas de Genji monogatari, de Murasaki Shikibu (973?978?-
1014?1031?), conhecimento propositadamente refletido pelo príncipe  
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imperial responsável por sua construção. Inicia-se, no âmbito dos guerreiros 
Tokugawa, mas com uma relação legitimada com a sofisticação da corte, 
que se espraia em todos os fazeres e pensares do período.

FIGURA 6
Katsura Rikyū 桂離宮 
(sukiya-zukuri 数寄屋造). 
Foto: Kimon Berlin

Do ponto de vista das casas comuns, além das moradias rurais (nōka  
農家) imemoriais, novos comerciantes e gente urbana dominam as cida-
des Edo, Osaka e Quioto com suas machiya 町屋 (“casa citadina”), onde 
vivem e trabalham em proximidade máxima os proprietários, suas famílias, 
empregados fixos e aprendizes, em um sem-número de dramas domésticos 
presentes em peças jōruri e kabuki do período. As casas possuem uma planta 
baixa mais alongada e, em geral, um segundo andar destinado à habitação. 
O crescimento das cidades resulta em demanda de moradia, o que provoca 
o surgimento de fileiras geminadas de poucos cômodos para trabalhadores 
pobres, as chamadas nagaya 長屋 (“casas enfileiradas”): construções rema-
nescentes ainda podem ser vistas em ruelas hoje ocupadas por restaurantes 
ou grupos marginalizados.

Quanto maior o grau de importância da família, mais alta a casa, mas 
sob forte discrição e interesses xogunais, representados por guerreiros locais 
nem sempre idôneos. As entradas das moradias são agora mais alargadas e, 
para ir da casa à cozinha, que é externa, há um corredor para circulação, 
embora muitos continuem a viver na dimensão de dois tatames, no máximo 
de quatro e meio.

Quanto ao desenho urbano que se desenvolve na cidade de Edo, este 
segue ao sabor de crescente ocupação, incêndios e oportunidades comer-
ciais, com a separação da cidade alta (yamanote 山の手) para os oriundos 
da classe dos samurais, relegando-se a cidade baixa (shitamachi 下町), 
com suas enchentes e pouca visibilidade, aos citadinos chōnin 町人, cujas 
construções residenciais seguem o poder de seus bolsos, até certo ponto, 
respeitadas as sanções xogunais de classe. Grandes armazéns à beira dos 
rios e inúmeros canais se imiscuem em ruelas ladeadas de casinhas de 
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madeira, papel e coberturas de telhas geminadas em longas fileiras (nagaya  
長屋) de um ou dois pisos, com varandas no segundo andar. Os exíguos 
dois tatames de medida dos aposentos em nada lembram a melancólica 
beleza das mínimas salas de chá wabicha.

Além dos templos e santuários, localizados nos (então) ermos e longín-
quos terrenos, é notável, no período Edo, o surgimento de duas áreas espe-
cializadas que se tornaram cenário de incontáveis obras de ficção, teatro, 
poesia e pintura: as áreas de prazer e de teatro. Yoshiwara, a mais famo-
sa área de entretenimentos dos sentidos de Edo, era também chamada de 
kuruwa 廓, “espiral”, o mesmo termo que designava os castelos dos samurais 
do período Kamakura: separados da vida cotidiana por metafóricos fossos, 
as cortesãs e seus séquitos se dedicavam às artes do entreter em uma situação 
econômica frágil, cercada por incêndios não raro provocados. As áreas do 
teatro kabuki evoluem de ocupação provisória em margens de rios durante o 
período das secas a quarteirões compostos de prédios de três andares, casas 
de chá, salas de entreter, restaurantes, lojas de jogos, suvenires e congêneres.

O castelo de Edo, hoje destruído, é objeto de documentação abundan-
te e mostra um modelo palaciano ainda calcado no shinden-zukuri, mas mais 
complexo pelas vicissitudes do poder. O ōoku 大奥 (“grande oculto”), palácio 
interno do castelo, reservado às mulheres que servem ao xógum e interdito às 
figuras masculinas, por si só, é um espaço digno de estudo mais aprofundado.

Grandes mudanças quanto aos materiais se processam quando do pe-
ríodo Meiji 明治時代 (1868-1912), em todos os aspectos da vida nipônica.  
Tijolos tornam-se visíveis nos bairros mais modernos, em Yokohama, Ginza,  
Shinjuku, especialmente em prédios governamentais. Mais resistentes a in-
cêndios, mas não a terremotos e guerras, um exemplo da arquitetura oci-
dentalizada é o “Palácio do Canto do Cervo” (Rokumeikan 鹿鳴館), cons-
truído em 1883 na ora recém-nomeada capital Tóquio, na área Shitamachi, 
outrora reservada aos destituídos. Durante noventa anos, serviu ao verniz 
ocidental com bailados de valsas e rodados vestidos franceses. Completa-
mente distante do estilo shoin-zukuri de Katsura Rikyū, o novo palácio impe-
rial de veraneio Akasaka Rikyū (também chamado Tōgū gosho 東宮御所,  
“palácio imperial do leste”) foi construído por Tōkuma Katayama 片山東熊  
(1854-1917), em 1896, ostentado estilo neoclássico (embora alguns autores o 
classifiquem como renascença ou neobarroco), semelhante ao do palácio de 
Buckingham: o prédio foi designado Tesouro Nacional do Japão em 2009. 
Serve hoje como local de recepções a políticos como o presidente americano 
Trump e congêneres, sob o pomposo nome Geihinkan 迎賓館 (Casarão de 
Recepção a Hóspedes Estrangeiros). É digna de nota também a constru-
ção da Catedral Nikolai (Nikorai-dō ニコライ堂), projeto e supervisão de 
Josiah Conder, inaugurada em 1891 e reconstruída com modificações em 
1929, anos após o Grande Terremoto de Kansai, em estilo bizantino.
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Novos trabalhadores são importados, desta feita, da Europa e Estados 
Unidos, para introduzir técnicas novas de construção arquitetônica – e com 
elas um novo desenho de cidade, com postes elétricos, trilhos de bonde, 
carruagens puxadas a cavalos. Fábricas, chaminés, armazéns, entrepostos, 
maquinário: o processo de industrialização desenha outra paisagem em si-
multâneos estilos renascença, neoclássico, românico, barroco, neogótico.  
Na reorganização dos conhecimentos, a antiga oposição china-japão trans-
forma-se em ocidente-japão.

Enquanto o Japão imita as construções ocidentais, como a estação de 
Tóquio em fachada de tijolos vermelhos aparentes, destruída pelo terremo-
to de Kantō (1923), o americano Frank Lloyd Wright (1867-1959) e outros 
arquitetos se deixam permear por elementos constitutivos da tradição, re-
sultando em obras como o Hotel Teikoku, inaugurado em 1923 e demolido 
em 1967, mas ainda visível em parte por uma reconstrução na Vila Meiji 
(Meiji Mura 明治村). Inaugurado em 1965, trata-se de um curioso museu 
composto de reconstrução de partes de prédios e instalações do período 
Meiji localizado em Inuyama, província de Aichi.

Os períodos Taishō 大正時代 (1912-1926) e Shōwa 昭和時代 (1926-
1989) perpassam duas guerras mundiais, duas bombas atômicas, vários mo-
mentos de euforia e depressão, pobreza e avanço, que também marcam o 
campo da arquitetura, no qual aço e concreto armado predominam como 
material de construção. Nas grandes cidades, nota-se uma tendência à verti-
calização, motivada pela extinção de terrenos disponíveis nos centros urba-
nos e pelo crescimento populacional.

A presença, em 1955, de Le Corbusier para projetar o Museu Nacional 
de Arte Ocidental em Tóquio certamente produziu efeitos para uma mo-
dernização marcante da arquitetura japonesa. Um dos primeiros a chamar 
a atenção pelo caráter arrojado de sua obra foi Kenzō Tange 丹下健三 
(1913-2005), responsável pela Conferência Mundial de Design em 1960, 
que, por sua vez, instigou e promoveu o movimento do metabolismo メタボ

FIGURA 7
Rokumeikan à sua 
inauguração em 1883, 
Josiah Conder
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リズム. Entre eles, o trabalho de Kishō Kurokawa 黒川紀章 (1934-2007), 
em seu conceito de cápsulas, é exemplar. Arata Isozaki 磯崎新 (1931-) e 
Tadao Andō 安藤忠雄 (1941-) dispensam apresentação.

Nos últimos anos, elementos tradicionais estão sendo mais incorporados. 
Enfrentando terremotos, tsunamis e vendavais, a tecnologia construtiva hoje 
se arvora em edifícios como o Abeno Harukas, de 2014, em Osaka, compos-
to de sessenta andares e 300 metros de altura. O mais alto prédio do mundo 
se encontra, atualmente, em Dubai: o Burj Khalifa tem 828 metros; em 
segundo lugar, na China, a Shangai Tower com 632 metros. Pasmemos com 
o portento planejado para ser inaugurado em 2045: Japan Sky Mile Tower, 
1.700 metros de altura, sobre as águas do mar, em ilhas artificiais. A par da 
agenda modernista de toneladas de aço e concreto, arquitetos mais recentes 
como Kengo Kuma 隈研吾 (1954-) e Shigeru Ban 坂茂 (1957-) continuam 
um trabalho que considera a madeira como matéria-prima ainda atual e 
estrutural, em novo amálgama estético e funcional.

O objetivo deste ensaio havia sido tratar do sistema construtivo arquitetô-
nico no Japão, e vimos seguindo estilos de construções das classes dominantes 
e dominadas conforme mudanças sociais, comentando relevantes mudanças 
em sua fatura, mais a um modo apropriado da História da Arte. Tal campo 
de conhecimento, entretanto, explicita-se a seguir. O próprio termo kōhō 構法, 
abreviatura de kōsei hōhō 構成方法 “método de construção ou composição ou 
estrutura”, que é homófono de kōhō 工法,“método de construção”, tema desta 
reflexão, foi uma tradução do termo inglês “building construction”, sob a respon-
sabilidade do referido arquiteto britânico Josiah Conder, em 1877, quando le-
cionava na Escola Superior de Negócios e Indústrias (Kōbu daigakkō 工部大
学校)14, sob uma compreensão de “Arquitecture and building construction”. Assim é 
que, após idas e vindas em diferentes currículos por escolas tecnológicas e de 
engenharias, a Universidade de Tóquio aborda, desde 1956, tanto a estrutura 
quanto a construção arquitetônica estilística de um ponto de vista unificado 
sob tal nomenclatura (KADOWAKI, 2017).

Mas, se formos nos ater ao termo mais literal de “estrutura”, de “siste-
ma construtivo”, como parece ser a compreensão de Bonnin e Watanabe 
(2014, p. 272-274), em vez de tratarmos de estilos, modos de ocupação e 
contrastes sociais, devemos ter uma abordagem mais técnica, descritiva 
dos métodos de execução característicos da maior parte das construções. 
O trabalho dos shokunin, dos marceneiros e suas diferenciadas madeiras 
e facas, formões, serras, serrotes, sistemas de marcação, execução, corte, 
plaina, entalhes e sambladuras exercem importância fundamental no re-
sultado final (NUMAZAWA, 2009).

14 Josiah Conder (1852-1920) foi um dos mais importantes estrangeiros a trabalhar para o governo do pe-
ríodo Meiji, tendo sido responsável por mais de cinquenta prédios, entre eles o referido Rokumeikan. Ar-
quiteto britânico, Conder desenhava em vários estilos, viveu no Japão desde os 24 anos até o fim da vida.
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Um estudo sobre a fundação dos prédios deve levar em consideração 
topografia, clima e ocupação humana, iniciando-se com o trabalho de blo-
cos de pedras talhadas posicionadas na superfície do terreno, que servirão 
de apoio aos pilares de madeira, como se viu. A separação da estrutura de 
madeira da fundação e os blocos de pedras sem amarração têm o intui-
to de se amoldarem a terremotos, mesmo princípio seguido pelos edifícios 
contemporâneos, que preveem uma folga na estrutura do concreto para a 
mesma finalidade.

Estruturalmente, após o período Kamakura, teríamos, em termos gerais, 
uma construção de moradas baseadas em um teto (tenjō 天井) sobre pilastras 
(hashira 柱) e complementadas de paredes (kabe 壁); estas seriam caracte-
rizadas pelo lintel (kamoi 鴨居) sobre suas aberturas (mado 窓, to 戸, shōji  
障子), madeira ornamental para alinhar os espaços intervalares entre as pi-
lastras (nageshi 長押), as quais repousam sobre fundações (dodai 土台) e apoios 
de piso (tsuka 束) e seus suportes (neda 根太), com um travessão entre eles  
(negarami nuki 根がらみ抜き), que são, afinal, recobertos pelo piso (obiki  
お引き) e seus gloriosos tatames (tatami 畳).

Para cada estilo construtivo referido anteriormente, há toda uma especi-
ficação técnica pertinente, um verdadeiro pesadelo para um tradutor e um 
seguidor da preservação de processos do fazer.

Em especial, o estudo de Numazawa centra-se nas sambladuras (tsugite 
継手 “juntas, cópulas, junções”), certamente um assunto fascinante e lúdi-
co, e um estudo linguístico também interminável, como se vê, na figura 8  
em relação às ilustrações: ari tsugi 蟻継 “sambladura formiga”, mechigai  

hozotsuki 目違い臍継 “sambladura de centros desencontrados”, kama tsugi 
鎌継 “sambladura de encaixe macho”, okkake daisen tsugi 追っ掛け大栓継 
“sambladura com pinos machos inseridos”, shachi tsugi 鯱継 “sambladura 
baleia orca”, sumikiri isuka tsugi 澄み切りいスカ鳥継 “sambladura pássa-
ro cruza-bico completamente limpo”, mechigai hozotsuki kama tsugi 目違い 
臍付き鎌継 “sambladura macho de centros desencontrados”, noge tsugi  

芒継 “sambladura barba de milho”, para citar somente alguns.
A inexistência de pregos e parafusos no sistema construtivo japonês de-

ve-se, mais uma vez, à China, nos idos do século VI – justamente, num 
clima de monções, metais se desgastam e enferrujam, enquanto madeiras 
em encaixes se harmonizam, movimentam-se em conjunto e juntos vencem 
tufões e terremotos. Mais uma vez, o ambiente cria condições para o desen-
volvimento dos conhecimentos locais.

A questão das sambladuras remete também a seu caráter de montagem 
e desmontagem com facilidade, o que permite a mudança de construções 
inteiras. Se cada tijolo e metal do prédio da Estação da Luz, atualmen-
te Museu da Língua Portuguesa, veio da Inglaterra, sua desmontagem é, 
entretanto, impossível. Já um complexo como o santuário de Ise, que é  
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reconstruído a cada vinte anos, pode ser desmontado e remontado em ou-
tras províncias. Assim também, um exemplo bastante próximo, é o Pavilhão  
Japonês no Parque do Ibirapuera, inaugurado em 1954, no estilo shoin-zukuri  
inspirado no Katsura Rikyū: o sistema construtivo seguiu exatamente o 
mesmo ritual do século XVII, quando de sua segunda individuação como 
estilo arquitetônico.
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RESUMO O artigo pretende realizar um contraponto entre aspectos da pintura de Cézanne e a obra de 

Hokusai, tomando como ponto de partida a representação iconográfica da montanha como um elemento 

que organiza a percepção da paisagem. Além de posições estilísticas distintas, nota-se uma abordagem 

diferente na concepção da montanha como baliza para a percepção. Tanto no ocidente como no oriente, 

templos remetem à esta imagem como um lugar divino, cuja representação, em ambos os casos, implica 

um jogo constante entre natureza e arquitetura. No contexto brasileiro, o Pão de 

Açúcar é analisado tendo em vista a arte feita aqui a partir do século XIX. Por fim, 

uma abordagem contemporânea deste fenômeno centra-se na série de gravuras 

e pinturas sobre o Pico do Jaraguá do artista paulistano Evandro Carlos Jardim1.

1 Ao transcrever para o leitor ocidental a realidade da vida no espaço japonês, August Berque afirma que o 
espaço só existe na medida em que é vivenciado, realizado, concretizado e historicizado. (BERQUE apud 
BONIN, Philippe. Vocabulaire de la spatialité japonaise. Paris: CNRS, 2014.) Um dos objetivos deste artigo é 
demonstrar como Hokusai e Cézanne concretizam uma visão particular do espaço em suas obras de arte.
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ABSTRACT The present article intends to realize a counterpoint between aspects of  Cezanne´s painting 

and the work of  Hokusai taking as a starting point the iconographic representation of  the mountain as an 

element that organizes the perception of  the landscape. In addition to distinct stylistic positions, a different 

approach is noted with regard to the place of  the mountain as a beacon for perception. In both the West and 

the East, temples refer to the figure of  the mountain as a divine place. The representation 

of  the mountain in both cases implies a constant play between nature and architecture. 

Concerning the Brazilian context, Pão de Açúcar is analyzed in relationship to the art made 

in Brazil since the 19th century. Finally, a contemporary approach to this phenomenon fo-

cuses on the series of  prints and paintings about Pico do Jaraguá created by Evandro Carlos 

Jardim, an artist from São Paulo.

A pintura jamais celebra outro enigma a não ser o da visibilidade...  
o mundo do pintor é um mundo visível, simplesmente visível, um mundo quase louco,  

pois é completo sendo, entretanto, parcial. A pintura desperta e eleva à sua última potência 
um delírio que é a própria visão já que ver é ter a distância.

MerleAu-Ponty (2017)

O escritor exprime-se com abstrações, ao passo que o pintor concretiza suas sensações, 
percepções por meio do desenho e da cor.

Cézanne (2009)

Key words 
Perception. 

Aesthetics. 

Modern art.

FIGURA 1
Katsushika 
Hokusai, Dia claro 

com brisa do sul 
(Gaifū kaisei)
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As montanhas perpassam nosso imaginário mundo afora: na antiguidade 
clássica mítica, o monte Olimpo era considerado a moradia dos deuses; no 

Japão, o monte Fuji é visto como um kami, um espírito xintoísta. Vulcões, com 
suas erupções imprevisíveis, desempenham forte papel simbólico nas civiliza-
ções, pois mostram a força iminente da natureza e sua potência destruidora.

No período tardio Tang (século nono), surgiu uma nova escola de pin-
tura chinesa à base de nanquim sobre seda, em cujas obras a paisagem 
aparece mediante a figuração de montanhas altíssimas (TRAEGER, 1997) 
entrecortadas por rios e incita uma aproximação do homem com a nature-
za. Durante anos, esse estilo permaneceu inalterado e sendo reproduzido 
fidedignamente por discípulos, algo que até hoje se faz presente na cultura 
oriental. Acolhemos, no Brasil, Zhang Daquian (1899-1983), artista chinês 
que residiu em Mogi das Cruzes entre 1953 e 1972. Em suas pinturas feitas 
no país, transpôs a serra do Mar para um ambiente imaginário oriental.

Esse gênero, intitulado sansuiga2 (literalmente, pintura de montanha e rio) 
influenciou a pintura japonesa que, por sua vez, realizou algumas transfor-
mações estilísticas ao enfatizar o uso mais expressivo da pincelada.

 Desde as dinastias Ming e Quing, a paisagem não só é contemplada, como 
é reconstruída e estilizada nos jardins e remetem, por sua vez, à própria pintu-
ra: “Ao se deslocar pelo jardim, diferentes paisagens surgem diante do visitante, 
como no desenrolar de uma pintura em rolo na qual o movimento do corpo 
e o movimento da mente funcionam de modo sobreposto” (MELLO, 2016).

As particularidades de cada cultura evidenciam-se na formação dos jar-
dins: as pedras escolhidas pelos chineses têm uma forma barroca e parecem 
mimetizar animais que adquirem vida própria, ao passo que os jardins de 
pedra japoneses são muito mais minimalistas e revelam um microcosmo. 
Por exemplo, em Ryôan-ji, situado na antiga cidade imperial de Quioto, 15 
pequenas pedras rodeadas por musgo e pedriscos jamais podem ser vistas 
num único golpe de vista e remetem a uma realidade muito mais ampla e 
abstrata3. Já no Jardim de Kinkaku-ji, ambos realizados no século XV, nota-
se um monte de areia que remete a uma montanha.

2 A representação visual desse pensamento foi o sansuiga 山水画 (“pintura de montanhas e rios”), e não 
simplesmente “pintura de paisagens”. A partir dos períodos da China antiga, retrocedemos até pouco 
antes de Song (960-1279), até Tang (618-907), quando realmente a pintura sumi surgiu para representar 
a natureza não apenas com belos cenários, mas como uma mensagem de auto cultivo. Ela atingiria a sua 
mais alta atividade nos períodos Song e Yüan (1271-1368). De Tang, temos a herança e a tradição do 
sumi. As pinturas sansuiga convergem sua temática para um tipo de fuga de um período turbulento. Muitos 
pintores concluíram, pelo Tao e/ou pelo zen, mais cedo ou mais tarde, que a natureza era a única mestra 
verdadeira e consta que muitos deles passaram o resto de suas vidas reclusos nas montanhas. Em seu artigo 
sobre a técnica, Benjamin narra a lenda do pintor chinês que acaba se perdendo dentro da paisagem que 
acabara de pintar.

3 No universo dos jardins, e da arquitetura em geral, mitate é recurso máximo de recriação de outros ambientes, de 
metáforas de amplos espaços sem forma de plantas, pedras, pedrinhas, pedregulhos e rochas. Também nas flores 
e plantas colaboram na substituição de conteúdos e sentidos, por mínimas as dimensões. E não se esqueçam dos
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Durante o século XIX, na Europa, ao contemplar altas montanhas, o 
sujeito vê-se diante da natureza eterna, com uma escala sobre-humana.  
Tal sensação remete ao sublime, uma ideia que extrapola a capacidade de 
dimensionar e conceituar os objetos. A imagem célebre de um homem 
contemplando a paisagem acima do mar e das nuvens, de Caspar David  
Friederich (1818), tornou-se uma imagem icônica do Romantismo alemão. 
Por meio da contemplação, o ser humano afirma sua capacidade de buscar 
o inatingível mediante a razão.

cursos de terra ou de águas. Sigamos TANAKA Yuko (1995: 273), que analisa o mitate do ponto de vista simbólico 
de espaço, no concernente aos jardins: “A ‘montanha’, sítio de descenso das divindades para os homens, lugar 
da aparição dos avatares do Buda, é um elemento fundamental dos jardins. Ainda hoje, são as árvores, as rochas, 
as torrentes, as folhas de outono, quer dizer tudo que se pode apreciar na montanha, que formam o sentimento 
da natureza entre os japoneses (apud HASHIMOTO, Madalena Cordaro. Mitate: a retórica japonesa da repe-
tição renovada. ARS. São Paulo, v. 11, n. 21, p. 55. 2013). Cabe ressaltar também que no livro sobre Quioto, 
de Kawabata, a personagem Koto pergunta a si mesma se não seriam abstratos todos os jardins japoneses.

FIGURA 2
Jardim de pedras  
em Ryōan-ji

FIGURA 3
Jardim de pedras  
em Ginkaku-ji
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Viagens em busca de lugares belos na natureza ou cidades milenares, 
como Roma ou Quioto, fomentam a indústria do turismo mundialmente. 
O desafio de trilhar ou escalar montanhas implica estabelecer um elo entre 
um espaço terreno (próximo) e o espaço celeste (distante). Vêm aumentando 
as peregrinações feitas em montanhas e o alpinismo tornou-se um esporte 
muito popular. Em um mundo urbano progressivamente mecanizado, que 
distancia o homem da natureza, cresce a nostalgia de uma viagem essencial 
em busca da unidade entre arte e vida, entre o objeto artístico e a natureza.

Por outro lado, com o desenvolvimento tecnológico, as reproduções per-
mitem cada vez mais que o espectador passe a navegar em lugares inimagi-
náveis até então. Em A obra de arte na época de suas técnicas de reprodução (1936), 
Walter Benjamin define a noção de aura como a aparição única de uma coi-
sa distante, por mais próxima que esteja. Embora essa definição se aplique a 
objetos históricos, para melhor elucidação, o autor remete-a a uma imagem 
natural (BENJAMIN, 1994, p. 7)4.

Já no início do seu texto, Benjamin enfatiza que a obra de arte foi sem-
pre suscetível de ser copiada. Obras reproduzidas mediante processos téc-
nicos (xilogravura, gravura em metal, litografia, fotografia) são amplamente 
divulgadas numa sociedade de massa. Segundo o filósofo, as técnicas de 
reprodução separam o objeto do âmbito da tradição, visto que retiram a 
experiência autêntica de se estar diante da obra original, que deixa de ser 
objeto de culto. Elas propiciam uma sensação de proximidade mesmo na 
falta do original e não fazem mais parte de qualquer ritual.

Museus são criados a fim de propiciar uma experiência distinta, pois, 
num mesmo edifício, se pode viajar no tempo e no espaço ao se observa-
rem obras de arte provindas de culturas dispostas de maneira arbitrária, 
tanto temporal como geograficamente. Os objetos artísticos são tirados do 
seu contexto (aura) e passam a ter uma vida artificial, permeada por uma 
interpretação histórica. No século XIX, artistas como Manet e Cézanne 
frequentavam museus como o Louvre para apurar sua formação pictórica. 
Copiar obras de grandes mestres tornava-se um requisito imprescindível 
para a formação acadêmica. Entretanto, Cézanne adquire sua maturidade 
estilística justamente quando volta para Aix-en-Provence e passa pintar pai-
sagens ao ar livre e naturezas mortas em seu estúdio.

No Japão, a ampla difusão da estampa está relacionada à formação de 
uma classe citadina ascendente em Edo (atual Tóquio), que passou a adqui-
ri-las. Devido ao seu alto custo, obras tradicionais como a pintura em seda 
ficavam restritas a uma aristocracia também em crise econômica. 

4 Segue-se o trecho completo: “Num fim de tarde de verão, caso se siga com os olhos uma linha de mon-
tanhas ao longo do horizonte ou a de um galho, cuja sombra pousa sobre nosso estado contemplativo, 
sente-se a aura dessas montanhas, do galho. Tal evocação permite entender, sem dificuldades, os fatores 
sociais que provocaram a decadência atual da aura.”
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Uma das imagens mais difundidas é justamente a do monte Fuji, cuja 
primeira representação data do século XI. Desde então, tornou-se um moti-
vo recorrente para os artistas japoneses (MATSUMOTO, 1993): imagens do 
monte estão em todos os locais, no dinheiro (yen), nos calendários, nas roupas. 
Entre as mais célebres, estão as reunidas em Trinta e seis vistas do monte Fuji  

(Fugaku sanjū-rokkei 富嶽三十六景), em que este é retratado em diferentes lo-
cais e estações do ano. Apesar do nome, a obra consiste numa série de 46 gra-
vuras em madeira (dez das quais adicionadas após a sua primeira publicação), 
criadas pelo artista Katsushika Hokusai (1760-1849) e datadas de 1832.

Assim que os japoneses abriram seus portos em 1958, após quase três 
séculos de comércio restrito com os holandeses e chineses, várias merca-
dorias invadiram o ocidente. O japonismo tornou-se uma moda, o forte 
cromatismo das estampas, dos costumes e das cerâmicas impregnou o co-
tidiano parisiense. É importante observar, nesse caso, que a saturação cro-
mática deve-se à introdução de pigmentos sintetizados industrialmente na 
Europa ao longo do século XIX e que tiveram grande impacto no processo 
de impressão japonês.

As estampas dos mestres foram rapidamente absorvidas pelos artis-
tas impressionistas e pós-impressionistas, que também se deparavam com 
um mundo novo de tintas extremamente saturadas, disponíveis em tubos 
de tinta a óleo e que permitiam efetivamente uma pintura ao ar livre.  
Um novo imaginário abriu-se a partir de imagens estilizadas, com com-
posições e enquadramentos inovadores. A celebração de um mundo coti-
diano, um mundo flutuante ao qual a tradução do termo ukiyo-e remete, ade-
qua-se perfeitamente às transformações radicais dos costumes burgueses.  
Os artistas que buscavam se distanciar dos padrões rígidos da pintura aca-
dêmica de tons escuros, baseadas no realismo, viram nessas novas imagens 
a possibilidade de buscar uma forma diferente, das conhecidas até então, 
de se expressar.

Van Gogh, por exemplo, fez um retrato de Père Tanguy (1887)5 rodeado 
de inúmeras estampas japonesas. Logo acima do seu chapéu, justamente, 
aparece a imagem do monte Fuji. Em uma carta datada de 30 de março de 
1888 a Wilhelmina Van Gogh, o pintor afirma que as estampas coloridas e 
brilhantes de paisagens e figuras propiciavam a ideia da revolução em curso 
em sua pintura.  Assim como Cézanne, parte para o sul da França, onde a 
luminosidade intensa o faz se sentir num Japão imaginário. Monet, por sua 
vez, possuía, em sua residência, nove estampas do álbum completo de trinta 
e seis vistas do monte Fuji. Seu jardim em Giverny, inspirado nos jardins 
japoneses com suas pontes, tornou-se o motivo central da sua última fase.

5 Père Tanguy foi um dos principais fornecedores das novas tintas em tubo de óleo, muitas feitas com novos 
pigmentos sintéticos.
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Como muitos jovens interessados em pintura, há trinta anos fui ao atelier 
de Cézanne e repeti a aventura de ver a montanha de Saint Victoire, a fim 
de observar as relações entre a montanha e suas famosas paisagens feitas a 
partir de 1880. De imediato, seu aspecto informe chegou a me desapontar, 
pois imaginava uma montanha muito maior em escala. Tendendo ao tom 
esbranquiçado devido ao calcário, a montanha tem cerca de mil metros.  
A indagação sobre suas particularidades inspira artistas até hoje.

No prefácio sobre o ensaio que Peter Handke fez sobre a montanha, em 
1980 (1991), Erika Tunner afirma que, muitas vezes, a montanha representa  
o centro do mundo, o elo de ligação entre o céu e a terra. Sua visão por 
completo só ocorre à distância. Afirma:

Cézanne, como sabemos, pintava, no início, motivos dramáticos como a Tentação de Santo Antônio. 

Com o tempo, seu único problema tornou-se a “realização” da inocência e da pureza terrestre: 

batatas, o rochedo, um rosto, a realidade. Trata-se, portanto, da busca pela forma (Ibid.).

A visão da montanha nunca se dá por completo, mesmo a distância, pois, 
como Cézanne afirmava, bastava inclinar um pouco mais a cabeça para que 
a imagem da montanha se tornasse diferente. A busca pela forma tornava-se  
cada vez angustiante; o pintor, pouco a pouco, percebia que sua apreensão 
não se fazia apenas na impressão, mas numa articulação entre sensação, in-
tuição e entendimento (CRARY, 2001)6. Linhas retas, cones, cilindros não 

6 Sobre a questão, cite-se Crary, p. 298: There may have been a period in the late 1880s when Cézanne 
might have believed that a relentless attentiveness to the data of  the senses would secure the contests of  a 
visual field into a spatial unity or into an objective armature of  relations. But what he discovered, perhaps 
slowly, haltingly, was that this kind of  fanatical attention did not disclose either some primal structure the 
world or a realm of  essences, nor did it lead him to an art with the solidity of  Rubens or Poussin.

FIGURA 4
Paul Cézanne,  
Montanha Saint Victoire 

vista de Lauves
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existem na natureza, são conceitos construídos ao longo da história. Logo, a 
fim de compreender a natureza da montanha em Cézanne, talvez seja mais 
instigante visitar um museu do que visitar a montanha Saint Victoire.

Por exemplo, tanto na famosa Tempestade, de Giorgione, de 1508 – uma 
das primeiras pinturas com o tema da paisagem –, como na pintura de Pou-
ssin, Paisagem com São João em Patmos, realizada 1640, observam-se, no primei-
ro plano, ruínas antigas que remetem a figuras geométricas tridimensionais. 
No caso de Poussin, no meio plano, aparece ainda a ruína de um templo; 
um pouco mais ao fundo, vê-se um obelisco e, por fim, uma montanha.  
O que torna fascinante essa pintura é justamente o jogo entre natureza e 
cultura que permite a contemplação acorrer (KAHNWEILER, 1989)7.   
É graças à presença de formas geométricas que o olhar pode chegar até a mon-
tanha vista a distância, cuja imagem sugere a figura de um triângulo perfeito. 
Assim, percebemos o quanto Cézanne foi influenciado por Poussin8, pintor 
francês contemporâneo a Descartes e o modelo máximo da pintura clássi-
ca. Ao analisar essa influência, notamos como as ruínas antigas remetem a 
figuras geométricas tridimensionais e criam balizas para a nossa percepção.

Etimologicamente, a palavra contemplar remete a “con-templum”, o lugar 
onde o Augur prevê o futuro mediante a relação entre o voo das andorinhas 
e o frontão do templo, o qual, conforme sugere Giulio Carlo Argan (1981,  
p. 45), também pode ser interpretado como uma imagem idealizada do 
monte Olimpo, lugar da morada dos deuses. O autor mostra-nos como, 
do século VI ao século V a.C., as estátuas estabelecem uma relação distinta 
com estrutura triangular: se, no início, os embates entre deuses e heróis su-
cumbiam perante a força de sua angulação, progressivamente a estatuária 
adquire força própria, autonomia gestual, que culmina no célebre frontão 
realizado por Fídias no Partenon, iniciado em 447 a.C.

Perante esse cenário, vale a pena refletir sobre como ocorreu o gran-
de impacto que a arquitetura japonesa teve na arquitetura ocidental ao  
buscar espaços modulares, de grande sutileza construtiva e que permitem 

7 Kahnweiler em Minhas galerias e meus pintores, 1989, p. 63, faz uma análise certeira sobre esta questão:  
O que tinham visto os cubistas em Cézanne? Eles tinham visto, em primeiro lugar, a construção do qua-
dro, a ideia de que o quadro não é, como diziam os impressionistas, uma fatia da natureza servida com 
arte ou uma janela aberta para o mundo exterior, mas que ele é, em primeiro lugar uma superfície de uma 
certa dimensão na qual o pintor quer nos entregar suas sensações. [...] ou seja eles pintavam desde aquela 
época, ao menos parcialmente o que se sabe do objeto e não somente o que se vê. 

8 A afirmação fica clara no trecho à p. 174: 
Principes que toute home capable de Raison peut apprendre: 
il ne se donne point du visible sans lumière 
Il ne se donne point du visible sans moyen transparent 
Il ne se donne point du visible sans terme 
Il ne se donne point du visible sans couleur 
Il ne se donne point de visible sans distance [grifo do autor] 
Il ne se donne point de visible sans instrument 
Ce qui suis ne s’apprend point 
Ce sont parties du peintre.
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uma rica articulação entre o espaço interior e o espaço exterior. Na mesma 
série dedicada ao monte, nota-se o quanto o ato de contemplar a natureza 
é importante no Japão.

No ocidente, Cézanne tornou-se uma referência primordial para a pin-
tura moderna ao salientar o aspecto construtivo que a caracteriza. É muito 
conhecido o trecho de uma carta que ele escreveu em Aix-en-Provence, no 
dia 22 de Outubro de 1906, um ano antes de falecer, a Emile Bernard, 
na qual  afirma: “Permita-me repetir aqui o que eu lhe dizia: abordar a 
natureza através do cilindro, da esfera, do cone, colocando o conjunto em 
perspectiva de forma que cada lado de um objeto, de um plano, se dirija 
para um ponto central.”

Trata-se de uma visão que instiga questionar: além da conhecida admi- 
ração de Cézanne por Poussin, será que ele foi influenciado por alguma 
outra fonte? Se a montanha original parece um tanto disforme, a montanha 
ideal não revela uma busca constante por uma forma perfeita que justamente  
calibra a fugacidade de nossas sensações?

Há cerca de dez anos, tive a oportunidade de ver o monte Fuji. A beleza 
de sua forma e escala é admirada em vários pontos nas cercanias da atual  
Tóquio e seu aspecto em muito difere do Saint Victoire: além de ser muito mais 
uniforme, no cume de seus 3.776 m de altura, a neve sempre está presente.

 Ao pesquisar na internet uma possível relação entre Cézanne e Hokusai,  
deparei-me com The image of  the mountain, de Kaoru Matsumoto. Nessa tese, 
justamente, o autor questiona se Cézanne sofreu a influência da arte japo-
nesa ou, em particular, das representações que Hokusai fez do monte Fuji.

Embora Matsumoto constate que não há uma prova cabal dessa relação 
– apresentando inclusive depoimentos do artista em que despreza a estampa 
japonesa por parecer ser feita com estêncil com cores chapadas e sem vida9 
–, o autor procura fazer uma análise histórica e formal para detectar certas 
afinidades eletivas. Do ponto de vista histórico, é um fato inegável a enorme 
influência do japonismo sobre arte e a literatura francesas. 

Cézanne, afirma o autor, leu os dois volumes sobre Utamaro e Hokusai  
escritos por Edmond de Goncourt. O livro, escrito em 1896, contém 
uma análise extensa sobre as Trinta e seis vistas do monte Fuji. Outro fato 
importante é a relação intensa que Cézanne manteve com Émile Zola, 
que admirava e colecionava gravuras japonesas. No célebre retrato feito 
por Manet em 1868, a figura de uma estampa japonesa de um samurai é 
bem evidente.

9 Segue-se o trecho à p. 17: «In his 1921 memoir of  Cézanne, Joachim Gasquet states with regard to Cézanne’s 
opinion of  Japanese art: l don’t know anything about them. l’ve never seen their work. Yet, according 
to Gasquet, Cézanne also made this remark: Or take the most summary of  painters, the Japanese, they 
brutally surround their people, their objects, with a harsh, schematic, stressed outline, and fill it in right 
up to the edges with flat colours. It’s as gaudy as a poster, painted like a stencil punched by machine.  
It has no life in it.»
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Zola, em 1880, chegou a escrever que, graças ao colorido dessas imagens 
é que a pintura francesa se livrava do betume e da predominância de tons 
escuros. A análise ganha força justamente quando Matsumoto ressalta as 
semelhanças formais:

- Simplificação e busca por uma imagem mais calcada na superfície.
- Estruturação formal das figuras nas bordas da pintura.

Ele cita outro especialista, Klaus Berger (1992, p. 112-119)10, ao sugerir que 
o tratamento do espaço das pinturas realizadas por Cézanne poderia ter sido 
inspirado pela “escala livre” japonesa. Trata-se de um termo emprestado de 
Fritz Notovny, que se refere ao método de unificar vários elementos na compo-
sição sem levar em conta a perspectiva (MATSUMOTO, 1993, p. 637).

As primeiras imagens da montanha de Saint Victoire são tímidas e sem 
escala, basta comparar um quadro feito em 1870 com outro de 1887.

Nota-se, de imediato, como Cézanne, na maturidade, intensifica a pai-
sagem mediante vários vetores: profundidade x superfície, centro x cantos 
(escala livre), estabilidade x movimento. Isso também ocorre em Hokusai. 
Os pinheiros representados em ambas figuras indicam um movimento for-
çado pelo vento que se contrapõe à estabilidade da montanha.

Em ambos os artistas, o contraponto entre natureza e cultura é sempre 
evidente: construções e artefatos geométricos como fragmentos de templos, 
pátios, telhados, pontes etc. produzem uma dinâmica formal que propicia a 
ilusão de profundidade sem recorrer à estrutura planificada da perspectiva. 
Num espelhamento constante, o monte remete ao templo e o templo, ou o 
castelo, à montanha11.

Em seu manual para desenho (Manga), Hokusai baseia seu ensino no uso 
de formas geométricas que estruturam a composição de qualquer elemento 
na natureza: uma montanha, uma onda ou até mesmo um peixe.

Vimos como Hokusai articula com grande sutileza formas geométricas 
e arquitetônicas e naturais de modo que, muitas vezes, uma forma natural 
parece espelhar-se numa forma construída. Isso possibilita uma concepção 
do espaço pictórico muito particular, pois engloba uma espacialidade onde 
desenho e cor se complementam sem o uso da perspectiva e exibem uma 
notável escala e proporção.

No ocidente, desenho e cor abrem possibilidades construtivas espaciais 
distintas. As obras finais de Cézanne tornam-se cada vez mais diáfanas; ele 

10 Francastel também vê uma clara influência de Hokusai em Cézanne: « J’ai vu dernièrement rassemblée à 
Londres – dans la salle d’Exposition provisoire du British Museum – une série d’estampes d’Hokusai qui 
représentent naturellement la Fuji-Yama. Plusieurs de ces géniales compositions, jetées sur le papier avec 
l’apparente hardiesse d’improvisation d’une esquisse, sont incontestablement au nombre des sources d’inspi-
ration des dernières Saint-Victoire de Cézanne » (1965, p. 33).

11 Ver nota 3 sobre mitate.
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realiza uma série de aquarelas e passa, frequentemente, a deixar espaços em 
branco em suas telas. O vazio passa a ter uma conotação positiva, como na 
arte oriental. A montanha parece desintegrar-se no espaço concebido como 
algo que está sendo continuamente refeito. Atentando a esse movimento, 
podemos entender por que Cézanne buscou a profundidade em toda a sua 
vida. Mediante uma contemplação cada vez mais inquisitiva, a montanha 
parece cada vez mais próxima e, paradoxalmente, mais distante. As pinturas 
tardias mostram-nos como tempo e espaço são fenômenos reconstruídos 
mentalmente; por isso muitas pinturas parecem inacabadas.

Segundo Cézanne, a natureza é percebida mais em profundidade do que 
em superfície, donde a necessidade de introduzir, nas nossas vibrações de 
luz, representadas pelos vermelhos e amarelos, uma quantidade suficiente 
de azulado, para se fazer sentir o ar.

Visões de mundo e culturas tão distintas, às vezes, se aproximam, outras 
vezes se distanciam. Por mais que a estampa japonesa tenha absorvido a 
perspectiva no século XVII, mediante o contato com a Holanda, o para-
digma italiano da janela (o espaço arquitetônico), que enquadra o mundo 
ao ser visto, não se faz presente aqui. Importa antes mostrar como, num 
determinado momento, Cézanne e Hokusai enfrentaram problemas cen-
trais para a construção da imagem. De certa maneira, buscaram ir além do 
registro de uma impressão visual e revelam-nos como a imagem se articula 
entre formas para se tornar visível. O ato de ver uma pintura torna-se uma 
experiência única, original. Por isso Cézanne é tomado como paradigma em 
O olho e o espírito, de Merleau-Ponty.

Por mais que considerasse o cinema o modo mais eficaz de se adentrar a 
estrutura da realidade, Benjamin afirma (1994):

A pintura convida à contemplação; em sua presença as pessoas se entregam à associação 

de ideias. Nada disso ocorre no cinema; o olho mal capta uma imagem, esta já cede lugar a 

outra, o olho jamais consegue se fixar. 

(...) Cada vez mais o espectador se inclina a substituir a unicidade dos fenômenos dominantes 

na imagem de culto pela unicidade empírica do artista e de sua atividade criadora.

Em outras palavras, a visão do artista ainda impregna de sentido uma 
imagem paulatinamente construída, mesmo num mundo dominado pela 
reprodutibilidade.

Imagens de montanhas também continuam a habitar nosso imaginário 
local. Na Vista Chinesa, situada na floresta da Tijuca, dentro de um pa-
gode que recorta a paisagem, podemos contemplar uma vista gloriosa de 
uma linha de montanhas distantes, como preconizava Benjamin. Em várias 
pinturas sobre o Rio de Janeiro do século XVII ao XIX, o Pão de Açúcar 
aparece como elemento central da paisagem, como na Vista do Morro de Santo 



74 Conceitos estéticos: do transtemporal ao espacial na arte japonesa

Antônio, obra realizada por Taunay (1755-1830), em 181612. Por outro lado, 
a imagem do Cristo Redentor no cume do morro do Corcovado pode ser 
vista em boa parte da cidade, sua presença organiza a paisagem quase como 
uma bússola.

É notório como um dos nossos grandes pintores modernistas, Guignard, 
foi influenciado pela pintura oriental a ponto de fazer das paisagens de  
Mariana e Ouro Preto não cidades barrocas, mas cidades imaginárias que 
flutuam num espaço não perspectivado, atmosférico, enfim, oriental.

Já Evandro Carlos Jardim, ao longo de toda a sua trajetória como artista 
e professor em São Paulo, escolheu a imagem do Pico do Jaraguá como um 
elemento recorrente em suas obras. O termo indígena em tupi significa “se-
nhor do vale” e, realmente, demarca a passagem do interior para um vale 
que desemboca na serra do Mar.

A imagem do pico remete à estrutura primordial de uma pedra de to-
que, que estrutura toda a trama do desenho. O autor apropria-se da mon-
tanha de tal forma que ela se torna a imagem do próprio artista. Apesar de 
a construção desenfreada de prédios obliterar, em muitos pontos, a visão 
do pico, não deixa de ser surpreendente observá-lo quando caminhamos 
em direção à zona oeste da cidade. Na rodovia Bandeirantes, ele sinaliza a 
proximidade de São Paulo.

Em suas obras, Evandro confere grande escala ao Jaraguá. O embate 
entre natureza e cultura também aparece entre formas orgânicas naturais 
e as torres de rádio e televisão que modificam a paisagem. Quanto mais o 
artista parece aproximar-se do pé da montanha, mais, paradoxalmente, os 
dois picos se tornam distantes. Em alguns estudos, pode-se notar a presença 
de estruturas geométricas na base da montanha, como se fossem grampos 
para segurar tamanho peso. Evandro me disse que eram sombras projetadas, 
sombras que parecem solidificar-se como lavas de um vulcão. Essa tensão en-
tre o que está bem próximo e o que está bem distante, sem uma perspectiva 
distinta, mediante um jogo de grandezas conflitantes é tipicamente presente 
na arte japonesa. Embora o procedimento não seja o da xilogravura, mas o 
da gravura em metal, algo de oriental perdura nesse imaginário. Historica-
mente, é importante salientar a importância do artista como professor, ao 
divulgar, muito antes do advento da internet, imagens de estampas japonesas 
que encontrara anos antes nos sebos paulistanos. E, no entanto, até hoje, 
muitas escolas de arte no Brasil sequer falam da arte oriental.

As montanhas, certamente, ainda irão alimentar a nossa imaginação. 
Certa vez, Jean Pierre Vernant comentou que, ao escalar o lado mais íngre-
me da Acrópole, como jovem alpinista, ele descobriu a grandeza da Grécia 

12 Nicolas-Antoine Taunay, Vista do Morro de Santo Antônio. 1816. Pintura. Óleo sobre tela 45 x 56,5 cm. Museu 
Nacional de Belas Artes (Rio de Janeiro, RJ).
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antiga ao ver o Partenon. O jogo entre natureza e cultura faz-se presente 
quando o homem procura representar, na construção do templo, a imagem 
eterna da montanha. Já no outro lado do mundo, uma montanha como o 
Fuji é, no xintoísmo, um espírito sagrado.
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F I G U R A Ç Õ E S  D A  E S P A C I A L I D A D E 
J A P O N E S A  N A  V I D A  E  N A  O B R A
D E  W E N C E S L A U  D E  M O R A E S

RESUMO O presente artigo busca analisar a vida e a obra de Wenceslau de Moraes (1854-

1929) tendo por fio condutor a questão da espacialidade vista sob o prisma dos conceitos de ma 

e de uchi-soto, assim como apreender de que maneira esses princípios espaço-temporais, filosófi-

cos e estéticos se articulam entre si, podendo mesmo apresentar uma porosidade. Em paralelo,  

a trajetória literária de Moraes, o modo pelo qual ele captou e registrou a vida 

japonesa durante a última década do século XIX e ao longo das três primeiras 

décadas do século XX, servirá para ilustrar sua especificidade, bem como a per-

tinência de seus escritos numa abordagem contemporânea não apenas do Japão, 

mas da alteridade apreendida em seu potencial de constituir uma identidade 

baseada em princípios espaciais. 

Palavras-chave 
Japão / Portugal. Ma. 

Uchi / soto. Alteridade. 

Espacialidade.

Plinio ribeiro Jr.
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SOMMAIRE Le présent article cherche à analyser la vie et l’œuvre de Wenceslau de Moraes (1854-

1929) en ayant pour fil conducteur la question de la spatialité perçue sous le prisme des concepts ma 

et uchi-soto, ainsi qu’à comprendre la manière selon laquelle ces principes spatio-temporels, philoso-

phiques et esthétiques s’articulent, arrivant même à présenter une porosité. En parallèle, le parcours  

littéraire de Moraes, sa façon de capter et enregistrer la vie japonaise pendant la 

dernière décennie du XIXè siècle, et tout au long des trois premières décennies du 

XXè siècle, vont servir à illustrer sa spécificité, ainsi que la pertinence de ses écrits 

dans une approche contemporaine, non seulement du Japon, mais de l’altérité 

perçue dans son potentiel à constituer une identité à partir de principes spatiaux. 

E quando o navio larga do cais
E se repara de repente que se abriu um espaço

Entre o cais e o navio.
(ÁLVaRo De CamPos, 1944) 

Em todos os tempos, lugares e circunstâncias, a condição do viajante, a do 
exilado e a do imigrante têm como ponto comum o fato de remeterem a 

uma existência dividida entre um “aqui” e um “algures”, na qual o indiví-
duo se encontra – no âmbito da sua construção identitária – em um espaço 
intersticial modelado por tal bipolaridade. O filósofo e psicanalista francês 
Daniel Sibony abordou essa questão pautado pela noção do “entre-dois”, 
segundo a qual “a ideia de fronteira ou de traços, com um dentro e um 
fora, um aqui e um algures, parece insuficiente. É o espaço entre-dois que se 
impõe como um ponto de referência das diferenças que interagem entre si” 
(SIBONY, 2003, p. 13).

Wenceslau de Moraes (1854–1929), oficial da marinha, diplomata e es-
critor português, viveu de modo intenso as nuances dessa condição. Nascido 
em Lisboa, sua carreira na marinha fez com que abandonasse cedo sua 
terra natal. Após viver em Moçambique e Macau, instalou-se no Japão, 
fonte principal de sua inspiração literária e país no qual projetou um ideal 
de existência idílica1, numa época2 em que “o que do Japão interessava ao 
Ocidente era o pitoresco e o exótico – os aspectos superficiais, o lado menos 
humano” (JANEIRA, 1993, p. 24). 

No entanto, ao longo dos mais de trinta anos em que o Japão fez 
parte de sua vida, o “entre-dois” vivenciado e descrito por Moraes foi 
se desvencilhando desse exotismo para privilegiar uma abordagem mais 

1 “Era aqui [...] que eu desejaria passar o resto da minha vida, à sombra destas árvores que não têm par-
ceiras no mundo”. Trecho de uma carta endereçada à sua irmã Emilia, datada de 13 de agosto de 1889 
(PEREIRA, 1946, p. 30).

2 Era Meiji (1868-1912).

Mots-clés  
Japon / Portugal. 

Ma. Uchi / soto. 

Altérité. Spatialité. 
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aguçada das especificidades relativas ao Japão, sua cultura e seu povo, 
possibilitando que a questão do interstício na vida e na obra de Moraes 
seja estudada por meio do conceito espaço-temporal, filosófico e estético 
do ma 間, específico da cultura japonesa.

Antes, porém, de abordar de que maneira esse conceito está presente 
no legado de Wenceslau de Moraes, é preciso não perder de vista que o  
Japão foi o grande propulsor da consolidação de Wenceslau como escritor, 
de modo que sua escrita se formatou a partir das três etapas que caracteri-
zam sua vida japonesa. A primeira corresponde à última década do século 
XIX, período em que, baseado em Macau, conheceu o Japão, retornando 
diversas vezes, e que resultou em um estilo próprio aos livros de literatura de 
viagem. Moraes era, então, um “turista” no Japão.

Já a segunda etapa remete a uma literatura mais jornalística e corresponde 
ao período decorrido entre 1899 e 1912, no qual exerceu a função de cônsul 
português em Kōbe. Socialmente, Moraes havia se tornado não apenas um 
residente no Japão, mas um erai hito 偉い人3, uma “pessoa importante”.

A terceira e última etapa equivale ao período em que viveu em Tokushima  
– de 1913 até sua morte, em 1929 – e resultou numa literatura muito 
mais intimista4. Como afirmou várias vezes, ele tornou-se um tōjin 唐人 
(“homem selvagem/bárbaro”) ou ketōjin 毛唐人 (“selvagem barbudo”)5. 
Cabe ressaltar que essas três etapas se encontram igualmente em ressonân-
cia com sua vida afetivo-amorosa6.

No seu primeiro livro, inteiramente consagrado ao Japão, Dai-Nippon  

大日本, publicado em 1897 – portanto ainda na fase em que era apenas 
um turista – Moraes preconiza: “para entender devidamente esta arquite-
tura dos confins do mundo [...], ou melhor para senti-la, forçoso é ter-se já 
passado algumas horas num aposento nipônico, tão identificado ao japonês 
quanto permissível” (MORAES, 1897, p. 144). Em outras palavras, segundo

3 A associação deste período da vida de Wenceslau com a condição de erai hito foi feita por Armando Martins 
Janeira, grande especialista na vida e obra do autor: “Moraes tornou-se, como ele diz, um zero social.  
Por isso, ninguém mostra por ele respeito, nem sequer a família de Ko-Haru, que tanto o venerava quando 
ele era um senhor importante, erai hito, em Kobe” (JANEIRA,1993 , p. 60).

4 De acordo com Armando Martins Janeira, “Moraes foi colher aos velhos diários japoneses, nikki, o estilo 
simples e o modo de discorrer com encanto e poesia sobre os pequenos incidentes da vida de todos os 
dias” (JANEIRA, 1993, p. 61).

5 “Tōjin quer dizer homem selvagem, homem bárbaro, gentio; mas com uns laivos de acepção aviltante, de cer-
to modo comparável a de perros, com que os nossos antigos contemplavam os moiros e os judeus. Há também 
na língua japonesa o termo Ketōjin, selvagem barbudo, para indicar especialmente o europeu, distinguindo-o 
do chinês. Aqui, em Tokushima, nos meus passeios solitários muitas vezes a gaiatada e o povo rude soltam 
à minha passagem o impropério – “tōjin!” – ou “ketōjin!” – Já me acontecera o mesmo em outros pontos do 
Japão, mas com menos frequência” (MORAES, 1916, p. 231).

6 A primeira etapa equivale ao período em que vivia com Atchan, com quem teve dois filhos; a segunda ao pe-
ríodo em que esteve casado com O-Yoné, “era formosa, geisha e natural da pequena cidade de Tokushima”  
(JANEIRA, 1993, p. 34), e a terceira iniciou-se com sua união com Ko-Haru (sobrinha de O-Yoné), 
mas foi caracterizada basicamente pela devoção à memória e à alma de suas duas mulheres japonesas.
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ele, mais do que um espaço a ser compreendido racionalmente, a arquite-
tura japonesa requer uma implicação sensorial / corporal e, sobretudo, ela 
não pode ser apreendida dissociada de uma dimensão temporal, indicando 
preceitos presentes na noção do ma7. 

Edward Hall considera-o como “um elemento construtivo fundamental 
da experiência japonesa do espaço” (HALL, 1971, p. 188). De acordo com 
Michiko Okano, o ma remete a “um espaço vazio onde diversos fenômenos 
aparecem e desaparecem, fazendo nascer signos que se arranjam e se com-
binam livremente, de infinitas maneiras” (OKANO, 2012, p. 53) e “cujo 
entendimento se realiza, essencialmente, por meio da intuição, do corpo e, 
portanto, da vivência” (OKANO, 2008, p. 177). 

Neste mesmo livro, Moraes atesta que a acuidade de sua análise se en-
contra atrelada justamente a essa dimensão intuitiva e corporal, afinal ele 
deixa claro que é mais do que um simples observador: “após o banho con-
solador, enfiei um kimono que me trouxeram lavado e fresco, e para aqui me 
encontro estirado sobre o tatami,8 com a fronte em descanso na concha das 
mãos” (MORAES, 1897, p. 145). 

Além de ressaltar a importância das dimensões perceptiva e sensitiva des-
se espaço, ao lançar-se na descrição de uma típica casa japonesa9, Moraes  
descreve-a da seguinte maneira: 

[...] um estrado elevando-se pouco do solo, quatro vigas erguidas nos quatro ângulos, sus-

tentando a alambazada cobertura [...] Raros são os retalhos de parede de caráter fixo, [...] 

assim os aposentos se multiplicam, se suprimem à vontade [...]. Todo o sobrado é coberto de 

esteiras, o espesso e fofo tatami [...] A casa é nua; mas paira dentro dela um elevo subtil que 

mal se exprime; é o enlevo da limpeza (MORAES, 1897, p. 139-140).

Considerando-se que Moraes adiciona ainda uma dimensão mitológi-
ca ao comparar esse espaço com “a barraca nômada dos primeiros filhos 
de Amaterasu”, encontramos nessa descrição um estreito paralelo com a 
dimensão primordial do ma: “um espaço vazio, demarcado por quatro pi-
lastras, onde haveria a aparição do divino, em algum instante temporal”

7 Em seu texto “Espace et temps, spatio-temporalité de l’habiter”, Murielle Hladik lembra que os termos 
surgidos durante a segunda metade do século XIX e que hoje designam tempo e espaço – jikan 時間 e 
kūkan 空間 – foram criados em torno da noção do ma 間 (HLADIK, 2014, p. 157).

8 Ao sublinhar o tatami como elemento a ser fornecido ao leitor para descrever o espaço onde ele se 
encontra, Wenceslau salienta a importância desse item na constituição da espacialidade nipônica. O 
tatami, por configurar uma unidade, aparece entre as descrições do ma no dicionário Kōjien (OKANO, 
2012, p. 32).

9 Em paralelo à descrição da casa, Moraes também ressalta a importância do “lar japonês”: “O lar, que em 
toda a parte define o homem, acusa aqui, mais flagrante do que nas restantes manifestações artísticas deste 
povo, o seu segredo estético” (MORAES, 1897, p. 141).
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(OKANO, 2012, p. 24). Essa noção de um vazio imbuído de sacralidade10 e 
“pleno nas possibilidades de preenchimento” (OKANO, 2012, p. 28) é a ma-
neira pela qual Moraes via o Japão na época em que ainda vivia em Macau11: 

Assim como os japoneses entram nos templos, largando à porta as sandálias poeirentas, e 

purificando em santas abluções as mãos e a boca, assim a gente, ao entrar no Japão, deixa à 

porta a poeira dos amargores passados, e sente em si a alma leve e o espírito impressionável a 

todas as seduções (MORAES, 1897, p. 40).

A “porta” imaginada por Moraes à entrada do Japão pode ser vista 
como a expressão dos componentes do ideograma ma: “duas portinholas  
(門) através das quais, no seu entre-espaço, se avista o sol (日)” (OKANO, 
2012, p. 26). 

O distanciamento geográfico em relação ao arquipélago é levado em 
conta também quando ele descreve a vida dos japoneses que emigravam.  
O aspecto escolhido por Moraes para caracterizá-los é a maneira pela qual 
eles vivenciavam a espacialidade nipônica:

Quando o japonês emigra [...] tem a curiosa ingenuidade de consagrar um canto da casa 

[...] ao arremedo do seu lar nipônico. É um simples estrado de uns dois metros quadra-

dos de extensão, coberto de esteira, sobre que se aninham as bagatelas trazidas lá da pátria 

[...] Quando o japonês descalça as alparcas e salta para o estrado, seja em Hong-Kong, em 

Hawaii, em Vladivostok, está no seu Japão, no seu Dai-Nippon (MORAES, 1897, p. 146)12.

Ao longo da leitura de Dai-Nippon 大日本, percebe-se que diferentes 
acepções do ma vêm à tona, dando ao leitor a impressão de ter em mãos um 
caleidoscópio que revela nuances, formas e cores até então desconhecidas 
e cuja apreensão requer a participação do leitor13. Quanto a Moraes, a di-
mensão corporal irá também estender-se à interação dele com os japoneses, 
sobretudo com as japonesas, consideradas por ele como “o que resta de 
mais japonês no Japão” (MORAES, 1897, p. 98) e a quem ele consagra 

10 A sacralidade, além da menção aos “filhos de Amaterasu”, apreende-se igualmente no modo pelo qual 
Moraes destaca a limpeza do espaço descrito.

11 Durante esse período de sua vida, seu apego ao Japão era encarnado em um pequeno armário que possuía 
em sua casa: “Tenho um armário, pequeno móvel inteiramente japonês, [...] um mundo de gavetinhas 
e de nichos, este meu armário, fechado a corrediças, que enquadram vidros despolidos, com desenhos 
quiméricos, e a que eu poderia chamar o meu armário milagroso. Como eu lhe quero! [...] irradia como 
que um reflexo de luz cantante, vinda do país do sol, luz que se me afigura alumiar a casa toda, mas que 
realmente me alumia a retina, e seguidamente o espírito. É um armário de gargalhadas. [...] e tão boa 
companhia, por leve que seja o esforço invocativo, empresta-me uma alegria falsa, de contágio, mas que 
também é alegria” (MORAES, 1897, p. 97 e 98).

12 Por meio desse relato, ele nos permite vislumbrar o ma como “a essência daquilo que une os Japoneses 
entre si, assim como ao meio em que vivem” (BERQUE, 1994, p. 302).

13 Augustin Berque considera que “a ausência que é materialmente o ma solicita de fato a imaginação e a 
sensibilidade do receptor” (BERQUE, 1994, p. 302).
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muitos textos14. É o caso do relato de sua ida ao bairro de Yoshiwara 吉原15,  
ocasião para o leitor testemunhar o mergulho nesse universo povoado por 
inúmeras musumés 娘16. 

Entramos. O que isto possa sugerir, de impressões no espírito, fica para mais tarde. Durante 

a visita, os olhos só vivem, no pasmo da fascinação [...] São assim ruas sem fim, é um bairro 

inteiro, é uma cidade quase de casaria uniforme, escancarando ao exame, através de ligeiras 

grades, os salões dos seus pavimentos inferiores. Lá dentro é o triunfo das fêmeas, é a glorifi-

cação da beleza, [...] Alinham-se vinte, trinta, quarenta, em cada salão, na peculiar postura 

ajoelhada, sobre colchas encarnadas [...]

Acontece que as sedas se agitam por vezes, e uma ou outra musumé se ergue; o vulto então 

é fascinante em extremo, parecendo não sei que enorme flor, uma enorme tulipa de pétalas 

multicolores; avança em palpitações de sedas, descobrindo a alvura dos pés arrastando-se pe-

los estofos; e a musumé chega-se às grades, e abraça-se com elas num gesto gracioso de cativa, 

para sorrir ao predileto que distingue entre a turba, para chamá-lo dum gesto breve, para 

segredar-lhe um mistério íntimo; ou então, a uma intimação vinda de dentro, uma corrediça 

desliza, a musumé desaparece [...] fujamos prudentemente; pode acontecer que mãos travessas 

avancem, retenham os casacos, e seria cruel reconquistar a liberdade molestando aqueles 

pobres dedos, que só oferecem carinhos, na sua escravidão (MORAES, 1897, p. 257).

O microcosmo descrito por Moraes apresenta-se como uma espécie 
de ukiyo-e 浮世絵17(pinturas do mundo flutuante), um espaço onde, de um 
lado, há as musumés enfileiradas e, do outro, a “turba”, mas há, sobretudo,  
a espacialidade que se encontra definida a partir da temporalidade que 
ritma os movimentos e gestos, criando um “espaço de intersubjetividade”  

14 A admiração que ele outorga às japonesas nessa primeira fase de sua abordagem do Japão obedece a uma 
premissa de fetichização, que as reduz, na maior parte das vezes, a um papel de objetos do desejo. Afinal, 
para ele “a mulher encarna-se na sua condição passiva, de acessório” (MORAES, 1897, p. 179). Entre-
tanto, isso não o impediu de traçar uma relevante tipologia da condição feminina no Japão, dividindo-as 
em geishas 芸者, mundanas – ele nunca utiliza o termo japonês jorō 女郎, conhecido de autores europeus 
da época – e aquelas que se tornam mães e vivem em função da família (MORAES, 1897, p. 180).

15 Vulgarmente conhecido como “bairro dos prazeres”, trata-se de uma área retangular delimitada (300 
x 200 m) criada pelas autoridades em 1617 com o intuito de facilitar a vigilância da prostituição e das 
atividades lúdicas correlatas. O acesso a essa zona, que possuía uma legislação própria, era feito através 
de dois portões constantemente vigiados. A animação noturna que o caracterizava fizeram que Yoshiwara 
ganhasse o apelido de Fuya-jō 不夜城 (“Castelo sem noite”). Durante a era Meiji, abrigou aproximada-
mente 4 mil mulheres, 160 estabelecimentos destinados à prostituição, quatrocentas casas de chá, e outros 
estabelecimentos, incluindo santuários. Essa região é citada por inúmeros autores ocidentais que deixaram 
relatos contemporâneos aos de Wenceslau de Moraes, sendo que os surpreende o fato de que era um lugar 
frequentado por famílias inteiras, que vinham passear e conversar com as jorō 女郎 – as jovens que haviam 
sido vendidas pelas suas famílias e que se tornavam cortesãs profissionais (BEILLEVAIRE, 2001, p. 213).  

16 Wenceslau de Moraes está longe de ser o único a privilegiar essa palavra para referir-se às jovens japo-
nesas, visto que ela também era usada por autores europeus – sobretudo franceses – desde que Alexis de 
Gabriac, em Course humoristique autour du monde (1872), defendeu sua assimilação à língua francesa (mousmé) 
em função de sua musicalidade sugestiva e que Pierre Loti (1850-1923) a utilizou em seu romance Madame 

Chrysanthème (1887) (BEILLEVAIRE, 2001, p. 984).
17 Gênero de xilogravura e pintura que prosperou no Japão entre os séculos XVII e XIX.



83Elementos fundamentais da espacialidade nas artes visuais japonesas

(BERQUE, 1986, p. 258), no qual o ma se define “como o espaço da ple-
na comunicação entre um indivíduo (o remetente) e um outro indivíduo 
(o destinatário)” (Ibid., p. 258). Trata-se de “uma espacialidade intersticial 
em suspensão, prenhe de potencialidades, um espaço-entre disponível para 
tudo poder ‘vir a ser’” (OKANO, 2008, p. 179). 

O leitor encontra-se imerso em cores, texturas e sutilezas. Apesar de a 
configuração espacial original privilegiar a visão, Moraes apela a insinua-
ções, cores e evocações que remetem a outros sentidos – o leitor é estimu- 
lado a “escutar” a vibração das sedas no ar, assim como os pés que se ar-
rastam pelo chão, a “sentir” o cheiro das pétalas multicolores, bem como 
o contato físico resultante do abraço da musumé. Tudo isso caracteriza a 
“percepção polissensorial” que é evidenciada num espaço onde haja o ma 
(OKANO, 2012, p. 128). 

Um momento determinante na cena descrita por Moraes é aquele em 
que a musumé se abraça às grades, afinal elas são o elemento que revela que 
estamos numa “espacialidade ambígua” (OKANO, 2008, p.184). As gra-
des sugerem as possibilidades múltiplas de rearranjos (espaciais, corporais, 
morais...), elas permitem “duplicar o espaço real de um outro espaço mais 
mental, feito de potencialidades e de invisibilidades” (BUCI-GLUCKS-
MAN, 2001, p. 39), separam ao mesmo tempo em que unem e, ao delimita-
rem duas zonas, uma dentro e uma fora, elas configuram uma “fronteira”e 
desencadeiam um pensamento liminar acerca daquilo que elas separam/
unem. Essa liminaridade remete aos vocábulos japoneses kyōkai 境界 (fron-
teira) e hashi 橋 (ponte)18.

A noção da fronteira faz sobressaírem as noções de “dentro” e “fora” 
que, no caso da cena transcorrida em Yoshiwara, apresentam um caráter 
múltiplo e caleidoscópico. De início, “dentro” pode ser visto como o espaço 
onde estão as mulheres, mas Wenceslau menciona um outro “dentro” no in-
terior desse espaço, sem esquecer que podemos considerar Yoshiwara em si 
como um “dentro”; já o “fora” seria o espaço em que se encontra Wenceslau 
e toda a “turba”, assim como o restante da cidade de Tóquio19. 

A dualidade dentro – fora corresponde a uma outra dimensão espacial 
muito relevante no Japão representada pelo binômio uchi 内e soto 外, que 

se referem, respectivamente, à ideia de dentro e fora, de interior e exterior, 
mas também a uma noção de pertencimento e não pertencimento, de fami-

18 Hashi foi um dos temas escolhido para representar o espaço-tempo ma na exposição MA espace-temps du 

Japon, realizada em 1978 no Musée des Arts Décoratifs de Paris e que representou um verdadeiro marco 
na apreensão desse conceito. Todas as acepções de hashi remetem ao fato de que elas “unem dois espaços 
MA[...] Assim sendo, entre estas duas bordas, estas duas extremidades, entre este mundo e o outro mundo, 
entre o superior e o inferior, entre a cumbuca e a boca, neste ma que se situa entre duas coisas delimitadas, 
tudo aquilo que o atravesse, o preencha, o penetre e o una é chamado hashi (FESTIVAL D’AUTOMNE 
À PARIS, 1978, n.p.).

19 O espaço onde se encontram as mulheres se torna um “fora” no momento em que Wenceslau menciona 
“uma intimação vinda de dentro”, sublinhando a sobreposição espacial da cena descrita. 
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liaridade e estranheza: A oposição uchi / soto […] estrutura não somente o  
espaço habitado mas igualmente as relações sociais, o idioma, o pensamen-
to, de modo estrutural e não apenas metafórico e é “o primeiro critério no 
qual repousa o sistema essencialmente topológico da designação das pessoas 
na língua japonesa” (BONNIN, NISHIDA, 2014, p. 517). 

Em razão de sua insularidade, de sua topografia montanhosa e de sua 
evolução histórica, o Japão sempre fomentou, no imaginário do Ocidente, a 
ideia de que sua relação espacial com o resto do mundo tendia mais para o fe-
chamento do que para a abertura – o sakoku 鎖国 (“encadeamento do país”), 
vigente de 1641 a 1853, representaria um emblema desse pensamento20.  
Isso teria resultado em uma distinção precisa entre interior e exterior que, 
por sua vez, faria com que cada indivíduo adotasse uma atitude diferente 
de acordo com o seu pertencimento (à família, ao grupo social, linguístico 
etc....), o que provocaria uma declinação da oposição interior-exterior em 
todos os níveis (SHŪICHI, 2009, p. 163). 

Desde o seu primeiro livro, Traços do Extremo Oriente, publicado em 1895, 
Wenceslau de Moraes evidencia a existência dessa dualidade uchi-soto:

Falando especialmente dos japoneses e das japonesas, é bom dizer-se que o lar doméstico 

nunca se franqueia a estrangeiros. O touriste, o residente, podem a seu talante deliciar-se na 

paisagem nipônica; as ruas, os templos, os bazares, os teatros, as chayas, quase que já não têm 

segredos para eles; mas alguma coisa lhes fica vedada, a paz das famílias, os ninhos da virtude 

(MORAES, 1895, p.225).

Mesmo se houvesse disparidades entre cada um dos papéis sociais vivi-
dos por Moraes no Japão – touriste, erai hito e ketōjin – há um denominador 
comum a todos eles: o fato de remeterem a uma categoria exterior – soto – 
em relação à dinâmica social japonesa. Se, por um lado, isso representava 
uma barreira intransponível entre as dimensões uchi e soto21, por outro, os 
críticos / pesquisadores sempre ressaltaram o profundo conhecimento que  
Moraes possuía de dinâmicas uchi no Japão. Para o biógrafo Armando  
Martins Janeira, “nenhum outro escritor estrangeiro atingiu este ponto de sa-
ber falar do Japão falando de si próprio” (JANEIRA, 1993,  p. 64) e “ninguém 
até hoje mostrou conhecer os japoneses em tanta profundidade” (JANEIRA,  
1993, p. 21). 

Os japoneses foram os primeiros a manifestar interesse por ele: menos 
de um ano após sua morte, uma coletânea de depoimentos de pessoas 
que o haviam conhecido foi publicada22, seguida da primeira tradução de 

20 Para mais detalhes acerca do sakoku, ver HÉRAIL, 1986, p. 332 e 333.
21 “No Japão, o europeu será sempre o ketō jin, o selvagem barbudo” (MORAES, 1923, p. 140).
22 HAMAMOTO, Fusako. Udonge: Moraesu-ō tsuitōki 優曇華:モラエス翁追悼記. Tokushima: Kyodo, 

1930.
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um dos seus livros23. Cabe, então, perguntar: que particularidades per-
mitiram a Moraes fazer uma abordagem uchi do Japão pertencendo à 
dimensão soto?

A análise do contexto histórico e social apresenta elementos que re-
forçam a identificação de Moraes com um ideal japonês, cuja chegada ao 
Japão ocorrera com muitos anos de atraso em comparação às potências 
mundiais da época24. Isso refletia o papel secundário de Portugal no cenário 
geopolítico da época e fez com que Moraes – um crítico ferrenho à presença 
estrangeira no Japão – fosse em busca de uma realidade além daquela nor-
malmente disponível aos estrangeiros:

Yokohama é o sítio do império onde melhor se pode gozar do conforto de um quarto de hotel 

e das delícias de um naco de roast-beef; mas por uma lei de compensações, é aqui onde o Japão 

é menos Japão [...] Durante as minhas longas horas de ócio não era certamente a Concessão, 

o bairro onde é permitida a instalação dos intrusos, que me seduzia. Ia além [...] O novo, o 

imprevisto, embora nas intimidades mais simples da vida nipônica, atraia-me, enfeitiçava-me; 

e assim compreendereis as minhas longas caminhadas fadigosas, ruas afora, nem eu sei por 

onde, misturando-me à onda do povo, seguindo-o até nos centros mais recôditos, mais dispa-

ratados (MORAES, 1895, p. 166 e 167). 

Assim, desde suas primeiras viagens ao Japão, até os últimos anos de 
sua vida passados em Tokushima, ele nunca se identificou com o soto que 
correspondia aos outros estrangeiros presentes no Japão25. 

Abordando-se o contexto pessoal da trajetória de Wenceslau de  
Moraes, percebe-se que os anos que passou a serviço da marinha portuguesa  
imbuíram nele não apenas uma capacidade de lidar com imprevistos, mas 
despertaram a sensibilidade de seu olhar em relação à alteridade26. Em pa-
ralelo, se “Moraes via o Japão sob um prisma que não correspondia às ex-
pectativas de europeus e americanos” (FELDMANN, 1992, p. 12), era tam-
bém devido ao fato de a sua percepção ter sido afinada pela morosidade27 
que caracterizava sua vida em Macau. Textos que se referem a esse período 
de sua vida confirmam tal hipótese:

23 Trata-se de Tokushima no bon-odori 徳島の盆踊, tradução de O bon-odori em Tokushima (traduzido por  
Tomizō Hanano. Tóquio: Daiichi Shobō, 1935).

24 Towsend Harris (1804-1878), por exemplo, primeiro diplomata norte-americano após a reabertura do 
país, assumiu seu cargo em 1856, ou seja, 43 anos antes de Wenceslau tornar-se cônsul português.

25 Ao atraso da presença portuguesa no Japão no século XIX contrapõe-se a presença precursora dos portu-
gueses ao longo dos séculos XVI e XVII, evocada por Wenceslau ao longo de sua obra e que servia como 
uma espécie de aval à defesa de um Japão anterior à era Meiji.

26 “Foi durante a vida no mar a que me dei, a bordo dos navios, que mais intensas impressões colhi das 
minhas relações com a alma das coisas” (MORAES, 1923, p. 111).

27 “O que abunda em mim é um como que narcotismo moral, um abatimento, um desalento paciente e 
sossegado”, trecho de carta enviada ao amigo Sebastião Peres Rodrigues (PIRES, 1993, p. 21).
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No entanto ao passo que o meu espirito vagueia na região das quimeras, lá fora a vida 

exterior vai correndo real e palpitante. Chegam-me aos ouvidos frases de garotos profe-

ridas numa língua bárbara, indecifrável; ruídos de uma porta que se abre, de outra que 

se fecha, passos na rua, os tamancos batendo na calçada, no vai-e-vem contínuo humano  

(MORAES, 1895, p. 68).

Desse modo, desde o período em que vivia em Macau, Moraes revelava 
essa consciência segundo a qual o exílio implicava a coabitação de diversas di-
mensões interiores/exteriores, ao mesmo tempo em que o Japão se delineava 
como um espaço ideal28. Entretanto, por mais que ele opusesse Macau/China 
ao Japão, não se pode esquecer que os dez anos que ele viveu em Macau, ca-
sado com uma chinesa, fizeram com que seu olhar assimilasse parâmetros cul-
turais, comportamentais e afetivos que remetiam a uma realidade asiática29. 

Sua sagacidade em captar como a oposição uchi / soto se declina em vários 
âmbitos da vida social como, por exemplo, no momento em que, após ter 
detalhado sua estadia em um albergue (yadoya 宿屋), ele explica que esse lu-
gar – que oferece uma “hospitalidade simples e aconchegante” (MORAES,  
1897, p. 279 e 280) – não se encontra plenamente acessível ao viajante oci-
dental que vem ao Japão:

Esta vida não se lhe apresenta desde logo acessível, escancarada; conquista-se com o mistério 

que lhe multiplica os méritos. A casa recusa-lhe sistematicamente o abrigo; a criadinha asso-

ma, graciosa e humilde, e diz que os hóspedes transbordam, que não há lugar, que vá em busca 

de outro arrimo. Pura mentira. Venha o europeu com uma recomendação amigável de fora, 

com uma palavra escrita de outra chaya, e tem tudo que deseja (MORAES, 1897, p. 284). 

A “recomendação amigável” e a “palavra escrita” servem como um pas-
saporte que possibilita ao viajante, àquele que é estrangeiro, que vem de 
fora – soto –, de ter acesso à casa, ao espaço familiar – uchi. 

No que se refere à realidade social durante a era Meiji, não se pode per-
der de vista que a sociedade japonesa se encontrava fraturada “entre duas 
exigências incompatíveis: a quietude da vida tradicional e a insegurança da 
vida moderna, a suavidade dos modos japoneses e a crueldade da guerra, 
o desejo de imitar o Ocidente e aquele de preservar seus próprios valores” 
(FRÉDÉRIC, 1984, p. 24), o que criava brechas que permitiriam ao olhar 
de Moraes captar as reverberações da dimensão uchi que estivessem acessí-
veis nos lugares por ele frequentados: 

28 Para Wenceslau, sair da China e ir ao Japão “é como sair de uma caverna e entrar num jardim”  
(MORAES, 1897, p. 38).

29 Essa imersão teve como consequência o surgimento do Wenceslau de Moraes “escritor”. Não é o pro-
pósito do presente texto prolongar-se na questão, mas é importante ressaltar que, nos textos referentes à 
China e a Macau, já se reconhece a sensibilidade literária que, na sequência, vai permitir que os princí-
pios espaço-temporais japoneses analisados neste texto sejam abordados por ele de maneira tão sagaz.
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É relativamente fácil a exploração; os olhos são como as moscas, entram pela casa dentro sem 

pedir licença, e bem se imagina que basta assomar à entrada, deter-se a gente a saborear uma 

taça de chá ou mercadejando uma japonesice qualquer, para que pelos largos intervalos das 

corrediças uma existência inteira, íntima, se entreveja (MORAES, 1897, p. 171). 

Pela perspicácia e pela destreza do seu olhar, Wenceslau mostra-nos que 
esses dois espaços se friccionam em permanência; mesmo sem entrar, de 
fato, no espaço íntimo / uchi, ele se coloca na fronteira (kyōkai) desse espaço 
e seu olhar funciona como uma ponte (hashi) capaz de adentrar o uchi “pelos 
largos intervalos das corrediças”, uma referência que nos remete ao conceito  
espaço-temporal ma, apresentado anteriormente.

Com o intuito de expandir os horizontes de interstícios oriundos de di-
nâmicas uchi / soto, é oportuno abrir um parêntese para abordar a ques-
tão dos mestiços na era Meiji. Trata-se de um tema que foi abordado por  
Moraes inúmeras vezes para reforçar sua postura crítica à presença  
ocidental no Japão:

Também não faltam, por estas ruas, mamãs indiscutivelmente nipônicas, dando o peito a 

bebês de olhos azuis [...] As florescências híbridas surgiram, naturalmente; e ei-las em evi-

dência, em plena primavera dos anos [...] Representam um capricho, e não uma evolução; 

lembram-me os náufragos de outros tempos... (MORAES, 1897, p. 201-202).

No Japão contemporâneo, usa-se o termo ハ—フ (hāfu, do inglês half) 
para designar os mestiços, e autores como Alexis Nouss abordam a ques-
tão da mestiçagem pelo viés de uma identidade fronteiriça30. No entanto,  
Moraes mostra que, no seu tempo, tal perspectiva estava implícita na pró-
pria denominação usada para referir-se aos mestiços naquela época: ainoko, 
ou seja, 間の子 (os filhos do intervalo31). De acordo com ele:

Os japoneses veem em cada ainoko um ultraje vivo ao seu supino orgulho nacional, o produto 

da aquiescência criminosa de uma mulher do seu país ao capricho momentâneo do estran-

geiro detestado (MORAES, 1916, p. 260).

Levando-se em consideração que, na literatura, o ma se manifesta pe-
los não ditos (BERQUE, 1994, p. 302), a questão dos mestiços representa 
um duplo ma na literatura de Wenceslau de Moraes. Primeiramente, em 
função do uso da palavra ainoko 間の子 para referir-se a eles, mas também 
pelo fato de, em nenhum momento ao longo de toda a sua literatura, ele 

30 O autor Homi Bhabha criou o conceito de third space para referir-se à mesma ideia de hibridismo: “Hibridismo 
é o terceiro espaço” (RUTHERFORD, 1990, p. 211).

31 Erroneamente, Moraes considerou que ainoko se traduziria por “filhos do amor”, pois a falta de fluência no 
idioma japonês fez com que ele associasse o fonema ai (em ainoko) ao kanji 愛 (“amor”).
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fazer menção aos seus dois filhos mestiços – José e João – filhos de sua 
união com Atchan, nascidos em Macau. O ma como silêncio.

Com o passar dos anos, em função de seu percurso de vida no Japão, a 
percepção da espacialidade nipônica de Wenceslau ia seguindo a cadência 
de sua rotina em Tokushima, marcada por uma temporalidade mais lenta, 
não ritmada pelo frenesi dos barcos que chegavam aos portos de Yokohama e 
dos trens que conectavam as principais cidades do país32. Inserido nesta con-
juntura, sua estrangeiridade era ainda mais acentuada – “uma população de 
perto de setenta mil habitantes, incluindo uns quatro ou cinco europeus... dos 
quais eu sou um deles” (MORAES, 1916, p. 45) – fazendo com que o olhar 
de Moraes se tornasse mais aguçado. Numa das visitas que fez a Ko-Haru 
no hospital Kokawa, onde ela se tratava da tuberculose que veio a ocasionar 
sua morte, Moraes pôs-se a observar as nuances desse microcosmo social:

O hospital[...], pode bem comparar-se a uma verdadeira aldeia. [...] As comadres, com efei-

to, segredam mexericos ao longo das varandas. – ‘A doente do lado teve ontem peixe para 

o jantar, e o meu marido não o teve’ – dirá uma. – ‘Àquela lambisgoia prestam-se todos os 

carinhos, não sei por que motivo; bebe por dia mais remédios do que todos os outros doentes 

juntamente’[...] Até que uma enfermeira soltará dos lábios, cinicamente, o simples termo: 

– ‘Shinda!’ – esta palavra, que é a forma mais grosseira da 3a pessoa do pretérito perfeito do 

verbo shinu, pode bem traduzir-se livremente em português por este modo – ‘Espichou a canela!’ 

(MORAES, 1923, p. 64).

Ao longo de todo esse trecho, Moraes capta de maneira acurada a di-
mensão comportamental uchi associada à informalidade (BERQUE, 1982, 
p. 152), como se ele tivesse se tornado um narrador onisciente, atrelado à 
interioridade-intimidade dos personagens. Na segunda parte do texto em 
questão, a capacidade de Moraes de identificar algumas especificidades do 
idioma japonês fornece ao leitor elementos que o permitem não apenas 
captar os meandros da interioridade japonesa, mas também todo o rol de 
elementos aos quais ela se encontra ligada (condição profissional, lingua-
gem...). E aquilo que pode parecer um mero detalhe – o fato de as tais co-
madres discutirem em “varandas” (engawa 縁側 em japonês) – revela como 
os espaços interior e exterior se articulam através de espacialidades ma33.

Em outras palavras, tal articulação faz com que o limite efetivo entre uchi 
e soto “seja mais borrado e móvel do que se afirma” (BONNIN, NISHIDA, 
2014, p. 518), o que é evidenciado, por exemplo, por meio dos espaços de 
transição. No contexto espacial de uma casa japonesa, outras espacialidades 

32 “Eu vivo na cidade, não há dúvida, segundo a classificação administrativa desta terra. Mas o meu pouso 
dista apenas uns poucos metros da colina bravia e abandonada à única ação da natureza” (MORAES, 
1916, p. 114).

33 Para uma leitura mais detalhada sobre o conceito de engawa: OKANO, 2008, p. 179.
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intermediárias asseguram a fluidez entre o espaço exterior e o interior, como 
a entrada, denominada genkan 玄関, um “entre-lugar que intermedeia os 
espaços público e privado” (OKANO, 2012, p. 85), onde as pessoas devem 
descalçar-se a fim de efetuarem a transição uchi-soto. 

Vê-se, então, que uma espacialidade ma pode servir como uma espé-
cie de “palco” onde serão encenadas as diferenciações entre uchi e soto.  
Em contraponto a esses espaços de transição, há o espaço oku 奥 (fundo), 
que remete a uma dimensão secreta, difícil de conhecer (BERQUE, 1982, 
p. 138). No espaço familiar japonês, a esposa é denominada okusan 奥さん 
(pessoa do fundo). E é essa a acepção utilizada por Wenceslau de Moraes 
no âmbito de sua vida afetivo-amorosa, pois, ao longo dos períodos em 
que viveu maritalmente com Atchan, O-Yoné e Ko-Haru, elas sempre esti-
veram relegadas a uma zona de penumbra34. Paradoxalmente, na sequên-
cia do falecimento de ambas, elas saíram dessa zona de sombra para serem 
alçadas ao centro de sua obra literária e de sua existência35.

A lembrança daquelas duas mulheres, humildes e quase insignificantes durante a vida, [...], 

tomou de súbito uma importância preponderante no meu espírito. [...] E penso nelas cons-

tantemente. Penso nelas durante as longas horas de recolhimento a que me entrego; quando 

leio; quando escrevo, quando converso com alguém, quando cuido do meu jardim ou me 

dou a outro qualquer labor, quando passeio pela cidade ou pelos campos; finalmente, quan-

do durmo, sonhando. E vivo nisto, e vivo disto, involuntariamente, inconscientemente; [...] 

(MORAES, 1923, p. 99 e 100).

Esse contexto configura o que Michiko Okano denomina a “dimensão 
metafísica do ma”36 e encontra-se associada à própria condição soto/margi-
nal de Moraes:

As condições particulares do meu isolamento nesta cidade de Tokushima,  

onde não passo de um intruso mal aceito, levaram-me a simpatias especiais pelos cemité-

rios, visitando frequentes vezes os mortos, que aqui, como em toda a parte, se mostram de 

uma tolerância incomparável para todos, benevolamente indiferentes a quaisquer barreiras  

(MORAES, 1916, p. 170).

Para Armando Martins Janeira, essa fase final da vida de Moraes equi-
vale ao momento em que ele “abandonou a descrição exterior, e o Japão 
está fundido na sua própria experiência” (JANEIRA, 1993, p. 61), como se 

34 As referências mais diretas as denominam “criadas”, como foi o caso das inúmeras menções a Ko-Haru 
ao longo de O bon-odori em Tokushima (MORAES, 1916).

35 Ao ponto de colocar o nome de ambas como título de um de seus livros, publicado em 1923.
36 “[...] a vida dá significado à morte, da mesma maneira que a morte dá significado à vida: espaços-tempos 

intervalares de um ciclo em fluxo é o que revela a dimensão metafísica do ma” (OKANO, 2012, p. 175).
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tivesse atingido o grau mais profundo de compreensão do uchi, ao mesmo 
tempo em que sua existência se encontrava resumida a um estado intersti-
cial. Não apenas ele é um “zero” social (MORAES, 1916, p. 164) que come-
teu “suicídio moral” (Ibid., p. 249) e que espera “a morte sem sobressaltos” 
(Ibid., p. 251) como seus dias são pontuados por uma espécie de vigília per-
manente: “Assim é, quase nunca sonho, dormindo, com estes mortos uns e 
outros, mas sonho com eles acordado, quase que hora por hora, minuto por 
minuto, em cada dia” (Ibid., p. 230).

Retomando uma apreensão do contexto histórico, vê-se que toda essa 
conjuntura pode ser vista também pelo prisma das especificidades da cul-
tura portuguesa. De acordo com o sociólogo Boaventura de Sousa Santos, 
“os portugueses nunca puderam instalar-se comodamente no espaço-tem-
po do Próspero europeu [...] Nem Próspero nem Caliban, restaram-lhe a 
liminaridade e a fronteira, a interidentidade como identidade originária” 
(SANTOS, 2003, p. 34).

Já instalado em Tokushima, no decorrer de uma deambulacão em um 
zoológico, Moraes descreveu uma cena que representa uma espécie de pa-
rênteses em meio à sua rotina:

Lá estava ele, na sua estreitíssima prisão, entre grades, como eu o vira anteriormente [...]  

Que olhar!... Naquele olhar, que abismo de profundíssima tristeza!... Que epopeia inteira de an-

gústias!... Só vendo-o como eu o vi, é que se pode compreender tamanha dor!... Por cerca de meia 

hora, pus-me a contemplar o homem dos bosques. Tinha a aparência de um velho, ou antes de um 

pobre ente envelhecido de sofrer. Na face, emaciada, quase humana, traduzia-se principalmen-

te a expressão de uma enormíssima canseira, de uma enormíssima desesperança, amenizadas 

por uma resignação quase cristã! [...] Passou a mão nervosa sobre a fronte, encostou a cabeça às 

grades da gaiola; parecia querer chamar o sono, mas o sono não lhe vinha... A população ria. 

Eu estava aterrado, pensando, pensando, nem sei em que pensava!... No divagar do pensamen-

to, julguei ter visto já e ser-me mesmo familiar a fisionomia do cativo. [...] Tive então a ilusão 

nítida de contemplar naquele cárcere um mísero homem do povo, um carpinteiro português 

[...] Quando julguei não dever mais prolongar a minha visita, aproximei-me da gaiola e mur-

murei ao homem dos bosques: – Adeus, meu amigo, boa viagem; e até breve, não é verdade?...  

– E retirei-me, sem esperar pela resposta (MORAES, 1916, p. 117-119).

Se as grades presentes em Yoshiwara ilustram um espaço voluptuoso, 
habitado por uma profusão de cores, formas, movimentos e insinuações, 
as grades presentes na cena descrita integram uma atmosfera mais densa 
e grave. Apesar desse contraste, ambas definem espaços de intersubjetivi-
dades: as do zoológico parecem enfatizar uma intermediação mais intensa, 
criando uma identificação entre Moraes e o orangotango – que é designado 
como um homem dos bosques: 森の人 (e não como um animal). O “outro” 
já não é percebido como tal, ele passa a incorporar uma extensão da própria 
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identidade e “a leveza da zona fronteiriça torna-a muito sensível aos ventos. 
É uma porta de vai-e-vem, e como tal nunca está escancarada, nem nunca 
está fechada” (SANTOS, 1994, p. 50). 

O olhar que Wenceslau de Moraes pousou sobre o Japão foi um olhar 
que buscou ultrapassar o anseio por imagens exóticas, um olhar generoso 
que atingiu aspectos que ultrapassavam os horizontes percorridos por outros 
autores estrangeiros presentes no Japão na mesma época. Isso foi possível 
graças ao seu percurso de vida, mas, sobretudo, em função da temporalidade 
própria ao seu olhar. Um olhar pausado, que implica uma mobilização sen-
sorial múltipla que possibilita às fronteiras se tornarem passarelas de intera-
ção entre uchi e soto. Um olhar que revela um ma multiforme e pleno em seu 
potencial de vir a ser, tal como uma chaya mergulhada nos mistérios da noite:

Imaginemos o recinto da pequenina cela, que uma lâmpada alumia, limitado pelas paredes 

de papel, pelo teto de estreitas tabuinhas aplainadas, pelo tatami fofo do sobrado; nu de tudo, 

ir-se-ia já dizer insípido; mas aberto por uma das faces ao inteiro mistério da noite, que o 

inunda de arrepios de brisa, de perfumes de floresta, que lhe traz todos os ruídos anôni-

mos de longe, todos os contornos indecisos, todas as cintilações fortuitas, da vida exterior  

(MORAES, 1897, p. 252).

FIGURA 1 
Biombo de Seiran Fukuoka 
福岡青嵐 
(1879-1954), anos 1920.
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RESUMO Atílio Avancini, na condição de professor-visitante para desenvolver atividades pedagógicas em 

língua portuguesa sobre a cultura brasileira no Japão, produz um relato de experiência da relação entre es-

cutar música e aprender língua estrangeira. O objeto pedagógico é o gênero musical bossa nova, surgido no 

Brasil no final dos anos 1950, na zona sul do Rio de Janeiro. Durante as comemorações 

dos 70 anos da Kyoto University of  Foreign Studies (KUFS), em 2017, Avancini reali-

za, em parceria com o professor Shiro Iyanaga, quatro atividades didáticas da Semana 

Brasil & Portugal. No texto, a cultura nipônica da cópia é analisada via referencial 

teórico do livro The culture of  copying in Japan de Rupert Cox. A bossa nova, nesse caso, 

é vista como portal simbólico de conhecimento, espaço mágico e de ressonância para 

promover a reflexão e o prazer.

Palavras-chave 
Arte. Educação.  

Música.  

Japão-Brasil. 

Cultura da cópia. 

O  P O R T A L  D A  B O S S A  N O V A

Atílio AvAncini

Escola de Comunicações e Artes da USP
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SOMMAIRE Atílio Avancini, en tant que professeur invité pour développer des activités pédago-

giques en portugais sur la culture brésilienne au Japon, produit un rapport d’expérience sur la relation  

entre écouter de la musique et apprendre une langue étrangère. L’objet pédagogique est le genre musical 

bossa nova, qui a émergé au Brésil à la fin des années 1950, à Rio de Janeiro. Lors des célébrations du  

70e anniversaire de la Kyoto University of  Foreign Studies (KUFS), en 2017, Avancini réalise, en par-

tenariat avec le professeur Shiro Iyanaga, quatre activités didactiques pour la  

Semaine Brésil & Portugal. Dans le texte, la culture japonaise de la copie est ana-

lysée par le cadre théorique du livre The culture of  copying in Japan de Rupert Cox. 

Dans ce cas, la bossa nova est vue comme un portail symbolique de la connais-

sance, espace magique et de résonance pour favoriser la réflexion et le plaisir.

Introdução

Adentrar o portal simbólico da bossa nova é o modo pelo qual acesso a 
cidade japonesa de Quioto, como professor-visitante, para desenvol-

ver atividades pedagógicas em língua portuguesa sobre a cultura brasileira. 
Este estudo tem por objetivo analisar a cultura nipônica da cópia ao relatar 
quatro atividades didáticas da Semana Brasil & Portugal durante as co-
memorações dos 70 anos da Kyoto University of  Foreign Studies (KUFS).

A vivência pedagógica começa com a minha chegada ao campus 
da KUFS na manhã de 5 de junho de 2017, segunda-feira ensolarada.  
A visão do tremular das bandeiras brasileira, portuguesa e japonesa na 
entrada da universidade é tocante. Nunca fui chegado à formalidade das 
bandeiras, mas o verde-azul-amarelo a dançar é bom sinal para iniciar a 
pequena jornada nipônica no ano do Saturno, regido pelo “galo de fogo”, 
no horóscopo chinês.

Mots clés 
Art. Éducation.  

Musique. Japon-Brésil. 

Culture de la copie.

FIGURA 1
Atílio Avancini 
e Shiro Iyanaga.
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O primeiro desafio dessa jornada acadêmica é abrir a Semana Brasil  
& Portugal com a palestra “Poética da bossa nova” (Figura 2), integrando 
fala, imagem, canto e música instrumental (piano e violão). Aberto ao públi-
co em geral, o local de 250 lugares está repleto. Respiro e olho lentamente 
ao redor, mas constato a ausência do violão – um estudante predispõe-se a 
ir ao gabinete do professor Shiro Iyanaga e resgatá-lo. Iyanaga sensei, diretor 
do Departamento de Estudos Luso-Brasileiros (DELB), também está aflito. 
Ele tocará piano nas canções que vamos apresentar. 

Desde 2006, somos compositores parceiros (Figura 1), quando passei um 
ano letivo como professor-convidado. Desse modo, lancei a primeira ponte 
acadêmica entre a KUFS e a Universidade de São Paulo (USP). Entre 2008 
e 2015, mais sete professores da Escola de Comunicações e Artes (ECA) 
lecionaram no DELB no Curso de Português.

Naquela oportunidade, utilizei o método pedagógico da canção brasi-
leira – gênero bossa nova – para o ensino de língua portuguesa. Tal pro-
cedimento surgiu empiricamente, depois de constatar a presença da bos-
sa nova como fundo musical em cafeterias, lanchonetes, halls de hotéis, 
restaurantes e supermercados japoneses. Foi nesse período que, entre um 
café ou matcha, o professor Iyanaga confessou-se pianista. E convidou-me a 
incluir as letras em suas melodias, que são bem próximas ao repertório mu-
sical brasileiro. Iyanaga sensei sempre vivenciou silenciosa e discretamente 
a sua musicalidade.

FIGURA 2  
cartaz “Poética  
da bossa nova”.
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Aliás, o seu interesse pela língua portuguesa advém da bossa nova, ao 
seguir o curso de Letras na Tokyo University of  Foreign Studies (TUFS).  
A inspiração veio pelo grupo musical Sérgio Mendes & Brasil 66, radicado nos 
Estados Unidos da América. Autodidata na aproximação à música popular 
brasileira, Iyanaga incorporou o aprendizado do sistema educacional japo-
nês “baseado na observação, imitação e constante repetição” (SINGLETON,  
1998, p. 27). No Ocidente, tal método é compreendido como “imitar”, mas, 
no Oriente, é considerado como constante busca para “conservar e aprimo-
rar uma tradição”.

Considera-se a cópia como parte de uma série de trocas emblemáticas e materiais entre 

pessoas no Japão e entre o Japão e o mundo exterior, como método de universalização do 

conhecimento e da cultura. A cópia japonesa é uma forma particular de aprendizado pela 

prática ou pela técnica da reprodução (SINGLETON, 1998, p. 43). 

A cultura da cópia

Para Sheridan Tatsuno (1991), a imitação vem do Confucionismo, isto 
é, a subordinação de si ao grupo para promover lealdade à corporação e à 
nação, envolve as relações mestre e discípulo, a hierarquia e as linhagens 
estabelecidas. Já a originalidade vem da cultura zen, que faz evitar a ra-
cionalização mental e traz a intuição. O autor também localiza a criativi-
dade dentro do modo de pensamento japonês. “O pensamento ocidental é 
caracterizado como linear, racional e individual. O pensamento japonês é 
adaptativo, holístico e cíclico” (TATSUNO, 1991, p. 34).

O histórico de transculturalidade e interculturalidade nos intercâm-
bios recentes (teatro, moda, pintura, fotografia, cinema, poesia, literatura, 
música, cerâmica, arquitetura e culinária) vem dando ao Japão um valor 
cultural identificado à observação, imitação e assimilação criativa. Mas tal 
habilidade também gera automatismo e artificialidade no mundo nipônico.

Quando foi iniciado o processo da cópia de atividades estrangeiras?  
Rupert Cox relembra que a era Meiji (1868-1912) demarcou o início do 
imperialismo para a abertura dos portos (em razão da pressão norte-ameri-
cana) em três frentes: tecnologia, indústria e economia capitalista. O autor 
levanta, ainda, uma questão: “Por que o Ocidente tem fascinação ou medo 
pela aptidão com a qual os japoneses assimilaram todas as coisas estrangei-
ras?” (COX, 2008, p. 4).

Embora não se intencione aqui refletir sobre a causa dessa reação, cabe 
observar uma das formas pelas quais ela se manifesta. Uma tentativa da imagi-
nação ocidental de diminuir o potencial dessa facilidade pela cópia e absorção 
é associá-la ao primitivismo, pois Aristóteles define que o “ato de mimetizar 
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é inato aos homens desde a mais tenra infância e por meio da mímeses adqui-
rem também os primeiros conhecimentos” (ARISTÓTELES, 1994, p. 37).

Em matéria das tecnologias, bem como das artes, a história das relações 
entre o Japão e o mundo ocidental tem sido caracterizada por uma troca de 
cópias para ambos os lados. Pode-se, nesse caso, fazer uso da palavra “sin-
cretismo”, do grego sygkretismós, que significa a “reunião das ilhas de Creta 
contra um adversário em comum” (BEZERRA, 2019), que por sua vez foi 
traduzido para o francês como syncrètisme. O processo de sincretismo está 
intrinsecamente ligado às relações de comunicação entre grupos sociais he-
terogêneos, ou seja, entre diferentes culturas, costumes e tradições. Quando 
ocorre o contato, desenvolve-se um convívio com adaptações, que faz com 
que um grupo absorva o sistema de crenças do outro.

Verifica-se que a fluidez histórica do conhecimento esteve circulando em 
ambas as direções, basta conferir a chegada das xilogravuras japonesas em 
Paris no ano de 1872, que provocou a onda do “japonismo”, termo criado 
por Philippe Burty, para descrever a influência do estilo japonês na arte 
francesa. Os pintores impressionistas evitaram a pintura clássica da pers-
pectiva de ponto de vista único, graças ao surgimento das câmeras fotográ-
ficas e ao convívio com as estampas xilográficas ukiyo-e, pinturas do mundo 
flutuante, a representar cenas cotidianas e fatos comuns. Com isso, o Japão 
atraiu o Ocidente pelas artes plásticas. Em contrapartida, no caso da arte 
musical da bossa nova, o Brasil é que atrai o Japão pelo refinamento sonoro.

Luiz Tatit compreende o gênero bossa nova como sofisticado e criativo.  
O termo “bossa” é a maneira inusitada de fazer algo, portanto “bossa 
nova” reforça a ideia de originalidade, não conhecido, imprevisível, não 
convencional.

A bossa nova é a reiteração de motivos embebidos na acentuação do samba, sutilmente deslo-

cados de suas rotas pela ação desengate/engate dos acordes alterados. Essa solução revelou-se 

altamente econômica e fecunda a ponto de criar um modo de composição até hoje retomado 

e imitado em todo o mundo (TATIT, 2012, p. 166).

Mas por que havia surtido efeito essa metodologia didática na KUFS ao 
incorporar a canção brasileira no ensino da língua portuguesa? Gostaria de 
ensaiar algumas respostas. Primeiro, a originalidade do tipo sonoro a tocar a 
sensibilidade. Segundo, a busca por copiar-imitar o que se gosta. Terceiro, a 
fluência da paisagem sonora ao conduzir à memorização das palavras, cujos 
significados tornam mais compreensíveis as canções e ampliam o vocabulá-
rio do estudante.

Em sala de aula, os alunos receberam um conjunto significativo de can-
ções para trabalhar a construção sonora, a dimensão literária e o plano 
visual. O método fundamentou-se na harmonia e ritmo da bossa nova para 
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a construção de efeitos conhecidos e desconhecidos (do tipo defasagem e 
dissonância) não só da música, mas também da cultura brasileira.

De fato, os estudantes japoneses tendem a assimilar atividades artís-
ticas estrangeiras que lhes dizem algo. Mas uma pergunta ficava no ar: 
seria uma busca pela imitação ou pela imaginação? É nessa direção que 
analiso a cultura nipônica da cópia – pelo referencial teórico do livro The 

culture of  copying in Japan de Rupert Cox –, com base na experiência com a 
musicalidade da bossa nova.

Exemplo disso é a vivacidade da bossa nova no Japão, com a repercus-
são internacional da cantora Lisa Ono, que é quem melhor representa a 
bossa nova no mundo. Cantora e compositora, a violonista nipo-brasileira 
imigrou com a família de São Paulo para Tóquio aos dez anos, em 1972.  
A bossa nova com Ono tem um sentido de coração rejuvenescido, ainda não 
sendo plenamente conhecida e explorada como merece.

Dissonância melódica

Como cultura é memória, vale dizer que o gênero bossa nova – o mais 
expressivo da história da música popular brasileira – surgiu, no final dos anos 
1950 na zona sul do Rio de Janeiro, por compositores que se apresentavam 
em casas noturnas nos bairros de Copacabana e Ipanema. Há uma evidente 
ligação com o jazz, mas João Gilberto (1931-2019) chamou essa música de 
samba. O autor baiano (cantor, violonista e compositor) conseguiu, de modo 
pioneiro, cantar o samba com nova bossa, explorando a percussão da voz e 
atrasando ou adiantando o andamento musical. Considerado artista genial, 
revolucionou a música brasileira ao criar a batida de violão com influências 
do jazz, soul e samba.

A bossa nova, com seu conteúdo informal e estilo amador, atuou como 
projeto de modernidade, mas dentro da ideia de cordialidade utilizada por 
Sérgio Buarque de Hollanda em Raízes do Brasil (1936) – de origem rural, o 
homem cordial era o contrário do homem polido. A interpretação única de 
João Gilberto reinventou as canções, tornando-as fluidas, movimento sem 
sobressaltos e tensões tal qual a serenidade do mar verde-azul do Rio de 
Janeiro. O projeto utópico da bossa nova teria sido conciliar a urbaniza-
ção com a cordialidade. “Essa ideia de uma modernidade comunitária, sem 
arestas, sem separação muito grande de funções é o que caracteriza a utopia 
brasileira” (MAMMÌ, 2020, p. 66).

O sonho de uma sociedade não conflituosa, que escapa do trabalho me-
cânico e automatizado, foi a mensagem do cantor baiano João Gilberto ao 
planar sem esforço fora do tempo: algo livre e distendido transformado em 
linguagem, voltado à natureza, e longe das esferas do poder. “Seu lugar de 
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eleição é à beira-mar, dando costas à cidade. Seu tempo é à tardinha, tarde de-
mais para fazer alguma coisa, cedo demais para sair (MAMMÌ, 2020, p. 68).   

Chico Buarque de Hollanda, músico e ex-aluno da Faculdade de Arqui-
tetura e Urbanismo (FAU-USP), reconhece que foi com o próprio samba 
que João Gilberto rompeu as estruturas da nossa canção.

A forma intimista da Bossa Nova, com apenas um banquinho e um violão, sem a necessidade 

de um vozeirão impostado, facilitava a vida de quem desejasse se aventurar por esse caminho. 

Chico se lembra de que passava horas com um amigo tentando imitar os acordes do genial 

baiano. Da imitação para a composição foi um pulo. Uma de suas primeira músicas, Canção 

dos olhos (1959), cantada à exaustão nos barzinhos e shows escolares, é uma cópia deslavada 

do estilo de João Gilberto, conforme o próprio Chico reconhece em sua entrevista ao MIS 

(Museu da Imagem e do Som) em 1966 (HOMEM, 2009, p. 12).   

O som – elemento narrativo e dramático – é essencial para a recons-
trução do clima tropical desenvolvido por multiexpressões mas, nesse caso, 
condensado em poucos gestos. De fato, na KUFS, os recursos sonoros 
utilizados em sala de aula aguçaram a criatividade: vozes, ruídos, efeitos, 
silêncios e tempos rítmicos. Hervé Platel, professor de neuropsicologia da 
Université Populaire de Caen (França), revela que escutar música estimula a 
criatividade. “O poder da música sobre a imaginação e a memória é muito 
forte” (PLATEL, 2019, p. 8). 

A intenção pedagógica não era isolar a presença sonora, uma vez que 
a palavra e a imagem estão dialeticamente relacionadas. Tampouco adotar 
uma ação essencialmente literária ou imagética, na qual o universo musical 
é suplemento. “É preciso que o canto fale”, afirma Roland Barthes (1982, 
p. 241) sobre a expressão da voz. Na canção, a parceria entre o dito (letra) e 
o não dito (processo melódico) é princípio. No modelo harmônico da bossa 
nova, o vocal impõe-se, mas desliza fluente como interface da fala cotidiana. 
A dicção do vocalista e a modalização do arranjo musical buscam fundir os 
limiares entre o falar e o cantar.

Recolocar os pés em Quioto

Volto ao auditório da KUFS na apresentação da palestra acadêmica 
inaugural “A poética da bossa nova”, quando o violão finalmente chega ao 
palco com cinco minutos de atraso. Naquela manhã, já havia me encon-
trado com o reitor, o prof. dr. Takeshi Matsuda, que havia dito reconhecer 
o poder da música para promover o aprendizado de línguas estrangeiras.  
No auditório repleto, ainda há tempo para a secretária administrativa aden-
trar o tablado e ofertar-me uma fotografia impressa (Figura 3) daquele en-
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contro matinal com o reitor. A prontidão e a gentileza nipônica do gesto dão 
alento para abrir a Semana Brasil & Portugal 2017.

Inicio ao contextualizar o ano de 1959, quando surgiu a primeira 
canção do gênero bossa nova: Chega de Saudade (Tom Jobim & Vinicius de  
Moraes). Na época, vivenciava-se o Brasil progressista sem censura à imprensa  
e numa empreitada pela diminuição das desigualdades sociais. O presidente 
eleito, Juscelino Kubitscheck (gestão 1955-1960), concebeu a capital Brasí-
lia, projetada por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. E surgiram movimentos 
artísticos, como o Cinema Novo, o Teatro de Arena e o Teatro Oficina, além 
das conquistas esportivas da Copa do Mundo de Futebol (Suécia, 1958) e do 
Torneio de Wimbledon, pela tenista Maria Esther Bueno (Inglaterra, 1959). 

Cantar Chega de Saudade é arriscado, a canção é uma das mais difí-
ceis de interpretar pelos trechos de maior extensão, ainda mais com a 
voz e os dedos não aquecidos. Depois apresentamos a canção-manifesto  
Desafinado (Tom Jobim & Newton Mendonça), cuja letra descreve a reação 
do público diante da maneira diferente de João Gilberto cantar: “se você 
disser que eu desafino amor/saiba que isso em mim provoca imensa dor” 
(DESAFINADO, 1963).

Falo sobre o golpe civil-militar de 1964, que cassou quarente mandatos 
de parlamentares, atacou os direitos humanos, e fomentou o surgimento da 
chamada resistência nas universidades, redações dos jornais e mundo das 
artes, principalmente no cinema, teatro e música popular, fazendo aflorar 
novos gêneros musicais pós-bossa nova: a canção de protesto, o afro-samba, 
e o movimento tropicalista. 

O filme Un homme et une femme (1965), de Claude Lelouch, vencedor 
de Cannes em 1966, levou pela primeira vez ao Japão a Música Popular  
Brasileira (MPB) com o Samba Saravah ou Samba da bênção (Baden Powell 
& Vinicius de Moraes), que foi versado e cantado em francês por Pierre  

FIGURA 3 
Atílio Avancini 
e Takeshi Matsuda.
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Barouh. Inclusive, eis a forma como Iyanaga sensei fez o primeiro contato 
com a música brasileira. Algumas sequências do filme são mostradas. 

Ao unir piano e violão, interpretamos o clássico afro-samba, embora a 
presença do pandeiro pudesse trazer mais tenacidade ao ritmo. “Um trecho 
musical é eminentemente um ‘objeto cultural’ – a música é antes de mais 
nada uma práxis social que deve ser considerada na sua integração com a 
cultura a que ela pertence” (PIANA, 2001, p. 19).

Na estada em Quioto, aproveitamos para gravar nove de nossas canções 
(Figura 4), que estão elencadas no álbum Sonho primaveril1. As canções grava-
das vão nesse ritmo de prazer e brincadeira. A começar, por exemplo, pelo 
verão tropical da canção Brisatlântica (2008), cuja letra é inspirada na geo-
grafia esculpida da Baía de São Vicente, simbiose entre natureza e cidade. E 
é com essa canção que damos continuidade à apresentação ao vivo. Agora, 
a palavra cantada pode fluir mais intensamente com a letra apresentada na 
tela do auditório. 

No encerramento de “A poética da bossa nova”, convido ao palco  
Otsuka Sakura-san para compartilhar o vocal em Garota de Ipanema (Tom 
Jobim & Vinicius de Moraes). A postura mais solta da cantora de bossa nova 
de Nagoya colabora para que nós, professores, de paletó e gravata, possa-
mos vivenciar mais plenamente a condição fronteiriça entre a academia e a 
música. O impulso pela ousadia musical reside no fato de ser estrangeiro no 
Japão, onde os erros de postura serão sempre relevados.

Atividade didática com o cafezinho da tarde

Dia seguinte, a dupla Iyanaga & Avancini está a postos para a ativi-
dade didática “Café com música”. A professora Ana Cristina Akemi or-
ganiza uma cafeteria em local da KUFS denominado lounge (salão, mas 
que no substantivo em inglês também significa sofá, lazer, relaxamento).  

1 Disponível no site https://shiroiyanagaatilioavancini.wordpress.com

FIGURA 4 
Shiro Iyanaga  
e Atílio Avancini. 
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O apreciado cafezinho é feito na hora pelos próprios estudantes do Curso de  
Português. Também é servida a tradicional doçaria portuguesa dos sabo-
rosos pastéis de Belém, ou pastéis de nata polvilhados com canela em pó. 

A atividade vespertina é entretenimento e aproximação à cultura luso-
brasileira. A música, nesse caso, pode auxiliar a conexão com a observação, 
imitação e repetição, além de ser sinônimo de cognição, experimentação 
sensorial, emoção, memorização, criatividade e imaginação. Sem cair na 
rotina da sala de aula, o encontro transcende a relação formal professor- 
estudante e permite o prazer da descoberta.

O ambiente acolhedor com mesas e sofás faz lembrar o shokudō (cafeteria 
japonesa) no prazer compartilhado do hotto kōhῑ (hot coffee). Ou também a ce-
rimônia do chá na arte requintada do sadō, o caminho do chá, que enfatiza 
as qualidades estéticas da simplicidade e naturalidade. Constato conexões 
sutis entre o shokudō e a sala de sadō, o matcha (pó de chá verde) e o café, o anko 

no wagashi (doce de feijão azuki) e o pastel de Belém.
Depois da satisfação pelo café brasileiro e pela iguaria portuguesa, 

os alunos cantam Garota de Ipanema. A letra impressa em português com 
versão em japonês é distribuída. Explicamos a poesia do dramaturgo, 
poeta, cantor e compositor Vinicius de Moraes (1913-1980), para depois 
executar a clássica canção. A descontração da aula musicada beneficia o 
aprendizado de língua estrangeira ao afrouxar o rígido sistema educacio-
nal japonês. Além disso, enriquecido por novas percepções, o estudante 
começa a construir conhecimento pela vivência prática do aprendizado 
inicialmente baseado na imitação.

A professora Akemi integra o Conjunto MPB, que vez ou outra se apre-
senta no Japão a cantar músicas brasileiras. Como ela é a única do gru-
po que fala português, orienta os colegas para que cheguem à entonação 
correta e explica o significado das palavras. Alguns dias depois, aprovei-
to para assistir o Conjunto MPB apresentar-se em Kobe, no Imin Sentā 
(Museu da Imigração Japonesa), local em que ficaram alojados os pri-
meiros imigrantes do navio Kasato Maru em direção ao Brasil, em 1908.  
O centro cultural acolhe um sentimento brasilianista por estar simultanea- 
mente em duplo cultural.

Entre dois universos

Acontece a primeira aula especial, “Antonio Carlos Jobim”, que traba-
lha com a genialidade do considerado pai da bossa nova (Figura 5): compo-
sitor, arranjador, cantor e maestro. Sabe-se que sem João Gilberto e Vinicius 
de Moraes, além de outros compositores, o alcance do movimento musi-
cal não teria sido o mesmo. Mas Tom Jobim (1927-1994) é pote cultural  
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integrado por várias frentes, combinações e sincretismos. Dentre elas, a mú-
sica moderna de caráter fluído e vago de Claude Debussy, o jazz com a 
raiz no blues de New Orleans; o ritmo lento e modulado do samba-canção, 
cantado por Dick Farney, Lúcio Alves e Agostinho dos Santos, e a interface 
clássicopopular de Heitor Villa-Lobos.

A canção-síntese Desafinado é reapresentada na aula especial, mas agora 
em vídeo na interpretação primorosa dos baianos João Gilberto & Caetano 
Veloso. Lançada em 1963, Desafinado convida-nos a adentrar o portal da 
bossa nova e contemplar o jardim sinuoso e mágico desse cantinho típico 
brasileiro, que faz unir música e poesia. A canção recria um tempo que flui 
entre o equilíbrio e a tensão ou entre a natureza e o urbano.

As melodias, palavras e ritmos de Jobim são difíceis à compreensão, o 
mental é exigido de vários modos, mas a alma rejubila-se. Seria esse o moti-
vo de Jobim ter sido mais reconhecido no exterior do que no próprio Brasil? 
A imaginação pode levar a uma interpretação lúdica da aspiração humana 
pela amizade. Jobim apreciava o canto dos pássaros, as ondas do mar, o 
farfalhar das palmeiras e as meninas cariocas com a ginga sensual do andar. 
Vem de Jobim a percepção de que, ao lado da natureza ou da música, pode-
se vivenciar emoções intensas de modo seguro.

Tom Jobim não se inspirou no Brasil ou na cidade do Rio de Janeiro, 
mas parece que o Brasil ou o Rio de Janeiro é que se inspiraram em Tom 
 Jobim. De fato, aproveitamos o elo cognitivo de escutar música e ouvir lín-
gua estrangeira para aumentar a interação dos estudantes iniciantes de por-
tuguês. Ainda mais para jovens de rápido aprendizado, acostumados a ouvir 
a música brasileira em lanchonetes e cafeterias, como a empresa japonesa 
Mos Burger, que oferece fine burgers and coffee ao som constante da bossa nova.

Águas de março (Tom Jobim) é mostrada em gravação audiovisual de 
Tom Jobim e Elis Regina. Ao final, apresentamos Sonho Primaveril (Shiro  

FIGURA 5 
Tom Jobim.
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Iyanaga & Atílio Avancini) com Iyanaga sensei ao violão. A musicalidade 
dessa canção apresenta o traço peculiar do Japão estar iluminado e aque-
cido pela luz tropical. A letra é inspirada na força promovida pela estação 
das flores: “tocar qualquer amanhecer ao som / despontar amanhã / reluzir 
alvorecer encantar / romper o dia de seu próprio ser / transformar o esboço 
sem medo florescer” (SONHO PRIMAVERIL, 2006). 

Para compartilhar a experiência, solicitamos aos estudantes que redi-
gissem suas percepções. Destaco, dentre elas, a narrativa de Ariane Midori.

Eu gostei muito da melodia Águas de Março, da letra e, principalmente, da alegria dos cantores 

quando estavam cantando. Gosto muito da voz de Elis Regina também. É muito gostoso de 

ouvir eles cantando, como se fosse um bate-bola. Me deu vontade de ficar escutando por 

mais tempo. Nada melhor do que escutar a música ao vivo Sonho Primaveril, gostei muito da 

melodia e da letra também. Ela traz uma certa paz para o coração de quem está ouvindo 

(MIDORI, 2017).

Explica Henkjan Honing, professor de cognição musical da Amsterdam 
University of  the Arts, que “há suspeitas de que nossa habilidade em criar 
e escutar música é anterior à linguagem, que precisa dessa capacidade para 
se desenvolver” (HONING, 2017, p. 53). Processar música exige demanda 
do poder cerebral. E muitas pesquisas estão sendo conduzidas pelo seu 
impacto em nossa inteligência. Escutar e ver deixa os estudantes mais aler-
tas e calmos, “e tomar lições de música pode aumentar o QI” (HONING, 
2017, p. 54).

A segunda aula especial, “Cinema e MPB”, oferece um painel audio- 
visual do chorinho, samba e bossa nova – gêneros musicais urbanos nascidos 
no Rio de Janeiro. Apresentamos imagens de Paulinho da Viola, Marisa 
Monte, Tom Jobim, Adriana Calcanhoto, Nara Leão, Roberto Menescal.  
E a canção vencedora do III Festival da Música Popular Brasileira (MPB) da 
TV Record em 1967, Ponteio (Edu Lobo & Capinam), cantada por Edu Lobo 
e Marília Medalha. Esse festival sinalizou, em pleno governo militar, o início 
das grandes corporações midiáticas televisivas a controlar os processos de 
comunicação. A maior parte da programação musical era ao vivo e assim 
atraía o público jovem. 

A bossa nova, de sofisticada a incompreendida, integrou-se à MPB.  
O cantor, compositor e arranjador Edu Lobo sintetizou o momento cultural 
com a música regional nordestina: “correndo no meio do mundo / não dei-
xo a viola de lado / vou ver o tempo mudado / e um novo lugar pra cantar” 
(PONTEIO, 1967).

No encerramento, apresentamos Crepúsculo (Shiro Iyanaga & Atílio  
Avancini). Essa bossa nova faz lembrar algumas melodias italianas – do Fes-
tival di Sanremo dos anos 1960 –, a letra entre o simples e o inusitado relata 
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a experiência silenciosa, integradora e enamorada de contemplar o pôr do 
sol à beira mar: “ah tudo por um abraço ao entardecer / e tudo por um 
abraço seres a incandescer / as nuvens vão dar as mãos/os barcos silenciar /  
as águas tecem o límpido véu do pôr do sol” (CREPÚSCULO, 2016).  
O próximo passo da dupla nipo-brasileira será lançar um songbook com todas 
as partituras de nossas canções e ilustradas com fotografias. 

As palavras de Manuel Reis expressam o encerramento de nossas ativi-
dades didáticas da Semana Brasil & Portugal.

É a presença do narrador que agrega qualidade às palavras. Ele deve colocá-las acima do ruído 

ambiente, deve entregá-las ao mundo como uma necessidade, ou como uma brisa, um vento, 

uma ventania, até uma tempestade se preciso for. Mas deve entregá-las sempre com a força 

e verdade de quem está nascendo. Dito o poema, descanse como um Deus no sétimo dia.  

De alguma forma, o universo estará mais completo (REIS, 2017).

A música como pórtico

O sagrado não é descolado do mundo, mas o integra naturalmente. A 
música é linguagem artística para acessar a imaginação e a introspecção. 
Também fonte educativa – canal cognitivo e emocional – para a assimila-
ção e aprendizagem de línguas estrangeiras. A bossa nova, nesse caso, pode 
ser vista como portal simbólico de conhecimento intertextual em que se 
adentra espaço mágico e de ressonância. Dentro do paradigmático conceito 
ma, a bossa nova é lugar intervalar da distância entre o espaço e o tempo, 
que são colocados em tensão ou em oposição constitutiva, mas que também 
reaproxima e reintegra.

A percepção do estudante pode desenhar livres voos na paisagem sonora 
e, portanto, fomentar a criatividade. Outro aspecto da bossa nova é a sua 
musicalidade suspensa, que acontece num entre-lugar, ou num espaço fron-
teiriço, a tangenciar realidades. Nessa dimensão híbrida – o máximo de ex-
pressão com o mínimo necessário –, surge a oportunidade da arte como es-
tética, educação e poesia. “A cultura japonesa determina uma organização 
espaço-temporal que estabelece uma zona intervalar ambígua” (OKANO,  
2012, p. 87).

O intervalo do silêncio entre sons é recurso utilizado pela bossa nova, 
visto aqui como forma de construção do conhecimento sob o olhar poéti-
co. Mas a sua aparência é simples. A voz e a batida de violão criadas por 
João Gilberto, sentado no banquinho, são exemplos de estrutura estética e  
narrativa, simbiose autêntica e original. A bossa nova é porosidade musical 
para penetrar no espaço em branco, que traz o discurso da serenidade e 
sofisticação a contrastar com o mundo ruidoso e banal.
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Sabe-se que o Brasil de sonho e encantamento que Tom Jobim cantou 
não existe mais (SERRA, 2020, p. A2). Por exemplo, as agressões ao meio 
ambiente são evidentes, sobretudo na Amazônia. Entretanto, é sugerido 
lançar-se em direção ao pensamento poético, com alcances imprevisíveis. 
Portanto, a chave para aproximar os alunos japoneses da bossa nova e deles 
extrair algo criativo é a fruição. 

A efeméride de 70 anos da KUFS é oportunidade para retomar pe-
dagogicamente a bossa nova em Quioto, vivenciada pelo sistema milenar 
de aprendizado baseado na imitação. Graças à música, podem-se exercitar 
novos modos de aprendizagem no Japão. E estimular o conhecimento da 
cultura do outro (alteridade), dar vazão à emoção e integrar arte e comuni-
cação. Além de fomentar ambiente imaterial para proporcionar experiên-
cias diferenciadas no cotidiano acadêmico.

 Bibliografia
ARISTÓTELES. Retórica. Introdução, tradução e notas de Quintín Racionero. Madrid: Gredos, 1994.

AVANCINI, Atílio. Atílio Avancini – coleção artista da USP n. 15. São Paulo: Edusp, 2006. 

__________. Entre gueixas e samurais. São Paulo: Edusp/Imprensa Oficial, 2008.

__________. Imagens sonoras em Kyoto. In AVANCINI, Atílio (org.). Ponte cultural. São Paulo: ECA-

USP, 2016, p. 25-38.

AVANCINI, Atílio; IYANAGA, Shiro. Sonho primaveril. Site Shiro Iyanaga & Atílio Avancini. Criado em 

19 ago. 2019. Disponível em: https://shiroiyanagaatilioavancini.wordpress.com. Acesso: 31 dez. 2019.  

BARTHES, Roland. L’obvie et l’obtus. Paris: Éditions du Seuil, 1982.

__________. L’empire des signes. Paris: Éditions du Seuil, 2007.

BENEDETTI, Ursula W. Torii le portique. In BONNIN, P. ; NISHIDA, M. ; INAGA, S. (orgs.). Voca-

bulaire de la spacialité japonaise. Paris: CNS, 2014, p. 504-507.

BEZERRA, Juliana. Significado de sincretismo. Site Significados. Disponível em: https://significados.

com.br/sincretismo. Acesso em 19 nov. 2019.

COX, Rupert. The culture of  copying in Japan: critical and historical perspectives. Nova York: Routledge, 

2008. 

HOLLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2016. 

HOMEM, Wagner. Histórias de canções: Chico Buarque. São Paulo: Leya, 2009.

HONING, Henkjan. [Entrevista cedida a] Jop Vrieze. Revista Holland Herald, Amsterdam, p. 51-54, jul 

2017.

MAMMÌ, Lorenzo. Utopias e ruínas. [Entrevista cedida a] Rafael Cariello. Revista Piauí, São Paulo e 

Rio de Janeiro, n. 167, p. 62-69, ag. 2020. 

MIDORI, Ariane. Depoimento para o projeto Semana Brasil & Portugal. KUFS, junho de 2017.

OKANO, Michiko. Ma: entre-espaço da arte e comunicação no Japão. São Paulo: Annablume, 2012.

PIANA, Giovanni. A filosofia da música. Bauru: EDUSC, 2001.

PLATEL, Hervé. La musique provoque une symphonie neuronale dans le cerveau. [Entrevista cedida 

a] Eléa Pommiers. Le Monde, Paris, p.8, 10 jul. 2019.



113Conceitos estéticos transtemporais e espaciais

REIS, Manuel. Depoimento para o projeto Semana Brasil & Portugal. KUFS, maio de 2017.

SERRA, Cristina. Carta ao Tom. Folha de S. Paulo, São Paulo, p. A2, 19 set. 2020.

SINGLETON, John. Learning in likely places: varieties of  apprenticeship in Japan. Cambridge: Cambri-

dge University Press, 1998.

TATIT, Luiz. O cancionista. São Paulo: Edusp, 2012.

TATSUNO, Sheridan. Created in Japan: from imitators to world-class innovators. New York: Harper & 

Row, 1991.

 Referência cinematográfica
UN HOMME ET UNE FEMME. Dir. Claude Lelouch. França, 1965, p&b.

 Referências musicais
ÁGUAS DE MARÇO. Tom Jobim, 1972.

CANÇÃO DOS OLHOS. Chico Buarque de Hollanda, 1959.

BRISATLÂNTICA. Shiro Iyanaga & Atílio Avancini. 2008.

CHEGA DE SAUDADE. Tom Jobim & Vinicius de Moraes. 1959.

CREPÚSCULO. Shiro Iyanaga & Atílio Avancini. 2016.

DESAFINADO. Tom Jobim & Newton Mendonça. 1963.

GAROTA DE IPANEMA. Tom Jobim & Vinicius de Moraes. 1962.

SAMBA DA BENÇÃO. Baden Powell & Vinicius de Moraes. 1963.

SONHO PRIMAVERIL. Shiro Iyanaga & Atílio Avancini. 2006.

PONTEIO. Edu Lobo & Capinam. 1967.

 Fontes das imagens
Figura 1: Foto de Joel La Laina Sene, Quioto, 2015.

Figura 2: Cartaz da Kyoto University of  Foreign Studies com foto de Manuel Reis, Quioto, 2017.

Figura 3: Foto da Kyoto University of  Foreign Studies, Quioto, 2017.

Figura 4: Foto de Atílio Avancini, Kobe, 2017. 

Figura 5: Foto de Atílio Avancini no acervo do Instituto Antônio Carlos Jobim, Rio de Janeiro, 2013.



115Conceitos estéticos transtemporais e espaciais

RESUMO As transformações sociais e econômicas do início do século XX viram emergir uma vanguarda 

artística e cultural na Europa que contestava os valores artísticos de até então. Um dos movimentos dessa 

vanguarda, o surrealismo, encontrou eco na teoria psicanalítica que ganhava força na Áustria, com o mé-

dico neurologista Sigmund Freud (1856-1939). A linguagem onírica, enquanto produção do inconsciente, 

passou a interessar aos surrealistas, que a utilizavam em suas obras. Ela chegou ao Japão na década de 1920, 

levada por artistas japoneses que haviam ido estudar em países europeus. Shōji 

Ueda (1913-2000), fotógrafo nascido na costa oeste da Ilha de Honshū, apesar de 

nunca ter se afiliado a movimento artístico algum, teve o elemento onírico como 

parte significativa da sua linguagem poética, fazendo com que algumas de suas 

imagens fossem, inclusive, associadas ao surrealismo. O objetivo deste estudo é 

refletir a respeito do elemento onírico na estética de sua obra.
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ABSTRACT The beginning of  the 20th century’s social and economic transformations saw an artistic and 

cultural avant-garde emerge in Europe, challenging the artistic values of  that time. One of  the movements 

of  this avant-garde, the surrealism, found an echo in the psychoanalytic theory that was gaining strength 

in Austria, with the neurologist Sigmund Freud (1856-1939). The dreamlike language, as a production of  

the Unconscious, called the attention of  the surrealists, who began to use it in their 

works. It arrived in Japan in the 1920s, taken by Japanese artists who had gone to 

study in European countries. Shōji Ueda (1913-2000), a photographer born on the 

west coast of  Honshū Island, despite never having affiliated with any artistic move-

ment, had the dreamlike element as a significant part of  his poetic language, making 

some of  his images to be even associated with surrealism. The aim of  this study is to 

think about the dreamlike element in the aesthetics of  his work.

O visitante da cidade de Hōki, na costa oeste do Japão, encontra, separa-
dos por uma planície e face a face um ao outro, a maior elevação vulcâ-

nica da região de Chūgoku, o Monte Daisen, e uma construção composta 
por quatro blocos de concreto alinhados. A obra arquitetônica foi concebida 
por Shin Takamatsu em 1995 para sediar o museu que abrigaria o traba-
lho de Shōji Ueda (1913-2000), conhecido também como “fotógrafo das  
dunas”. Segundo Takamatsu:

Às pessoas que andam pelo museu são oferecidas vistas do belo topo do Daisen refletidas de 

ponta-cabeça nos espelhos d’água entre as salas de exposição. Isso abre uma porta do cenário 

existente para um novo cenário. Ueda ficou encantado com as semelhanças entre o museu e sua 

fotografia intitulada Quatro Meninas (TAKAMATSU, 1999, tradução nossa)1 (Figura 1).

1 “People walking around the museum are offered scenes of  the beautiful peak of  Mt Dasein reflected upsi-
dedown in the pools of  water between the exhibition rooms. It opens a door from the existing scenery to a 
new scenery. Ueda was delighted at the similarities between this museum and his photo titled Four girls poses”.

Key words 
Shōji Ueda. Japanese 

photography. 

Surrealism. 

Dreamlike language.

FIGURA 1 
Vista lateral da fachada 
do Shōji Ueda Museum 
of  Photography, Hōki, 
Tottori.
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Após percorrer as salas do Shōji Ueda Museum of  Photography (Figura 1) 
e apreciar os trabalhos do fotógrafo, ressoa uma sensação de unidade entre 
a obra exposta e o prédio que a encerra, como se este último fosse um pro-
longamento da primeira. O texto de Shin Takamatsu anteriormente citado 
sugere uma preocupação do arquiteto com tal harmonização, ao mencionar 
a imagem do Daisen refletida de ponta-cabeça nos espelhos d’água do mu-
seu – uma metáfora arquitetônica da inversão de sentido da imagem que o 
percurso da luz forma na câmera fotográfica. Além disso, e da semelhança 
com Quatro Meninas 少女四態 (1939) (Figura 2) que encanta o próprio Ueda, 
tanto o interior do edifício quanto sua localização contemplam os espaços 
vazios e a inserção na natureza das imagens do fotógrafo japonês.

Shōji Ueda (1913-2000) nasceu no distrito de Saihaku, na mesma região 
da Província de Tottori, que hoje sedia o museu. Filho de um fabricante e 
vendedor de geta2, o destino do fotógrafo era dar seguimento aos negócios 
da família, mas seu interesse precoce por fotografia fez com que o pai desse 
a primeira câmera fotográfica a Ueda quando este tinha 16 anos e, aos 17, 
um livro sobre fotografia europeia de vanguarda, Modern Photography, “que 
lhe descortina um ponto de vista sobre a imagem bem distante do pictórico 
acadêmico” (BROUSSE, 2008, p. 6).

Apesar de ter deixado sua terra natal em poucas ocasiões, Ueda estu-
dou fotografia em Tóquio, em 1932. Primeiro, em um estúdio na Mimatsu  
Department Store, em Hibiya, e depois na Oriental School of  Photography,  
por três meses. Ao voltar para Tottori, Ueda abriu seu próprio estúdio. 
Em agosto do mesmo ano, recebeu uma menção honrosa na Exposição da 

2 Calçados japoneses tradicionais de madeira.

FIGURA 2 
Capa do livro,  
Shoji Ueda, 2016. 
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Nihon Kōga Kyōkai (Sociedade Fotográfica do Japão) na Câmara de Co-
mércio Karasuma, em Quioto, com a fotografia Vista de Suidōbashi.

A partir desse retorno à sua terra, Shōji Ueda fundou um clube de fo-
tografia local, o Nihonkai Club (Clube do Mar do Japão) e passou a partici-
par mensalmente de concursos em revistas como a Asahi Camera. Ainda que 
dedicando a integralidade de sua vida profissional ao ofício fotográfico e 
afirmando sua paixão pela arte – “Acordado ou dormindo, sempre me vejo 
pensando em fotografia” (MOUNA, 2018, tradução nossa)3 –, Ueda consi-
derava-se um amador. Dono de um estilo particular e característico durante 
toda a vida, é possível pensar que, ao reivindicar o título de amador, o artista 
conferia a si mesmo uma liberdade de tom, prescindindo de engajamentos 
em escolas, estilos, manifestos e explicações. De acordo com Brousse, o fo-
tógrafo das dunas não gostava do realismo4 e interessava-se pela fotografia 
subjetiva e pelo surrealismo, apesar de confessar não compreender muito a 
respeito do último (BROUSSE, 2008, p. 7).

As décadas iniciais da vida de Shōji Ueda foram marcadas, em âmbito 
mundial, pela Primeira Grande Guerra e, localmente, pela expansão im-
perialista do Japão na Ásia, motivada pelo recente processo de moderni-
zação e industrialização pelo qual o País do Sol Nascente estava passando.  
As transformações sociais e econômicas vividas no início do século XX pelas 
grandes potências mundiais faziam emergir movimentos artísticos de van-
guarda na Europa, cujos pensamentos e ideologias foram trazidos ao Japão 
por pintores japoneses que haviam viajado para países europeus, com a fi-
nalidade de estudar arte. 

A linguagem e a sintaxe de movimentos como o expressionismo, o futuris-
mo, o cubismo, o dadaísmo e o surrealismo pareciam expressar de maneira 
eficaz também os anseios dos artistas japoneses, em face das mudanças inten-
sas pelas quais passava seu país, ecos ainda da Restauração Meiji (1868). O 
resultado foi o surgimento de uma vanguarda japonesa e de toda uma produ-
ção artística a ela vinculada, principalmente na costa leste da maior ilha do 
arquipélago, Honshū. A costa oeste, no entanto, mesmo tendo permanecido 
predominantemente rural e relativamente alheia a essas movimentações so-
cioculturais, produziu alguns nomes que iriam ganhar notoriedade nas artes, 
sobretudo após a Segunda Guerra Mundial. Um deles, além de Shōji Ueda, é 
Teikō Shiotani (1899-1988), tido como pioneiro da fotografia artística no Japão.

Shiotani fotografava as paisagens e o povo da região de Shimane, vizi-
nha a Tottori, manipulando as imagens durante o processo de ampliação, 
de forma a lhes conferir um tom onírico, pictórico. Uma das técnicas 

3 “Awake or asleep, I always found myself  thinking of  photography”.
4 Observar que a palavra japonesa para fotografia, shashin 写真, é formada por dois kanji, que significam “re-

produzir a realidade”. Segundo John W. Dower, tal fato sugere que os primeiros fotógrafos desconheciam 
ainda a amplitude dessa nova técnica (DOWER, 1981).



119Conceitos estéticos transtemporais e espaciais

responsáveis por esse efeito era chamada zōkin-gake, traduzida, aproxima-
damente, por “retoque com um pano”, e consistia em jogar um pigmento 
à base de óleo na superfície da imagem, removendo-o parcialmente e em 
áreas específicas ao se esfregar um pedaço de pano. Gordenker afirma 
que a técnica era bem mais intrincada do que o nome sugere e acrescenta 
que Teikō Shiotani, por intermédio de clubes fotográficos e de publica-
ções em revistas, teria encorajado aspirantes a fotógrafo – um deles o 
próprio Shōji Ueda, que se considerava herdeiro do estilo de Shiotani 
(GORDENKER, 2019).

Tanto um quanto outro permaneceram fiéis a seus estilos durante suas 
carreiras, sem se filiarem a nenhum dos movimentos de vanguarda tan-
to do pré quanto do pós-guerra, que emergiam na costa leste japonesa.  
Observando os trabalhos de Shiotani e Ueda, no entanto, é possível iden-
tificar traços da linguagem desses movimentos artísticos vanguardistas, um 
deles exatamente o componente onírico presente no surrealismo – talvez, 
este, um responsável de peso no diálogo entre as obras dos dois fotógrafos.

Mas seria injusto reduzir a poética de Shōji Ueda a essa característica 
sintática do onírico, uma vez que suas composições sutis, que encerram, com 
frequência, um tom de humor, contemplam também – e fortemente – ele-
mentos clássicos da estética japonesa, tais como os espaços vazios, alusões às 
quatro estações do ano e a mujō 無常 (impermanência e transitoriedade da 
vida), por exemplo. A investigação desses itens, todavia, ultrapassa o âmbito 
deste texto, que se propõe a executar um recorte justamente sobre o aspecto 
onírico que percorre toda a obra de Ueda, ora mais, ora menos acentuada-
mente. Para tanto, faz-se necessário discorrer sobre o próprio conceito de 
“onírico” e versar também a respeito de seu elo com o surrealismo nas artes.

No Dicionário Houaiss, lê-se no verbete “onírico”: “que diz respeito a ou 
tem o caráter, a natureza de sonhos”. O termo “sonho”, aqui, refere-se es-
tritamente às atividades do pensamento que ocorrem durante o sono, e não 
aos sonhos dos devaneios e fantasias do estado de vigília. Em A interpretação 

dos sonhos, ao discutir “as peculiaridades psicológicas do sonho”, Sigmund 
Freud (1856-1939) fala sobre o sonho apresentar-se a nós como algo estra-
nho, ao mesmo tempo em que é um produto da nossa atividade psíquica, e 
segue investigando essa estranheza:

O aspecto característico do estado de vigília é que a atividade do pensamento se dá em concei-

tos, e não em imagens. Já o sonho pensa predominantemente em imagens, e podemos observar 

que, com a aproximação  do sono, na mesma medida em que as atividades voluntárias se 

tornam mais difíceis, surgem representações involuntárias5, todas elas pertencentes à categoria das 

imagens (FREUD, 2019, p. 75).

5 Grifo do autor.
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Sabe-se, então, agora, que os sonhos pensam por meio de imagens e 
que isso ocorre a partir do momento do adormecimento, quando a psique 
se retrai do mundo externo, renunciando “ao controle intencional sobre a 
sequência de representações” (FREUD, 2019, p. 81). A estranheza das nar-
rativas e imagens oníricas decorre do fato de que o sonho, longe de produzir 
narrativas coerentes, realiza um trabalho, a fim de impedir que aflore na 
consciência algum conteúdo ou desejo proibido. Para isso, ele se utiliza de 
mecanismos denominados, por Freud, condensação e deslocamento:

Digamos que eu tenha à minha frente um enigma pictórico (rébus): vê-se uma casa, um barco 

em seu telhado, depois uma letra, uma figura acéfala que corre etc. Eu poderia dizer que 

essa composição e seus elementos não fazem sentido. O lugar de um barco não é em cima de 

uma casa, e uma pessoa sem cabeça não corre; além disso, a pessoa é maior do que a casa, 

e, se tudo isso pretendesse ser a representação de uma paisagem, as letras individuais não 

deveriam estar ali, pois elas não ocorrem na natureza. A consideração adequada do rébus 

só acontece (...) quando procuro substituir cada imagem por uma sílaba ou uma palavra 

representada de alguma forma pela imagem. As palavras que assim se formam deixam de ser 

sem sentido e podem resultar numa bela e significativa frase poética. O sonho é um enigma 

pictórico desse tipo (FREUD, 2019, p. 319).

A técnica psicanalítica de interpretação de sonhos consiste em, mediante 
as associações do paciente, identificar que sentimentos reprimidos, pensa-
mentos e desejos inconscientes estão por trás das imagens transformadas 
pelo trabalho do sonho. Mas se a interpretação dos elementos oníricos per-
de sua razão de ser quando se trata de arte, conhecer sobre os mecanismos 
por meio dos quais o sonho produz deformações de sentido encontra sua 
relevância na questão do rompimento das representações imagéticas, ocor-
rido no início do século XX.

Em Diante da imagem, ao falar da “imagem como rasgadura”, Georges 
Didi-Huberman pontua que:

Foi com o sonho e com o sintoma que Freud rompeu a cerca da representação. Foi com eles que 

abriu, isto é, rasgou e limou, a noção de imagem. Longe de comparar o sonho com um quadro 

ou um desenho figurativo, insistia, ao contrário, no seu valor de deformação (Enstellung) e no 

jogo das rupturas lógicas que atinge com frequência o “espetáculo do sonho” como uma chuva 

perfurante (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 191).

E acrescenta ainda que: “A desconcertante poética do sonho” é que 
“o tempo se inverte, se rasga, e com ele a lógica” (DIDI-HUBERMAN, 
2013, p. 196).

Na publicação de O manifesto surrealista, em 1924, André Breton define o 
surrealismo como “o pensamento que é expresso na ausência de qualquer 
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controle exercido pela razão e alheio a todas as considerações morais e esté-
ticas” (1924, apud DEMPSEY, 2003, p.154).

A respeito da apropriação técnica dessa ausência de controle exercido 
pela razão, Argan coloca:

Do ponto de vista da técnica, o Surrealismo se apropria da desinibição dadaísta, quer no 

emprego de procedimentos fotográficos e cinematográficos, quer na produção de objetos de 

“funcionamento simbólico”, afastados de seus significados habituais, deslocados (o ferro de 

passar cheio de pregos, a xícara de chá forrada de pele). Todavia, também se utilizam as téc-

nicas tradicionais, principalmente entre os artistas mais interessados no conteúdo onírico das 

figurações, seja porque, sendo de uso corrente, prestam-se muito bem à “escrita automática”, 

seja porque a normalidade ou mesmo a banalidade da imagem isolada ressalta a incongruên-

cia ou o absurdo do conjunto (ARGAN, 2016, p. 361).

Nesse rompimento das representações figurativas que se processava nas 
produções artísticas da vanguarda emergente no início do século XX, na 
intenção de expor o “absurdo do conjunto”, a afirmação da copresença de 
possibilidades que se excluem mutuamente, dissolvendo a lógica discursiva, 
via na linguagem onírica uma aliada fundamental.

Talvez, nesse sentido, seja possível dizer que Shōji Ueda namorou com 
o surrealismo durante toda a sua carreira. Um namoro definido provavel-
mente pela afinidade de linguagem e não por uma escolha consciente e 
intencional, já que este último caso implicaria a afiliação do fotógrafo ao 
movimento surrealista, partido este que ele nunca tomou – apesar da nítida 
referência a Magritte em obras suas da década de 1980.

Mas se, por um lado, Ueda nunca tomou partido, por outro, suas foto-
grafias refletem uma tomada de posição.

Em Levantes, Didi-Huberman faz o seguinte comentário: “Quando  
Albert Camus se refere à ‘criação viva’ em oposição a qualquer lógica produ-
tivista, ele nos lembra o papel que pretende atribuir à criação artística como 
paradigma definitivo de qualquer revolta” (DIDI-HUBERMAN, 2017). 
As imagens silenciosas de Shōji Ueda, como as composições em que o ele-
mento humano figura, relacionando-se com vazios e dunas de areia na praia 
ou com outro cenário natural de Tottori, são, no entanto, fortemente elo-
quentes. Elas lançam a atenção do espectador para um nível outro de legi-
bilidade. A estranheza provocada justamente pelo elemento onírico, pela 
dissolução da lógica discursiva, pela rasgadura no tempo, propõe ao olhar 
uma espécie de jogo difuso, uma reflexão por vezes lúdica, por vezes poética, 
por vezes ambas. Um levante do subjetivo, introspectivo.

As cenas de Dunas (1986, figura 3) e Sem título (1937, figura 4) lembram 
o rébus do exemplo de Freud. As areias das dunas prestam-se como cenário 
improvável da composição, rasgando a imagem. Em Au bord de la mer (1952, 
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figura 5), a paisagem parece estar se expandindo, em um movimento de 
fuga, extrapolando os limites da moldura. Caso essas fossem imagens de 
sonho, a impressão seria de que os mecanismos oníricos teriam trabalhado 
na sua produção.

Ainda que esses sejam exemplos mais óbvios da linguagem onírica na 
poética fotográfica de Shōji Ueda, tal recurso aparece sutilmente em grande 
parte das obras do artista, como uma espécie de “tom de voz”.

A região onde o fotógrafo das dunas nasceu – e a qual nunca deixou –, 
fica separada da costa leste do Japão por uma cadeia de montanhas e, por 
isso, é chamada de San’in 山陰, ou “sombra da montanha”. Caso se lem-
brem, as seguintes palavras de Freud citadas anteriormente: “com a aproxi-
mação do sono, na mesma medida em que as atividades voluntárias se tor-
nam mais difíceis, surgem representações involuntárias, todas elas pertencentes 
à categoria das imagens”, e se pense a relação entre vigília e sono como luz 
e sombra, respectivamente, observa-se o curioso pertencimento de Ueda a 
San’in. Um pertencimento quase metalinguístico.

FIGURA 3
Dunes,  
Shōji Ueda, 1986. 

FIGURA 4 
Sem título, 
Shōji Ueda, 1937. 

FIGURA 5 
Au bord de la mer, 
Sakaiminato, 
Shōji Ueda, 1952.
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O povo, as paisagens, as dunas dessa região foram seu universo foto-
gráfico constante. A seu olhar onírico peculiar, pode-se aplicar o que Shin 
Takamatsu disse da arquitetura de seu museu dedicado a Ueda: “(ele) abre 
uma porta do cenário existente para um novo cenário”. Cenário novo que 
encerra os gestos enigmáticos, lúdicos e poéticos do fotógrafo.
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RESUMO O Mono-ha, grupo atualmente conhecido no Ocidente, fundado em 1968, era ideologicamente 

crítico à intervenção ocidental, mas também à própria cultura nacionalista. A princípio, não dialogava com o 

discurso contemplativo da estética tradicional japonesa proferido por Yasunari Kawabata em 1968, mas era 

mais concordante com a ambiguidade apresentada no pensamento ideológico e político de Kenzaburō Ōe, 

de 1994, ambos ganhadores do Prêmio Nobel de Literatura. No entanto, este estudo pretende mostrar que, 

ao observar atentamente as camadas subjacentes da produção do grupo, é possível encontrar revisões da filo-

sofia japonesa e suas ressignificações em diálogo com o budismo e xintoísmo, como 

o conceito budista muga na rejeição de subjetividades e expressão de individualidade 

nas obras, a relação com a natureza, que, por sua vez, se associa ao animismo, à 

importância da relação etc., que aniquilam a fronteira do dualismo e introduzem 

um espaço-entre de coexistência e interação. 
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ABSTRACT Mono-ha, a group currently known nowadays in the West, founded in 1968 was ideologically 

critical of  Western intervention but also of  his own nationalist culture. At first, it did not dialogue with the 

contemplative discourse of  traditional Japanese aesthetic given by Yasunari Kawabata in 1968, but in agre-

ement with the ambiguity presented in the ideological and political thought of  Kenzaburō Ōe, both winners 

of  the Nobel Prize for Literature. However, the study intends to show that by looking closely at the underlying 

layers, it is possible to find revisions of  Japanese philosophy and its resignifications in dialogue with Buddhism 

and Shintoism, as the muga Buddhist concept in the rejection of  subjectivities and ex-

pression of  individuality in the artworks, the relationship with nature which in turn 

is associated with animism, the importance of  the relationship, etc. that annihilate 

the frontier of  dualism and introduce a space-between of  coexistence and interaction.

A arte japonesa contemporânea do pós-guerra foi até há pouco tempo 
vista pelos críticos ocidentais, sobretudo, em duas perspectivas: uma de-

terminada por estilos ou modelos ocidentais e a outra derivada do gosto do 
Ocidente pelo que se considera “oriental” e “exótico”, baseada na imagem 
do Japão como parte do Oriente. No entanto, nestas últimas décadas, os 
artistas modernos e contemporâneos japoneses têm atraído o olhar dos oci-
dentais, não apenas pela especificidade que não se enquadra no tal “exotis-
mo”, mas também por ineditismo em suas representações artísticas. 

O coletivo japonês Mono-ha está, hoje, entre os grupos artísticos alta-
mente reconhecidos e tem sido assunto de várias exposições retrospectivas 
no Ocidente nas últimas décadas1 em cidades como Roma, Cambridge, 
Veneza, Dallas, Milão, Los Angeles e Londres, além de participações em 
exposições coletivas de arte da vanguarda japonesa. Observamos também 
algumas mostras individuais recentes de membros do Mono-ha. Kishio 
Suga (1944- )2, que se apresentou em Colmar, Edimburgo, Veneza e Mi-
lão, e Lee Ufan (1936- )3  em Nova York, Washington, Londres e Veneza, 
para citar alguns exemplos. Lee Ufan é figura fundamental na história da 
arte japonesa, embora seja coreano. Tendo estudado filosofia na Univer-
sidade Nihon em Tóquio e passado um período definidor do seu estilo 

1 Monoha: la scuola delle cose (Museo Laboratorio di Arte Contemporanea dell’Universita degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, Roma, 1988); Asiana (Palazzo Vendramin Calergi, Veneza, 1995); Mono-ha: school 
of  things (Kettle’s Yard, Cambridge, 2001); Silence and time (Dallas Museum of  Art, 2011, Dallas); Prima 

materia (Punta dela Dogana, Bienal de Veneza, 2013); Mono-ha (Fondazione Mudima, Milão, 2015); Requiem 

for the sun: the art of  Mono-ha (Hirshhorn Museum, Los Angeles, 2012), Tribute to Monoha (Cardi Gallery, 
Londres, 2019).

2 Corps de Garde Colmar (Colmar, França, 2014); Karla Black and Kishio Suga: a new order, (Scottish National 
Gallery of  Modern Art, Edimburgo, 2016); Viva Arte Viva (57º Bienal Internacional de Veneza, 2017); 
Kishio Suga: situations (Prelli HangarBicocca, Milão, 2016/17).

3 Lee Ufan em André Le Nôtre, Lee Ufan: marking infinity (Guggenheim Museum, NY, 2011; Versalhes, 2014);  
Major exhibition of  early work by Lee Ufan, pioneer of  the Japanese Mono-ha movement (Dia Beacon, NY, 2018); Lee 

Ufan: Relatum-Stage (Serpentine Gallery, Londres, 2018/2019); Lee Ufan: open dimension (Hirshhorn, 
Washington, 2019/2020).

Key-words
Mono-ha. Nature. 

Encounter.
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artístico no Japão, é o fundador do Mono-ha. Ressalta-se aqui a importân-
cia de uma figura com um olhar externo como a desse artista, que muito 
contribuiu com a arte japonesa do pós-guerra.

No Brasil, ele participou da Bienal Internacional de São Paulo, em 1969 
e 1973 e de uma exposição individual de Kishio Suga na Galeria Mendes  
Wood, em 2018. É importante mencionar também a realização de  
A emergência do contemporâneo: a vanguarda do Japão, 1950-1970, no Paço Im-
perial, Rio de Janeiro, na ocasião da Olimpíada de 2016 (julho a agosto), na 
qual foi apresentada a obra de Suga (Figura 1).

O Mono-ha iniciou-se em outubro de 1968, justamente o ano em que o 
Japão recebeu o primeiro Prêmio Nobel de Literatura na figura do escritor 
Yasunari Kawabata (1899-1972), que proferiu a palestra A beleza do Japão e eu 
(美しい日本の私), introduzindo o sentido de beleza e misticismo oriental, 
centrado no zen- budismo e com referência à cerimônia do chá e ao ikebana. 
No entanto, o pensamento que orientava Mono-ha era mais aproximado 
à fala de A ambiguidade do Japão e eu (あいまいの日本の私), de Kenzaburō 
Ōe (1935), o outro escritor japonês a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura, 
26 anos depois de Kawabata, em 1994. Ōe tinha uma visão crítica sobre 
a sociedade japonesa4 (AOKI, 1995, p. 109), “buscando a sua identidade 
na tradição periférica da cultura nipônica, não na de um Japão central”5, 
protestava contra a guerra.

4 Tão crítico que recusou o Prêmio Ordem da Cultura por ser mérito concedido pelo imperador japonês.
5 Entrevista realizada com Kenzaburō Ōe. Disponível em:  https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/

fq0504200307.htm. Acesso: 23 jan. 2020.

FIGURA 1 
SUGA, Kishio. 
Perimeter of  critical 

tendencies 
周臨耕 (Kūrinkō), 
2016, Madeira  
e pedra.
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O Mono-ha não era nem seguidor da estética ocidental, nem da tradi-
cional japonesa a qual salientava Kawabata, pois rejeitava os símbolos do 
Oriente exótico. Entretanto, aproximava-se da narrativa do Japão ambíguo 
de Ōe (Ibid.), direcionando-se à procura de uma arte nova que, sem se fixar 
em nenhum desses polos, refletisse os espíritos e os anseios juvenis do perío- 
do em que viviam. O juízo crítico é visto nos pensamentos de Lee Ufan, 
a base teórica do Mono-ha, que “era reconhecido como um dos protestos 
mais reflexivos da história da arte moderna japonesa contra a dominante 
teoria de arte eurocêntrica e a favor do padrão artístico radicalmente novo” 
(MONROE,1994, p. 257).

O nascimento do Mono-ha data do ano de 1968, quando Nobuo Sekine 
(1942-2019) realizou a renomada Phase – mother earth, uma obra de desloca-
mento do material, do invisível ao visível e do subterrâneo ao nível do solo. 
Trata-se da produção de uma escultura pública: um espaço vazio cilíndrico 
na terra, abaixo do nível do solo, cuja dimensão é de 2,70 m de altura e 2,20 m  
de diâmetro no parque Suma Rikyū6, em Kōbe, e a reconstrução desse ma-
terial escavado acima do nível do solo, em um volume correspondente ao 
buraco criado7. Esse cilindro, formado por terra endurecida com cimento 
por meio de um molde, exibia o espaço-tempo do material, ao mostrar as 
variadas camadas subterrâneas existentes abaixo do solo e seria, mais tarde, 
devolvido ao seu local original. 

Diferentemente do Gutai, criado em 1954, sob a liderança de Jirō 
Yoshihara (1905-72), o Mono-ha não elaborou um manifesto nem organi-
zou revistas ou exposições e tampouco escolheu o próprio nome. O grupo 
foi batizado pelos críticos de arte Teruo Fujieda e Toshiaki Minemura na 
renomada revista de arte Bijutsu techō, em 1973, denominação imbuída da 
ironia e do sarcasmo que o grupo adotou. Se o Gutai tinha foco no koto  
(coisas como ação, evento), principalmente no início da sua existência, e per-
tencia ao movimento Antiarte (Hangeijutsu 反芸術)8, Mono-ha ressaltava o  
mono (coisas como matéria) e fazia parte do movimento denominado Não 
Arte (Higeijutsu 非芸術). 

“Mono”, de Mono-ha もの派, significa matéria ou coisa e foi grafado em 
escrita fonética kana もの para estar livre da ideia de objeto físico, substân-
cia, semânticas essas que estariam associadas ao ideograma 物. E “ha” 派 é 
facção, no sentido de grupo de pessoas que compartilham um mesmo pen-
samento, frequentemente liderado por um mestre, normalmente traduzido 
por escola (school ) em inglês.

6 É interessante saber que o Parque Suma Rikyū foi criado em 1967, um ano antes da instalação de Sekine, 
tendo como modelo o Parque do Palácio de Versalhes.

7 A mesma obra foi reconstruída em Tóquio, no Parque Seseragi, Den’en Chōfu, em novembro de 2008.
8 Não Arte difere de Antiarte, por ser esta última uma categoria marcada pelas performances com base nos 

coletivos que atacavam as categorias institucionalmente sancionadas da corrente dominante, principal-
mente da década de1960.
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O Mono-ha, tendo se desenvolvido da relação estabelecida entre Lee 
Ufan, como vimos, de origem coreana e radicado no Japão desde 1956, com 
alguns estudantes da Universidade de Arte Tama (Tama Bijutsu Daigaku), como  
Nobuo Sekine (1942-2019), Susumu Koshimizu (1944- ), Kishio Suga (1944- ),  
Katsurō Yoshida (1943-1999) e Katsuhiko Narita (1944-1992), seguiu as 
convicções de seu professor Yoshishige Saitō (1904-2001), segundo as quais 
a expressão individual era obsoleta e as matérias deveriam ser usadas para 
articular lugares (ba 場) impermanentes, que mudam, bem como situações 
( jōkyō 状況) (YOSHITAKE, 2013, p. 205). 

Ele era um estudioso do Tao te ching (O livro do caminho e da virtude) de 
Lao Tze, escrito entre 350 a 250 a.C., que abraçava a ideia de ser a “inação” 
o caminho da harmonia, o que certamente se vê refletido no pensamento do 
grupo Mono-ha. A atitude de Saitō ao apresentar a madeira ela mesma em 
arranjo “eternamente inconcluso e incessantemente acabado” reverbera a 
noção taoísta do processo natural (MONROE, 1994, p. 261), que dialoga 
também com os artistas do grupo.

O contexto histórico das décadas de 1960 e 1970 no Japão pode ser 
ressaltado, de um lado, pela ocorrência da Olimpíada de Tóquio em 1965 
e da Expo 70, em Osaka, cinco anos mais tarde, acompanhadas de re-
construção intensa das cidades, de sanitarização e de esforço do país em 
nivelar-se econômica e tecnologicamente com as nações mais desenvolvi-
das. De outro, havia a crise de petróleo, os movimentos estudantis contra 
a Guerra do Vietnã e a renovação automática, em 1970, do Tratado de 
Cooperação Mútua e Segurança entre os Estados Unidos e o Japão (co-
nhecido como Anpo) assinado em 19609, que estabelecia a continuidade 
da permanência da base militar americana no Japão e a proibição deste de 
manter as forças terrestres, marinhas e aéreas. Ademais, existia o ambíguo 
contraste entre a devastação e a derrota experienciadas num tempo não 
tão distante e o foco no progresso pós-guerra, denominado pelo historiador 
Yoshikuni Igarashi como “paradigma japonês pós-guerra” (IGARASHI, 
2000, p. 189). Havia a necessidade do forçoso esquecimento da destruição 
– possível apenas na superficialidade – em nome do rápido crescimento 
industrial e da prosperidade econômica.

No campo artístico, novos movimentos ocidentais eram introduzidos no 
Japão, como o expressionismo abstrato, o neodadaísmo, o minimalismo, a 
arte conceitual e a arte pop. Muitos movimentos estudantis protestaram a 
fim de “destruir o racionalismo moderno, dissolvendo o poder do sistema 
de arte”, de buscar a “independência e a liberdade nessa atual sociedade de 
controle informacional e de capitalismo japonês imperialista sobre a Ásia”, 

9 Esse tratado de 1960 foi uma renegociação daquele assinado em 1951, também conhecido como Anpo 

(abreviação de Anzen hoshō jōyaku).
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bem como de ir contra as instituições de arte oficiais como museus e salões 
de arte10 (MONROE, 1994, p. 258). 

Os artistas pertencentes ao movimento Antiarte, centrado naqueles 
que participavam ou estavam de certa maneira relacionados à Exposição 

Independente Yomiuri, realizada entre 1958 e 1963, eram os principais defen-
sores da ideologia.

A Expo-70, a primeira Exposição Universal realizada no continente asi-
ático, criou uma revolta da esquerda cultural, que criticava o governo por 
valer-se da ocasião festiva para desviar a atenção da luta contra o Anpo.  
De fato, a Bienal de Tóquio Entre o homem e a matéria: situação da arte moderna  
(Ningen to busshitsu no aida: gendai bijutsu no jōkyō 人間と物質のあい
だ：現代美術の状況) (também conhecida como Exposição Internacional 
Mainichi) foi deslocada para o mesmo ano, quando a arte moderna foi 
extensamente mobilizada. Isso ocorreu porque, diferentemente do que 
aconteceu nas outras exposições realizadas pelo Jornal Mainichi, o crítico 
Yūsuke Nakahara selecionou artistas da vanguarda internacional e japo-
nesa que não estavam representando o Japão na Expo-70.

A Exposição Contemporânea Mainichi, de 1971, seguiu os mesmos pas-
sos da Bienal de 1970. Houve, assim, um retorno dos artistas do movimento 
Não Arte, incluindo o Mono-ha, para as instituições culturais. Também o 
lugar do museu foi alterado: de um cubo branco aonde se levavam as obras 
prontas a serem instaladas, deslocou-se para um lugar de criação de traba-
lhos específicos para espaços a eles designados (TOMII, 2012, p. 156-157).

O clima nos anos iniciais da década de 1970 dava sinais, aos japoneses, 
para estabelecerem uma distância crítica em relação aos Estados Unidos: 
fatos como o fracasso dos EUA na Guerra do Vietnã e o caso Watergate 
de 1973 confirmavam essa opção. Nesse momento histórico, caracterizado 
por críticas a respeito do nacionalismo cultural japonês e da intervenção do 
Ocidente, particularmente dos Estados Unidos, o Mono-ha estava em cena.

Em tal contexto histórico, algumas singularidades do Mono-ha serão 
apontadas a fim de estabelecer possíveis relações com os pensamentos que 
nortearam a arte e a cultura japonesas. Uma das peculiaridades do grupo 
consistia em rejeitar explicitamente a criação e a expressão da individuali-
dade nas obras artísticas. Sabemos que a sociedade japonesa não privilegia 
o indivíduo, mas a harmonia do coletivo e, entre vários fatores, existe a 
influência do budismo na cultura japonesa. 

Acredita-se que essa negação de expressão da subjetividade possa dialo-
gar com o muga (無我) – ou anatman em sânscrito – traduzido como “não eu”, 
estar fora de si ou como o próprio sentido do esvaziamento de si. Para ilustrar 

10 Eles estavam contra a Bienal de Tóquio, o Museu de Arte Metropolitana de Tóquio, o Museu Nacional 
de Arte Moderna e o sistema de competição pública de salões oficiais Nitten e de associações artísticas 
(MONROE, 1994, p. 258).
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que o muga é importante na produção e apreciação artísticas, Kitarō Nishida 
(1870-1945), um dos mais renomados filósofos japoneses, fundador da Escola 
de Quioto afirma que, sem o muga, “não se dá a percepção do belo, qualquer 
que seja a classe de prazer que se experimente” (NISHIDA, 2006, p. 14). 

Embora não seja objetivo do Mono-ha a busca do belo, é possível enten-
der Nishida no âmbito da apreciação artística plena. Tal percepção sensível 
exige um desprendimento de si, um abandono do “eu”. 

Algumas similaridades podem ser encontradas com o pensamento  
de Sōetsu Yanagi (1889-1961), fundador do movimento mingei ( folk art ou 
arte popular), para o explicar e defender, embora tenha defasagem de  
algumas décadas e seja no campo do kōgei 11. Para ele, os artistas dessa espe-
cialidade não devem inserir subjetividades nas obras, por ser algo que vai 
em direção contrária às leis da natureza e, portanto, é limitado. No caso 
deles, o olhar é lançado para a valorização da tradição, por conter a vibra-
ção da sobreposição de camadas da cultura dos ancestrais, dos hábitos, dos 
pensamentos, das técnicas, das linguagens e dos conhecimentos de um povo. 

Assim, o artista kōgei deve seguir a tradição, repetir o que os mestres arte-
sãos fizeram, em vez de colocar as próprias subjetividades. Tais pensamen-
tos podem ser conectados com outras concepções budistas, pela importância 
dada por Yanagi ao tariki, poder alheio (dos divinos, da ancestralidade), em 
contraposição a jiriki, que significa poder próprio (YANAGI,1989, p. 206).

Yanagi traz também a concepção de koto (coisa abstrata) e mono (coisa 
concreta), especificando que as duas “coisas” são complementares, mas é 
preciso respeitar a seguinte ordem: o percurso do conhecimento deve partir 
do mono, coisa concreta, o caminho principal, para o koto, coisa abstrata, 
que constitui um trajeto dependente deste. Se priorizarmos o koto em vez do 
mono, o entendimento torna-se superficial. 

Nesse processo, a obra não surge como uma consequência da busca  
obsessiva do belo pelo artista, mas, pelo contrário, é gerada por um estado 
mushin (de “não mente”), isto é, pelo esvaziamento para que tudo venha a 
ser natural, simples, sem nenhuma ideia premeditada. A noção de mushin 
vem dos conceitos do zen-budismo e significa os estados mental, emocional 
e corporal não ocupados por pensamentos, não apegados a emoções e, por-
tanto, livres e abertos. 

A nosso ver, percebe-se que mushin, muga e o fato de o processo do conhe-
cimento iniciar-se no mono são dialogantes e que foram também abraçados 
pelo Mono-ha.

11 A autora não concorda em traduzir kōgei como artesanato ou artes e ofícios, visto que a palavra con-
tém uma semântica diferenciada, dependendo da cultura em que ela é inserida. Kōgei possui uma 
alta valorização no Japão, por ter sido a arte compreendida de um modo amplo, sem haver distinção 
entre belas artes e artes aplicadas, o que ocorre a partir da ocidentalização japonesa na era Meiji.  
É relevante acrescentar que existem artistas kōgei considerados Patrimônio Cultural Vivo no Japão.



132 Conceitos estéticos: do transtemporal ao espacial na arte japonesa

Se, para Yanagi, a tradição e a ancestralidade eram elementos a serem 
respeitados e adotados, para o grupo Mono-ha era relevante ver as coisas 
como elas são, sem a inserção de subjetividades do artista na peça, para que o 
objeto, ele mesmo, possa autodeclarar-se, sem a objetificação do mundo por 
meio de representações impostas pelos seres humanos. Conforme Sekine:

Obras eram espelhos nos quais os princípios e os ideias dos artistas estavam refletidos. Isto 

está, agora, fora de questão. O criador não deve colocar sua mensagem, mas começar a ver 

as coisas sem nenhum viés.

O mundo existe como ele é, então, como é possível criar? Tudo que posso fazer é ser eu 

mesmo, no mundo como ele é, e mostrar claramente este estado (s.d.).

Em outras palavras, a obra de arte deve transmitir, de maneira vívida, 
o mundo do modo pelo qual ele se apresenta, em lugar da sua “representa-
ção” ou da transferência de expressão do sujeito ou por meio de conceitos. 
A matéria não seria um meio de construção da obra, mas seria, ela mesma, 
o centro do projeto artístico (SAS, 2011, p. 105). 

Eles negam o processo de representação no qual “a ênfase é colocada 
em fazer a leitura deste mundo com o propósito de reconhecimento mais 
do que realmente ver”, pelo fato de que isso faz com que “apenas o mundo 
objetificante permaneça no primeiro plano”. E, para que uma árvore seja 
contemplada como tal, é necessário que o artista a mostre de uma maneira 
que conduza ao que pode ser chamado de transcendência, por meio de 
alguma alteração no entorno, para que ela “se mostre justamente como ela 
é de uma maneira reflexiva” (LEE, 2012, p. 219). E nesse processo, o estado 
de negação do sujeito seria essencial, o que se associa, a nosso ver, ao con-
ceito de muga do autor da obra.

Outra característica presente no Mono-ha é a sua relação com a natu-
reza. Os artistas apresentavam obras com materiais naturais e industriais 
brutos não tratados como rocha, algodão, barras de madeira, chapa ou cano 
metálico, algodão, tela, óleo, corda, placas de vidro, plástico, parafina, bor-
racha, lâmpadas elétricas e arame. Tal diálogo entre o homem e a natureza 
pode relacionar-se com a religião animista japonesa, a concepção cultural 
da natureza e a consequente valorização do aspecto natural como estética.

No xintoísmo, religião animista, os deuses que se alojam nas monta-
nhas, apresentam-se em elementos da natureza como cachoeiras e árvores.  
A concepção da natureza para os japoneses reside na consideração dos ho-
mens como parte dela, formando uma unidade, e nunca dela dissociados. 
Existe também um sentimento simultâneo de respeito e de temor para com 
a natureza, o que os japoneses chamam de ifu 畏怖, provavelmente conse-
quência tanto de se considerarem sagrados os elementos naturais, quanto do 
rigor das intempéries naturais no Japão.
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Tal questão encontra-se em concordância com a afirmação do ganhador 
do Prêmio Nobel de Física de 1949, Hideki Yukawa: a relação do homem ja-
ponês com a natureza, de acordo com o físico, caracteriza-se não por uma ati-
tude de confronto, conquista e domínio como no Ocidente, mas pela adoção 
de um comportamento passivo, contemplativo, que se traduziria numa ati-
tude de adaptação, união e reconciliação com o mundo natural (YUKAWA, 
1959). Buscam-se a pacificação, a harmonia entre o homem e a natureza, 
apesar dos violentos ataques por ela provocados no território japonês.

Lee esclarece a questão trazendo uma crítica à sociedade e à ciência 
natural modernas, afirmando que esta é “produto de uma técnica para hi-
póteses objetificantes baseadas em ideias humanas mais do que estudar e 
conduzir um diálogo com a natureza como tal” e que “o homem se tornou 
um agente que empregou ideias imperialistas” em relação à natureza, cujas 
obras ostentam “o conceito de dominação” (LEE, 2012, p. 219). Ele especi-
fica, ao descrever os rituais religiosos:

No passado, performances tinham uma relação forte e direta para com o mundo externo e 

entidades misteriosas como divinos e natureza. Como resultado, árvores, rochas, pássaros e 

pessoas podiam reconhecer a alteridade de cada um dentro do processo de ver, sentir e tocar 

um ao outro em relação interativa (Ibid.).

Assim, o Mono-ha teve uma associação íntima com os pensamentos 
animistas mais remotos de estar em contato com a natureza e, por meio 
desta, produzir um “encontro” – teoria apresentada por Lee Ufan – que é 
uma outra peculiaridade de extrema importância que tem reverberação dos 
campos filosóficos, como os de Tetsurō Watsuji (1889-1960)12 e da Escola 
de Quioto13 (Kitarō Nishida, Keiji Nishitani, Shin’ichi Hisamatsu, Daisetsu 
Suzuki e outros) que salientaram a relevância da interação direta entre os 
sujeitos ou entre o sujeito e o objeto, por meio do “encontro”. 

Para Watsuji, na divisão conceitual entre o sujeito e o objeto, esclarece 
que o primeiro não é compreendido como uma essência, como expressa 
por meio do verbo “ser”, mas é mais achegado à semântica do “estar”, por 
existir sempre “em relação” com o entorno. O autor salienta essa questão do 
espaço entre os sujeitos como necessária para essa estrutura do “estar”, que 
ele chama de aidagara 間柄. Tal concepção está relacionada à etimologia 
da palavra homem em japonês, ningen 人間, composta por dois ideogramas 

12 Seu livro mais conhecido é Fūdo – termo para o clima ou atmosfera, incluindo os aspectos culturais e espi-
rituais –, que determina uma ligação causal entre o povo e o clima/geografia/atmosfera, e recebeu uma 
crítica de certos pensadores marxistas relacionada à fácil e superficial relação causal estabelecida entre a 
subestrutura e a superestrutura.

13 Escola de Quioto foi uma denominação dada a um movimento filosófico centrado na Universidade de Quio-
to, a partir de 1932, que conjugava a assimilação do sistema filosófico ocidental e os pensamentos religiosos 
e morais peculiares do Japão.
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人 (ser humano) e 間 (espaço entre), na qual os indivíduos existem na medi-
da em que um se relaciona com o outro, podendo este ser um sujeito ou um 
objeto (apud SAS, 2011, p. 101).

Para Watsuji, é engano nosso pensar que um sujeito autônomo usa o 
objeto para alcançar o seu propósito, ele afirma que não é essa a relação que 
se deve estabelecer, mas que “o sujeito é constituído por meio de uma relação 

íntima com o objeto” (Ibid., grifo nosso). 
Um dos textos teóricos primordiais de Lee Ufan sobre o encontro é “deai 

o motomete” (“busque o encontro”)14 , no qual apresenta um pensamento fi-
losófico-estético centrado em relações provenientes do “encontro”. A obra 
de Sekine, que simboliza o início do Mono-ha, foi postulada por Lee como 
embrião a proporcionar um “encontro” do espectador com o mundo como 
ele é, de um modo direto e interativo, por meio “da estrutura relacional 
através da qual a terra revela a sua existência e o eventual desaparecimento” 
(YOSHITAKE,  2012, p. 264). 

Lee explica que as pessoas mal notam a existência da terra no cotidia-
no, mas aquele que se depara com o encontro “vê a terra respirar, a sua 
expressão, a sua linguagem, a sua história e o seu ser” (LEE, 2013, p. 246).  
É por intermédio desse “encontro” que o olho apreende o “saber ver”, liber-
to de preconcepções, com as portas da percepção abertas.

É fácil desaprender a ver, com a recorrente naturalização do nosso olhar 
no cotidiano: não vemos mais o que se reflete no nosso sistema ótico, es-
tamos em completo estado de alienação, construindo um espaço invisível, 
“como uma paisagem pela qual atravessamos e que nada tem a ver conosco, 
quase sem notá-la. E mesmo que tentássemos ver, ela não se apresenta à 
nossa percepção [...]” (LEE, 2013, p. 252). É como se fossem objetos de 
ficção, até o momento em que “um artista dá a forma corpórea para coisas, 
desmantelando a malefício da ficção da existência diária e iluminando coi-
sas no horizonte da percepção como fenômeno visível” (Ibid., p. 248). 

Assim, para se ter uma comunicação baseada na visibilidade interativa, 
o Mono-ha traz um olhar de cognição e questionamento distinto: fazer as 
coisas “transparentes na expansão circundante, para que o mundo seja per-
cebido em uma situacionalidade (situatedness) na qual as coisas possam ser 
percebidas elas mesmas” (Ibid., p. 252). Em outras palavras, o objeto seria 
um disparador de visão relacional, direcionando a captura do olhar para o 
entorno, em uma compreensão do mundo não enfocado no objeto ou no 
sujeito, mas na manifestação das relações por eles proporcionadas.

Mono seria, portanto, “uma passagem (uma fase ou intermediário) 
que localiza significado não em sua forma objetiva, mas na estrutura na 
qual revelava a sua existência” (YOSHITAKE, 2013, p. 204). De maneira  

14 O texto foi publicado em várias revistas de arte entre 1969 e 1971, e também em livro, em1971.
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similar com que lidavam com a existência essencial da matéria, os membros 
do Mono-ha realçavam também a “relação” entre as matérias, entre elas e 
o espaço, procurando estabelecer um sentido de “lugar” qualificado e não 
uma espacialidade qualquer. Desse modo, o personagem principal não era 
o material em si, mas algo gerado pelo espaço, o que fez Sekine afirmar que 
“quando mono é vividamente visível, o que está visível não é o objeto em si, 
mas o espaço que respira em volta, a profundidade da densidade tangível” 
(LEE, 2013, p. 250) (Figura 2).

FIGURA 2 
LEE, Ufan. 
Relatum-dialogue, 
2010, Instalação,  
Placa de aço e pedras.
Entrada para o Museu 
Lee Ufan, Naoshima.

No caso das pedras das suas próprias obras, Lee declara que:

[...] As coisas ganham realidade somente quando transcendem seus contornos e começam 

a ser sentidas como uma expansão e adquirem uma densidade. Se uma coisa é meramente 

colocada como um objeto do intelecto ou informação – com uma certa forma e peso num 

certo lugar e num certo tempo – a nada equivale em termos do mundo e do encontro se não 

apresentar uma estrutura que revela uma vívida expansão e densidade (Ibid.).

O encontro também significa a associação entre o artista, o objeto e 
o espectador. Para Lee, o encontro não acontece se um espectador estiver 
com os olhos abertos mas não for capaz de apreender a beleza ou a luz.  
Ele exemplifica isso por meio do encontro do escritor Yasunari Kawabata, 
com uma taça brilhando sob a luz do sol no balaústre do terraço de um hotel 
no Havaí. Kawabata deve ter visto muitas taças durante a sua vida, das mais 
raras e mais caras, todavia, naquele exato momento, o encontro com a taça 
revelou “o mundo de modo vívido em um instante” [...] “o que Bachelard 
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denomina de instante poético” na sua descrição da poesia como metafísica 
instantânea (LEE, 2012, p. 220).

Assim, com base em tal referência de Lee Ufan, abre-se um diálogo com 
o poeta e filósofo Gaston Bachelard (1884-1962), em que o seguinte trecho 
do livro A intuição do instante provoca uma interessante interlocução:

É para construir um instante complexo, para atar, nesse instante, simultaneidades numerosas, 

que o poeta destrói a continuidade simples do tempo encadeado.

Em todo poema verdadeiro, podem-se, então, encontrar os elementos de um tempo inter-

rompido, de um tempo que não segue a medida, de um tempo que chamaremos de vertical 

para distingui-lo de um tempo comum que foge horizontalmente com a água do rio, com o 

vento que passa (BACHELARD, 2010, p. 94).

Conclui Bachelard: no instante poético, “o tempo já não corre.  
Ele jorra” (Ibid., p. 96). Se colocarmos o artístico e o poético em paralelo, 
existiria também para o Mono-ha o tempo vertical de um instante imobili-
zado de potência, na “tentativa de trazer ação e coisas juntas de modo que 
o mundo não subjetivo possa ser trazido por meio das revelações do espaço, 
condições, relações, situações e tempo” (YOSHITAKE, p. 264).

Dessa forma, a percepção e a imaginação do espectador dos trabalhos 
são cruciais, como apontou Suga, em 1977: 

Mesmo que você acredite que esteja criando objetos artísticos, eles não se tornam “arte” até 

serem expostos para o olhar público. É porque “arte” é algo que comunica sua linguagem 

simbólica ou significado ou abre um processo de reconhecimento para uma terceira pessoa... 

(SUGA, apud HAVENS, Thomas R. H., 2006, p. 202-203).

Assim, a função da arte seria produzir uma “estrutura” (kōzō) que propicias-
se um “encontro” (deai) com o “ser” (sonzai). Lee descreve o deai como momento 
de satori, uma concepção budista que significa iluminação, isto é, um instante de 
revelação, quando alguém se depara com um encontro no qual entrevê uma in-
dicação de “um mundo aberto além do fenômeno subjetivo” – o “instante poé- 
tico” de Bachelard, que se manifesta ao se libertar da cotidianidade e ao abrir 
uma brecha na alienação e objetificação do mundo em que as pessoas vivem.

Para Lee, a questão da relação permeia o seu pensamento como um 
todo. Além das suas obras de arte ganharem o título de Relatum, faz refe-
rência, no seu texto de 2013 (p. 253), à obra do artista Norio Imai, do gru-
po Gutai, intitulada A origem do yohaku (Yohaku no kigen – 余白の起源)15, e 
desenvolve o seu conceito de relatum como relação entre as coisas e o lugar.  

15 Yohaku significa, literalmente, “espaço branco que sobra”, no sentido de um espaço branco ou vazio de 
possibilidade e potencialidade.
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A obra de Imai consistiu em uma tonelada de cimento depositado no can-
to de uma galeria, mas existiu ali um espaço intervalar de respiro (branco) 
de dezessete centímetros entre a parede e o cimento que atraiu a atenção 
dos espectadores. 

O conceito de yohaku é caro para Lee, tanto que é tema do seu livro de-
nominado A arte do yohaku (Yohaku no geijutsu 余白の芸術, 2014), no qual 
esclarece que é aquela arte que trilha o caminho do encontro entre o interno 
e o externo: “é o espaço poético e crítico criados pela relação dinâmica pro-
duzida pela parte que delimito e a que aceito não fazer na obra”. Contudo, 
não se trata de qualquer espaço branco de sobra, conforme a tradução lite-
ral do termo yohaku, segundo Lee, é aquele que gera vibrações. 

O autor cita exemplos artísticos como uma rica vibração criada por um 
espaço em branco do papel deixado por meio de uma técnica refinada de 
pinceladas ou o som que reverbera no espaço ao redor quando se dá a batida 
de um tambor (LEE, 2000, p. 3) e tenta salientar a relevância da relação cria-
da entre pinceladas e espacialidade que resultam numa obra de suibokuga16,  

quando a parte não pintada deixa de ser fundo, mas um espaço vibrante de 
yohaku gerado por uma relação estabelecida com as pinceladas, transcenden-
do a centralidade do objeto. 

É o que aconteceu com a obra de Imai: a relação entre a parede, o piso, 
o cimento e o espaço-entre criado que reverberava em toda a espacialidade 
ao redor, alterando a sensação do lugar. 

É também possível de observar o yohaku na obra Relatum – Silence de 
Lee, de 2010, localizada no Museu Lee Ufan em Naoshima, onde se vê 
uma enorme placa de aço apoiada sobre a parede, uma pedra e um entre-
espaço que separa os dois objetos. Essa espacialidade intervalar é aquele 
vazio que traz uma vibração, no ato de criar uma pausa significativa entre 
os objetos, na sua relação com toda a sala que os abriga. E o espaço in-
tervalar é também possível de ser verificado em relação ao metal que fica 
levemente inclinado na parede, deixando uma pequena brecha entre ele e 
o suporte (Figura 3).

Essa teoria do encontro foi mais tarde revisitada por Miryam Sas no 
livro Experimental arts in postwar Japan: moments of  encounter, engagement, 
and imagined return. Trata-se de compartilhar o uso de materiais em 
seu estado puro, criar lugares (ba) impermanentes e articular situações (jōkyō)  
indeterminadas. A autora ressalta a conexão entre o conceito e os artistas 
modernos: “A obsessão com o ‘encontro’ é um legado do esforço modernista 
de ‘quebrar a moldura’ e desafiar a institucionalização da arte”, com uma 
análise mais extensa sobre o teatrólogo Shūji Terayama.

16 Suibokuga é uma pintura tradicional japonesa monocromática realizada com tinta à base de água, princi-
palmente sumi (produzida com a fuligem da queima de plantas) sobre o papel ou seda.
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Considerações Finais

Voltando aos discursos proferidos por dois autores ganhadores de  
Prêmio Nobel de Literatura, Kawabata era um dos escritores que lamenta-
va nostalgicamente a perda dos valores tradicionais, os quais faziam parte 
dos seus escritos. O seu discurso, “A beleza do Japão e eu” concentrava-se 
em questões estéticas, celebrava os poetas e monges budistas da era Chūsei  
(séc. XII-XV), como Saigyō (1118-1190), Dōgen (1200-1253), Myōe (1173-
1232), Ryōkan (1758-1831) e Ikkyū (1394-1481), e expressava o entusiasmo 
pela vívida apreciação da natureza dos seus poemas e na sua transformação 
pelas quatro estações do ano. Faz referência ao zen-budismo, cerimônia do 
chá, ikebana, jardim japonês, estética wabi sabi, sansuiga (pintura de paisagem), 
cerâmica, as obras Narrativas de Genji e O livro do travesseiro. 

Giorgio Amitrano (2011, p. 333-341, apud Natili, 2012) comenta sobre 
o discurso: 

O Japão é apresentado nos seus aspectos mais irrepreensíveis: hierático, elegante, estilizado, 

enigmático e com um carisma sóbrio e tranquilo. Uma imagem enfatizada no plano visual pelo 

traje de Kawabata: um quimono tradicional preto, como o de um mestre de cerimônia do chá.

Por outro lado, a fala de Ōe, “O Japão ambíguo e eu”, simbolizava a 
libertação do exotismo, abrangia memórias coletivas, questão pessoal e his-
tória familiar. Referia-se a escritores ou teóricos ocidentais e asiáticos como  

FIGURA 3 
LEE, Ufan.  
Relatum – Silêncio, 
2010, Instalação, 
Placa de aço e 
pedra, Museu 
Lee Ufan em 
Naoshima.
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Mikhail Bahktin (1895-1975), Mark Twain (1835-1910), Selma Lagerlof  
(1858-1940), William Butler Yeats (1865-1939), George Orwell (1903-1950), 
Kristoffer Nyrop (1858-1931), Milan Kundera (1929- ), Kim Chi Há (1941- ), 
Chon I e Mu Jen. Escritor político-ideológico, comentou o discurso de 
Kawabata como “adornado de uma beleza ambígua”, a qual sabia não exis-
tir mais naquele momento. A ambiguidade de Ōe refere-se à relação entre 
o tradicional e o pós-moderno, entre a dor das vítimas da bomba atômica 
e da atrocidade provocada pelos soldados japoneses no continente asiático 
durante a guerra, à obscura identidade de ser japonês. 

De acordo com Forest (2012, p. 8 apud Natili, 2012, p. 27), as obras de 
Ōe “oferecem ao leitor a imagem de um outro Japão onde a modernidade e 
a tradição se colocam a serviço de um humanismo paradoxal e subversivo”.

Na época do surgimento do Mono-ha, o clima geral era de recusa 
dos valores tradicionais japoneses, ou do passado descrito no discurso de  
Kawabata, embora este lhe seja contemporâneo, como já vimos. Assim,  
entendíamos que o discurso de Ōe fosse mais condizente com o pensamento 
e a ação do grupo, mas o estudo mostra-nos que a relevância do Mono-ha 
reside exatamente no fato de não ser nem um, nem o outro, mas de ter 
encontrado uma brecha, um espaço que se situa entre polos: o Oriente e o 
Ocidente; a tradição e a contemporaneidade; Kawabata e Ōe. 

O grupo produz algo original, sobrepondo camadas tanto da tradição 
japonesa no seu interior, e não na sua aparência facilmente reconhecível e 
exótica, quanto nos aspectos globais. Yoshitake, com propriedade, declara 
que o Mono-ha desenvolveu uma “revisão da filosofia da percepção que 
abriga aspectos da filosofia tradicional japonesa e pensamentos contempo-
râneos para redesenhar ou abolir as fronteiras dualísticas” (YOSHITAKE, 
2013, p. 209).

O semioticista russo Yuri M. Lotman concebe a dinâmica do desenvol-
vimento cultural como uma simultaneidade de momentos de explosão e 
de crescimento gradual, isto é, de “estratos que se desenvolvem a diversas 
velocidades, de modo que qualquer corte sincrônico mostra a simultânea 
presença de vários estados”. E que cada um desses aspectos tem a sua im-
portância no processo do funcionamento sincrônico: “uns asseguram a ino-
vação e outros, a continuidade” (LOTMAN, 1999, p. 26-27).

Dessa maneira, um corte sincrônico nos pensamentos que embasaram o 
Mono-ha na produção de suas obras revela as explosões, conceituadas por 
Lotman, em alguns estratos das visões filosóficas tradicionais, mas que se 
fazem contemporâneas por ressignificar o antigo e gerar novos signos.
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RESUMO O museu de arte de Yokohama, na Província de Kanagawa, realizou uma exposição da arte 

contemporânea do Japão pós-guerra em 1994. Trata-se do evento Japanese art after 1945 – scream against 

the sky, o primeiro a apresentar obras coletivas após 1945 e cujo catálogo traz um 

texto de um dos curadores do museu, Tarō Amano, que reflete sobre o significado 

da exposição e faz uma crítica sobre a situação da arte japonesa na década de 1990. 

O presente texto apresenta as principais características dos grupos artísticos do pós-

-guerra no Japão, em especial o Gutai, as participações em certames internacionais, 

a presença de novas figuras na curadoria artística, as novas estéticas ligadas à arte 

pop como Yoshitomo Nara e Takashi Murakami. Enfatiza-se que o polo americano 

ainda se encontra em notável evidência no intercâmbio artístico nipônico.
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ABSTRACT The Yokohama Art Museum in Kanagawa Prefecture exhibited post-war contemporary 

art works in Japan in 1994. It was the first event ever that showed collective works after 1945. In 

the catalog of  the same exhibition, Japanese art after 1945 – scream against the sky, a curator of  the  

Yokohama Art Museum, Tarō Amano, explained the significance of  the ex-

hibition and criticized the situation of  Japanese art in the 1990s. The present 

text present the main characteristics of  artistic groups of  postwar Japan, spe-

cially the Gutai, some participations in international shows, the presence of  

new curatorial figures, the new aesthetics related to the pop art like Yoshito-

mo Nara and Takashi Murakami. It is emphasized that the American magnet 

is still plays important role in the Japanese artistic exchange.

A exposição Japanese art after 1945

A exposição Japanese art after 1945 foi inaugurada no Museu de Arte de 
Yokohama no dia 5 de fevereiro e permaneceu até 30 de março de 1994, 

tendo exibido mais de duzentas obras de artistas de vanguarda. A exposi-
ção passou pelos Estados Unidos também: Guggenheim SoHo Museum 
em Nova York e San Francisco Museum of  Modern Art em São Francisco 
(1994-95). O evento, que mostrou obras atuais japonesas, chamou a aten-
ção do povo americano especialmente porque, na década de 1990, vários 
acontecimentos ocorridos no Japão foram bastante noticiados no exterior, 
como o caso da seita Aum (anos 1980 a 1995) e o terremoto de Hanshin Awaji 
(1995). Além disso, o evento acabou por propiciar certo avanço em pesquisas 
de arte japonesa do pós-guerra nos campos acadêmicos norte-americanos.

Assim como os curadores do Museu de Arte de Yokohama, também a 
curadora visitante, Alexandra Munroe, fez um detalhado planejamento da 
exposição. Atualmente com uma reputação de grande especialista na difu-
são e valorização de arte japonesa e asiática para os americanos, Munroe 
nasceu em 1957 em Nova York, e pesquisou a arte japonesa contemporânea 
enquanto estudava na Universidade de Sophia, em Tóquio. Realizou várias 
curadorias de impacto, dentre as quais se encontram: Yayoi Kusama para o 
Center for International Contemporary Art (CICA), em Nova York no ano 
de 1989, Yes Yoko Ono, para a Japan Society Gallery, em 2001 e GUTAI:  

splendid playground, para o Solomon R. Guggenheim Museum, em 2013.
Um dos curadores japoneses da exposição em foco foi Tarō Amano, 

que nasceu na Província de Osaka e tem trabalhado no mesmo Museu 
de Arte de Yokohama desde antes da sua inauguração, em 1987, até o 
momento da redação deste artigo. Atualmente, ele também é professor 
da Universidade de Arte Tama, em Tóquio. Fez curadorias de várias ex-
posições de arte contemporânea no Museu de Arte de Yokohama depois 
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da exposição Japanese art after 1945 (1994), dentre as quais: Exposição  
Yasumasa Morimura: Doenças que levam à beleza – eu que me tornei atriz 
(1996); Louise Bourgeois (1997); Yoshitomo Nara, Não me importa se você me 

esquecer (2001); Fotografia Contemporânea III, Radical apartidário (2004); 
Trienal de Yokohama (2005), Ídolo! (2006) e Teppei Kaneuji: cidade em derreti-
mento, floresta em branco (2009) além de ter organizado, na posição de 
chefe curatorial, duas edições da Trienal de Yokohama (2011, 2014).

Em seu ensaio “Algumas questões de circunstância: focando na década 
de 1990”, escrito para o catálogo da exposição, Japanese art after 1945: scream 
against the sky, tratou de críticas da exposição, conceitos de arte japonesa 
contemporânea, problemas do mundo artístico no Japão nos anos 1990 e 
vislumbrou algumas sugestões para o futuro.

Conceituando a arte japonesa contemporânea

Tarō Amano considera primordiais quatro características muito impor-
tantes na arte japonesa contemporânea.

A primeira é que houve um lapso de tempo para a arte responder a mu-
danças sociais de impacto. O dia 15 de agosto de 1945 marca o fim da guer-
ra para os japoneses, mas a arte demorou em fazer-se notar, pois dependeu 
muito da situação precária dos artistas e grupos. Por exemplo, o grupo mais 
representativo da arte japonesa pós-guerra, GUTAI (Gutai Art Association), 
só apareceu depois de dez anos após a guerra. O representante do grupo, 
Jirō Yoshihara (1905-1972), ainda continuava dizendo: “Pinte o que nunca 
existiu”, preso a um programa anterior.

A segunda é que a liberdade de expressão ajudou o surgimento de uma 
arte de vanguarda. No pós-guerra do Japão, uma certa noção de liberdade foi 
prometida em relação a aspectos que anteriormente eram tabus, por meio do 
desaparecimento da Constituição Meiji e da mudança da relação de adora-
ção ao imperador. O Artigo 21 da Constituição Japonesa garante a reunião, 
associação, expressão, publicação e todas as outras formas artísticas. Sobre 
esse assunto, Akahisa Kawada, do Museu de Arte de Fuchū, comentou:

Os militares controlavam a arte limitando a liberdade de expressão e o acesso aos materiais. 

Artes como o surrealismo ou a abstração eram consideradas como comunistas ou extrema-

mente liberais. Não apenas essas expressões foram oprimidas, mas também foi proibido exibir 

arte em revistas ou concursos não-governamentais da época. O controle chegou até a arte em 

geral. Ao monopolizar os materiais de pintura, os militares coagiram os pintores a optar por 

produzir pinturas de guerra ou abandonar a arte para se juntar ao exército1.

1 Foram palavras de Kawada em uma palestra intitulada “Arte e Guerra – décadas de 1930 a 1940” proferida 
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Apesar disso, Amano acreditava existir ainda algum tabu sobre a discus-
são do sistema imperial até a década de 1990, e um exemplo recente disso é 
o caso do fechamento da Exposição da Falta de Liberdade de Expressão, no Aichi 
Triennale, em 2019, na província de Aichi, Japão2.

A terceira característica é que a arte social não floresceu no Japão.  
Apesar de os artistas discordarem das ideias do capitalismo, ao contrário de 
sua forte presença na literatura japonesa, a expressão social de esquerda não 
marcou presença no universo visual.

A última nuance destacada é uma forte presença da autorreferência, que 
surgiu depois da década de 1980. Ao mesmo tempo em que terminava o mo-
vimento contra o ANPO (Tratado de Cooperação Mútua e Segurança entre o 
Japão e os EUA), os artistas japoneses começaram a dar importância crescente 
a questões como identidade, subjetividade, família, nação, biologia e filosofia.

Problemas do mundo artístico no Japão nos anos 1990

Amano mostrou alguns aspectos dos problemas que o mundo artístico 
no Japão enfrentou nessa época, por exemplo, o notório fator de que a arte 
japonesa contemporânea não tivesse sido pesquisada, pois não existiam li-
vros, artigos e dados digitais para que pesquisadores nacionais e internacio-
nais se aproximassem dela.

É dado como ponto pacífico que, tanto para os estrangeiros como tam-
bém para os nipônicos, arte japonesa seria aquela anterior, a produzida nos 
séculos anteriores, ou compreenderia somente as obras do início do século 
XX. Por causa de formas particulares que não se coadunavam com a lógica 
da estética ocidental e que eram, portanto, consideradas singulares e estra-
nhas, a prática de uma arte moderna no Japão foi abandonada e nunca de-
finida. O crítico de arte Nobuo Tsuji (1932- ) comentou sobre a dificuldade 
no seu livro História da arte japonesa:

Para dar um exemplo como o do grupo Gutai, queremos imaginar as atividades da arte de 

vanguarda (arte contemporânea) como uma floração da arte japonesa após a guerra. No en-

tanto, eu não acho que a arte de vanguarda tenha atraído tanto o interesse do público em geral 

no Museu de Arte de Fuchū, em 7 de dezembro de 2008. Apud NAKAZAWA, Hideki, Art History: Japan 

1945-2014. Tóquio: Art Diver, 2014. p. 15.
2 A proposta do comitê da Exposição da Falta de Liberdade de Expressão foi a de um trabalho privado justamente da 

oportunidade de se expressar por ter sido censurado por um sentimento sistemático e forte de que “a liber-
dade de expressão está ameaçada no Japão”. A exposição foi realizada em 2015. Nos últimos anos, temas 
como a questão das “mulheres de conforto”, o Imperador e a Segunda Guerra, o regime colonial, o Artigo 
9 da Constituição, as críticas ao governo, entre outras, foram as razões pelas quais a exposição foi recusada. 
Na presente edição, além das obras tratadas na Exposição da falta de liberdade de expressão, novas obras posteriores 
que não puderam ser exibidas em museus de arte pública desde 2015 o foram justamente em razão do moti-
vo pelo qual não foram permitidas antes. Disponível em: <https://censorship.social/>. Acesso: 20 nov. 2019.
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naquela época. Como mencionado acima, a exposição Nitten3 foi realmente um sucesso, e o 

grupo de arte reuniu o público de uma maneira própria. Exposições de “arte contemporânea” 

continuaram além do interesse do público, apesar do apoio dos críticos e dos organizadores. 

Atitudes estoicas e narcisistas em relação a suas obras marcavam profundamente tais artis-

tas. Como o grupo Gutai tentou realizar instalações de obras que iam além das classificações 

conquanto escultura, pintura, artesanato e design, pois seriam novos modos de expressão de 

arte contemporânea, tornou-se interesse de artistas de vanguarda desenvolver instalações em 

espaços fora de museus. Diz-se que foi uma comédia insaciável o fato de que a instalação de um 

outdoor por certo museu de arte local no parque da cidade ter sido confundida com lixo pela 

equipe de limpeza na manhã do dia de abertura, tendo sido removida no mesmo momento. 

Mesmo que o grupo Gutai tenha produzido muitas obras de talento, permanece a mesma a 

situação de que a arte contemporânea se encontra alienada da sociedade (TSUJI, 2005, p. 420).

Cabe, portanto, considerar que a arte contemporânea não tem popula-
ridade. Até a década de 1990, os museus no Japão inauguraram numerosas 
exposições das coleções dos grandes museus da Europa e dos EUA, o que 
levou a um boom da arte ocidental, juntamente com a eclosão da bolha na 
economia do Japão. O povo japonês tinha muitas oportunidades de usufruir 
das obras dos grandes artistas do mundo. Foi o auge do rápido crescimento 
econômico milagroso do Japão. Segundo o crítico Yoshie Yoshida:

O início da era da informação, começando com a diminuição das restrições de viagens desde 

1964 e a exposição diária a imagens de TV, transformou as experiências passadas no tempo 

da ocupação americana em uma ilusão, como se a realidade dos EUA tivesse se tornado a 

própria realidade japonesa, aprofundando novamente as tendências de pendência para a 

cultura americana e europeia4.

Não obstante a vantagem financeira ter sido diminuída após o colapso 
da bolha econômica e o custo do seguro aumentado pelo risco do terrorismo 
após 2000, a arte tradicional do Japão de épocas antigas começou a atrair 
o público do país.

Não só existia uma falta de popularidade da arte contemporânea, mas 
também continuavam notórias uma barreira institucional preservada, como 
nas universidades de arte e em museus públicos, uma prática fechada de as-
suntos pessoais e uma posição de protecionismos institucionais por parte das 
universidades e por limitações administrativas nos museus. Esse assunto tem 
sido discutido até hoje e, em 2014, a Agência de Cultura do Japão propôs:

3 Nitten é abreviação de Nihon Bijutsu Tenrankai (Exposição de Arte Japonesa). Trata-seda maior exposição 
anual das artes japonesas em cinco categorias, como nihonga (pintura japonesa), yōga (pintura ocidental), 
escultura, artes aplicadas e caligrafia. Foi realizada no Museu de Arte Metropolitana de Tóquio, em Ueno, 
até 2006, mas mudou-se para o Centro Nacional de Arte em Roppongi, em 2007.

4 Pesquisa de opinião – as dez melhores obras de arte do pós-guerra. In: Revista Geijutsu Shinchō, fevereiro 
1993, p. 64. Apud NAKAZAWA, Hideki, Art History: Japan 1945-2014, p. 46.
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A arte contemporânea japonesa é individualmente apoiada por artistas, pesquisadores, cura-

dores, galeristas, museus e outras organizações relevantes, mas temos uma compreensão ge-

ral das atividades dos envolvidos e fornecemos a disseminação de informações necessárias e 

apoio estratégico. Não há nenhuma instituição central, em comparação com atividades como 

música e artes cênicas que são sistematicamente desenvolvidas, há limitações e inconvenien-

tes em vários aspectos, como financiamento e desenvolvimento de recursos humanos (Grupo 

de estudo sobre a disseminação da arte contemporânea no exterior na Agência para Assuntos 

Culturais do Japão, 2014, p. 19).

Tarō Amano acreditou na importância reversa da fama para os artistas 
contemporâneos do Japão. Como resultado de serem aceitos no exterior, os 
japoneses perceberam a importância desse grupo pela primeira vez. O mes-
mo também ocorreu com as estampas ukiyo-e no fim do século XIX e com 
Tsuguharu Foujita, Yoko Ono, Yayoi Kusama, Yoshitomo Nara e Takashi  
Murakami. Além disso, os artistas não podem esperar apoio oficial, pois 
não há conexão sólida entre eles, museus e críticos. No mercado da arte 
internacional, o próprio país ou as galerias e museus os apoiam para serem 
ativos no cenário global, mas, no Japão, as áreas eram separadas e preci-
savam agir isoladamente.

On Kawara (Aichi, Japão, 1932 –Nova York, 2014), que é altamente 
considerado no exterior como uma figura de destaque na arte conceitual, 
recusou-se a participar da Expo do Museu de Arte de Yokohama em 1994. 
Ele havia deixado seu país natal e seu mundo da arte e morava em Nova 
York desde 1965. Não quis incluir-se na história da arte japonesa, e tinha 
dúvida sobre o sistema em que os artistas nipônicos precisavam inserir-se 
para continuar as atividades no exterior. Amano afirma:

Na prática, a política de recusa de Kawara de ser incluído nesta e em outras exposições não 

é o ponto importante, ou o que ele mais quisesse destacar. Seu desejo de não ser colocado no 

contexto da arte japonesa do pós-guerra traz uma mensagem muito comovente e direta para 

a equipe do museu. Em suma, demonstra claramente o fracasso dos museus e críticos japone-

ses em conceituar a arte japonesa do pós-guerra e em promover ativamente seus artistas no 

cenário internacional (AMANO, 1996, p. 72).

Como ele, vários artistas japoneses deixaram o Japão e foram morar nos 
EUA na mesma época. Shūsaku Arakawa (1936-2010) mudou-se em 1961. 
Ushio Shinohara (1932- ), em 1969. Naoto Nakagawa (1944- ), em 1962.  
Shigeko Kubota (1935-2015), em 1960. Amano descreve: “Eles limitaram 
suas atividades no Japão, pois puderam trabalhar em um cenário interna-
cional sem romper os laços com o Japão. O que eles têm em comum é o 
fato de ser pesquisadores e produtores ocidentais de arte os que os apoiam” 
(1996, p. 72).
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Sugestões para o futuro

No artigo, Amano vaticinava que a divulgação da arte contemporânea  
japonesa se daria internacionalmente apenas no futuro, e fez curadoria de duas 
exposições importantes na mesma época como modelo. A primeira intitulou-
-se Against nature: Japanese art in the eighties (Contra a Natureza: arte japonesa 
nos anos oitenta) e foi exibida de 9 de dezembro de 1989 a 11 de fevereiro de 
1990, no Museu de Arte Moderna de São Francisco; Akron Art Museum;  
MIT List Visual Arts Center; Seattle Art Museum; dentre outros espaços.  
Na mostra participaram: Katsura Funakoshi, Kaoru Hirabayashi, Shōko  
Maemoto, Tatsuo Miyajima, Yasumasa Morimura, Shinrō Ōhtake, Yūsei  
Ogino, Noburu Tsubaki, Tomiaki Yamamoto. A outra exposição foi Um  

espírito primordial (A Primal Spirit): dez escultores japoneses contemporâneos,  
inaugurada em 1990 no Museu de Arte do Condado de Los Angeles e MCA 
Chicago, de 10 de outubro a 30 de dezembro. Participaram Koichi Ebizuka, 
Toshikatsu Endo, Chuichi Fujii, Tadashi Kawamata, Kazuo Kenmochi, 
Takamasa Kuniyasu, Emiko Tokushige, Shigeo Toya, Kimio Tsuchiya e 
Isamu Wakabayashi.

Essas exposições foram excepcionalmente bem-sucedidas e os partici-
pantes puderam conectar-se com o mundo da arte internacional.

Para internacionalizar a arte japonesa, no artigo de 1996, Amano sugeriu 
que os artistas e curadores deveriam conhecer e discutir a arte contemporânea 
e seus movimentos, participar de exposições internacionais, valorizar as obras 
dos artistas contemporâneos japoneses com olhos críticos, reunir informações 
sobre suas atividades e difundi-las aos povos nacionais e internacionais.

Para fazer uma comparação com a situação mais recente, apresento a 
proposta artística “Arranjo de questões”, cujo tema foi a transmissão da arte 
contemporânea no exterior, organizado pela Agência de Assuntos Culturais 
em 2014. Dez foram os membros do grupo do estudo: Eriko Osaka (pre-
sidente do Museu Yokohama), Mika Kuraya (curadora do Museu Nacio-
nal da Arte em Tóquio), Shigeo Gotō (professor da Universidade de Arte 
Kyoto Zōkei), Fumio Nanjo (presidente do Museu de Arte Mori), Michirō 
Hayashi (professor da Universidade de Sophia), Midori Matsui (crítica de 
arte), Tatsuo Miyajima (artista contemporâneo, professor de arte na Kyoto 
Zōkei, Tōhoku). Daisuke Miyatsu (colecionador de arte), Hozu Yamamoto 
(proprietário da Galeria Tokiwa), Yūko Yamamoto (presidente da Galeria 
de Gendai Yamamoto). A proposta endereçou a situação da arte contempo-
rânea no Japão, como Tarō Amano também criticara em 1996:

Na arte contemporânea nos fins dos anos 1980, ao mesmo tempo em que refletiam certo re-

conhecimento ou algo similar para a sociedade como para a história do Japão, apareceram 

escritores de um estilo internacional sofisticado, tidos nos Estados Unidos e na Europa como 
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parte de uma excelente arte contemporânea. Desde então, embora tenha se iniciado uma era 

de internacionalização em larga escala, não houve mudanças no sistema de avaliação e valores 

internos. Sob tais circunstâncias, o sucesso de artistas contemporâneos japoneses se deu muito 

devido aos esforços de seus talentos e de uma notável autoajuda do próprio artista, bem como, 

principalmente, de galerias, empresas privadas comprometidas ou, além disso, de esforços de 

curadores japoneses no cenário internacional, fortemente apoiados por dedicação individual e 

esforços de autoajuda. No entanto, esse tipo de esforço de autoajuda já atingiu seu limite e, para 

promover uma maior divulgação internacional, é altamente necessário reunir o poder do setor 

privado por meio de esforços nacionais (Grupo de estudo sobre a disseminação da arte contem-

porânea no exterior na Agência para Assuntos Culturais do Japão, 2014, p. 4).

Não só por sua qualidade e sensibilidade, pelos esforços dos próprios ar-
tistas, e pelo aumento de chances de participar em exposições internacionais, 
bienais e trienais, a arte japonesa contemporânea difundiu-se no exterior, es-
pecialmente na Ásia. Os temas pioneiros da época, como consumismo, enve-
lhecimento, solidão e desastres naturais chamam a atenção de estrangeiros.

Apesar disso, segue a existir a ignorância da população japonesa. Ainda 
faltam museus, exposições, livros, críticos, informação, arquivos... As pró-
prias exposições de arte contemporânea não são realizadas; tanto no Japão 
quanto no exterior também não há instituições e museus para representá-la, 
então, perdem-se obras e informações pela ausência de arquivos. O número 
insuficiente de críticos, pesquisadores e curadores especialistas gerou uma li-
mitação das informações sobre arte contemporânea japonesa. Ainda menos 
traduções de livros sobre o tema são encontradas.

Foi feita uma proposta de construir uma instituição no Japão, como o 
British Council, uma organização britânica sem fins lucrativos fundada em 
1934, ou NEA (National Endowment for the Arts), a maior organização 
de suporte artístico dos EUA, ou o Institut Français, ou ainda o GRI (The 
Getty Research Institute).

Os artistas japoneses ainda são “importados” em sentido inverso, mas con-
tinua faltando ajuda dos governos e instituições. Pela baixa popularidade e fal-
ta de experiência para mostrar e vender obras deles no Japão, faltam-lhes mu-
seus, galerias, leilões, prêmios importantes. Eles têm dificuldade econômica, 
sofrem a distância geográfica, enfrentam problemas de língua e falta de auxílio 
que resultam na situação atual. Dessa forma, os jovens que iniciam na senda 
artística não têm muita chance para ter sucesso no cenário internacional.

Para promover a arte contemporânea japonesa no Japão, a proposta ainda 
sugeriu organizar uma exposição itinerante nacional e internacional, ajudar 
os artistas dando prêmios e espaço para expor, cultivar os especialistas pela 
educação dos curadores, reunir e fazer arquivos das obras, documentos e fotos 
para o futuro, construir network entre museus nacionais e instituições estran-
geiras, organizar a arte contemporânea no Japão e educar crianças e adultos.
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As Olimpíadas de Tóquio de 2020 seriam uma grande oportunidade de 
atrair o mundo para as artes culturais e cada governo local do Japão vinha 
preparando vários programas culturais de acordo com suas características 
regionais. Entretanto, com a pandemia do novo coronavírus e o consequente  
adiamento dos jogos, os planos tiveram de ser alterados. O Museu de Arte 
Mori em Tóquio, mesmo assim, inaugurou uma exposição de obras de 
seis artistas contemporâneos: Yayoi Kusama, Lee Ufan, Tatsuo Miyajima, 
Takashi Murakami, Yoshitomo Nara e Hiroshi Sugimoto, em agosto de 
2020. O plano era que seria realizada em concomitância à Olimpíada, mas, 
devido ao fechamento temporário do museu, acabou sendo adiada.

Com a disseminação do vírus, fica em suspenso esse passo para um re-
conhecimento em maior escala da arte contemporânea japonesa para os 
visitantes estrangeiros, embora a preparação para os eventos tenha já con-
tribuído para facilitar pesquisas futuras e para divulgar obras dos referidos 
artistas em atividade, ainda que em escala mais reduzida.
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RESUMO Após o grande terremoto, seguido de tsunami e acidente nuclear em Fukushima, ocorrido em 11 de 

março de 2011, conhecido simplesmente como 3.11, o Japão passou a testemunhar uma das mais expressivas 

mudanças sociais, políticas, econômicas e culturais desde a Segunda Grande Guerra. Questões sobre desloca-

mento, suicídio, fantasmas, contaminação, energia nuclear, governo e luto vieram à tona após o desastre em 

2011. Imediatamente, agentes do teatro e da performance atuaram em resposta ao 

imenso desastre humano na tarefa de explorar maneiras para compreender e dar for-

ma à era pós-Fukushima. Este artigo busca debater três importantes obras artísticas 

que fizeram parte desse conturbado período: o espetáculo Sayonara (versão de 2011), 

de Hirata Oriza, o “teatro musical” Jimen to yuka (Chão e piso) (2013), de Okada 

Toshiki, e a performance Referendum project (2011), de Akira Takayama.
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ABSTRACT  After the earthquake, followed by a tsunami and nuclear accident in Fukushima, which occurred 

on March 11, 2011, known simply as 3.11, Japan began to witness one of  the most significant social, political, 

economic and cultural changes since the Second World War. Issues of  displacement, suicide, ghosts, contam-

ination, nuclear power, government and mourning came up after a disaster in 2011. Immediately, agents of  

theater and performance acted in response to the immense human disaster in the task 

of  exploring ways to understand and shape the post-Fukushima era. In this sense, this 

article seeks to discuss three important artistic works that were part of  this troubled 

period, being them: the show Sayonara (2011 version) by Hirata Oriza, the “musical 

theatre” Jimen to yuka (Ground and floor) (2013) by Okada Toshiki and the perfor-

mance Referendum project (2011) by Akira Takayama.

A sociedade japonesa sempre conviveu com catástrofes naturais de pro-
porções inimagináveis. O Sismo de Genroku, às 02h00min do dia 31 

de dezembro de 1703, atingiu a baía de Sagami, levando à óbito mais de  
2 mil pessoas. Em 1896, o terremoto Meiji-Sanriku provocou ondas devas-
tadoras que totalizaram 22 mil mortes. Em 1923, o grande sismo de Kantō 
atingiu a região de Kantō, na ilha japonesa de Honshu, levando à morte de 
aproximadamente 100 mil pessoas. Já em 1995, o grande sismo de Hanshin- 
Awaji destruiu a cidade de Kobe, no oeste do Japão, levando à morte cerca 
de 5 mil pessoas. Esses são alguns dos mais significativos, dentre outros. 

O escritor japonês Haruki Murakami, em seu discurso de recebimen-
to do Prêmio Internacional da Catalunha – posteriormente traduzido 
por Emanuel Pastreich e publicado pela revista The Asia-Pacific Journal –, 
confessa que:

Ser japonês significa, em certo sentido, conviver com uma variedade de catástrofes naturais. 

Grande parte do Japão está na rota dos tufões desde o verão até o outono. Todo ano, inevi-

tavelmente, esses tufões causam terríveis tragédias e muitas vidas são perdidas. Há vulcões 

ativos espalhados pelo arquipélago e, depois, os terremotos. O arquipélago japonês está situ-

ado em um canto a leste do continente asiático, montado no topo de quatro enormes placas 

tectônicas. A localização é precária. Passamos nossos dias, por assim dizer, sobre um ninho de 

terremotos (MURAKAMI, 2011, n.p., tradução nossa).

Durante muito tempo, existiu a crença, no Japão, de que os terremotos e 
os tsunamis eram “punições divinas”, ou tenbatsu 天罰, pelo egoísmo dos ho-
mens. O excesso de materialismo e a inabilidade para a liderança também 
eram apontados como os principais motivos para a ocorrência dos abalos 
sísmicos. Em 11 de novembro de 1855, um sismo popularmente denomina-
do terremoto de Edo (hoje Tóquio) foi atribuído ao bagre gigante namazu 
(鯰), ou ōnamazu (大鯰), como é conhecido pela mitologia. Acreditava-se 

Keywords
Japan. Japanese art. 

Theater. Fukushima. 

Post-3.11.
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que os bagres eram os causadores de terremotos e “[...] ao mesmo tempo, 
uma espécie de mensageiros do paraíso” (GREINER, 2015, p. 91). 

No entanto, em 11 de março de 2011, precisamente às 05h56min (14h56 
min no horário de Brasília), um sismo de magnitude 9,1 com epicentro no 
Oceano Pacífico, a 160 quilômetros da costa, atingiu novamente o arqui-
pélago japonês. De acordo com o documento oficial publicado pela gestão 
de desastres do gabinete do governo japonês, o tsunami que se seguiu levou 
à morte de 15.270 pessoas e deixou cerca de 8.499 desaparecidos1. Dentre 
esses mortos, milhares estão até hoje no fundo do mar e a maioria dos so-
breviventes perdeu suas casas, amigos e familiares. Algumas comunidades 
e aldeias foram reduzidas a cidades fantasmas. No artigo “Os fantasmas 
do tsunami – os vivos e os mortos depois da tragédia de março de 2011”, 
de Richard Lloyd Parry, o sacerdote japonês Taio Kaneda confessa que o 
terremoto “[...] foi o mais violento que ele jamais viu – ele e todas as pessoas 
que conhecia. A força a que as grandes vigas dos salões do templo foram 
submetidas fez com que a madeira vergasse” (PARRY, 2014, p. 3). 

Além do mais, a onda gigantesca abalou a Usina Nuclear de Fukushima I, 
 na região de Tōhoku, causando o derretimento dos reatores nucleares devi-
do à falta de arrefecimento, ocasionando o segundo maior acidente nuclear 
desde a catástrofe de Chernobyl, no norte da Ucrânia Soviética, em abril 
de 1986. No total, mais de cem mil japoneses tiveram de deixar suas casas 
por conta da radiação. Arrozais, fábricas, áreas comerciais e portos foram 
abandonados de um dia para o outro.

Tudo isso impactou de forma significativa as diversas estruturas polí-
ticas, econômicas, religiosas e culturais do país. Questões sobre desloca-
mento, suicídio, fantasmas, contaminação, energia nuclear, governo e luto 
vieram à tona após aquele dia. No artigo “Introduction: art and activism 
in post-disaster Japan”, Vera Mackie argumenta: “[...] esses eventos leva-
ram a uma ‘lembrança’ de Hiroshima e Nagasaki através do prisma de 
Fukushima” (BROWN; MACKIE, 2015, n.p., tradução nossa). O grande 
terremoto Hanshin-Awaji, em 1995, por exemplo, já havia se tornado, para 
os críticos, um divisor de águas, no qual o Japão passou, a partir de década 
de 1990, “[...] a testemunhar uma drástica mudança em sua configuração 
sociocultural” (UCHINO, 2008, p. 136). 

De acordo com professor Tadachi Uchino, o sismo, o forte processo 
de globalização e a queda do muro de Berlim, em 1989, aliados ao ata-
que de gás sarin no metrô de Tóquio, por Aum Shinrikyō e a exaltações 
sociais, levaram os japoneses ao um “revisionismo histórico”, o qual “[...] 
deu origem a uma discussão exaltada sobre como ‘nós japoneses’ entendí-

1 Disponível em: https://www.preventionweb.net/files/20761_2076120110713wpdm2011summaryeng1.
pdf. Acesso: 28 mar. 2020.
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amos a nossa história” (Ibid.). Consequentemente, houve uma significati-
va perda do sentimento nacional, ocasionando uma época de renovação 
do senso nacionalista. Uchino ainda classifica três palavras-chave que 
poderiam caracterizar o Japão pós-1995: “kire-ru (esbofetear), hikikomo-ru 

(armazenar ou recolher-se dentro de casa/quarto e nunca mais sair) e 
iya-su (curar-se)” (Ibid.).

No entanto, o 3.11 provocou uma série de transformações no tecido 
social japonês como nunca tinha sido visto antes. Segundo a crítica de  
Murakami, o palco da tragédia foi montado pelas mãos do próprio povo, 
uma vez que “esta é uma experiência histórica para nós japoneses: o nosso se-
gundo desastre nuclear em massa. Mas, desta vez, ninguém deixou cair uma 
bomba sobre nós” (MURAKAMI, 2011, n.p., tradução nossa). Para o escri-
tor, a energia nuclear foi rapidamente aceita, mas suas consequências não 
foram sequer contestadas. Assim, segundo ele, antes mesmo de a população 
assimilar a gigantesca quantidade de propagandas das empresas de energia 
elétrica, mais de trinta por cento das usinas já estavam em plena atividade. 
Com a explosão dos reatores, a crença em seu uso foi rapidamente substituí- 
da pela sensação de um fracasso moral.

[...] e agora, o “altamente eficiente” reator nuclear supostamente abriu as portas do inferno 

[...] Enquanto nós somos as vítimas, também somos os responsáveis. Devemos fixar nossos 

olhos sobre esse fato. Se não o fizermos, nós inevitavelmente vamos repetir o mesmo erro 

novamente, em outro lugar (Ibid., tradução nossa).

Ainda em seu texto, Murakami afirma que toda a sabedoria e todo o 
conhecimento deveriam ter sido investidos para criar fontes eficazes. E, ao 
invés dos japoneses rejeitarem a tecnologia nuclear após a terrível expe-
riência dos bombardeios em Hiroshima e Nagasaki, acabamos sendo in-
fluenciados por esse padrão simples de “eficiência” (Ibid., tradução nossa).  
A ideia de um Japão que tentou, nos últimos anos, renunciar à guerra 
através de suas novas ferramentas de progresso para o mundo por meio 
do seu abonado e inteligente processo de reconstrução, foi desmontada de 
um dia para o outro. 

Outro fator que gerou uma sensação de desconforto foi a marginaliza-
ção dos acontecimentos pela própria mídia. Ao passo que o reator danifica-
do lançava na atmosfera uma fumaça branca, imagens na TV e em grandes 
jornais, em sua maioria dependentes dos anúncios das grandes companhias 
elétricas, publicavam apenas uma atmosfera de tranquilidade, criando a 
ideia de que a contaminação não estava sendo tão grave assim.

Para Makiko Segawa (2012, n.p.), abaixo da bela camada de pétalas 
caídas após uma florada de sakura (cerejeiras), há uma série de informações 
que a mídia e o estado ainda ocultam. Segawa aponta, em seu artigo “After 
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the media has gone: Fukushima, suicide and the legacy of  3.11”, que casos 
de suicídios entre os evacuados aumentaram devido à situação isolada em 
casas temporárias e à falta de esperança após deixarem suas comunidades. 

Syogo Domae, coordenador da ONG Kyōdo-No-Tsudoi Net aponta que 
cinquenta pessoas se suicidaram em casas temporárias na cidade de Iwaki, 
logo após o desastre. Na maioria dos casos, “[...] os evacuados vivem isolados 
e não têm comunicação com os outros. Eles escolhem morrer de fome, recu-
sando-se a comer” (SYOGO apud SEGAWA, 2012, n.p., tradução nossa).  
Além do mais, o governo japonês vem sendo acusado de omitir dados sobre 
suicídios. De acordo com Domae, os números oficiais são maquiados co- 
mo forma de as autoridades não assumirem a responsabilidade, tentando a 
todo custo classificar esses falecimentos como óbitos causados por doenças 
ou acidentes.

Já as religiões no Japão vêm, desde então, enfrentando mudanças conside-
ráveis. Antes mesmo da catástrofe em 2011, houve uma notável diminuição 
da crença entre jovens, que passaram a desacreditar em práticas religiosas. 
De acordo com o estudioso Levi McLaughlin no artigo “What have religious 
groups done after 3.11? Part 2: from religious mobilization to ‘spiritual care’”:

Quando questionado: “você acredita na religião?” shūkyō o shinjite imasu ka (あなたは宗教を 

信じていますか), em pesquisas periódicas realizadas pelos japoneses do jornal Yomiu-

ri Shimbun, a porcentagem de pessoas que responderam afirmativamente em 1952 foi de 

64,7%. Já em 1995, as respostas afirmativas caíram pouco mais de 20%, mesmo ano em 

que os japoneses testemunharam as terríveis calamidades do terremoto Hanshin/Awaji, em 

17 de janeiro, que devastaram a cidade de Kobe, e os ataques de gás sarin em 20 de março 

no metrô de Tóquio pelo movimento apocalíptico Aum Shinrikyo (MCLAUGHLIN, 2013,  

p. 1, tradução nossa).

Na tentativa de mostrar sua relevância social após o terremoto e tsunami, 
tanto o budismo quanto o xintoísmo precisaram elaborar novas práti-
cas de conforto para envolver as comunidades mais atingidas pela onda. 
Como revela McLaughlin, foi necessária a elaboração de discursos menos 
litúrgicos como tentativa de criar laços afetivos com uma sociedade prati-
camente destruída. 

Tal feito deu novos rumos às religiões pós-3.11 e foi um passo fundamen-
tal para a sua “reputação”. Sacerdotes budistas de várias denominações, 
de acordo com McLaughlin “[...] estão trabalhando entre si, ao lado de 
clérigos cristãos e xintoístas, acadêmicos e outros profissionais na tentativa 
de construir novas formas de cuidados espirituais” (Ibid., p. 314, tradução 
nossa). Vestimentas budistas foram deixadas de lado pelos sacerdotes e no-
vos vocábulos nos aconselhamentos foram adotados por grupos religiosos.  
Um café móvel denominado “Cafe de Monk” foi idealizado para que mo-
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radores de habitações temporárias pudessem informalmente conversar so-
bre suas aflições e problemas. Como aponta McLaughlin, “Moradores de 
alojamentos temporários, a maioria mulheres idosas, vêm tomar chá e café, 
comer bolo, conversar e rir [...]” (Ibid., p. 316, tradução nossa).

O imaginário dos japoneses, foi expressivamente modificado pela onda. 
O já citado artigo de Parry, “Os fantasmas do tsunami”, contorna uma re-
alidade que sucedeu anos após a grande onda. Segundo o autor, “nas casas 
daqueles que perderam filhos no tsunami, tornou-se rotina me perguntarem, 
depois de meia hora de chá e bate-papo, se eu não gostaria de ‘conhecer’ 
os filhos mortos” (PARRY, 2014, p. 7). Em um dos relatos do autor consta 
que uma mãe declarava seu amor aos seus filhos falecidos “[...] tão natural-
mente como se estivesse em uma ligação interurbana” (Ibid.). Outro caso 
reportado foi o de uma mulher que chegou a encomendar montagens com 
as fotografias do seu filho morto, as quais retratam o dia a dia dele, como se 
ainda estivesse vivo. 

Como posteriormente indica Parry, há um medo de as almas que 
morreram brutalmente se tornem gaki, um tipo de entidade vagante e 
faminta. Contudo, o tsunami destruiu túmulos, ceifou templos e carregou 
os altares domésticos (ihai) para o fundo do mar, impossibilitando a con-
tinuidade de rituais.

Como resultado da violenta catástrofe, relatos sobre fantasmas torna-
ram-se cada vez mais presentes nas narrativas e histórias pós-tsunami, como 
ocorre nesta: “[...] no dia seguinte, à noitinha, ele viu figuras passando de-
fronte da casa: pais e filhos, um grupo de jovens amigos, um avô e uma 
criança. ‘Todos cobertos de lama’, contou” (Ibid., p. 4). Os depoimentos 
de moradores e sobreviventes são sempre descritos com a presença de seres 
indefinidos e sem contornos, vultos e reflexos nas poças de água.

[...] os sobreviventes discorriam sobre o terror da onda, a dor do luto e o medo do futuro.  

Falavam também de seus encontros com o sobrenatural. Descreviam visões fantasmagóricas 

de estranhos, amigos e vizinhos, bem como de entes queridos mortos. Relataram assom-

brações em casa, no trabalho, em escritórios e lugares públicos, em praias e cidades arrui-

nadas. As experiências variavam de sonhos sinistros e uma sensação vaga de inquietude a 

casos de verdadeira possessão, como o de Takeshi Ono. Um jovem rapaz queixou-se de uma 

pressão no peito durante a noite, como se durante o sono alguma criatura montasse nele. 

Uma adolescente mencionou uma figura assustadora acocorada em sua casa. Um homem de 

meia-idade detestava sair na chuva, porque os olhos dos mortos o fitavam das poças d’água. 

Em visita a uma área arrasada da costa, um funcionário público da cidade de Soma avistou 

uma mulher num vestido vermelho, longe de qualquer estrada ou casa mais próxima, sem 

nenhum meio de transporte à vista que pudesse tê-la levado até ali. Quando tornou a procu-

rá-la, ela havia desaparecido (Ibid.).
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Ainda no artigo de Parry, os casos de exorcismos aumentaram após 
2011. Um homem gritava: “Kaori? Preciso chegar à escola, vem vindo um 
tsunami!” (Ibid., p.10). Outros se indagavam se estavam vivos ou mortos: 
“‘E quantas pessoas morreram?’ [...] ‘Vinte mil? Tantos assim?’. Mais tarde, 
Kaneda perguntou onde ele estava. ‘No fundo do mar. Está muito frio’. ‘Saia 
do mar [...]’, disse Kaneda” (Ibid.). Havia também uma criança que chama-
va pela mãe, e uma irmã mais velha que estava em casa quando tudo acon-
teceu. Seu espírito pedia desculpas por não ter conseguido segurar a mão do 
seu irmão quando a onda rapidamente chegou: “‘Desculpe. Me desculpe, 
mamãe’. Ao fim, [...] ela se foi dizendo: ‘Mãe, posso continuar sozinha ago-
ra. Pode me soltar”’ (Ibid., p. 12). Além disto, “[...] não haviam sido apenas 
os espíritos de homens e mulheres [...] mas também os de animais – gatos, 
cachorros e outros, que haviam se afogado junto com os donos” (Ibid., p. 5). 
Na região de Onagawa, uma antiga vizinha sentava-se para tomar uma xí-
cara chá nas casas temporárias de moradores refugiados, mas “[...] ninguém 
teve coragem de lhe dizer que ela estava morta. A almofada sobre a qual ela 
se sentava ficava molhada de água do mar” (Ibid., p. 6). Já taxistas relatavam 
o desaparecimento repentino de passageiros ao levá-los para suas casas. 

FIGURA 1
A mão de uma 
vítima sobressai 
nos escombros em 
Rikuzentakata, após  
o tsunami em 2011.

De alguma maneira, o 3.11 reestruturou a forma de o povo japonês 
se relacionar consigo mesmo e com o seu próprio imaginário. Grupos de 
voluntários tentam até hoje preencher o vazio deixado pelos familiares e 
amigos levados para o fundo do mar. Conforme Parry: “[...] milhares de 
espíritos passaram da vida à morte; incontáveis outros foram apartados de 
seus ancoradouros na outra vida” (PARRY, 2014, p. 7). Assim, questiona-se: 
“[...] como cuidar deles todos? Quem haveria de honrar o pacto entre os 
vivos e os mortos? Em tal circunstância, como poderia não haver uma multi-
dão de fantasmas?” (Ibid.). Já no final de seu discurso, Murakami parece de-
sejar um tipo mudança na sociedade japonesa, mas através de um trabalho 
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coletivo de reconstrução, que deve ser cultivado e semeado com paciência e 
calma. Na sua perspectiva: “Nós devemos plantar novas histórias vibrantes 
e deixá-las brotar e florescer” (MURAKAMI, 2011, n.p., tradução nossa).

Perante tudo isso, respostas artísticas surgiram na tentativa de responder 
imediatamente ao imenso desastre humano que literalmente deslocou o cor-
po e o espaço. Logo após os acontecimentos, artistas, dramaturgos e autores 
contemporâneos buscaram promover, por meio da arte, uma sociedade mais 
emancipada e consciente. De alguma forma, esses movimentos selaram um 
pacto ético com a sociedade, especificamente com os sobreviventes, na ten-
tativa de honrar a memória daqueles que foram lançados para o fundo do 
mar e sofreram com as consequências permanentes e devastadoras da radia-
ção. As ações realizadas por esses artistas assumiram-se como uma arte de 
enfrentamento, de justiça social e de revolta, trazendo em suas intervenções 
cênicas e performáticas abordagens que contestavam o regime plutocrático 
japonês e uma mídia negligente e omissa que empurrava o olhar do povo 
para um inexistente cenário de “tranquilidade”. Também promoveram a re-
alização de performances anárquicas ligadas ao ativismo de conscientização. 

Nasceu, então, uma nova cultura artística de protesto como veículo de 
formação cívica, trazendo um movimento de artistas que tentaram repensar 
a necessidade vital do teatro contemporâneo, como um lugar de experiências 
humanas capaz de analisar de que maneira nos relacionamos com o mundo, 
dando a chance de o público se questionar e formar opiniões. Conceitos esté-
ticos como interatividade, performances site-specific, teatro documentário edu-
cacional e performances anarquistas de guerrilha passaram a ser adotados em 
obras artísticas pós-3.11 graças a grupos como Chim↑Pom e RINKŌGUN, 
do dramaturgo Yōji Sakate (MUNDT, 2014, p. 2). Tudo isso deu origem ao 
que podemos chamar de repolitilização das artes cênicas japonesas2.

No Japão do pós-guerra, artistas plásticos, performers e encenadores 
perguntavam-se “como se expressar através da arte no pós-guerra” e, em 
particular, como seria possível, através do corpo, colocar-se frente a uma 
sociedade que procurava, naquele momento, redescobrir a sua própria 
identidade. Os escombros e a confusão social daquele período constituíam 
o ambiente cotidiano dos primeiros movimentos de politização do teatro 
de vanguarda. Alguns artistas que surgiam a partir desse momento, foram 
influenciados por movimentos surrealistas, trazendo em seus temas a morte, 
o grotesco e a sexualidade. 

Assim, o uso da expressão “repolitizacão” utilizada tanto por Mundt 
quanto por mim, indicam o surgimento de um novo movimento de jo-
vens artistas contemporâneos, abertamente dispostos a debater em suas 

2 Termo utilizado pela estudiosa Lisa Mundt em seu artigo: “Back to politics: artistic disobedience in the 
wake of  ‘Fukushima’”.
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criações questões políticas e sociais. Além do mais, Peter Eckersall revela 
que o teatro contemporâneo japonês enfrenta o desafio de representar o 
sofrimento humano e a morte “[...] neste contexto de uma grande desor-
dem cultural e geológica que literalmente moveu a terra, deixou milhares 
de pessoas desalojadas e poluiu o ambiente em um nível extraordinário” 
(ECKERSALL, 2015, n.p).

O primeiro exemplo é a peça Sayonara3 (2011), do dramaturgo e dire-
tor teatral Hirata Oriza. Originalmente escrita em 2010, a encenação foi 
posteriormente adaptada após o tsunami. No espetáculo, um androide re-
alista feminino lê poesias para dar alívio a uma mulher com doença ter-
minal. Ao fim, já sozinho na sala, o androide é avisado por um homem 
de que será transportado para Fukushima, lugar onde muitas pessoas 
morreram, a fim de recitar poemas como forma de oração. O androide,  
então, mesmo aparentando estar com defeito, responde: “Sim, se eu posso ser 
útil, mesmo neste estado, então eu estou muito feliz” (Ibid., tradução nossa).  

Em uma análise mais profunda, Eckersall (2015, p. 6) revela que a ideia 
de um “robô quase humano” com defeito representa a pouca habilidade da 
sociedade japonesa em lidar com tantas informações sobre o acidente nu-
clear. Já a referência de que apenas máquinas são capazes de habitar a zona 
contaminada de Fukushima demonstra a incerteza de um futuro retorno às 
cidades contaminadas pela radiação. De algum modo, é possível perceber, 
pela obra de Oriza, que as ações irresponsáveis dos homens estão provocan-
do, pouco a pouco, a impossibilidade de seres humanos ocuparem cidades 
e lugares e, consequentemente, impedindo a sua existência. Isso nos aponta 
um futuro cada vez mais repleto de espaços contaminados e inacessíveis, 
onde restam apenas máquinas e preces. Ao sugerir um robô rezando sem 
descanso em Fukushima, Sayonara não deve, nas palavras de Eckersall, ser 
entendida apenas como uma metáfora. Assim, na sua perspectiva:

Orações devem ser feitas para aqueles cujos corpos não foram recuperados, não importa como 

seja feita. Representações duradouras do limbo budista nas artes visuais, teatro e poesia japone-

sas são lembretes da necessidade de honrar os mortos dessa forma. Senão, segundo os budistas, 

suas almas permanecerão em um estado indeterminado de ser (Ibid., tradução nossa).

Em outras palavras, Oriza parece propor um futuro próximo, no qual 
não haverá mais vida humana nem luto e tampouco dor, em que os rema-
nescentes serão máquinas orando por nós e por aquilo que fomos um dia. 
Nossa linguagem, nossa cultura e hábitos irão se transformar em progra-
mações pré-fabricadas. Ao mesmo tempo, ao que parece, já nos tornamos 

3 Human Theater Sayonara. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=fIZ5i27XXCY> Aces-
so: 25 out. 2020.



162 Conceitos estéticos: do transtemporal ao espacial na arte japonesa

máquinas também e estamos programados para executar frases prontas, sem 
expressão, sem sofrimento ou alegria, onde tudo parece estar conformado. 
O que permanecerá, então, serão computadores com nossos traços, com 
nossas vozes e nossas crenças, mas sem nossos sentimentos por perda, soli-
dão e morte. E apesar de tudo, Sayonara revela que não devemos esquecer dos 
mortos. Todos que morreram precisam ser rememorados e reconhecidos. 

FIGURA 2 
Encenação de 
Sayonara no Festival 
Internacional de 
Artes Cênicas  
de Quioto.

Por fim, a encenação do dramaturgo Oriza não parece indicar um fu-
turo distópico. Pelo contrário, Sayonara soa como um presságio. Trata-se, 
em outras palavras, de uma cena cotidiana comum do amanhã próximo. 
A peça finda com o androide sendo carregado para fora do palco e suas 
últimas frases são o poema “Coconut” de Shimazaki Tōson: “Há quantos 
meses você está nas ondas? [...] Lágrimas brotando em uma terra estranha.  
Eu assisto o pôr do sol no mar. Maré sem fim em movimento, [...] Eu volta-
rei para minha casa?”.

Já Chão e piso (2013), do diretor teatral Toshiki Okada, é mais desesperan-
çosa. O espetáculo, descrito pelo próprio autor como um “teatro musical com 
aparições fantasmagóricas” (ECKERSALL, 2015, n.p., tradução nossa), traz, 
estrategicamente, aspectos do teatro nō na sua composição cenográfica, por 
meio do formato do palco e da dramaturgia com a presença de um fantasma.  
Na perspectiva de Eckersall:

[...] o mundo de nō e as políticas do Japão pós-Fukushima se sobrepõem. A adaptação de 

Okada dos elementos formais de nō são de extrema importância aqui pois elas trazem consigo 

qualidades liminares e o sentido de atravessamento de lugares e tempos. Eu sustento que o 

uso de nō por Okada sinaliza uma capacidade mais ampla de reverberações entre a realidade 

funcional do espaço no palco e no teatro e os espaços entre mundos aos quais a peça faz 

referência. Essas reverberações delineiam uma noção porosa de espaço, tempo e ser mortal.  

Elas chamam atenção para o desconforto existencial que assombra os mundos pós-Fukushi-

ma com seus fantasmas (Ibid., tradução nossa).
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Em cena, o fantasma de uma mulher mais velha denominada de Michiko 
acusa seu filho, Yutaka, de não cuidar dos mortos. O conflito também se de-
senrola entre o filho mais novo e gentil, Yukio, uma mulher que vive exilada, 
Satomi, e a esposa grávida de Yutaka, Haruka. Os personagens enigmáti-
cos parecem viver uma exaustão sem fim após o acidente em Fukushima.  
Como ainda revela Eckersall (2015, n.p.), a encenação parece refletir a  
experiência que o próprio diretor vivenciou ao lado de sua família. Após o 
terremoto, “Okada se mudou com sua jovem família para Kumamoto no 
oeste do Japão, longe de Tóquio e dos possíveis efeitos de contaminação 
nuclear” (Ibid., tradução nossa).

A característica distópica de tempo e lugar da obra apresenta um tipo de 
comunicação pouco compreendida, uma linguagem que parece beirar a ex-
tinção. A personagem Satomi “[...] segue resmungando sem objetivo em ja-
ponês, uma língua cujo uso está rapidamente diminuindo” (Ibid., tradução 
nossa). Por fim, ao fundo, um cruciforme flutuando na escuridão projeta ao 
longo do espetáculo uma série de frases, dentre elas: “‘Japão, em um futuro 
distante’; ‘Japão, em um futuro não tão distante’ [...] ‘o palco é o lugar onde 
os fantasmas podem ser vistos”’ (Ibid., tradução nossa). Para Eckersall, a 
peça, de teor crítico-político, expõe um luto que “[...] não é apenas pela hu-
manidade, mas também pela perda da comunidade e da linguagem” (Ibid., 
tradução nossa). Além do mais, a peça abertamente indica que o país está 
vivendo uma guerra iminente, rumo ao declínio.

Após o acidente em Fukushima, muitos ficaram impossibilitados de vi-
sitar os túmulos dos familiares. Outras pessoas, decidiram permanecer na 
zona contaminada para cuidar dos túmulos. De acordo com a sinopse de 
Chão e piso: “A peça liga um conflito de interesse entre os mortos, com único 
desejo de descansar em paz, e os vivos que estão determinados em pro-
teger a vida daqueles que estão para nascer [...]” (Ibid., tradução nossa).  
Em outras palavras, Okada parece se preocupar não somente com o futuro 
incerto dos vivos, mas se estamos cuidando também dos nossos antepassados.  
Em um dos momentos finais, a seguinte frase surge ao fundo: “Quando o 
sono dos mortos e as preparações dos vivos estão igualmente violentados, 
não há uma possibilidade em que ambos os lados estendam suas mãos para 
o outro?” (Ibid., tradução nossa).

Em Chão e piso, nada pode ser consertado. As falas desorganizadas, 
confusas e ilógicas parecem representar a derrotada condição das pessoas.  
Ao que parece, a composição dramatúrgica de Okada expressa um lado 
pessimista e sem resolução para os vivos. De alguma forma, a peça revela-se  
terrivelmente melancólica, estabelecendo uma tensão angustiante entre 
encenação e público, “[...] passando a ideia de que não há mais uma lin-
guagem de conciliação e remorso” (Ibid., tradução nossa). O fim sugere o 
mesmo: tudo é profundamente incerto.
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A falta de transparência a respeito do vazamento nuclear, a mudança drástica na vida em aco-

modação temporária, a perda da terra e da comunidade, a falta de informação confiável sobre o 

vazamento radioativo, ou o sentimento de que as pessoas não tinham sido ouvidas na campanha 

insistente do governo em reiniciar as estações de energia nuclear por todo o Japão é uma pílula 

amarga para ser engolida (Ibid., tradução nossa).

Já no caminho de uma arte política de protesto, Akira Takayama tor-
na-se um grande exemplo ao realizar o Referendum project (2011). Inspirado 
no referendo da Estação de Energia Nuclear de Zwentendorf, na Áustria, 
onde o Conselho Nacional decidiu banir, com base na Lei Atomsperrgesetz,  
em dezembro de 1978, todas as estações nucleares do país, Takayama esta-
belece uma ação performática itinerante e explicitamente política que per-
correu vários destinos no Japão. Segundo o artigo de Lisa Mundt, “Back to 
politics: artistic disobedience in the wake of  ‘Fukushima’”, em um cami-
nhão equipado com TVs e fones de ouvido, o artista convidava o público 
para assistir “[...] entrevistas com estudantes de ensino fundamental sobre 
como eles veem a sociedade japonesa e como eles imaginam seu futuro no 
Japão” (MUNDT, 2014, p. 6,tradução nossa). Na sequência, os espectadores 
tinham a oportunidade de participar de um “referendo nacional”, respon-
dendo perguntas como: “‘O que você faria se você fosse o primeiro-minis-
tro?’; ‘O que você pensa que significa ser um adulto?’ ou ‘O que você imagi-
na que acontecerá com o Japão daqui para frente?”’ (Ibid., tradução nossa). 

Takayama descreve sua obra como A mobile theatre project archiving  

Japan’s post-3.11 voices ou como um projeto visando extrair as vozes dos 
cidadãos japoneses para torná-las públicas por intermédio de platafor-
mas alternativas como Facebook e Twitter. Desse modo, seu trabalho 
promoveu, pela primeira vez no Japão, um debate público sobre o uso 
da energia nuclear.  

FIGURA 3 
Encenação  
de Chão e piso. 
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Educar o público acerca dos prós e contras, benefícios e riscos da energia nuclear não é o 

único propósito da arte e do teatro pós-Fukushima. Assim, não me refiro ao teatro politica-

mente envolvido e à arte como um veículo para alcançar educação cívica e a formação de 

opiniões, mas como uma chance para o público “experimentar esteticamente temas que não 

poderiam ser discutidos em público em uma sociedade autoritária (MUNDT, 2014, p. 5, 

tradução nossa).

FIGURA 4 
Visão interna do caminhão 
itinerante de Takayama  
– as cabines eleitorais  
onde o público votava  
se era a favor ou contra  
a energia nuclear.

Como já observado anteriormente, Eckersall expressa que as manifesta-
ções artísticas japonesas após o 3.11 enfrentaram o desafio de representar o 
sofrimento humano e a morte em um contexto de grande desordem cultural 
que literalmente moveu a terra (ECKERSALL, 2015, n.p.). Mas como esse 
teatro pós-catástrofe, na qual Eckersall chama também de “respostas estéti-
cas urgentes”, poderia revelar, mesmo diante da ruína, o futuro das próprias 
ações dos sujeitos?

A narrativa principal da catástrofe foi definida e posta pela mídia: enquanto a mídia reporta-

va e ilustrava os eventos de 3.11, artistas como Chim↑Pom e Akira Takayama saíram para 

criar sua própria abordagem discursiva para o desastre tanto quanto para a cobertura da 

mídia. Ao fazer isso, eles entraram em um questionamento com a catástrofe e podem então 

serem vistos como uma mudança exemplar com relação à ideia do teatro e da arte como ati-

vismo [...]. Pensando no movimento radical butô, por exemplo, que emergiu da contracultura 

artística antiestablishment da década de 60, esse conceito de arte não é completamente novo 

para o Japão. Mas desde “Fukushima”, ganhou uma nova qualidade. Até mesmo jovens dra-

maturgos e artistas que pareciam estar obcecados com seus próprios “eus” agora parecem ter 

uma sensação de responsabilidade com relação ao público. Então, responder a “Fukushima”  

enquanto artista não significa criar visões distópicas de uma nação traumatizada, mas procu-

rar por nova consciência política e buscar o empoderamento do indivíduo (MUNDT, 2014, 

p. 21, tradução nossa).
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Posto isso, em uma sociedade que sofreu com o trauma e a ausência de 
seus mortos, as artes japonesas tornaram-se um espaço de poéticas capazes 
de representar não a morte, mas, sim, o reconhecimento de que o futuro da 
sua cultura e de seus sujeitos depende da forma pela qual ela percebe a ex-
periência da perda e encontra caminhos, mediante a informação, para con-
servar a sua própria história. Assim, o teatro pós-Fukushima configura-se 
como uma arte que resiste ao esquecimento, que luta contra o fenecimento 
da cultura vivente, da linguagem e da comunidade. 

Para finalizar, cabe trazer uma reflexão de Parry: “quando as pessoas 
veem fantasmas, estão contando uma história, uma história que foi inter-
rompida. Elas sonham com fantasmas porque, assim, a história continua 
ou chega a um fim” (PARRY, 2014, p. 9). Nelly Richard também faz apon-
tamentos nesse sentido: “[...] a falta do enterro é a imagem não revestida 
do luto histórico que não termina de assimilar o significado de perda e que 
mantém essa dor inacabada em uma versão transitória” (RICHARD apud 
DIÉGUEZ, 2016, p. 161). Por esse motivo, muitas mães que perderam seus 
filhos no tsunami procuravam vê-los, mesmo que mortos, “[...] não se impor-
tando se eram fantasmas ou não, elas só queriam encontrá-los” (PARRY, 
2014, p. 8). De alguma forma, isso cessaria o sofrimento e selaria a dor. 

Enquanto esses fantasmas que vagam, pelos cantos, pelos reflexos, pelas 
esquinas, não forem colocados de uma vez por todas vala adentro, as ima-
gens da dor que não foi resolvida e de um luto que não foi velado vagarão 
incansavelmente pelas ruas, mostrando que não são individuais, mas de toda 
uma sociedade. Como revela Eckersall (2015, n.p.), as orações precisam ser 
feitas para todos os corpos perdidos, não importa como.

Cabe ressaltar que o teatro japonês pós-3.11 não tenta representar a au-
sência sentida, mas, quiçá, propor caminhos para que não haja outras ausên- 
cias. É importante compreender que a sociedade japonesa não preza ape-
nas suas vitórias, mas também sua história, o que torna aterrorizante pen-
sar na destruição daquilo que para seu povo é tão custoso: a sua sabedoria. 

Desse modo, quando se observa, no centro do palco, um lugar que pare-
ce carecer de vida, que escancara uma degradação humana iminente, mas 
possível de ser remediada, essas dramaturgias japonesas tornam-se lembre-
tes e oferecem, ao seu público, escolhas. 

Exemplo disso é Totenfloss (A jangada da morte)4, 1985, peça alemã am-
bientada em um lugar onde toda humanidade já se encontra à beira da ex-
tinção. Mesmo a destruição estando quase terminada, quatro personagens 
ainda sobrevivem em meio a um cenário de pós-catástrofe nuclear. Nesse 
caso, nenhuma ação, por mais civilizada que seja, reverterá o terrível destino. 

4 Totenfloss é um drama do dramaturgo alemão Harald Mueller. Trecho disponível em <https://vimeo.
com/4302050>
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Ao analisar o espetáculo, em seu livro O teatro no cruzamento de culturas, 
Patrice Pavis faz a seguinte observação: “Em A jangada da morte, toda cultu-
ra humana parece ter sido eliminada, resta apenas uma cultura depravada 
e hostil [...]” (PAVIS, 2015, p. 83). Segundo o próprio autor, o que sobra 
são apenas vagas lembranças de uma natureza intacta, como a memória 
do cantarolar dos pássaros, e um desejo de retorno a uma zona descon-
taminada. Para os que ainda estão vivos, a sobrevivência passa a ser um 
processo puramente físico e individual “[...] como a faculdade de resistir à 
poluição [...]” (Ibid.). E ao observar essa circunstância, onde não há mais 
valores políticos ou morais, Pavis curiosamente destaca: “[...] eles são víti-
mas de uma catástrofe pela qual ninguém é responsável” (Ibid., 2015, p. 83).  
Mas também se questiona: “de onde vem a destruição? [...] a humanida-
de inteira parece ser responsável por suas desgraças [...]” (Ibid., p. 80).  
No entanto, em Totenfloss, a questão permanece sem resposta.   

Nesse curso doloroso do “rio da vida”, que segue sem cessar, atingin-
do “[...] todo mundo, ou aquilo que resta dele, tanto os corpos como os  
espíritos [...]” (Ibid., p. 83) e onde ação alguma faz mudar seu rumo catas-
trófico e rasteiro, será que podemos ainda acreditar que há tempo para que 
ações civilizadas possam promover uma chance à sobrevivência? 

A natureza dos humanos é caótica e oportunista, mas possui um lado sus-
cetível e, em certa medida, generoso. Atividades voluntárias no Japão pós-
-desastre, por exemplo, surgiram como uma rota diferente para o “amanhã”. 
 Já o florescimento do ativismo nas artes cênicas e performáticas reforçam o 
desenvolvimento de uma nova poética capaz de oferecer ao público a chan-
ce de imaginar possíveis futuros. 
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175Ma e aida - possibilidades da cultura e pensamento japoneses 

RESUMO Os conceitos de ma, awai e aida foram importantes na tradição cultural japonesa. Eles refe-

rem-se fundamentalmente ao espaçamento, a distância entre duas coisas, entre dois acontecimentos. Eles 

produzem um espaçamento entre as coisas e entre os acontecimentos, mas esse espaçamento não é uma 

mera separação. São “intervalos”, lugares de ressonância, temporalidades e espacialidades de tensão. Pelo 

compartilhamento da tensão, a parede entre o ator e o espectador é atravessada, e 

eles mergulham um no outro. O ma contém não somente o passado, mas também 

o futuro. O ma é tanto o ponto de contato entre o passado e o futuro quanto a 

guinada criativa que produz a novidade a partir do que foi acumulado até então. 

O mais importante no ma é o awai. É com um “bom ma” que se torna possível o 

desenvolvimento suave, proporcional e belo de uma execução musical ou de uma 

representação teatral.
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SOMMAIRE Les concepts de ma, awai e aida ont été importants dans la tradition culturelle japonaise.  

Ils sont fondamentalement l’écart, la distance entre deux choses, entre deux faits. Ils produisent un écart 

entre les choses et les faits, mais cet écart n’est pas une simple séparation. Ce sont “des intervalles”, des lieux 

de résonance, des temporalités et des spatialités de tension. Par le partage de la tension, le mur entre l’acteur 

et le spectateur est franchi, et ils plongent l’un dans l’autre. Le ma contient non 

seulement le passé, mais aussi l’avenir. Le ma est aussi le point de contact entre 

le passé et l’avenir que le tournant créatif  qui produit de la nouveauté à partir 

de ce qui a été jusque-là accumulé. Le plus important dans le ma c’est l’awai. 

C’est avec un “bon ma” que devient possible le développement souple, pro-

portionné et beau d’une exécution musicale ou d’une représentation théâtrale.

A estética do ma

A importância do ma (間) foi muitas vezes destacada na tradição cultural 
do Japão, seja por intermédio da literatura do waka ou do haiku, por 

meio da música japonesa, do butō ou do teatro, ou ainda na cerimônia do 
chá e nas artes marciais, como o arco e flecha (kyūdō). Entende-se ma como 
um espaçamento. É o interstício, a distância entre dois objetos, duas coisas.  
Ele pode ser tanto de ordem temporal quanto espacial. Na importância 
dada ao ma, observa-se uma das grandes características da cultura japonesa.

Poderíamos chamar isso de “a estética do ma”. Entretanto, a simples 
presença desse interstício não é suficiente. É preciso manter uma distância 
adequada. É preciso que o ma seja bem adaptado (au 合う). O maai (間合い) 
é importante. Sem ele, a performance teatral não é fluida, ela não pode  
fisgar o espectador, nem lhe transmitir emoções. Ocorre o mesmo no ken-

dō, em que se requer manter sempre um maai adequado, tanto para atacar 
quanto para se esquivar. Desse modo, “a estética do ma” é igualmente “a 
estética do maai”.

Como já mencionei, o ma é o interstício, a distância entre dois objetos, 
entre duas coisas. Ele separa um objeto de outro, uma coisa de outra. Sepa-
rando-as, ele cria um interstício ou uma distância adequada. Contudo, o ma 
não apenas separa: ele conecta os objetos e as coisas entre si. Nesse duplo 
papel de separação e de união simultâneos, encontra-se o sentido particular 
do ma. Chamamos a fronteira entre as coisas, ou seja, aquilo que as separa 
ao mesmo tempo em que as une, de awai (間). Há no awai uma beleza pró-
pria que não existe em nenhuma das duas coisas bem estruturadas das quais 
ele é intermediário, como a pálida luz dos últimos brilhos do dia colorindo 
as nuvens, instantes antes do pôr do sol. Uma característica da cultura japo-
nesa encontra-se igualmente na atenção dada a essa beleza do awai.

Mots-clés
Tradition culturelle 

japonaise. Esthétique. 

Art. Musique et théâtre. 

Temps-espace.
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Se destacamos a característica de distanciamento do ma, obteremos o 
aida (間). Mas o aida, por si só, não é uma mera distância. Ele separa e, 
simultaneamente, mantém um contato. O aida torna-se precisamente um 
ponto de contato, ou um lugar; ele cria uma relação. A partir do momento 
em que as coisas separadas entram numa dinâmica relacional, o aida torna- 
se aidagara (間柄).

Todas essas entidades não foram problematizadas apenas pelas artes lite-
rárias, teatrais ou marciais. A filosofia japonesa já tratou o aida, que separa e 
liga novamente, como o problema de uma “continuidade da descontinuida-
de” (Kitarō Nishida), ou como “ética da relação” (Tetsurō Watsuji). Isso foi 
igualmente discutido de um ponto de vista psiquiátrico, como uma questão 
de patologia aida de si e do outro (Bin Kimura).

Gostaria de refletir novamente a respeito da particularidade e do sentido 
da cultura e do pensamento japoneses trazendo à tona essa problemática. 
Pode ser que, com base nisso, possamos entrever uma nova possibilidade de 
desenvolvimento cultural.

Ma

Eu repito, o ma é um interstício, uma distância entre uma coisa e uma 
outra. É um espaço vazio de coisas, mas não um nada. É sobretudo um 
espaço destinado a receber as emoções e os sentimentos.

Por exemplo, quando se diz: “Ah, como é lindo!”, existe um espaçamento 
temporal entre “Ah” e “como é lindo!”. Em vez de palavras, esse intervalo 
acolhe a ressonância do sentimento presente no âmago de “Ah”. A literatura 
japonesa deu uma grande importância a essa “sonoridade silenciosa” criada 
por tal ressonância. Isso ocorre porque essa sonoridade silenciosa faz justa-
mente surgir uma simpatia entre o locutor e o interlocutor, ou entre o escritor 
e o leitor. Consequentemente, o ma não é um simples espaçamento temporal, 
mas o espaço no qual essa simpatia é compartilhada. Mais do que dizer que 
esse espaçamento é o resultado de uma construção voluntária, seria mais pre-
ciso dizer que um lugar temporal e espacial se abre em algumas circunstâncias.

Um dos seus arquétipos é o kireji (切れ字) do haiku. No haiku de Bashō 
Matsuo, “Uma velha lagoa/ uma rã mergulha/ o barulho da água”1, o kireji 
ya cria esse tipo de tempo e de espaço. Pelo silêncio criado por ya, solicita-se 
ao leitor que ele se transporte ao universo que o verso tenta tornar acessível. 
Dessa maneira, o “som” da rã que mergulha na água não pertence mais à 
rã, mas ao leitor. O leitor forma uma unidade com o som. É a origem de 
uma profunda emoção.

1 No original: Furu ike ya, kawazu tobikomu mizu no oto 古池や蛙飛びこむ水の音.
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Ou então, como escreveu Shizuteru Ueda, em seu livro O lugar – exis-
tência num mundo duplo (1992, p. 244 e seguintes) em decorrência de uma 
ruptura que se infiltra no tempo contínuo da realidade, o mundo se abre na 
direção de um espaço sem fim – o que Ueda diferencia do mundo e chama 
de o “vazio”, aquilo que se pode interpretar como a “penetração de uma 
qualidade particular dentro do mundo contínuo”. Por meio desse fenômeno,  
a rã produzindo um ruído ao mergulhar na água não é mais um evento 
trivial do mundo, assim como o haiku de Bashō não é mais um simples verso 
banal que descreve um evento trivial que é o mergulho de uma rã na água. 
A velha lagoa que está diante dos olhos encontra um novo pano de fundo 
dentro da abertura infinita, o ruído produzido pela rã ressoa no centro do 
vazio como algo que “é preciso ser chamado um som cósmico”, e deixa para 
trás de si uma ressonância sem limites.

Assim, a “tranquilidade” (shijima, silêncio) criada pelo kireji faz surgir 
uma simpatia, expande sua onda e provoca o crescimento e uma emoção. 
É a isso que se refere quando se fala do sabor ou do charme poético dado 
pelo verso ou pelo poema. Pode-se dizer que o ma origina esse tipo de sabor 
e transforma a emoção em algo mais profundo.

Há um texto que expressa perfeitamente como soa a ressonância e de 
que maneira isso é recebido pelo público. Trata-se de uma passagem do livro 
A escuta japonesa de Rō Ogura (1977, p. 18). O tocador de tambor (tsuzumi)  
do nō expira gritando “ya!”, “ho!” ou “haa”, antes de reter sua respiração no 
mesmo instante em que ele bate seu tambor, e, pela tensão que o percussio-
nista provoca ao reter sua respiração, a respiração da plateia é igualmente 
interrompida. Em outras palavras, para provocar a tensão de um “silêncio” 
absoluto, é preciso que o ruído da respiração seja também interrompido e, 
durante esse tempo no qual a respiração se encontra suspensa, o ritmo mu-
sical anteriormente captado pelos sentidos se altera em um ritmo que é per-
cebido psicologicamente. Entretanto, essa sensação rítmica vai desaparecer, 
em breve, da alma, assim como a ressonância do tambor vai se tornar cada 
vez mais longínqua. Em paralelo, espreitando precisamente esse instante 
em que a ressonância está prestes a desaparecer, o cantor produz o próximo 
som, que vem, com estrondo, cristalizar o ma.

De acordo com esse ponto de vista, a ressonância é uma tensão compar-
tilhada entre o músico e o público e, no âmago dessa tensão, a “sensação 
do ritmo” dura sob forma de “ritmo psicológico”. Shōzo Masuda descreve, 
em A expressão do nō – sua estética paradoxal, o músico que executa sua arte 
pela escuta desse “som silencioso” repleto de ma. Masuda apresenta o mo-
mento da gravação da performance de Kyūen Kawasaki (músico de tsuzumi 
grande) e Yoshimitsu Kō (músico de tsuzumi pequeno) solicitada pelo Comitê de 
Proteção de Bens Culturais, no contexto da nomeação de ambos como Tesou-
ro Nacional Vivo em 1955 – eles foram os primeiros nomeados na arte do nō.
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Kyūen protestou violentamente contra o engenheiro de som, pois o equipamento não era 

desenvolvido o suficiente para gravar a sua arte. De fato, ele dizia que o som verdadeiro do nō 

se encontra entre cada som dos tambores, lá onde não há ruído. O velho mestre estava irri-

tado que isso não pudesse ser gravado. Com efeito, os microfones não eram suficientemente 

evoluídos para gravarem a música silenciosa da alma, a energia que ultrapassa a vibração do 

ar. Ele não via o ma como separação de dois sons, mas os sons como uma maneira de garantir 

a presença do ma (MASUDA, 1946, p. 30).

O fato de o músico ter se surpreendido porque o “som verdadeiro”, 
no qual não havia nenhum outro ruído, não tinha sido gravado, e deixado 
transparecer seu descontentamento mostra bem que ele executa a sua arte 
escutando esse “som silencioso”, o que corrobora que o ma não é de forma 
alguma um espaço vazio onde todos os sons cessam. Para o músico – e 
também para o público que vivencia essa tensão –, não há dúvida de que 
um som ressoa. No entando, é o som do ma e não a ressonância em si, que 
ocupa uma posição central, pois não é o ma que valoriza os sons, mas o 
contrário: os sons é que constituem um material que realça o som do ma. 
E para nós que refletimos acerca da natureza do ma essa abordagem é um 
ponto crucial (Ibid.).

Nesse sentido, o ma, se nos colocarmos no lugar do intérprete teatral, é 
aquilo que Zeami chama de senu hima, a “não interpretação”.

No parágrafo intitulado “Man’nō o isshin ni tsunagu koto” (Religar 
pela unicidade do espírito os dez mil modos de expressão) do Kakyō, Zeami 
menciona situações em que ele foi elogiado pelos espectadores a respeito 
do senu tokoro, ou seja, trechos em que o ator cessa a interpretação, e res-
salta que isso ocorre graças ao charme das emoções que o ator não deixa 
exteriorizarem-se.

Se examinarmos as razões do interesse nesses intervalos de não interpretação, consta-

tamos que se trata de uma disposição através da qual (o ator) garante, sem nenhum tipo 

de relaxamento, a coesão mental (da sua interpretação). É uma concentração do espírito 

que faz com que [...] você se mantenha em sobreaviso concentrando toda a sua atenção.  

A emoção (criada por) esta concentração do espírito, exalando-se para o exterior, constitui o 

interesse. No entanto, não seria bom que, do exterior, pudessem perceber a existência desta 

concentração do espírito. Caso ela fosse percebida, ela degeneraria este processo. Não mais 

seria uma não interpretação. É num nível de não consciência, de maneira oculta para si mes-

mo, que efetua a ligação entre aquilo que precede e aquilo que sucede os intervalos de não 

interpretação (ZEAMI, 1960, p. 131).

O ator certamente não se abandona entre duas fases de interpretação, 
mas ele se esforça para uni-las cuidadosamente com suas emoções. Zeami 
explica que os movimentos interiores se exalam de si mesmos para o exterior,  
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tocando o coração dos espectadores. Ele precisa que, ao contrário, se o ator 
se esforça para produzir esse efeito, e os espectadores adivinhem isso, o efei-
to, então, perde-se. Não se pode chamar este tipo de esforço franco e aberto 
de senu tokoro. Ele acrescenta: “É no grau de não consciência, escondido 
para si próprio, que é preciso trabalhar a ligação entre aquilo que antecede 
e aquilo que sucede os intervalos de não interpretação”. Não se pode apre-
ender a expressão “esconder a si mesmo o seu próprio coração” como a re-
comendação para proibir a si mesmo, voluntariamente, a consciência acerca 
do seu próprio coração. Não, o que ocorre é o mushin (não consciência), ou 
seja, a atitude onde isso é expresso naturalmente e não voluntariamente, no 
“grau do mushin”.

Zeami escreve no Kakyō que esse “grau do mushin” é o mais alto grau 
que o ator de nō deve esforçar-se para atingir. Em princípio, ele diferencia os 
maiores atores em três graus:

Subindo regularmente os degraus respectivos aos seus estudos, desde o princípio, ele chega (a 

um estado em que) é qualificado de bom ator. Trata-se de um grau em que ele já atinge a ha-

bilidade. A seguir, situa-se o grau do interesse, que já é o grau dos mestres renomados. Ainda 

além, o fato de dispor da emoção não consciente vai determinar o grau onde ele adquire um 

reconhecimento universal (Ibid., p. 127).

Dessa maneira, podem-se distinguir “o bom ator”, “o ator interessante”  
(ou o “nível dos mestres renomados”) e o “nível em que se adquire o re-
conhecimento universal”. Zeami designa pela expressão “o sentimento de 
mushin” o grau mais elevado do ator, o ponto máximo da arte do nō (para 
Zeami, a palavra “sentimento” não se refere unicamente ao coração do ator, 
mas igualmente ao do espectador).

Isso abrange equitativamente a compreensão da “experiência pura” 
feita por Kitarō Nishida, assim como a sua compreensão da arte. Nishida 
questiona a “experiência pura” no âmbito da experiência cotidiana, “ver 
a cor, escutar os sons”, mas ele também a aborda como uma vivência que 
ao mesmo tempo ultrapassa essa experiência cotidiana, ou seja, incluindo 
a intuição dos artistas e dos religiosos. Não é uma experiência “dialética”, 
que sobrepõe gradualmente as aproximações sucessivas, mas ele escreve que 
existe uma intuição que abarca, em apenas uma ação, a essência, ou o se-
gredo das coisas. Certamente esse tipo de intuição não se faz rapidamente 
acessível, é necessário um longo acúmulo. É somente no fim de um processo 
de aquisição feita de modo consciente e de uma longa prática que se pode 
manusear livremente a pena ou o formão. Nishida nomeia essa atividade 
criativa livre, ou seja, “inconsciente”, de “intuição intelectual”. Ele descreve 
da seguinte maneira o terreno dessa liberdade:
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Neste momento preciso, objeto e sujeito desaparecem ambos, restando apenas um único 

universo e uma única paisagem, onde nenhum dos dois se submete ao outro. A intuição 

intelectual pode parecer para algumas pessoas como um gesto apenas subjetivo, mas ela 

é na verdade um estado que transcende a dualidade do sujeito e do objeto [...]. Uma inspiração 

artística é um exemplo da conquista desse estado de unicidade-mor (NISHIDA, 1997,  

p. 48, itálicos do tradutor francês Rauber).

Podemos constatar que isso tangencia profundamente aquilo que Zeami 
chama o “grau do mushin”.

Como mencionei anteriormente, o ma é um espaçamento espacial e 
temporal. Com base nisso, Shūzō Kuki observa que ele também passou 
a designar algo que só existe colocando esse espaçamento. Kuki, em seu 
artigo intitulado “Gūzen no shosō” 偶然の諸相 (“Alguns aspectos do aca-
so”), retomado em Ningen to jitsuzon 人間と実存 (O homem e a existência), 
ressalta que o ma é algo de mare (raro). Expressando de outra forma, o ma 
significa também a contingência. Esse sentido surge nas sílabas ma do ter-
mo tamatama (por acaso).

Enfim, o ma com esse significado significa igualmente algo que se vê ra-
ramente, o destino ou a sorte. Em outros tempos, man, que é eufonia de ma, 
era utilizado apenas assim. Encontra-se o seguinte exemplo em uma obra de 
ficção da era Edo intitulada Livro contábil para vencer na vida: “Se a sorte volta, 
pode ser que eu fique rico da noite para o dia!”2.

Awai

O ma separa as coisas e os acontecimentos. Separando-os, ele cria um 
intervalo adequado, um interstício adaptado. Mas ele não apenas separa 
duas coisas ou dois acontecimentos, ele os une. Nessa zona onde os dois se 
ligam estando separados ou, melhor dizendo, onde eles se encontram, nasce 
o awai. No Dicionário de língua clássica Iwanami, está escrito que awai é “a 
contração de aiai”, que se forma no momento em que duas perspectivas se 
dirigem uma à outra e que, ao invés de se oporem e se suprimirem mutua-
mente, elas se combinam e se interpenetram.

Podemos, então, constatar uma outra particularidade da cultura japo-
nesa no fato de ela ter concedido atenção à beleza desse awai. Todos os 
japoneses se lembrarão da frase do primeiro parágrafo de Makura no sōshi: 
“Na primavera, é a aurora que prefiro. O cume dos montes torna-se, pouco

2 YURAKUKEN. Risshin daifukuchō 立身大福帳. Ōsaka: Misaki Hanbei, 1703. A obra do gênero ukiyo-zōshi 
em 7 volumes foi publicada em Hiranochō (nota da tradução brasileira). O exemplo encontra-se em 
Iwanami kogojiten.
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a pouco, nítido e ilumina-se suavemente. Nuvens de tons violeta deitam-se 
em finas trilhas” (SHŌNAGON, 1966, p. 25).3 Aquilo que Sei Shōnagon 
mencionou de forma direta como representativo da beleza é o refinamento 
momentâneo que não pertence nem ao mundo da luz, nem ao mundo das 
trevas, mas, sim, a essa zona onde a luz e a obscuridade se misturam, no 
momento em que os arredores dos picos das montanhas são iluminados 
pela luz ainda frágil do alvorecer que surge. Sei Shōnagon descobriu a be-
leza suprema no momento propício em que “no alvorecer, distinguem-se 
pouco a pouco as cores das coisas” (Genji monogatari, “Hashihime”: “A dama 
da ponte” das Narrativas de Genji) e onde o dia finalmente é pressentido, ao 
passo que o mundo da luz é percebido no momento em que aparece, pouco 
a pouco, das sombras.

Isso acontece igualmente no universo da obra Em louvor da sombra de 
Jun’ichirō Tanizaki, de 1933-1934. O autor explicita, numa relação com a 
arquitetura, a razão pela qual os japoneses passaram a apreciar “as coisas 
veladas de uma sombra” mais do que aquilo que brilha com grande inten-
sidade. Tanizaki considera que beirais fundos, corredores externos e portas 
feitas de papel eram necessários para se opor à possante luz do verão, ou en-
tão às chuvas torrenciais e aos ventos violentos que agem horizontalmente. 
A leve sombra gerada pela luz indireta e sem brilho que adentra as portas 
de papel, pelos “raios luminosos enfraquecidos, tristes e moribundos”, for-
matou as condições de uma beleza como de uma visão estética. Ele exprime 
isso do seguinte modo:

Aquilo que chamamos de belo geralmente é apenas uma sublimação das realidades da vida, 

e é dessa maneira que nossos antepassados, forçados a ficar em quartos escuros, descobriram 

um dia o belo em meio à sombra, e logo eles começaram a se servir da sombra para obter 

efeitos estéticos (TANIZAKI, 1977, p. 51).

Essas palavras contêm uma perspicácia notável. Ao mesmo tempo em 
que as condições impostas criaram uma visão estética, essa visão estéti-
ca, por sua vez, serviu-se dessas condições e deu origem a uma noção de  
beleza. Quer seja na criação do tokonoma, na gravura que lá é pendurada, ou 
nas flores que são colocadas, constrói-se, expõe-se e aprecia-se aquilo que 
“reflete-se” melhor nessa sombra. Inversamente, detestam-se as cores e os 
motivos berrantes que perturbam essa penumbra, e eles são afastados do 
mundo do belo.

Se a beleza foi encontrada na sombra e se esta sombra foi utilizada 
para criar a beleza, é porque aquilo que transparece nesta sombra é belo.  

3 Cite-se a tradução brasileira: “Da primavera, o amanhecer. É quando palmo a palmo vão se definindo as 
esmaecidas linhas das montanhas e no céu arroxeado tremulam delicadas nuvens” (2013, p. 45).
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A beleza não é inerente às coisas por si sós, mas ela surge através da penum-
bra e projeta-se no coração das pessoas. Tanizaki repete várias vezes que os 
objetos em laca decorados com marfim ou as pinturas douradas ou pratea-
das propagam um brilho sob a luz de um candelabro que seria perdido sob 
a luz do sol, ou que os tons extravagantes das roupas do ator de kabuki, que 
brilham sob a luz das velas, pareceriam grosseiros e repulsivos sob um siste-
ma moderno de iluminação. Ele expressa da seguinte maneira o seu senso 
estético: “A beleza encontra-se não nas coisas, mas na camada de sombra e 
de claro-escuro que elas projetam” (TANIZAKI, 1995, p. 48).4

Como se sabe, no livro Iki no kōzō (1930), Shūzō Kuki interessou-se pelo 
iki, um conceito estético tradicional que, inicialmente oculto pela experi-
ência direta, se viu utilizado como objeto intelectual preciso. Graças à sua 
destreza conceitual, ele mostrou de maneira brilhante a estrutura desse con-
ceito. As cores iki às quais se refere Kuki ao longo do seu ensaio são, a meu 
ver, precisamente as cores geradas pelo awai.

De maneira concreta, Kuki define como iki três tipos de cores: o cinza, 
o marrom e o azul. Trata-se de tons nos quais o grau de saturação (uma das 
três características de todas as cores), ou seja, seu aspecto vivo (sua pureza), 
foi reduzido. Isso não se encontra desconectado com o fato de que, no 
último terço do período Edo, várias leis puseram freios cada vez mais rígi-
dos ao luxo, fazendo com que as cores menos vibrantes fossem apreciadas. 
Sabe-se disso graças à expressão “Shijūhaccha hyakunezumi” (literalmente: 
 48 chás 100 ratos, ou “48 tons de marrom, 100 de cinza”), que se espalhou 
pelas ruas. Os moradores de Edo apreciavam diversas variações do mar-
rom e do cinza e, naquela época, havia uma profusão de cores. Por exem-
plo, para o marrom, alguns tons eram nomeados com base na cor de uma 
planta ou de um animal, como o marrom trevo, obtido do ferro existente 
no trevo, o marrom do pinheiro-marítimo, ou o marrom do rouxinol-do-
japão, o (verde) oliva; outros tons eram apreciados pelos atores populares 
do kabuki, ou tornavam-se conhecidos depois que a estampa do traje de um 
ator entrasse na moda, como o marrom charmoso, um marrom profundo, 
ou ainda os tons cujos nomes eram oriundos da própria nuance, como o 
marrom-esbranquiçado.5

Kuki explica da seguinte maneira como as cores são iki: “de um lado, 
a exuberância do tom natural e, de outro, a diminuição da saturação ex-
pressam um charme que denota a renúncia, o erotismo refinado” (KUKI, 

4 O tradutor Rauber aponta ter traduzido o trecho diretamente do japonês por ter encontrado equívoco na 
edição francesa.

5 A expressão numérica indica “profusão”, pois havia mais de uma centena de tons dos permitidos mar-
rons, cinzas e azuis. Na realidade, trata-se de sistema ladino para burlar os éditos xogunais. Entre os 
cinzas (“rato”) incluem-se bege (cha-nezumi), mauve (ume-nezumi), verde esmaecido (Rikyū-nezumi), roxo 
(hatobanezumi). Entre os marrons (“chá”), o Danjūrō era terra-de-siena; o Shikan, bege escuro; o Rikyū, 
verde musgo; o “marrom charmoso kobicha, um terra-queimado (nota da edição brasileira).
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2003, p. 127).6 Isso remete profundamente às três características específi-
cas do iki mencionadas por Kuki, que são o bitai (charme), o ikuji (audácia) 
e o akirame (renúncia), mas, para que uma cor seja iki, é preciso que ela 
contenha em si um brilho que atraia o sexo oposto. Ao mesmo tempo, é 
preciso que ela escape desse apego arbitrário. O iki é precisamente essa 
“imagem negativa persistente que acompanha uma experiência brilhan-
te” (KUKI, 2004, p. 92). Ele se forma dentro do awai, entre a lembrança 
exuberante da alegria do prazer e o sentimento desinteressado e liberado 
obtido pela aceitação do destino.

O awai entre a claridade e a sombra, entre a luz e a obscuridade, leva 
igualmente ao awai entre a vida e a morte. No provérbio “aqueles que atra-
vessam a fronteira entre a vida e a morte desaparecem para sempre”, este 
mundo e o outro mundo, esta vida e a vida pós-morte não se encontram 
separados de maneira clara, mas ficam atrelados um ao outro. Entre ambos 
existe uma passagem.

Antigamente, antes de acompanhar o falecido até sua última morada, 
a família passava um momento com ele num aposento utilizado especifica-
mente com essa finalidade (o moya ou mogariya). Acredita-se que o objetivo 
era o de lembrar à alma que ela havia deixado o corpo do falecido (tamafuri)  
ou de acalmá-la (tamashizume). A esses rituais dá-se o nome de mogari.  
Em Gishi wajinden (1985, p. 46), descreve-se que nos dez dias que precediam 
o enterro, a família do falecido não consumia carne e cantava, dançava e 
bebia com as pessoas que se juntavam a ela7.

As idas e vindas entre os mundos da vida e da morte transpareciam de vá-
rias maneiras nas crenças populares, mas um de seus arquétipos é a “crença  
nos fantasmas” (marebito). Shinobu Origuchi ressalta no terceiro manuscrito 
de Kokubungaku no hassei (As origens de uma literatura nacional, 1924), em 
que era muito difundida a crença na existência de seres etéreos que, direta-
mente do tokoyo – o país eterno onde vivem os mortos –, viriam durante um 
período específico nos vilarejos de antigamente para trazer prosperidade às 
pessoas antes de regressarem; como essas visitas eram raras, os fantasmas 
foram chamados de marebito. Os mundos dos vivos e dos mortos não eram 
completamente herméticos como pensam alguns contemporâneos. Dizendo 
de outra maneira, o awai entre a vida e a morte era um mundo carregado de 
muito mais realidade do que ele é para nós atualmente.

6 A tradução é de Rauber.
7 Gishi wajinden, Gokansho waden, Sōsho wakokuden, Zuisho wakokuden – Chūgoku seishi nihonden (1) 魏志倭人伝• 

後漢書倭伝•宋書倭国伝•随書倭国伝 － 中国正史日本伝 １(Histórias oficiais da China: Relatos sobre 
o Japão I / Registro de Wei: Relato dos habitantes de Wa, primeira metade do séc. III; Livro da dinastia 
Han tardia [a.C 292-240 d.C.]: Registro de Wa; Livro da dinastia Song [960-1279]: Registro do país de 
Wa; Livro da dinastia Sui [581-619]: Registro do país de Wa). Tradução para o japonês sob a direção 
de Michihiro Ishihara 石原道博. Iwanami bunko, nova edição revista (nota e tradução dos títulos pela 
edição brasileira).
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Aida e Aidagara

A partir do momento em que se destaca o espaçamento criado pelo 
ma, passa-se a falar de aida. Mas o aida não apenas separa as coisas e os 
acontecimentos entre si, mas ele se torna o contato entre eles, sua localiza-
ção, onde as coisas separadas se encontram unidas. Quando aquilo que é 
separado são seres humanos, o aida torna-se aidagara.

Entre os livros que abordam de maneira interessante como se passa 
a relação entre as pessoas no Japão, há Keiken to shisō (Experiência e pen-
samento) de Arimasa Mori. Uma das teses importantes apresentada é a 
seguinte: “no Japão, a experiência define não um indivíduo único, mas uma 
pluralidade e, mais concretamente, a relação formada entre duas pessoas” 
(MORI, 1979, p. 62). É uma frase complicada, no estilo característico de 
Mori, mas, se formos dizer de uma maneira mais simples, ao passo que, 
na experiência ocidental, da experiência origina-se um indivíduo ou uma 
subjetividade individual, no caso japonês, da experiência não se origina 
nenhuma individualidade.

Segundo Mori, o que resulta da experiência entre os japoneses é sempre 
“a relação entre duas pessoas”, ou seja, um “eu” ligado a um “você”. Mas, ao 
se dizer “eu e você”, vai-se na direção daquilo que Mori tenta dizer. O que 
ele quer dizer é que não há um “eu” no centro dessa relação. Se quisermos 
usar as palavras de Mori: “entre os japoneses, aquilo que se opõe a ‘você’ 
não é um ‘eu’, mas um outro ‘você’ para esse interlocutor” (Ibid., p. 63-64). 
Nenhum “eu” existe até que eu me encontre diante de um amigo, como 
um “eu” que possuiria nele mesmo uma fundação imutável e a seguir seria 
colocado diante de um “você”, como nenhum “eu” com fundação imutável 
surge em mim, para corresponder a ele, quando aparece um “você”. Eu sou 
apenas um “você” que aparece em relação a um “você”. “Eu” sou alguém 
somente por essa relação com um “você”. “Eu” é um prisioneiro no interior 
dessa relação – aquilo que Mori chama de “relação binômio” ou “forma 
de combinação binomial”. Esse fenômeno reflete-se na forma da segunda 
pessoa. Quer seja em inglês, em francês ou em alemão, o interlocutor com 
o qual a pessoa fala será “you”, “vous” ou “Sie”, pouco importa o contexto 
relacional que as duas pessoas possam ter (isso pode diferir quando se trata 
de pessoas próximas). Em outras palavras, “você” é visto e nomeado como 
aquele que, não sendo eu, encontra-se à minha frente. Por outro lado, existe 
uma possibilidade infinita de variações para referir-se à segunda pessoa em 
japonês. Um relatório mencionava 107 palavras para expressar a segunda 
pessoa durante a época de Edo. Para completar, a primeira pessoa adquire 
várias formas de acordo com a relação existente com o interlocutor. Ela 
pode ser “watashi”, “ore” ou ainda “boku”. Trata-se daquilo que Mori chama 
de “relação binômio” ou “forma de combinação binomial”. A partir do mo-
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mento em que o interlocutor é designado, a relação (hierárquica) em função 
da posição ou da idade é determinada e a forma do “eu” é então decidida.

Partindo disso, vê-se que a “relacionalidade” é primordial, mais do que 
um “eu” ou um “mim”. Há inicialmente uma relação, a seguir a forma de 
um “você” é determinada dentro dessa relação, para depois vir um “eu”. 
“Eu” e “você” são dois polos no centro dessa relação e não podem surgir 
sem que haja uma “relação”.

Tetsurō Watsuji foi o pensador japonês que mais se interessou por este 
fenômeno de “prevalência da relação”. De acordo com ele, o estudo da 
“ética” era tal qual uma reflexão acerca da “relação”. Na sua obra Ningen no 

gaku toshite no rinrigaku (A ética como estudo dos seres humanos), publicada 
em 1934, Watsuji define a ética da seguinte maneira: “A ética é o estudo 
que busca esclarecer as ordens e as leis fundamentais das relações humanas, 
mais especificamente, da comunidade humana” (2007, p. 17). Para Watsuji, 
a ética é fundamentalmente o estudo que estabelece os princípios relacio-
nais que são a verdadeira lógica (ordens e leis) “relacional” entre as pessoas.  
O título por si só, traz em si esse sentido de um estudo que evidencia a ver-
dadeira lógica entre as pessoas.

Essa leitura da ética encontra-se ligada à interpretação de que a huma-
nidade se faz humana somente por meio da construção de uma relação, ou 
seja, com base em uma relação com o outro. Tal relação não é algo estático, 
como a entre pais e filhos, ou a entre marido e mulher diante da lei. Watsuji 
a define como um “elo ativo”. É nesse aspecto que se encontra a grande 
especificidade da compreensão da “relação” de acordo com ele.

Indo além, conforme a interpretação de Watsuji, a “relação” é inicial-
mente “uma compreensão prática de que os interlocutores são ambos sujei-
tos” (Ibid., p. 194). Ao falar que a “relação” leva a uma compreensão prática 
do interlocutor como sujeito, ele estabelece que o reconhecimento do inter-
locutor como sujeito individual se encontra necessariamente ligada à ação. 
De maneira mais concreta, é porque eu reconheço o interlocutor como meu 
amigo que eu o cumprimento de manhã ou confio nele e, em retorno, tento 
honrar a sua confiança em mim. Dessa maneira, quando eu reconheço o 
interlocutor como um sujeito ético, esse reconhecimento não se limita a um 
aspecto intelectual, mas encontra-se ao mesmo tempo atrelado a uma ação. 
O pensamento fundamental de Watsuji é o de que a “relação” se encontra 
necessariamente ligada a uma ação, ou seja, ela toma necessariamente a 
forma concreta que é a ação.

Mas isso não quer dizer que a “relação” se forme somente por inter-
médio da ação. Watsuji considera que há, de início, a “relação” e que, na 
sequência, a ação surge como uma concretização e uma objetivação des-
sa relação. Por exemplo, se formulamos um certo tipo de cumprimento, é 
porque antes havia um certo tipo de “relação”. Os cumprimentos trocados 
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entre duas pessoas muito próximas serão cordiais, aqueles trocados entre 
duas pessoas que se conhecem pouco serão breves. É a relação que vem 
“primeiro” e sua manifestação concreta é a ação.

A “relação” tem como significado o “conhecimento concreto” do in-
terlocutor, ou o conhecimento mútuo mediante a ação. Assim sendo, como 
já foi dito, não é simplesmente uma relação estática entre duas pessoas.  
Trata-se de uma relação de posicionamento que, ao mesmo tempo, integra 
em si uma concretização da relação entre as duas pessoas pela ação. A ideia 
segundo a qual não se pode compreender a humanidade sem a “ligação 
ativa” que une as pessoas entre si foi o ponto de partida de Watsuji – não é 
possível neste texto ir além, mas existe nessa concepção uma crítica endere-
çada à ética ocidental representada por Kant.

Ma, awai, aida

Como vimos até aqui, os conceitos de ma, awai e aida foram importantes 
na tradição cultural japonesa. Eles referem-se, fundamentalmente, ao espa-
çamento, à distância entre duas coisas, entre dois acontecimentos. Eles pro-
duzem um espaçamento entre as coisas e entre os acontecimentos, mas esse 
espaçamento não é uma mera separação. São “intervalos” que condensam 
a melodia ou a interpretação que os precedem. Não são meros vazios, meros 
silêncios, mas lugares de ressonância, temporalidades e espacialidades de 
tensão, que mobilizam os corpos antes do salto que vem a seguir da resso-
nância. Na representação teatral ou na execução musical, essa tensão une o 
ator e o músico ao público e ao ouvinte. Através dela o espaçamento entre 
ambos desaparece. Pelo compartilhamento da tensão, a parede entre o ator 
e o espectador é atravessada e eles mergulham um no outro.

Certamente que o ma é um ma em direção a um próximo desdobra-
mento. Com a liberação dessa tensão surge o desdobramento de algo novo. 
Nesse sentido, o ma contém não somente o passado, mas também o futuro. 
O ma é tanto o ponto de contato entre o passado e o futuro quanto a guinada 
criativa que produz a novidade a partir do que foi acumulado até então.

O mais importante no ma é o awai. É com um “bom ma” que se torna 
possível o desenvolvimento suave, proporcional e belo de uma interpretação 
ou de uma peça. O espaçamento entre as coisas e os acontecimentos funciona 
como um ma quando existem um espaçamento e uma distância apropriados.  
Expressando de outra forma, ele torna possível um salto a partir da ressonância.

Nesse sentido, as coisas e os acontecimentos encontram-se ligados por 
esse ma. Ou então elas se interpenetram através dele. Já no awai, é onde 
ele é mais visível. Na tradição cultural japonesa, foi lá que a beleza foi des-
coberta, por exemplo, no lugar onde a luz e a obscuridade se misturam e 
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se sobrepõem. Podemos também dizer que o lugar onde se cruzam a vida 
e a morte é também um awai. Mas eu tentarei abordar essa questão numa 
próxima ocasião.

Tradução em português: Plinio ribeiro Jr
(com base na tradução francesa de Laurent Rauber)
Revisão técnica: Atílio AvAncini e MAdAlenA HAsHiMoto cordAro
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RESUMO O artigo é uma investigação semiótica sobre o ma, que se encontra presente nas variadas 

manifestações culturais japonesas, principalmente na arte e arquitetura. Analisa-se o ma por meio da sua 

iconicidade, como uma “possibilidade”, bem como sua aparição indicial e simbólica que se exterioriza no 

mundo como espaço vazio, de intermediação ou de coexistência. A crença de que o ma não possa ser consi-

derado algo estritamente japonês e compreensível apenas pelos nipônicos impulsionou o estudo da sua inter-

nacionalização que teve início, sobretudo, pela exposição MA espace-temps du Japon, organizada pelo arquiteto 

Arata Isozaki em 1978. Exemplifica-se a aderência/concomitância do ma em outras localidades geográficas, 

por meio de artistas brasileiros como Mira Schendel e Haroldo de Campos. Apresenta-se, por fim, uma 

reflexão a respeito da tradução e diálogo interculturais, por meio de autores como 

Martin Heidegger, Walter Benjamin, Mikhail Bakhtin, Charles S. Peirce, Haroldo  

de Campos e François Jullien, na expectativa de salientar um enriquecimento, nesse 

transcurso, da possibilidade de gerar novos olhares, pensamentos e valores. Con-

forme Bahktin, trata-se de um processo mediante o qual a identidade de uma dada 

cultura se completa e aprofunda-se por um olhar externo.

Palavras-chave 
Ma. Semiótica. 

Internacionalização 

do ma.
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ABSTRACT The article is a semiotic investigation about ma, which makes its presence in various Japanese cul-

tural manifestations, mainly in art and architecture. Ma is analyzed through its iconicity, as a “possibility”, as well 

as an indexical and symbolic appearance in the world as an empty space, a sign of  intermediation or coexistence. 

The belief  that ma cannot be considered something strictly Japanese, understandable only by Japanese people, 

boosted the study of  its internationalization that started, mainly, by the exhibition MA espace-temps du Japon, 

organized by the architect Arata Isozaki in 1978. The adherence/concomitance of  the ma in other geographic 

localities is exemplified through Brazilian artists such as Mira Schendel and Haroldo de Campos. Finally, it is 

presented a reflection on intercultural translation and dialogue through authors such as 

Martin Heidegger, Walter Benjamin, Mikhail Bakhtin, Charles S. Peirce, Haroldo de 

Campos e François Jullien, hoping to highlight an enrichment, in so doing, of  generating 

new views, thoughts and values possibility. According to Bahktin, we deal with a pro-

cess in which a given culture’s identity is completed and deepened by an external look.

O   ma é um modus operandi peculiarmente japonês, presente em diversas áre-
as da cultura nipônica, sobremaneira na arte e arquitetura. Ele pode ser 

considerado como uma potência ou uma possibilidade de ser e manifestar-se  
em forma de espaço vazio, de intermediação ou de coexistência. Desse 
modo, não se enquadra na estrutura filosófica e sistêmica ocidental, uma 
vez que exige concebê-lo como ideia e não como conceito.

O vocábulo “conceito” tem origem no Latim “conceptus” (do verbo con-

cipere), que significa “coisa concebida” ou “formada na mente”. Para Aris-
tóteles, o conceito era comparado ao eidos e, de acordo com a sua lógica, 
um conceito é a forma mais básica de pensamento (em conjunto com o 
juízo e o raciocínio) e é a representação intelectual abstrata de um objeto.  
Tal pensamento fazia parte da arquitetura ontológica construída pelo filóso-
fo, que admitia apenas duas possibilidades de existência – ser ou não ser –,  
baseadas no princípio da identidade e da não contradição. Omitia-se, assim, 
a terceira opção, aquela intermediária, de “nem ser, nem não ser”, a que 
Aristóteles chamou de terceiro excluído. A lei aristotélica da não contradi-
ção traz em si a impossibilidade de uma proposição verdadeira ser falsa ou 
de uma proposição falsa ser verdadeira e, dessa maneira, nenhuma propo-
sição poderia estar nessas duas categorias ao mesmo tempo. Assim, o que 
era “um e outro” ou “nem um, nem o outro” ficava fora do sistema lógico 
racional bipolar criado para o desenvolvimento do conhecimento científico.

O que ocorre é que estudar o ma exige, justamente, conhecer o tal espa-
ço do terceiro excluído, do contraditório e simultâneo, habitado pelo que é 
“simultaneamente um e outro” ou “nem um, nem outro”. Esse caráter da 
possibilidade, potencialidade e ambivalência presentes no ma criam uma 
estética peculiar que implica a valorização, por exemplo, do espaço branco 
não desenhado no papel, do tempo de não ação de uma dança, do silêncio 
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do tempo musical, bem como dos espaços que se situam na intermediação 
do interno e externo, do público e do privado, do divino e do profano ou dos 
tempos que habitam o passado e o presente, a vida e a morte.

A noção do ma é muito antiga e remonta ao espaço vazio, demarcado 
por quatro pilastras, destinado à conexão com o divino. O vocábulo, porém, 
começou a ser empregado somente no século XII e a sua ampla utilização 
ocorreu a partir do final do século XVI e início do XVII. A existência do 
ma restringiu-se ao sistema cultural nipônico até 1978, quando uma grande 
exposição realizada em Paris, organizada pelo arquiteto Arata Isozaki e de-
nominada MA espace-temps du Japon, o apresentou para o Ocidente. 

O evento, o qual fez itinerância nos Estados Unidos e em alguns países 
nórdicos europeus, não só desvelou essa característica tão particularmente 
nipônica para o resto do mundo, como também principiou um processo de 
compreensão e de questionamento de outras culturas, sobretudo a ocidental. 
Tal efervescência estimulou, por sua vez, uma revisão da concepção do ma 

pelos próprios japoneses: o que era modus operandi e, portanto, não tinha ne-
cessidade de uma explicação verbal se transformou num paradigma que de-
veria tornar-se claro para a compreensão, pelo “outro”, da cultura japonesa. 

A aproximação cultural que se estabeleceu desde então, tanto em termos 
estéticos como políticos, sobretudo no que se refere à imagem do Japão no 
Ocidente, há muito vem demandando uma análise mais aprofundada, espe-
cialmente no que se refere ao entendimento ocidental do ma. Muitos japo-
neses escreveram sobre o tema e alguns pesquisadores ocidentais também o 
fizeram, como o alemão Gunter Nitschke (1966), o francês Augustin Berque 
(1982), o italiano Fabrizio Fuccello (1996), entre outros. Todavia, parece-me 
que o ma continua sendo algo de difícil percepção, apreensão e compreensão 
para a maioria dos que não pertencem à cultura japonesa. 

 O artigo tem assim o desafio de mostrar o ma de uma perspectiva capaz 
de promover um diálogo entre o modo de pensamento japonês e o ocidental.  
Essa não é uma tarefa simples, uma vez que se trata de um elemento abstra-
to, cuja definição é bastante imprecisa, mesmo dentre os nipônicos.

Numa visão mais específica dos estudiosos japoneses sobre o tema, sur-
gem alguns esclarecimentos. Todos são unânimes, por exemplo, em pontuar 
que o ma é algo reconhecível, mas não verbalizável como conceito e que 
constitui um modo de pensar próprio dos japoneses. 

Muitos fazem referência à conjunção espaço-tempo (ISOZAKI, 1990; 
KOMPARU, 1991; NISHIYAMA, 1981; KENMOCHI, 1992; OGURA, 
1981), outros, ao espaço vazio, silêncio ou não ação (KENMOCHI, 1992; 
MINAMI, 1983; ISHIGURO, 1982). Kenmochi salienta que ma é um es-
paço vazio, e “o espaço vazio está prenhe de energia ki” (1992, p.64, tra-
dução nossa). Alguns correlacionam o ma à memória cultural ou pessoal, 
considerando-o como uma transmissão secreta da memória da cultura.  
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O ator de kabuki, Danjurō, esclarece que existem dois tipos de ma: o que 
pode ser ensinado e o que não pode. O mais importante é este último, que é 
algo nato (ISHIGURO, 1983, p. 185, tradução nossa). 

Existe também um entendimento do ma como ressonância entre duas 
contrapartes, por Matsuoka (1980, p. 112, tradução nossa): “Chama-se ma 

um estado de franja constituído quando dois elementos se associam. [...] 
Uma área criada quando o elemento A se encontra em oposição ao B”.

Alguns japoneses mencionam o nível metafísico do ma e, portanto, da sua 
não conceituação (KAWAGUCHI, 1983; MINAMI, 1983; MATSUOKA, 
1980). Kawaguchi (1983, p. 168, tradução nossa) afirma que “ma não possui 
explicação lógica e que ele é ma justamente porque não possui essa lógica.  
E quando ela é forçada, o ma distancia-se da sua essência”. Muitos  
(MINAMI, 1983; ISOZAKI, 2000; MATSUOKA, 1980) confirmam que 
não existe algo similar ao ma na cultura ocidental.

Diante de tal complexidade e das afirmações sobre a impossibilidade de 
se conceituar o ma, é meu objetivo principal tentar encontrar uma aborda-
gem mais esclarecedora a respeito do assunto para que um diálogo possa 
estabelecer-se com o Ocidente. 

O caminho que se abriu nessa busca foi o de compreender o ma como 
um operador cognitivo que viabiliza uma outra forma de comunicação, ba-
seada mais nos meios perceptivos que na lógica conceitual e que delineia, 
assim, uma outra possibilidade de conhecimento do mundo.

Mas, para alcançar a aproximação cultural desejada, era preciso ir além. 
Dentre as várias vias teóricas estudadas, foi a semiótica peirciana que se 
configurou como o instrumento capaz de trazer o ma desse âmbito do ina-
preensível para uma noção mais palpável, mais afeita ao pensamento oci-
dental. Dessa perspectiva, o ma foi abordado como uma possibilidade, um 
quase-signo, que pode ser percebido quando se materializa, por exemplo, 
na arquitetura, nas artes, no cinema ou na dança. Nesse momento de con-
cretização da possibilidade ma, isto é, quando essa abstração se transforma 
em existência, em intervalo identificável pelos sentidos, ela se torna signo1, 
sendo, portanto, semioticamente discriminável. A manifestação concreta do 
ma foi chamada de espacialidade ma e, por intermédio dela, viabiliza-se o 
estudo da noção abstrata desse elemento cultural.

O estudo realizado para chegar a esse entendimento está descrito no 
subcapítulo “Ma: aproximação semiótica”; a compreensão do ma no hemis-
fério ocidental e a sua possível internacionalização serão discutidas nos dois 
subcapítulos subsequentes, “Ma e Ocidente – a exposição MA espace-temps du 

Japon” e “Ma e Ocidente: possíveis diálogos”. 

1 Signo, de acordo com Charles S. Peirce, é alguma coisa que representa algo para alguém (SANTAELLA, 
1995, p. 22).
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Ma: aproximação semiótica

Ao falar sobre a intenção de fazer uma pesquisa sobre o ma ao profes-
sor e arquiteto japonês Noboru Kawazoe, a seguinte profecia foi lançada:  
“Se tentar conceituar o ma 間, o único destino é o ma 魔 e não alcançará o ma 真.”

A frase dele alerta para o fato de que, ao se tentar, pela lente lógica 
ocidental, conceituar o ma 間, perde-se o caminho que leva a atingir a sua 
verdadeira essência. Então, o que acontece é que, ao fazer isso, nos debru-
çamos no segundo ma 魔, o Diabo, e torna-se impossível obter o terceiro ma 

真, a Verdade. Ma é, conforme o arquiteto, algo que não se permite definir, 
tanto que nem os próprios nipônicos sabem verbalizar adequadamente o 
que ele é. Apesar da sua inefabilidade, os japoneses utilizam e identificam o 
ma no seu cotidiano, por meio do modo de se comunicarem, tanto gestual, 
quanto verbal.

Depois de um tempo de pesquisa e estudo sobre o assunto, foi possível 
compreender o que o arquiteto quis transmitir: realmente, o ma é algo que 
não é passível de definição, ou conceituável, porque ele é algo que ainda não 
chegou a ganhar existência, é uma mera possibilidade.

Também no que se refere a esse aspecto, a semiótica de Peirce pôde 
abarcar o estudo do ma, por incluir, no bojo da sua arquitetura filosófica, 
três categorias em que se podem classificar os fenômenos: a primeiridade, a 
segundidade2 e a terceiridade3. A primeiridade envolve o “estado de cons-
ciência de experienciar uma mera qualidade” (IBRI, 1992, p. 10), ou seja, 
uma experiência imediata, fazendo-se existência no tempo absolutamente 
presente, em ruptura com o tempo passado e futuro. Por qualidade, enten-
de-se aquilo que “é o que é, no seu estado meramente potencial, indepen-
dente de ser sentida ou pensada” (Ibid., p. 43).

Desse modo, no âmbito da primeiridade, localizamos o ponto de contato 
no qual lógica do Ocidente pode vislumbrar o ma no estado em que, para os 
japoneses, ele é pura sensibilidade.

O ma pode ser classificado, na arquitetura taxonômica montada por 
Peirce, como um quase-signo e corresponde a uma possibilidade, a um dado 
preexistente e, portanto, nada pode ser dito em relação a ele antes da sua 
aparição no mundo da existência. Apenas quando o ma se concretiza em 
manifestações como as artes, por exemplo, é que passa para as categorias 
de segundidade e terceiridade e pode ser estudado como materialização de 
uma possibilidade já existente na primeiridade.

2 Segundidade é a categoria que traz a ideia do “segundo em relação a” constituindo uma experiência direta, 
não mediatizada; é a consciência de dualidade: uma que age e outra que reage (IBRI, 1992, p. 25-30).

3 Terceiridade é a categoria que traz a ideia de generalização, uma experiência de síntese ou pensamento 
que vincula o presente com a experiência passada e intencionalidade futura, portanto, sempre conectada 
ao fluxo do tempo (IBRI, 1992, p. 14-15).
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Assim, pelo olhar semiótico, o ma configura-se como um entre-espaço 
prenhe de possibilidades e, por esse caminho, permite-se uma aproxima-
ção, ainda que inicial, àquilo que expressa um japonês ao se referir ao ma 
ou manifestá-lo. 

Como estudar, então, algo que nem se tornou signo, isto é, uma mera 
possibilidade? Os japoneses sabem o que é o ma no momento em que o mes-
tre de dança diz “O ma hoje está bom”, isto é, uma predicação identificável 
pela experiência sinestésica. Sabe-se, assim, que o ma é algo possível de ser 
reconhecido ao se concretizar no mundo existente, no momento em que 
transcende a primeiridade e chega à segundidade, tornando-se fenômeno. 
Quando o ma, uma possibilidade, desenvolve-se em signo, passo a denomi-
ná-lo espacialidade ma.

Dessa perspectiva, é viável retomar a noção primordial do ma: um espaço 
vazio, demarcado por quatro pilastras, onde haveria a aparição do divino, 
em algum instante do eixo temporal. A espera de tal instante de transição 
espacial do vazio icônico para a manifestação indicial divina, da possibilida-
de ou potência para a concretização ou ato, conecta-se à percepção do ma 
como primeiridade. Observa-se, portanto, que o intervalo espaço-temporal 
é composto por um fluxo e refluxo entre o ícone4 e o índice.

Nessa compreensão do ma, por meio da espacialidade ma, estabeleceu-se,  
inicialmente, um paralelo entre o ma e a noção de espaço ocidental.  
A similaridade encontra-se na inefabilidade desses termos: tanto o ma 

quanto o espaço possuem definições que se fazem incompletas e inade-
quadas, apesar das tentativas e estudos de vários filósofos, no segundo 
caso. Outras correspondências detectadas entre o ma e espaço são as pe-
culiaridades de ambos serem produtos da economia verbal que as línguas 
implementam e o fato de efetivarem a sua cognição pelas suas represen-
tações, isto é, as espacialidades.

Se a espacialidade ocidental é marcada não somente, mas dominante-
mente, pela perspectiva, pretende-se analisar a espacialidade japonesa ca-
racterizada pelo ma como geradora de outras possibilidades. A espacialidade 
ma é um entre-espaço e pressupõe uma montagem, que pode se manifestar 
como intervalo, passagem, pausa, não ação, silêncio etc. Essa semântica é 
identificada na própria formação do ideograma ma 間, uma composição de 
duas portinholas, através das quais, no seu entre-espaço, se avista o sol (日). 
間 (ma) = 門 (portinhola) ＋日 (sol). 

A existência da espacialidade ma prevê divisão e intermediação, como 
também relação e conexão, instâncias em que a noção de fronteira se torna 

4 Ícone, índice e símbolo fazem parte da taxonomia do signo em relação ao objeto, na teoria dos signos de 
Charles S. Peirce. O ícone é o signo possuidor de propriedade monádica, que funciona como tal pela 
relação da similaridade. O índice, signo de reação, é aquele afetado por um existente e para o qual o signo 
indica. O símbolo é aquele signo cuja virtude está na generalidade da lei, hábito ou convenção.
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uma constante. No âmbito cultural, o semiótico Iuri Lotman (1996, p. 26) 
concebe a fronteira como “um mecanismo bilíngue que traduz as mensa-
gens externas à linguagem interna da semiosfera5 e vice-versa”. O autor 
introduz o conceito de fronteira como interface sígnica, na qual há uma pas-
sagem tradutória de uma linguagem a outra e que se torna lugar de coexis- 
tência dos elementos internos e externos da semiosfera.

Dessa forma, a espacialidade ma pode ser entendida como fronteira, algo 
que separa e ata os dois elementos que intermedeia, criando uma zona de 
coexistência, tradução e diálogo.

Compreendemos, então, que pesquisar o espaço ma, uma possibilidade 
sígnica, só seria possível por meio das espacialidades na categoria da segun-
didade peirciana, que permitem a percepção das manifestações desse “en-
tre-espaço”. Muitos exemplos podem ser encontrados na arte representada 
pelas obras suibokuga6 ou nihonga7, nas quais o branco do papel predomina na 
composição, bem como na arquitetura: em pontes, na varanda engawa, no 
recinto de tatami da casa tradicional japonesa, no trajeto sandō dos santuários 
e nas arquiteturas contemporâneas de Ando Tadao, dentre outros arquitetos.

Ma e o Ocidente – a exposição MA espace-temps du Japon

A exposição MA espace-temps du Japon foi o marco da divulgação da noção 
do ma para o resto do mundo. É importante ter em mente que, até então, 
esse era um aspecto da vida japonesa desconhecido da grande maioria das 
pessoas e, por essa razão, causou surpresa e diferentes reações. Como uma 
cultura tão antiga e tradicional, de gueixas e samurais, tão difundida na 
Europa, apresenta, de repente, um lado ainda tão inexplorado?

Foi nesse clima de espanto e curiosidade que a exposição se apresentou 
à Paris de 1978, mergulhada em outros padrões estéticos e impregnada dos 
valores da histórica comuna estudantil contra o regime capitalista vigente, 
que não se resumiu a uma “recusa” desse sistema ou ao “é proibido proibir”, 
mas provocou o surgimento de um comportamento novo. Era uma cidade 
que despertava para o moderno e almejava retomar o seu lugar de irradia-
dora da cultura, que fora ofuscado pela cidade de Nova York. A construção 
do Centro George Pompidou e a promoção de eventos desse tipo foram 
estratégias para atingir esse propósito.

5 Semiosfera é, de acordo com semiótica da cultura, espaço de produção de semiose na cultura, portanto, de 
coexistência e coevolução dos sistemas de signos (MACHADO, 2003, p. 163).

6 Suibokuga, também chamado de sumie, é um tipo de pintura de origem chinesa, confeccionada com tinta mono-
cromática sumi (feita de fuligem da queima de plantas) sobre papel artesanal ou seda, com a utilização de pincel.

7 Nihonga, literalmente, significa pintura ao estilo japonês e faz referência a obras produzidas com técnicas 
e materiais tradicionais japoneses como papel artesanal, seda, tintas minerais e vegetais à base de água e 
pincel. Tal palavra surgiu na Era Meiji (1868-1912) em contraposição ao yōga, pintura ao estilo ocidental.
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A capital francesa parece ter sido a opção mais acertada para iniciar a 
exposição, visto que foi lá também que ocorreu o borbulhar do japonismo 
no final do século XIX. Aliás, a paixão estética entre os dois países, em am-
bas as direções, tem uma tradição secular.

Do ponto de vista japonês, com o país em franco desenvolvimento, era 
a oportunidade de mostrar um Japão diferente daquele que Paris conhecia, 
o da arte tradicional japonesa, representada por elementos como kimono, 

katana (espada), xilogravuras do Monte Fuji, que haviam atraído fortemente 
os ocidentais, sobretudo na fase do impressionismo.

Assim, os organizadores da exposição mostraram um Japão Moderno, 
do pós-guerra, afastado dos estereótipos criados no passado. Para tal, rea-
lizaram-se apresentações de dança butō com Tatsumi Hijikata, como uma 
expressão do movimento underground pós-guerra, ao lado da dança tradicional 
japonesa, como também do Teatro SCOT, de Tadashi Suzuki, que hibridi-
za o teatro tradicional japonês com o ocidental. Outros nomes, como Toru 
Takemitsu (músico), Yoko Ashikawa (dançarina de butō), Issey Miyake (estilis-
ta), Kayoko Shiraishi (atriz), Min Tanaka (dançarino de butō), dentre outros, 
comprovavam o propósito de apresentar a vanguarda japonesa da época. 

O objetivo era revelar o ma como uma característica peculiar da cultura 
japonesa, mas de um modo que fosse compreensível para o olhar regido 
pela lógica ocidental. O próprio Isozaki reconhece que esse novo olhar, pelo 
qual foi organizada a exposição de Paris, é uma reconstrução de elementos 
nipônicos, desconhecida até então pelos próprios japoneses.

Desse modo, tratou-se de um acontecimento que, na verdade, ao pro-
vocar um encontro entre um tema tão especificamente japonês e o olhar 
ocidental, envolveu, necessariamente, o contato com um “olhar extrapos-
to”, ou seja, propiciou a situação de ser visto por uma outra sociedade, que 
enxerga o mundo por outra ótica. Segundo Bakhtin, “a cultura do outro 
só se revela com plenitude e profundidade (mas não em toda a plenitude, 
porque virão outras culturas que a verão e compreenderão ainda mais) aos 
olhos de outra cultura” (BAKHTIN, 2003, p. 366). Entretanto, é necessário 
analisar se o novo sentido que essa interação criou trouxe distorções ao sen-
tido original do ma.

A estratégia adotada pelo organizador para a apresentação desse tema 
correspondia a uma forma caracteristicamente japonesa de aguçar múlti-
plos sentidos: visual, auditivo e tátil. Para atender a tal formato, a exposição 
compreendia uma enorme variedade de elementos: objetos artesanais, foto-
grafias, instalações, concertos, representações teatrais, dança, objetos con-
vencionais, objetos do cotidiano, corpos imaginários, projeções de filmes e 
vídeos. O tema foi organizado de maneira que o público, ao passar de um 
item a outro, experimentasse corporalmente um espaço-tempo que provo-
casse uma reação de sentidos em cadeia.
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A conceituação adotada por Isozaki girava em torno da compreensão 
do ma como signo de espaço-tempo. Ele critica a definição do ma registra-
da no renomado dicionário de língua clássica Iwanami: “um espaço certa-
mente existente entre dois objetos contíguos; o espaço intervalar entre as 
coisas, fenda; posteriormente, espaço cercado por pilares e/ou biombos, e 
consequentemente, o significado de um recinto; no sentido temporal, uma 
pausa existente entre dois fenômenos contíguos” (tradução nossa). E afirma 
existir uma distorção entre o significado original do ma e as semânticas de-
senvolvidas posteriormente, que são registradas no dicionário. 

Ma pode significar tempo, quando composto com um ideograma tem-
poral, e espaço, quando se adiciona a um caractere com semântica espacial:  
時 (momento – toki)＋間 (ma) ＝ 時間 (tempo, ocasião – jikan) e 空 (vazio 
– kū)＋間 (ma) ＝ 空間 (espaço – kūkan).

Isozaki esclarece que a compreensão do tempo é distinta no Ocidente 
e no Japão: “o tempo e o espaço estabelecem imagens absolutas de algo 
homogêneo e contínuo ao infinito” no Ocidente, enquanto no Japão, 
“são moventes, criando uma relação entre si, em permanente estado de 
interdependência, emaranhados de maneira indissolúvel” (1990, p. 6, 
tradução nossa).

No Ocidente, a compreensão do tempo fez-se de maneira apartada do 
espaço e a perspectiva, apesar de não ser a única representação do espa-
ço, marcou a dominância da visualidade do espaço estático. No Japão, no 
entanto, a relação entre espaço e tempo forma uma indissociabilidade que 
torna impossível compreendê-los de maneira isolada. Foi essa visão que 
conduziu o evento como um todo.

Assim, a exposição não se restringia à apresentação do tema em si, mas 
abarcava as correlações culturais engendradas, tendo como base comum a 
conjunção espaço-tempo, a lente através da qual se lança o olhar sobre o ma.

Para tal, em Paris, o arquiteto escolheu sete itens: himorogi e yami, conec-
tados com a mitologia; suki e sabi, correlacionados com a estética; michiyuki, 

que tem a ver com a vida cotidiana; hashi, com uma forte conotação espa-
cial, e utsuroi, com uma semântica temporal. Posteriormente, o evento foi 
para Nova York, acrescido de mais dois itens: susabi e utsushimi, e seguiu 
para Houston, Chicago, Estocolmo e Helsinque.

Por meio da tentativa de categorizar o ma com base nesses nove temas, 
que se desdobram, cada um, em quatro subtemas apresentados nas obras 
expostas, Isozaki criou um espaço de oscilação verbal, visual e física, para 
tornar possível uma compreensão sensível do assunto.

De um lado, os temas correlacionam-se com o signo simbólico com alto 
grau de iconicidade, conforme a taxonomia de Peirce. A estratégia adotada 
pelo arquiteto para a organização do evento prevê a inclusão dessa quali-
dade icônica, elemento que dá suporte ao processo perceptivo. Nada mais 
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natural, se pensarmos que a exposição foi montada para ser experienciada 
corporalmente por meio de todos os sentidos.

Por outro lado, ela é um elemento que mostra um alto grau de indi-
cialidade, que proporciona uma relação direta entre a obra e o público.  
O evento seria, então, composto de uma estratégia icônica aliada ao modo 
de apresentação indicial.

Quanto ao amálgama entre o ícone e o índice, o filósofo Lauro Barbosa 
aponta-nos que:

(...) para serem interpretados como signos de existência, os signos necessariamente deverão 

ser compostos (...) de um signo icônico (...) e de um signo indicativo (...) capaz de apontar o 

objeto designando-o ou, no mínimo, relatando-o para ancorar, então, na existência a ideia 

que se tem do objeto (SILVEIRA, 2004, p. 25).

Assim, a incorporação do signo icônico no indicial é condição necessária 
para gerar um signo de existência: o primeiro indica a ideia do objeto e o 
segundo conecta o signo à existência. Os temas icônicos foram introduzidos 
na exposição por um meio icônico-indicial de apresentação, que transfor-
mou a própria exposição numa mídia.

O observador, ao entrar nesse ambiente carregado de iconicidade, 
absorveria com o corpo, por meio da percepção – e não só com a apre-
ensão mental – a essência da exposição, que se apresentava em forma de 
instalação, fotografia, escultura, projeção, elementos esses complementa-
dos por eventos paralelos como performances, espetáculos de dança, teatro, 
música etc.

A iconicidade pode ser correlacionada ao modo de comunicação não 
verbalizável, denominado ishin denshin 以心伝心 (pegar + kokoro + transmitir 
+ kokoro), isto é, comunicação de kokoro para kokoro. Kokoro significa coração, 
mas a sua semântica não se limita àquela normalmente concebida no Oci-
dente, porque possui uma ampla teia de significados, o que é apresentado, 
de maneira bastante elucidativa, pelo poeta mexicano José Joaquim Tablada 
(apud PAZ, 1991, p. 197): “é o coração e a mente, a sensação e o pensamen-
to em conjunto com as próprias entranhas, como se, para os japoneses, não 
bastasse sentir apenas com o coração”.

Essa montagem suscitou algo de semelhante à impressão descrita por 
Bruno Taut, que viveu no Japão de 1933 a 1936, a qual evidencia a impossi-
bilidade de as linguagens verbal, fotográfica ou mesmo pictórica retratarem 
a realidade japonesa. Salientou o arquiteto que a sensação obtida através 
da presença corporal, numa conexão múltipla de sensações, não pode ser 
comparada, principalmente quando se trata do Japão (1991, p. 12). Foi jus-
tamente essa experiência do corpo que captura o conhecimento por via das 
sensações que o arquiteto Isozaki tentou instituir na exposição.
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A exposição foi, assim, montada por esse olhar analógico, no encontro 
de relações que permeiam os sete ou nove elementos conceituais que com-
põem o tema central ma, estabelecendo uma rede que dialoga entre si para 
representar um panorama da cultura japonesa. De um lado, tem-se a conti-
guidade, que é a associação enredada por sistemas, de outro, a analogia, que 
se constitui por meio de similaridades mentais, o que é explicitado pelo poe-
ta Paul Valéry (1999, p. 135), na sua clara definição do conceito de analogia: 
“precisamente apenas a faculdade de variar as imagens, combiná-las, fazer 
coexistir a parte de uma com a parte de outra, e perceber, voluntariamente 
ou não, a ligação de suas estruturas”. Esse fato pode ser observado no modo 
de organização temática e na construção da própria exposição do ma, como 
uma experiência sensível.

É importante lembrar também que tal perspectiva analógica adotada 
pelo curador se correlaciona com a exposição paralela dos fatos, sem 
hierarquização e sem a existência de um fio condutor ordenador que 
determine o começo e o fim. Essa montagem estabelece similaridades com 
a literatura japonesa, na predileção por coletâneas de ensaios, poesias e 
contos, em detrimento de prosas com narrativas lineares. Não por acaso, o 
haiku encontra um território fértil no Japão.

O impacto da apresentação do ma sobre os franceses está registrado nos 
jornais mais importantes da época. De um lado, verifica-se a visão otimista 
de um jornalista francês, Frederic Edelman, no Le Monde, o qual afirma que 
“a exposição é, mais que tudo, uma primeira tentativa de estabelecer-se 
uma ponte entre as duas civilizações”, “destruindo a imagem única de exo-
tismo e de animal econômico que o Japão representava para o Ocidente até  
então”. Numa outra vertente, observa-se a opinião pessimista de um jor-
nalista japonês que revelava a dúvida quanto à compreensão do ma por um 
povo que não o conhece intuitivamente como os japoneses. Complementava  
que os nipônicos sempre foram bons em absorver uma cultura estrangeira, 
não obtendo, no entanto, grandes experiências em fazer o oposto, isto é, 
exportar a sua própria cultura, mesmo porque não acreditavam que os oci-
dentais pudessem compreendê-la.

Augustin Berque (2001), compartilha, de certa forma, da ideia do jorna-
lista japonês, assinalando que a exposição tinha sido pouco didática, dando 
a sensação de aventura por um universo secreto impenetrável para a maio-
ria dos observadores, não especialista em assuntos japoneses. Critica, ainda, 
a atitude de confinamento do ma, como se essa noção fosse algo incapaz 
de ser transmitido e atesta que, apesar de o signo duplo espaço-tempo não 
ser exclusividade nipônica, existindo essa duplicidade semântica também 
na língua francesa, até o século XVII, é inegável a especificidade do espaço-
tempo ma, que vem a ser um dos temas de pesquisa no seu livro intitulado 
Vivre l’éspace au Japon.
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Da mesma perspectiva de Edelman, temos o artigo de Huxiable no The 

New York Times, que faz uma análise positiva, a qual confirma, sim, a difi-
culdade de compreensão do tema, a necessidade de esforço do observador, 
como, por exemplo, o de ler o catálogo anteriormente, por duas ou três 
vezes, mas que tal esforço é compensado: “a exposição envolve o observador 
em uma experiência nova de maneira impactante e específica”.

Ma e Ocidente: diálogos

Diante da ambivalência de opiniões sobre a exposição, algumas otimistas, 
que evidenciam o prazer da descoberta de uma nova estética e outras pessi-
mistas, as quais criticam a falta de didatismo e a dificuldade de transmissão 
de um modus operandi, há a necessidade de refletir se a exposição não teria 
gerado um novo exotismo na concepção do espaço-tempo não diferenciado, 
sem propiciar uma compreensão com profundidade do seu real significado. 
Contudo, é possível verificar que houve uma apreensão do ma por ocidentais, 
mesmo que seja por um número restrito de pesquisadores e artistas.

A artista Mira Schendel (1919-1988), que conquista atualmente uma 
crescente visibilidade no cenário artístico mundial8, é um desses casos.  
Ela nasceu na Suíça, estudou na Itália e chegou ao Brasil em 1949. Na dé-
cada de 1960, Schendel produziu vários desenhos em monotipia e em papel 
artesanal japonês, nos quais a presença do ma é perfeitamente identificável.  
As muitas monotipias denominadas Sem título produzidas em 1964 e 1965 
ou algumas da série Gênesis de 1965, que apresentam formas geométricas 
e/ou letras as quais, ora flutuam, ora repousam no espaço branco do papel, 
são exemplos dessa manifestação. Nessas obras, o branco do papel trans-
cende a semântica ocidental do vazio, do nada, e ganha aquela do espaço 
que valoriza a figura, capaz de gerar significados. 

Conforme o pesquisador de arte japonesa Shūji Takashina (1988, p. 12), 
uma influência artística só pode ser comprovada quando, além das simili-
tudes formais encontradas nas obras, há fatos históricos que a comprovem. 
No que diz respeito a Mira, contatos com o físico e crítico de arte Mário 
Schenberg (1914-1990) e o poeta, teórico e estudioso de poesia japonesa 
Haroldo de Campos (1929-2003) trouxeram as aproximações à arte e à fi-
losofia oriental. Schenberg foi um dos maiores físicos teóricos brasileiros e 
afirmava ser a intuição um elemento essencial para o estudo da Física, a 
qual perfaz diálogo com a filosofia oriental, por ele apreciada. Ele foi um dos 
maiores incentivadores da artista:

8 Foi realizada, no ano de 2013, uma exposição retrospectiva no Tate Modern, em Londres, onde foram 
apresentados cerca de 250 desenhos da artista.
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Durante o ano de 1963, foi se desenvolvendo na pintura de Mira o sentimento do vazio e da 

espacialidade. À experiência do romântico, que vivera tão intensamente em sua juventude 

lombarda, começou a se contrapor a cosmovisão do Oriente, que lhe fora revelado pelas re-

produções de Chi Pai Shi (Qi Baishi), o grande mestre da pintura contemporânea (AVELAR, 

2014, p. 257).

Tal relação entre Mário e Mira é explicitada por Haroldo de Campos, 
que pesquisou os ideogramas por meio de textos de Edward Fenollosa e  
Serguei Eisenstein, entre outros, e desenvolveu a tradução de cunho poético, 
que extrapola as características meramente linguísticas, com base em um en-
tendimento do ideograma como operador cognitivo, considerando-o um “íco-
ne de relações criativas”, numa operação por ele denominada “transcriação”.

Uma das razões do interesse do Schenberg pela Mira reside, sem dúvida, no horizonte orien-

tal do pensamento dele, voltado muito para as filosofias orientais, digamos chinesas e hindus, 

para o “tao de física”. É a razão pela qual o Mário buscava confrontar, traduzir conceitos 

da física contemporânea no pensamento oriental – e é nessa dimensão que Mira entrava. 

O pensamento chinês e também o japonês têm esse aspecto: não separam o coração da 

mente. Aliás, em japonês há um único ideograma – kokoro –  para mente e coração. Coração 

e mente são a mesma coisa para o japonês, e você, às vezes, não sabe se traduz por mente 

ou por coração. (...) É uma espécie de crânio sobre o coração, como se o fluido vital, na hora 

do pensamento, subisse do coração para a cabeça, como se houvesse essa intercomunicação 

do sensório e do racional. Isso acho lindo, é algo que regia a atitude de Mira. Ou como diz 

muito bem Fernando Pessoa: “tudo o que em mim sente está pensando” (CAMPOS apud 

SALZSTEIN, 2014, p. 252-253).

Campos, para quem ela telefonava para contar as suas insatisfações, em 
longas conversas noturnas, afirmava sobre a obra de Schendel:

(...) a construção e a desconstrução são dialeticamente irmãs, e a Mira construía descons-

truindo. Sua obra revela esse aspecto do vazio, um aspecto oriental. Não sei até que ponto ela 

estaria familiarizada (creio que sim, pois era uma pessoa muito lida) com a estética oriental 

búdica do vazio, do zero significante, o sunyata. O zero significativo, que se reporta também 

ao mundo hebraico, da cabala, daquilo que se chama cabalisticamente ein sof [sem fim].  

Este zero diz respeito à negatividade, mas trata-se também de uma negatividade produtiva 

(CAMPOS apud SALZSTEIN, 2014, p. 250).

Essa observação de Haroldo de Campos a respeito da construção pela 
desconstrução, do zero significante ou da negatividade produtiva é impor-
tante não apenas para entender a relação da obra de Schendel com o ma, 
mas também para perceber a natureza sígnica deste, cuja capacidade de 
produzir outros signos o faz estar sempre prenhe de significações.
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Como Haroldo de Campos e Mira Schendel, muitos intelectuais e artis-
tas, em todo o Ocidente, compreenderam e apreenderam a noção do ma e a 
representaram nas suas obras. Esse diálogo já evidenciava o aceleramento, 
no âmbito intelectual e artístico, de um processo de libertação da cultura 
de sua respectiva etnia, o que, atualmente, se intensifica pelo deslocamen-
to crescente de pessoas entre países e pela intensa globalização existente.  
Conforme o crítico de arte cubano Gerardo Mosquera, cada vez mais, a 
etnia não é representada pela origem étnica, mas pelas “atitudes”.

Identidades começam a manifestar-se mais pelas suas características, como uma prática artís-

tica, que pelo uso de seus elementos identitários advindos do folclore, religião, ambiente físico 

ou história (MOSQUERA, [19--], tradução nossa).

Tal internacionalização de um elemento cultural, ou seja, o diálogo en-
tre culturas, é realizado, de acordo com o sinólogo francês François Jullien, 
por meio da tradução.

Do ponto de vista semiótico, sabe-se que todo signo é uma representação 
parcial do objeto e que apenas uma seleção deste é transportada para ele. 
Parece-nos que o signo de tradução linguística faz que tal parcialidade au-
mente, criando distâncias entre um signo e outro, muitas vezes, distorcendo 
essa representação.

Compreende-se, de acordo com o semioticista Charles S. Peirce, que 
todo signo, por natureza, já é tradução de um outro signo, feita por um 
processo relacional signo-objeto-interpretante, que provoca uma cadeia de 
transformações de signo em signo, num mecanismo infinito chamado de 
semiose. Na ação da tradução entre o pensamento de duas línguas (a inter-
lingual), ocorre a recodificação de um determinado texto cultural em outro, 
por meio de associações de similaridade e de contiguidade existencial ou 
lógica. No entanto, quando os dois textos culturais são extremamente distin-
tos, há uma complexidade maior para estabelecer essas associações.

Alguns filósofos, como Martin Heidegger (2003), apontaram o perigo 
oculto na linguagem quando se faz a tradução de um conceito de uma lín-
gua para outra. Nesse mecanismo, pode-se perder a essência do próprio 
idioma de origem, porque ela é, fundamentalmente, diferente daquela que 
compõe a língua para a qual se vai traduzir.

A dificuldade da tradução, no que diz respeito a informações estéticas, 
é compartilhada tanto por Heidegger quanto pelo semioticista Júlio Plaza  
(1984) e denominada, pelo linguista Roman Jakobson (2003), tradução in-
tersemiótica. Plaza destaca a fragilidade da informação estética e a sua 
consequente intraduzibilidade, com enfoque na poesia. Segundo o au-
tor, toda informação estética é menos precisa e mais analógica, havendo, 
portanto, uma dificuldade na sua tradução, explicação ou interpretação.  
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No entendimento da semiótica de Peirce, o signo estético é considerado 
icônico, pois evidencia a sua qualidade em si, reservando uma maior ambi-
guidade na sua estrutura.

Sabe-se que as informações estéticas se conectam com o modo de sentir, 
e este, parcialmente, é constituído pelo contexto a que o homem pertence, 
em que se desenvolve uma cultura dos sentidos. Por essa razão, encontra-
mos dificuldade de traduzir aqueles signos que se referem a qualidades de 
sentidos e sentimentos. É necessário esclarecer que, somadas ao fator cultu-
ral, temos de considerar as singularidades individuais e todas as mediações 
socioculturais, para não cair no estereótipo generalizado de uma cultura 
“determinar” um certo modelo de pensamento. É possível, no entanto, falar 
em dominâncias de um certo modo de pensar e sentir o mundo.

Sendo o ma uma informação relacionada com a “estética”, munida de 
“qualidade de sentido” e especificamente “japonesa”, o obstáculo torna-se 
maior, visto que se trata de um objeto que tem a codificação fechada de 
uma sociedade.

No entanto, alguns sinais verdes são dados por alguns autores como  
Walter Benjamin, Mikhail Bakhtin, Charles S. Peirce, Haroldo de Campos e 
François Jullien. Benjamin esclarece que uma tradução não deveria almejar 
conquistar a semelhança com o original e que a fidelidade ao texto não con-
segue reproduzir o significado, mas mostrar afinidades entre as línguas envol-
vidas, “dando voz ao intento do original, não como reprodução, mas como  
harmonia” (1969, p. 79, tradução nossa).

Observa-se, assim, uma perspectiva diferente da tradução, não como 
mimese do original, mas como uma busca de “afinidades” que privilegia a 
“intenção”, porque, para ele, a primeira alternativa seria considerada “esté-
ril equação de duas línguas mortas”.

Introduz-se, então, a possibilidade de surgimento de algo novo nessa 
transformação, visto que a tradução é compreendida como um instrumento 
pelo qual as línguas se enriquecem, sendo esse enriquecimento mútuo e 
simultâneo, uma vez que é por intermédio do confronto que nasce um novo 
olhar, com possibilidade de gerar novos textos.

Para Peirce, o signo não é uma entidade monolítica, mas uma cadeia de 
relações triádicas autogerativas, o que caracteriza o processo sígnico como 
um continuum e devir. Assim, nenhum sistema funciona de maneira isolada e, 
dentro da noção do mundo como sistema aberto, Bakhtin chama de “extra-
posição” o processo mediante o qual a identidade de uma dada cultura se 
completa e aprofunda-se por um olhar externo.

A cultura alheia só se manifesta mais completa e profundamente aos olhos de uma outra 

cultura... Dirigimos à cultura alheia novas perguntas que ela não havia se colocado, buscamos 

sua resposta a nossas perguntas e a cultura alheia nos responde descobrindo diante de nós 
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seus novos aspectos, suas novas possibilidades de sentido... No encontro dialógico, as duas 

culturas não se fundem, nem se mesclam, cada uma conserva sua unidade e sua totalidade 

aberta, porém ambas se enriquecem mutuamente (BAKHTIN, 2003, p. 366.)

Da perspectiva de François Jullien, o diálogo entre culturas se faz por 
meio da tradução, que:

(...) é a implementação exemplar da operatividade própria do diálogo: ela obriga, com efeito, 

a reelaborar o seio mesmo da sua própria língua, logo, a reconsiderar seus implícitos, para 

tornar esta disponível à eventualidade de um outro sentido, ou pelo menos captado em outras 

ramificações (JULLIEN, 2010, p. 200).

Entrelaçando todas essas considerações, é possível visualizar uma 
direção para o ma, conforme Benjamin: “por meio da busca de ‘afinida-
des’ que privilegia a ‘intenção’”; pelo tornar-se completo e aprofunda-
do por meio de um olhar estrangeiro denominado “olhar extraposto”.  
De acordo com Peirce, pela compreensão do processo sígnico como um 
“continuum e devir”, que se desenrola na cadeia autogerativa do ma. Pela 
transcriação de Haroldo de Campos: acreditar na possibilidade da reelabo-
ração para tornar o ma disponível a outros sentidos.

A noção do ma, nas diversas culturas do Ocidente, vem trilhando o ca-
minho do estranhamento inicial, seguido da natural possibilidade de adap-
tação, de uma leitura desse objeto, ainda que não totalmente fiel, mas ca-
paz de proporcionar o conhecimento do mecanismo pelo qual o “outro” 
vê e percebe o mundo. Tal vivência, encontrando interação com a filosofia 
contemporânea ocidental, pode gerar novos signos e, portanto, a semiose, 
resultado do diálogo fecundo entre o Oriente e Ocidente.
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RESUMO Na tradução literal e corrente, ma pode ser entendido como distância, espaço, intervalo, tempo e 

pausa, e aida, interpretado como distância, período e relação. Ambos compreendem dois conceitos emprega-

dos em vários campos do saber que se referem aos assuntos japoneses. No que concerne às estruturas sociais 

japonesas e às relações que por meio delas se estabelecem, a “distância” e a “relação” entre os nipônicos são 

demarcadas por fatores como hierarquia, noções de interno e externo, assim como de anterioridade no meio. 

A preocupação com o olhar do outro e com a avaliação da comunidade, em termos de vergonha e vigilância 

da sociedade, também pautam as relações entre os nipônicos. O presente texto pretende discutir esses fatores 

inicialmente estudados nos trabalhos considerados clássicos sobre a sociedade japo-

nesa, assim como em outros estudos que propõem modelos de conciliação, que per-

mitem verificar a atualidade do tema. Por fim, serão apresentadas algumas análises 

da sociedade brasileira, no que tange, principalmente, ao “jeito brasileiro de ser”. 

Essa comparação servirá, como ilustração, para evidenciar as particularidades da 

relação interpessoal da sociedade japonesa e a validade dos referidos conceitos para 

compreender as vicissitudes de ambas as sociedades.
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ABSTRACT  In literal and usual translation, ma can be understood as distance, space, interval, time and 

pause, and aida, interpreted as distance, period and relation. Both comprise two concepts used in various 

fields of  knowledge that refer to Japanese matters. To what concerns Japanese social structures and their 

stablished relationships, “distance” and “relationship” among the Japanese are demarcated by factors such as 

hierarchy, notions of  internal and external, as well as of  anteriority in the environment. The concern with the 

eyes of  the other and with the evaluation of  the community, in terms of  shame and vigilance of  society, also 

guide the relations among the Japanese. The present text intends to discuss these factors initially researched 

in works now considered classic on Japanese society, as well as in other studies that propose models of  con-

ciliation, which allow verifying the validity of  the theme still nowadays. Finally, 

some analyzes of  Brazilian society will be presented, mainly those regarding the 

“Brazilian way of  being”. This comparison aims to highlight, as an illustration, 

the particularities of  the interpersonal relationship of  Japanese society and the 

validity of  the referred concepts to understand the vicissitudes of  both societies.

1. Ma e aida: conceitos amplos

Ma e aida, que na tradução literal e corrente podem ser entendidos, res-
pectivamente, como espaço, distância, intervalo, tempo e pausa, para 

o primeiro, e distância, período de tempo e relação, para o segundo, com-
preendem dois conceitos empregados em vários campos do saber que se re-
ferem aos assuntos japoneses, sobretudo na filosofia, literatura, arquitetura, 
artes cênicas e artes marciais. No Simpósio Internacional Ma e aida – possi-
bilidades da cultura e do pensamento japoneses, que reuniu especialistas e 
pesquisadores de matizes diversificados, viu-se refletida essa diversidade de 
acepções e de aplicações.

Para os organizadores desse evento acadêmico, ma encerra a concepção 
de distância e separação, em termos espaciais e temporais, que no âmbito 
das artes e da música conferem uma beleza sensorial, captada pela visão e 
audição. Por outro lado, ao mesmo tempo em que representa a separação, 
ma pode significar aproximação, uma vez que, se não se referir aos dois 
pontos relacionados, o distanciamento não faz sentido; o que separa os dois 
referentes, também os une. Essa transitoriedade entre a separação e a união 
pode ser definida como awai. 

O aida, por seu lado, significa um conceito que ressalta a distância entre 
os referentes, sem, no entanto, determinar a ruptura. Quando esse distan-
ciamento determina uma relação, torna-se aidagara, seja em termos espaciais 
ou correlacionais.

Dessa forma, ma e aida não são conceitos opostos nem concorrentes; 
são, na verdade, relacionados e complementares, na medida em que podem 
destacar, cada um, uma faceta de um mesmo objeto em estudo. Partindo 

Key words 
Ma. Aida. Japanese  

society. Interpersonal 

relationship. Hierarchy.
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desses pressupostos conceituais e teóricos, o nosso intuito é discorrer sobre 
ma e aida na relação interpessoal, fazendo uma leitura crítica dos principais 
autores que analisaram a sociedade japonesa. Para efeito ilustrativo, serão 
feitas algumas considerações sobre a sociedade brasileira, no que tange prin-
cipalmente ao chamado “jeito brasileiro de ser”.

2. Relação interpessoal na sociedade japonesa: precursores

Estudar o ma e o aida nas relações interpessoais na sociedade japonesa 
significa destacar um modelo de abstração que, em primeiro lugar, conforme  
as definições feitas na seção anterior, possibilite verificar a distância que os 
indivíduos, na condição de atores sociais, mantêm, dentro do sistema de 
estruturação da sociedade, tanto no nível macro quanto no micro. Essa con-
dição é relativa, pois depende do referencial e de correlação, uma vez que 
uma posição se define em função de outra, remetendo, no extremo, para o 
conceito de awai, como foi visto anteriormente. Por outro lado, é necessário 
destacar as relações que esses atores sociais estabelecem, cada qual na sua 
posição e entre si, o que evoca a ideia de aidagara.

O modelo mais acabado nessa direção de interpretação das relações so-
ciais japonesas foi apresentado por Eshun Hamaguchi (2003), e exprime-se 
no conceito de kanjin – homem contextual – palavra essa formada pelo mes-
mo ideograma de ma e aida e o de pessoa (間＋人＝間人). Para chegar a 
tal modelo, Hamaguchi parte das contribuições de vários autores, dentre os 
quais os filósofos Tokuryū Yamauchi 1 e Norio Fujisawa 2, e ainda de outros 
que publicaram os considerados clássicos do gênero de estudos sobre a so-
ciedade e as relações interpessoais do Japão.

Dessa forma, destacam-se, em seguida, as contribuições de Ruth  
Benedict, Chie Nakane e Tadashi Inoue.

2.1- Ruth Benedict: “posição devida de cada um”  
e a cultura da vergonha

Considerado um dos clássicos dos estudos japoneses, O crisântemo e a espada, de  
Ruth Benedict, foi um dos pioneiros a apontar para a “posição devida de cada 
um”, que é estabelecida observando-se a hierarquia do japonês no relaciona-
mento com seus semelhantes e com as instituições de maneira geral:

1 Tokuryū Yamauchi (1890-1982), filósofo japonês, foi um dos expoentes da escola filosófica de Quioto.
2 Norio Fujisawa (1925-2004) também foi membro da escola filosófica de Quioto, conhecido como estudioso 

da filosofia grega.
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Qualquer tentativa de entender os japoneses deverá começar com a sua versão do que sig-

nifica “assumir a posição devida”. A sua confiança na ordem e na hierarquia e a nossa fé 

na liberdade e na igualdade situam-se a polos de distância, sendo difícil para nós atribuir à 

hierarquia seu valor devido como mecanismo social. A confiança japonesa na hierarquia é 

básica, dentro da sua noção global da relação do homem com o seu semelhante, da relação 

do homem para com o Estado, sendo que somente através da descrição de algumas de suas 

instituições nacionais como a família, o Estado, vida religiosa e econômica, é que nos será 

possível entender a sua visão do mundo (2009, p.43).

Para Benedict, a hierarquia entre os japoneses é estabelecida por uma 
diversidade de variáveis e de componentes da vida social, como classe, 
sexo, idade, assim como os fatores família e “relações anteriores” 3 (op. 
cit., p. 47).

Não obstante, elaborado inicialmente para compreender a idiossincrasia 
dos japoneses, inimigo que os americanos estavam enfrentando na Segunda  
Guerra Mundial, a tese principal de O crisântemo e a espada é a de que o 
principal padrão de cultura4 dos japoneses é o temor da vergonha. Benedict 
assim a caracteriza entre os japoneses: 

A vergonha, dizem eles [os japoneses], é a raiz da virtude. Quem é sensível a ela cumprirá 

todas as regras de boa conduta. “Um homem que conhece a vergonha” é por vezes traduzi-

do por “virtuoso” ou “honrado”. A vergonha ocupa o mesmo lugar de autoridade na ética 

japonesa que uma “consciência limpa”, “estar bem com Deus” e a abstenção de pecado têm 

na ética ocidental (op. cit., p. 190).

Para essa autora, além de manter a projeção de “virtuoso” ou “honra-
do” e garantir o estado de “consciência limpa” e “estar bem com Deus”, a 
vergonha determina o padrão de conduta dos japoneses por implicar san-
ções sociais, que são nada mais do que o julgamento de seus atos por parte 
do público (Ibid.). Assim, ainda segundo a autora, a vergonha de ser criti-
cado ou ridicularizado em público torna-se o principal fator que pauta os 
japoneses na interação com seus pares nipônicos:

As verdadeiras culturas de vergonha enfatizam as sanções externas para a boa conduta, opon-

do-se às verdadeiras culturas de culpa, que interiorizam a convicção do pecado. A vergonha 

é uma reação à crítica dos demais. Alguém pode envergonhar-se ou quando é ridicularizado 

abertamente ou quando cria para si mesmo a fantasia de que o tenha sido. Em qualquer dos 

casos trata-se de uma sanção poderosa (op. cit., p. 189).

3 Benedict não esclareceu o que quis dizer com “relações anteriores”. De qualquer forma, apresentaremos 
uma sugestão de interpretação na seção seguinte.

4 Segundo Benedict, o comportamento dos indivíduos é moldado conforme padrões culturais da sociedade 
à qual pertencem (cf. Padrões de cultura, s.d.).



211Ma e aida - possibilidades da cultura e pensamento japoneses 

Essa tese de que a vergonha é o fator primordial para explicar a con-
duta dos nipônicos, em contraposição ao que denomina cultura do peca-
do, presente no Ocidente, rendeu várias críticas ao trabalho de Benedict5.  
Entretanto, o que deve ser aqui destacado são as referências sobre a hierar-
quia como um dos principais princípios de organização da sociedade japo-
nesa e a percepção de que os japoneses são extremamente sensíveis à crítica 
dos outros sobre a própria conduta, ou à imagem que projeta de si, questões 
essas que serão exploradas em profundidade pelos autores que serão trata-
dos em seguida.

2.2- Chie Nakane: sociedade vertical e anterioridade no meio

Em três trabalhos sobre o modelo que ficou conhecido por sociedade vertical  
ou relação vertical da sociedade japonesa, publicados nas décadas de 1960 e 
70, Chie Nakane destacou a hierarquia como principal componente da re-
lação interpessoal dos japoneses, seguindo a tradição iniciada por Benedict.

A análise de Nakane enfoca o local de trabalho6, em que o fator de 
ingresso no meio determina a hierarquia, além dos cargos existentes na 
estruturação organizacional da empresa ou, em vários casos, mais do 
que estes (1978, p. 84). Assim, os chamados “veteranos” (senpai), aque-
les que ingressaram antes no meio, são considerados superiores e têm 
ascendência e preferência sobre os “novatos” (kōhai), os que vieram depois. 
Esse princípio é empregado também na promoção e na ascensão na car-
reira, tendendo a prevalecer sobre o status de nascimento e outras formas 
de diferenciação (1967, p. 72). Mesmo quando há certa homogeneidade 
de indivíduos, principalmente pelos atributos e competência, a hierarquia 
é estabelecida pela ordem de ingresso na empresa e o tempo de perma-
nência. Conforme a autora:

A hierarquia pode estar evidente ou não. Sendo uma organização com organograma esta-

belecido, é evidente que, além da hierarquia formal de posições como supervisor, supervisor- 

-adjunto e encarregado etc., possui outra pela ordem de ingresso na empresa, mas mesmo nos 

casos em que não seja uma organização com essa característica, de um modo geral, a ordem 

de ingresso nesse grupo tem sido o índice de estabelecimento da hierarquia. Se a ordem de 

ingresso for a mesma, são empregadas a idade ou a ordem de formatura. 

5 Entre outros, ver Sakuta (1967), que demonstrou a limitação do conceito de vergonha apresentado por 
Benedict; Inoue (1977) propõe uma nova tipologia de vergonha.

6 Considerado pela autora o mais representativo do chamado ba, literalmente lugar, local, espaço, ambiente, 
trata-se de um quadro de referência (frame, cf. NAKANE, 1984: 1) central na sua tese, que se caracteriza 
pela condição de pertencimento dos membros, contrapondo-se a atributos (shikaku) natos ou adquiridos, 
como sexo, idade, origem familiar, escolaridade, profissão, posição social, posses etc. (1967, p. 26).
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Além disso, nos casos em que são nascidos na mesma comunidade, a antiguidade e o status da 

família passam a ser o fator de hierarquização (1978, p. 84, tradução nossa)7.

Nakane reforça a tese de Benedict no que diz respeito à importância da 
hierarquia na sociedade japonesa e introduz a questão da anterioridade no 
meio como fator que determina a superioridade em relação aos que chega-
ram depois. Dessa forma, a autora oferece uma possibilidade de esclarecer 
o que Benedict quis dizer com “relações anteriores”, algo que deixou dúvida 
na sua explanação, conforme foi visto anteriormente.

2.3- Tadashi Inoue: sociedade vigilante

A contribuição de Tadashi Inoue ao publicar A estrutura da aparência social, 
em 1977, foi complementar a tese de Benedict, no que se refere ao “outro” 
que avalia a conduta social. Apresentando um modelo que faz uma abs-
tração da rede de contatos que um indivíduo pode ter, Inoue classifica as 
relações sociais em três faixas:

a) primeira, formada por pessoas próximas, como familiares (miuchi) e 
“parceiros” (nakama);

b) segunda, formada por grupo de referência8 (seken);
c) terceira, formada por estranhos e desconhecidos (tanin; yoso no hito).

Segundo Inoue, a faixa que exerce maior pressão sobre o indivíduo é a 
segunda, formada por seken, pois, pela própria definição, é o grupo de refe-
rência que avaliza, respalda e acaba por pautar a ação do indivíduo.

O seken, tal qual concebido por Inoue, é a faceta vigilante da sociedade, 
que pode ser compreendida também como opinião pública. Desse modo, 
se com as pessoas da primeira faixa prevalece a intimidade e, nesse senti-
do, é possível dispensar “cerimônias”, e com aqueles que são da terceira 
faixa há um distanciamento natural, e nessa condição também dispen-
sam atenção e formalidades, a faixa intermediária formada por seken é a 
que requer cuidado no trato, se se pretende não comprometer a própria  
imagem (1977, p. 91).

7 É possível questionar até que ponto essa tese ainda permanece válida, quase quarenta anos após a sua 
publicação. O que pode ser afirmado é que, pela ótica da microssociologia da ascensão na carreira, nos 
moldes da empresa japonesa, é preciso adaptar-se ao esquema vertical de “senpai-kōhai” para chegar ao 
cargo de gerência. Aqueles que não aderem são paulatinamente afastados da carreira de chefia e os mais 
“na linha” são escolhidos como sucessores dos postos-chave da administração. Portanto, é impossível che-
gar ao alto escalão contrariando o senpai (MORI, 2004, p. 72). 

8 Empregado no sentido de um conjunto de pessoas que avalia a nossa aparência, comportamento, pensa-
mento e sentimentos, ou que serve de modelo a ser seguido. Em detalhes, ver, entre outros, Cooley, 1956.
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É importante destacar também que o limite do seken é subjetivo e pes-
soal. Quanto maior a rede de relações e a notoriedade do indivíduo, maior 
será seu limite do seken. É por esse motivo que, por exemplo, certas celebri-
dades causam comentários e reações diversas na escala mundial.

3. Relações e distâncias: atualidades

Na seção anterior, foram destacadas a hierarquia social, a ordem de in-
gresso no meio e a sociedade vigilante, como os fatores que pautam a intera-
ção dos japoneses.

Certamente, em comparação com a época em que o trabalho de  
Benedict foi elaborado, a hierarquia social no Japão está atualmente bastan-
te atenuada e seus efeitos mitigados. A derrota na Segunda Guerra Mundial 
e a consequente derrocada do antigo regime, ao lado da introdução de valo-
res democráticos como igualdade, identificados com o Ocidente, o desenvol-
vimento econômico e os avanços sociais, certamente, foram os fatores que 
contribuíram para que o Japão adquirisse a feição de uma sociedade mais 
homogênea. Isso se faz notar se for realizada uma comparação com o Brasil, 
que se apresenta desigual sob todas as perspectivas, seja em termos de es-
tratificação social, distribuição de renda ou mesmo de configuração racial9.

Mas a verdadeira hierarquia social japonesa está no nível micro, no 
cotidiano das relações sociais. Nesse sentido, Nakane deu a sua contri-
buição ao destacar um dos aspectos importantes do estabelecimento da 
hierarquia entre os nipônicos, a ordem de ingresso no meio. Por não estar 
vinculada a variáveis como sexo e condição social, essa ordem é mais in-
visível aos olhos de forasteiros e seus efeitos podem estar velados, mas se 
apresenta como principal fator determinante da relação interpessoal dos 
japoneses (KIKUCHI, 2012).

Uma das razões que determinam a importância do quesito anteriori-
dade no meio é o fato de que essa relação entre “veteranos” e “novatos” 
se estabelece na vida escolar10, obviamente com personagens diferentes ou 
não, antes que no local de trabalho.

A importância do convívio escolar na formação dos japoneses e das rela-
ções estabelecidas nesse contexto ao longo da vida é analisada por Whang, 
num estudo sobre “turma de formandos” (2007). Assim como ocorre em 

9 DaMatta escreveu em 1984 que “[...] nós, brasileiros, somos um povo marcado e dividido pelas ordens 
tradicionais: o nome da família, o título de doutor, a cor da pele, o bairro onde moramos, o nome do 
padrinho, as relações pessoais, o ser amigo do Rei, Chefe Político ou Presidente. Tudo isso nos clas-
sifica de modo irremediável” (1986, p. 78) e após trinta anos, a sensação é a de que tudo isso é muito 
presente ainda.

10 É comum ouvir, na fala dos japoneses, por exemplo, que “o fulano é meu senpai do colegial” e “beltrano 
é meu kōhai da universidade”.
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menor proporção em certas instituições de ensino e determinados cursos 
universitários do Brasil11, os formandos do Japão12 mantêm contato após a 
formatura, marcando encontros e reuniões periódicos. Segundo a autora, 
esses encontros não servem somente para reavivar as recordações do tem-
po escolar e manter amizades, mas para renovar e constituir uma rede de 
contatos, baseada em confiança mútua, envolvendo também os “veteranos” 
e “novatos”. Dessa forma, essa rede expandida atua, na comunidade local, 
em várias instâncias da vida, como atividade profissional, lazer e até na cam-
panha política (op. cit., p. 158).

Nesse sentido, é possível afirmar que as relações estabelecidas no meio 
escolar são bastante marcantes no Japão, pois costumam prevalecer pelo 
resto da vida do indivíduo.

O trabalho de Inoue, por sua vez, confere uma visão estrutural para os 
elementos que podem cercear certas condutas e incentivar outras, destacan-
do o aspecto da sociedade vigilante, denominado seken.

Num trabalho mais recente, Sato afirma que o seken “atua como princí-
pio que determina a nossa conduta” e que “é inexistente no Ocidente atual” 
(2001, p. 10), destacando que ele prevalece e exerce uma opressão sobre o 
indivíduo (op. cit., p. 95-96). 

Nesse sentido, o seken pauta a relação interpessoal dos japoneses, corpo-
rificando a preocupação com o olhar do outro e com a consequente crítica, 
inicialmente definida por Benedict como cultura da vergonha.

4. O homem contextual: kanjin e alguns casos brasileiros

Dessa discussão, emerge um modelo de indivíduo supostamente cercea- 
do, limitado em suas ações pela hierarquia e a vigilância da sociedade, em 
comparação com o indivíduo do modelo ocidental, com suas prerrogativas 
delineadas pela liberdade e autonomia. Seria o caso de verificar, então, a 
validade desse modelo do indivíduo japonês diferente dos ocidentais, no ma 
e aida com seus pares, ou seja, na distância e na relação com seus patrícios.

Uma possibilidade de resposta a essa questão pode ser fornecida na dis-
cussão sobre o “homem contextual”, desenvolvida por Hamaguchi (1998).

Esse autor reconhece os méritos das contribuições dos autores supra-
mencionados. Afirma que não pretende confrontá-los nas suas principais 
conclusões, mas considera que esses trabalhos são excessivamente focados 
no indivíduo atomista, pressuposto do individualismo metodológico (1998, 
p. 44). Em vez de uma abordagem em que a análise recai sobre o indiví-

11 De um modo geral, instituições privadas de ensino e cursos de graduação tradicionais como Direito, 
Medicina e Engenharia.

12 O objeto de pesquisa de Whang são os chamados “colegiais”, ou seja, do terceiro ciclo do ensino japonês.
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duo, concebido teoricamente, do qual as demais análises são originadas13, 
Hamaguchi preconiza um modelo em que o indivíduo é concebido dentro 
do contexto, nas suas múltiplas relações, essência essa do aidagara. Nessa 
concepção, o indivíduo não só incorpora e é delimitado pelas relações, mas 
é a própria expressão das várias relações que o definem como tal, como o 
indivíduo filho de pais com certas características familiares, como morador 
de uma comunidade com suas singularidades, ou como pertencente a certa 
etnia etc. (2003, p. 116).

Nessa ótica, o indivíduo japonês não é mais aquele cerceado pela rela-
ção hierárquica ou subjugado pela lógica da coletividade, mas que se define 
nessas relações e que, inclusive, delas tira proveito. Assim, para Hamaguchi, 
a sociedade japonesa não é regida pelo coletivismo opressor, mas pelo cor-
porativismo voluntário, em que ocorre a “simbiose entre o indivíduo e a 
coletividade” (1998, p. 48).

Certamente, o homem é fruto do meio e dele obtém as coordenadas 
para se relacionar com seus pares. No caso brasileiro, segundo Sérgio  
Buarque de Holanda, como fruto do passado colonial e do patrimonialis-
mo aqui instalado, impera entre os brasileiros uma “ética de fundo emo-
tivo” (1995, p. 148), avessa ao “ritualismo social”, e que contrasta, por 
exemplo, com os japoneses:

Na civilidade há qualquer coisa de coercitivo – ela pode exprimir-se em mandamentos e 

em sentenças. Entre os japoneses, onde, como se sabe, a polidez envolve os aspectos mais 

ordinários do convívio social, chega a ponto de confundir-se, por vezes, com a reverência 

religiosa. Já houve quem notasse este fato significativo, de que as formas exteriores de vene-

ração à divindade, no cerimonial xintoísta, não diferem essencialmente das maneiras sociais 

de demonstrar respeito.

Nenhum povo está mais distante dessa noção ritualista da vida do que o brasileiro. Nossa for-

ma ordinária de convívio social é, no fundo, justamente o contrário da polidez (Ibid., p. 147).

Mas essa preferência pela intimidade ao invés da formalidade, de se 
“tornar amigo”14, expressa uma forma de o indivíduo contornar o domí-
nio das relações impessoais estabelecidas pela sociedade, segundo DaMatta 
(1997, p. 187 e ss). Esse autor estabelece dois modelos distintos de análise, o 

13 Nesse aspecto, verifica-se que Hamaguchi faz, com outras palavras, a mesma discussão das Ciências 
Sociais do Ocidente, ou seja, os temas caros, como indivíduo e sociedade, agência e estrutura, micro e 
macro, mais recentemente desenvolvidos sob o conceito de reflexividade. Embora seja importante, não 
há espaço para essa discussão nesse texto.

14 Vide esse trecho de Holanda: “O desconhecimento de qualquer forma de convívio que não seja ditada 
por uma ética de fundo emotivo representa um aspecto da vida brasileira que raros estrangeiros chegam a 
penetrar com facilidade. E é tão característica, entre nós, essa maneira de ser, que não desaparece sequer 
nos tipos de atividade que devem alimentar-se normalmente da concorrência. Um negociante de Filadél-
fia manifestou certa vez a André Siegfried seu espanto ao verificar que, no Brasil como na Argentina, para 
conquistar um freguês tinha necessidade de fazer dele um amigo” (1995, p. 148-149).
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indivíduo e a pessoa, para estudar a particularidade do caso brasileiro, “como 
duas formas de conceber o universo social e de nele agir” (op. cit., p. 219).

Para DaMatta, o indivíduo é impessoal, público, anônimo, universal, 
enquanto a pessoa é pessoal, privada, conhecida e biográfica. Mas o indivíduo 
brasileiro, na sua real interação do dia a dia, transita entre esses dois modelos, 
de acordo com a conveniência e percepção tácitas (1997, p. 246). Assim, os 
estudos de DaMatta remetem para a tese de Hamaguchi, nem tanto um indi-
víduo engessado pelo sistema, nem tanto racional, mas que se situa e transita 
entre os dois modelos, por excelência, o homem de awai (2003, p. 97).

Outra contribuição de DaMatta é o estabelecimento de um locus privi-
legiado para a pessoa e o indivíduo, respectivamente, a casa e a rua. Na casa, as 
associações são formadas e regidas pelas relações de sangue, pelas hierar-
quias do sexo e das idades; na rua, as relações “têm um caráter indelével de 
escolha ou implicam essa possibilidade” e a hierarquia é localizada e desco-
berta. Por esse motivo, a casa é um universo controlado, onde se subenten-
dem harmonia e calma, um local de calor e afeto, enquanto a rua pressupõe 
movimento, ação e novidade, mas também local de imprevistos, acidentes e 
perigos (Ibid.). Como é possível notar, esses dois domínios são excludentes, 
“casa e rua são inimigos”, não se pode “transformar impunemente a casa na 
rua nem a rua na casa” (1991, p. 60). Mas esses dois universos podem apre-
sentar-se em continuum, ou em graduações (1997, p. 92), pois “não se pode 
falar de “casa” sem mencionar o seu espaço gêmeo, a “rua” (1991, Ibid.)”.

Verifica-se, assim, que inicialmente há uma referência espacial, em que o 
primeiro universo, a casa, se caracteriza pelo espaço “rigidamente demarca-
do e dividido” onde “uma maior ou menor intimidade é permitida, possível 
ou abolida”, e o segundo, a rua, consiste em um mundo que “tende a ser vis-
to como um universo hobbesiano, onde todos tendem a estar em luta contra 
todos”, cuja regra básica é “o engano, a decepção e a malandragem” (1997, 
p. 91). Esses dois universos contrapõem-se, demonstrando formas diversas 
de organização e de funcionamento.

O principal contraste entre a casa, tal qual um princípio organizacional 
das relações pessoais na concepção de DaMatta, e de miuchi, de Inoue, é que, 
enquanto a primeira é vista como fornecedora de refúgio da rua, o âmbi-
to do segundo não oferece aconchego, embora permeado por intimidade. 
Mesmo entre os íntimos, não se pode esquecer o olhar do seken (1977, p. 80).

5. Conclusões

O presente artigo revisitou os principais trabalhos publicados sobre 
a relação interpessoal da sociedade japonesa e os analisou pelo viés dos 
conceitos ma e aida. Escritas em momentos distintos e com propósitos dis-



217Ma e aida - possibilidades da cultura e pensamento japoneses 

tintos, de um modo geral, é possível afirmar que, em grande medida, essas 
análises ainda continuam tendo sua validade, quase cinco décadas após as 
respectivas publicações.

Algumas produções recentes, não necessariamente acadêmicas, mas que 
visam descrever a sociedade japonesa atual, vêm ilustrar a importância des-
ses temas destacados. Enomoto (2011) afirma ter aumentado a perplexidade 
dos atuais ocupantes de cargos de gerenciamento das empresas japonesas 
quanto aos jovens ingressantes que rejeitam o chamado “olhar de cima”, 
uma postura que, segundo eles, expressa a empáfia dos superiores hierár-
quicos. O incômodo, por parte dos chefes, com a geração que não observa 
a hierarquia como os seus pares demonstra, por outro lado, quanto essa 
tradição é enraizada no mundo corporativo japonês.

A pressão social sobre os indivíduos também tem aumentado. Segundo  
Hinata, o Japão tornou-se uma sociedade estressada, em parte devido à 
falta de paciência e tolerância com as pessoas, tendo como consequência 
o aumento de bullying e suicídios nos locais de trabalho, escolas e comuni-
dades locais (2013, p. 52). Esse relato, por sua vez, mostra o lado sombrio 
da sociedade vigilante, que acaba por oprimir aqueles que não conseguem 
adequar-se aos mandamentos da cartilha vigente.

Certamente, é necessário aguardar ainda um tempo para concluir sobre 
a real transformação dos japoneses em relação às noções de hierarquia e 
suscetibilidade quanto ao “olhar do outro”.

Por fim, há que se admitir que, em comparação com os similares do 
caso japonês, os estudos sobre o modo brasileiro de ser são reduzidos em 
número ou, em outras palavras, os brasileiros não se interessam tanto em 
analisar “quem somos nós” e “como somos”, e isso talvez devido a múltiplos 
fatores, a começar pela origem multiétnica e heterogeneidade de cultura 
que se estende no território de dimensões continentais.

De qualquer forma, a matriz analítica da relação interpessoal apresenta 
semelhanças no que tange ao sistema em que o indivíduo age, ditado sob 
a égide da hierarquia e tradição, e difere no jogo que se estabelece para 
contornar essa coerção, tema esse com fecundos estudos a se realizarem.  
E os estudos que têm como fundamento as noções de “distância” e “rela-
ção” apresentam um campo fértil para esse propósito.
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RESUMO O capítulo defende uma abordagem das ciências exatas sob um paradigma da razão sensível, 

na qual os conceitos ma e aida são enfatizados, e desenvolve ideias apresentadas num artigo em japonês, 

publicado em Kan 環, nº 54, verão de 2013, p. 178-181, no qual lembra que a definição, dada por Watsuji  

de médiance (fūdosei), como “o momento estrutural da existência humana”, foi 

compreendida por apenas alguns de seus leitores. É preciso, para compreendê-

-la, aproximar a distinção estabelecida por Watsuji entre meio e ambiente com 

aquela que Uexküll havia definido entre Umwelt e Umgebung. Também se deve 

aproximá-la a certas características da língua japonesa, para as quais a noção de 

sujeito é inadequada. É preferível falar de ambiant (tsūtai 通体) e trajectivité (tsūtai 

通態). Correlativamente, a díade lógica sujeito-predicado (S-P) é inadequada à 

língua e ao pensamento japoneses, que são mais bem demonstrados pela tríade 

sujeito-intérprete-predicado (S-I-P). 
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SOMMAIRE  Le chapitre défend une approche des sciences exactes sous un paradigme de la raison sensible, 

dans laquelle les concepts ma et aida sont mis en valeur, et développe des idées présentées dans un article en 

japonais, publié dans Kan 環, nº 54, été 2013, p. 178-181, rappelle que la définition de 

Watsuji, de médiance (fūdosei) comme “le moment structurel de l’existence humaine” 

n’a été comprise que par quelques-uns de ses lecteurs. Il est nécessaire, pour le com-

prendre, de rapprocher la distinction de Watsuji entre endroit et ambiant de celle 

qu’Uexküll avait défini entre Umwelt e Umgebung. Il faut aussi de rapprocher de certaines 

caractéristiques de la langue japonaise, pour lesquelles la notion de sujet est inadéquat. 

Il est préférable de parler d’ambiant (tsūtai 通体) et de trajectivité (tsūtai 通態). Corréla-

tivement, la dyade logique sujet-prédicat (S-P) est inappropriée pour la langue et la pen-

sée japonaises, ce qui est mieux démontré par la triade sujet-interprète-prédicat (S-I-P).

A oposição tradicional ao paradigma ocidental

Evidentemente, não é por acaso, mas por possuírem significados semelhan-
tes, que ma e aida são escritos com o mesmo sinograma (ou, antigamente, 

também 閒 com, na porta 門, a lua 月 em vez do sol 日). A etimologia é: 
“porta com duas partes entreabertas que deixam entrar os raios da lua ou do 
sol” (Grande dicionário Ricci da língua chinesa, p. 8491, tradução nossa). Ambos 
denotam basicamente um intervalo de espaço ou de tempo, mas, com base 
nessa ideia comum, suas acepções divergem2. Observemos de passagem que 
esse mesmo sinograma 間 também pode ter muitas outras leituras: ai, awai, 

hisoka ni, koro, korooi, konogoro, shibaraku, i.reru, shizuka, heda.teru, maji.eru, ukaga.u, 
soshi.ru, hima, hitori…, sem contar as duas leituras on (foneticamente deriva-
das do chinês, que, neste caso, é jian, em mandarim), kan e ken, esta última 
podendo ser lida gen. De todo modo, além das duas leituras on, as leituras ma 

e aida são, de longe, as principais. Aqui serão discutidas exclusivamente estas 
quatro leituras: ma, aida, kan e ken (gen).

Contrastando com kan e ken (gen), ma e aida são duas leituras kun, ou 
seja, pertencentes ao fundo lexical propriamente japonês, o Yamato kotoba.  
Com uma exceção apenas, kan e ken (gen) só podem ser usados como parte de 
palavras geralmente compostas por dois sinogramas, como em jikan 時間,  
tempo, ou kūkan 空間, espaço. A exceção é ken, que se referia tradicionalmente  
a uma medida de comprimento de seis pés, bem como, na arquitetura, ao 

1 Grand dictionnaire Ricci de la langue chinoise, no original francês. Com contribuição da Associação Ricci e dos 
padres Claude Larre e Yves Raguin, foi criado em 1987 pela Companhia de Jesus e tem nove volumes 
(nota da tradução brasileira).

2 Não detalharei aqui essas divergências, para me ater aos princípios que me parecem estar subjacentes às 
noções de ma e de aida. Para mais detalhes sobre esses conceitos, pode-se consultar: BONNIN, Philippe; 
NISHIDA, Masatsugu; INAGA, Shigemi (org.), Vocabulaire de la spatialité japonaise.
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vão entre duas colunas. Este último uso, também originário da China, pode 
implicar uma sinonímia com ma no sentido de cômodo de uma habitação, 
conforme ilustra um verso de Bo Juyi:

五架三間新草堂

Wú jià sān jiān xīn cǎotáng

Meu novo chalé tem cinco pilastras, três cômodos3

Em relação ao Yamato kotoba, é o aida e, principalmente, o ma que, evi-
dentemente, cristalizaram as reflexões comumente conhecidas como nihon-

jinron (japonesidades), sobre a especificidade cultural do Japão; como teste-
munha a célebre exposição que aconteceu em 1978, em Paris, no Museu 
de Artes Decorativas (Musée des Arts Décoratifs), fazendo parte do festival 
de outono, e que se intitulava MA espaço-tempo no Japão4. Organizada por 
iniciativa do arquiteto Isozaki Arata 5 e comentada pelo próprio Roland  
Barthes, essa exposição teve o mérito indiscutível de ter celebrado e abor-
dado um tema muito rico em si; mas ela pecou por uma falta evidente 
– uma falta desejada – de pedagogia. Tratava-se menos de tornar compre-
ensível o ma do que de mostrar que um ocidental não poderia compreen-
dê-lo. Se há uma coisa, de fato, da qual o espectador poderia se convencer 
ao visitar a exposição é que o espaço-tempo dos japoneses permaneceria 
para sempre fora de alcance, exceto apenas talvez para alguns happy few.  
Na história do Japão, esse tipo de mensagem teve sua lógica: a de compensar  
a desigualdade de relações de forças culturais por meio de um entrinchei-
ramento no intraduzível. Para nós, atualmente, em contrapartida, se torna 
uma questão de ir além dessa incomunicabilidade.

É verdade, aliás, que os próprios organizadores da exposição sem dúvi-
da penaram um pouco para propor uma definição clara desse “sentido do 
ma (ma no kankaku)” que eles convidavam o espectador a não compreender 
e, portanto, a registrar no arquivo extenso dos “mistérios” e “paradoxos” 
japoneses. Se houvesse uma, a definição que emergiu dos comentários que 
eram entregues pelos visitantes poderia ser resumida do seguinte modo: o 

3 Bo Juyi (Bat Letian, 772-846), que detinha muitos favores na corte de Heian, fala aqui de sua cabana no 
monte Lu. Trata-se de uma casinha de três cômodos (uma peça central e um quarto de cada lado) e um 
telhado de duas águas. Tratando-se de uma estrutura chinesa, jia designa, em secção, os dois pilares no 
solo sustentando a viga maior, os dois pilares superiores colocados sobre eles e sustentando a viga menor 
(entrada), e o quinto pilar (punção) colocado no meio desta última para apoiar o cume. Sobre esse tipo de 
moradia e a influência que exerceu no Japão, ver, de minha autoria, Histoire de l’habitat idéal, de l’Orient vers 
l’Occident, no qual o poema em questão figura nas páginas 140-141.

4 Apresentei algumas reflexões sobre essa exposição em Vivre l’espace au Japon, que foram retomadas em Le sens 

de l’espace au Japon : vivre, penser, bâtir (com Maurice Sauzet), bem como em “Fūdo to ma (Milieu et ma)”, 
em japonês, não paginado, em MA espace-temps du Japon, catálogo da exposição MA – 20 nengo-no kikanten  
(Le ma, retour au pays vingt ans après) ocorrida de 3 de outubro a 26 de novembro de 2000.

5 Ao longo deste texto, os nomes próprios do Leste Asiático são apresentados na ordem sobrenome nome; 
por exemplo, Bo Juyi (não Juyi Bo), Isozaki Arata (não Arata Isozaki), etc.
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ma seria indissociavelmente espaço e tempo e, portanto, não existiria na cul-
tura ocidental, que dissociaria o tempo do espaço.

Poder-se-ia ter argumentado a favor ou contra a segunda proposição, 
lembrando, por exemplo, que a palavra “espaço” [espace], em francês, era 
ambivalente até o século XVI, e que o sentido temporal havia sido predomi-
nante ali, até então, porque a palavra (na forma spaze) só começou a adquirir 
um significado espacial a partir do século XIII6; mas isso teria sido um falso 
problema. Na verdade, dizer que a cultura japonesa tem uma concepção 
específica de espaço-tempo é tautológico: cada cultura tem a sua própria 
concepção e as palavras para referir-se a ela. É inútil buscar uma tradução 
fiel: o que importa é a tentativa de apreender, hermeneuticamente, o que 
as palavras em questão querem dizer, onde são empregadas; neste caso, na 
língua japonesa (nihongo) e no meio nipônico (Nihon no fūdo).

Quanto à noção de aida, uma das interpretações mais famosas é a que o 
psiquiatra Kimura Bin propõe em O que há entre as pessoas (1978). Essa inter-
pretação argumenta, dentre outras coisas, que o eu japonês, o jibun 自分, se 
diferenciaria profundamente do self  ocidental. Ele não possui uma identida-
de autônoma, como mostra a própria etimologia: ele não é outra coisa que 
uma parte (bun) de um si (ji) que não se limitaria à definição do indivíduo. 
O jibun não apenas suporia uma relação entre (aida) o eu individual e o dos 
outros, mas essa relação mesma seria o aida.

Em resumo, o aida não seria apenas um “entre”, mas uma interligação 
[entrelien]. Em sua análise dessa interligação – noção que descobriremos de-
pois com Watsuji –, Kimura é levado a redescobrir a noção de força vital, 
o ki 気 – pronúncia japonesa do qi 氣 da cosmologia chinesa –, que deu 
origem a um grande número de expressões japonesas, como kibun 気分 (hu-
mor), que, analiticamente, é a parte (bun) do ki que remete ao indivíduo.  
De Anaxímenes a Jung, sabemos que, à tradição ocidental, não faltam noções 
próximas a essa, e muito menos à tradição indiana, mas, segundo Kimura, 
os japoneses seriam particularmente sensíveis ao ki. A parte que cabe ao 
indivíduo dependente da sua relação contingente com os outros, ele não 
pode determinar, portanto ele será ele mesmo apenas dentro dessa relação. 
Kimura detecta isso nos próprios desequilíbrios dessa acomodação. Certas 
doenças mentais são, de fato, mais frequentes no Japão do que no Ocidente, 
parecem ser especificamente japonesas; como o delírio do fedor (no qual 
o paciente imagina estar cheirando mal). Segundo Kimura, isso atestaria 
que o ki não é apenas um conceito metafísico. Notemos, a propósito, que o 
louco, no Japão, é aquele cujo “ki diverge”, kichigai 気違い, ou cujo “ki deu 
errado”, ki ga kurutta 気が狂った. A ereutofobia, ou medo de enrubescer, 
também é particularmente generalizada. Para Kimura, a característica co-

6 Leia-se o verbete ESPACE. In: LE ROBERT, Dictionnaire historique de la langue française, 1992.
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mum desse tipo de doença é que o paciente se torna incapaz de julgar a si 
mesmo e, portanto, encontra-se inteiramente sujeito à avaliação dos outros: 
seu ego perdeu toda a independência. Essa importância do olhar alheio, 
que ocasiona no japonês comum uma preocupação meticulosa com os mais 
diversos rituais, transparece também, a contrario, na embriaguez. Segundo 
Kimura, no Ocidente, a loucura e a embriaguez seriam, primeiramente, 
uma rejeição da racionalidade que rege o comportamento do indivíduo nor-
mal, embora o sujeito mantenha uma certa compostura. No entanto, no 
Japão, seriam as aparências, antes de mais nada, que rejeitariam o bêbado 
ou o louco, até cair caracteristicamente no amorfismo (mukeitai 無形態).

Assim, os japoneses seriam particularmente sensíveis a esse entrelugar 
que é o aida. É por essa razão, sem dúvidas, que Watsuji Tetsurō (1889-1960) 
deu um significado particular a ningen 人間, palavra que normalmente sig-
nifica “ser humano”, a ponto de torná-la o próprio objeto da ética – como é 
evidenciado pelo título de sua obra de 1934, A ética como estudo dos seres humanos  
(Ningen no gaku toshite no rinrigaku 人間の学としての倫理学, 2007). 
Traduzi-lo por tal título seria esvaziá-lo de seu sentido. “Estudo do ningen” 
(ningen no gaku), aqui, não significa “estudo dos seres humanos”, mas “estudo 
do aida (gen, na leitura on) que existe entre humanos”; em outras palavras, 
estudo do entrelugar humano. É o mesmo conceito que Watsuji retomou 
no ano seguinte, em 1935, como subtítulo de seu famoso ensaio “O meio 
humano, considerações sobre o vínculo [entrelien] humano”7.

No entanto, a perspectiva de Watsuji não é a das japonologias comuns. 
Para ele, não se trata de sublinhar a irredutibilidade das noções japone-
sas – aqui o aida, e, mais concretamente, o aidagara 間柄, palavra que, em 
seus escritos, assume um significado próximo ao de “corpo social”, segun-
do Leroi-Gourhan8. Ao contrário, transforma essas noções em conceitos 
com vocação universal. É assim que, em Fūdo, ele contesta o Sein zum tode  
(“ser para a morte”) heideggeriano, que, para ele, é apenas uma visão indivi-
dualista, ao opor-se a um “ser para a vida” (sei e no sonzai 生への存在), que 
é, para ele, a realidade ontológica da interligação humana:

Aqui também aparecerá claramente o caráter dual, finito-infinito da existência humana.  

O indivíduo morre, a ligação entre os indivíduos muda, mas, enquanto morrem e mudam 

constantemente, os indivíduos vivem e sua interligação (aida) continua. É no fato de terminar 

sem cessar que esta continua sem cessar. O que, do ponto de vista do indivíduo, é “estar para 

a morte”, do ponto de vista da sociedade é “estar para a vida”. Assim, a existência humana é 

individual-social (WATSUJI, 2011, p. 50).

7 Essa obra foi traduzida em francês como Fūdo: le milieu humain. Paris: Éditions du CNRS, 2011. O original 
Fūdo – ningengakuteki kōsatsu 風土 – 人間学的考察 foi também editado pela Iwanami em 1979.

8 LEROI-GOURHAN, André. Le geste et la parole. Nessa obra, o autor chama de “corpo social” a inter- 
relação tecno-simbólica entre os humanos, para além do “corpo animal” individual.
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Efetivamente, o Dasein, que é um “ser para a morte”, para o qual tudo 
termina com a morte do corpo animal individual, revela que Heidegger, em 
contradição com seus próprios conceitos de “estar fora de si” (ausser sich sein), 
“estar junto às coisas” (sein bei den Dingen), etc., permanece prisioneiro de uma 
concepção individualista da existência: a saber, aquilo que, de minha parte, 
chamei de TOM, i.e. o “topos ontológico moderno”9, que limita o ser humano 
ao contorno de seu corpo animal individual. Na interligação que é a realidade 
dos seres humanos, o ser não acaba na morte do corpo animal; ele se perpetua 
por meio de sistemas técnicos e simbólicos, cujo desdobramento é um “corpo 
social” que, como o demonstrou Leroi-Gourhan, era correlativo e constitutivo 
da hominização. E esse corpo social ou esse aidagara, como diz Watsuji, vai 
além do TOM tanto no espaço quanto no tempo. Esse é um fato universal, 
específico aos humanos em geral. Isso quer dizer que devemos voltar às no-
ções de aida e de ma buscando agora não mais somente uma singularidade 
nipônica, mas o potencial de uma certa universalidade.

A universalidade do aida e do ma

Quanto ao aida e ao aidagara, acabamos de ver o essencial com Watsuji. 
Resta enfatizar que essa interligação é indissociável do conceito watsujiano 
de fūdosei 風土性, que é definido na primeira linha de Fūdo como “o mo-
mento estrutural da existência humana” (ningen sonzai no kōzo keiki 人間存
在の構造契機), ou seja, como a interligação dinâmica que existe não só 
entre os humanos, mas, por meio desse aida(gara), também entre os huma-
nos e as coisas que os rodeiam, isto é, com o ambiente. Essa interligação 
tem como resultado que o ambiente (kankyō 環境) não é, na realidade, esse 
objeto que a ciência moderna institui na abstração da existência humana, 
mas concretamente um fūdo 風土, ou seja, um meio, que, ontologicamente, 
é indissociável da estrutura existencial do humano. É essa interligação entre 
os humanos e seu meio que Watsuji conceituou chamando-a de fūdosei.

Traduzi fūdosei como médiance10, com base na raiz med-, de meio, e mais 
diretamente do latim medietas, que significa “metade”. A médiance é, na verda-
de, a relação dinâmica entre as duas “metades” constitutivas do ser humano 
(ningen 人間), sua parte individual, de um lado (o que Watsuji chama de hito 

人, e Leroi-Gourhan de corpo animal), e sua outra parte, coletiva (o que 
Watsuji chama de aida 間, e Leroi-Gourhan de corpo social). Contudo, mais 
do que de “corpo social”, falo, aqui, de um corpo medial, ou seja, de um 

9 Sobre esse conceito e suas origens aristotélicas, ver minhas publicações: Écoumène : introduction à l’étude 
des milieux humains, Paris: Belin, 2000; Histoire de l’habitat idéal, op. cit. e, mais particularmente, Poétique de 

la terre : histoire naturelle et histoire humaine, essai de mésologie. Paris: Belin, 2014.
10 Inicialmente em Le sauvage et l’artifice : les japonais devant la nature. Paris: Gallimard, 1986, p. 53.
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meio, porque este não é apenas tecnossimbólico. Estando necessariamente 
inscrito nos ecossistemas, é ecotecnossimbólico. Esse meio ou esse corpo 
medial é o que Watsuji chama de fūdo.

Em suma, “momento estrutural da existência humana”, a médiance é a 
relação dinâmica entre nosso corpo animal e nosso corpo medial. Esses são 
conceitos de valor universal, porque essa estrutura diz respeito necessaria-
mente a todos os seres humanos. Contudo, se coube a um pensador japonês 
conceituar essa ideia de médiance, é porque a noção de aida, específica da 
língua japonesa, o havia predisposto.

Mas e quanto ao ma? Tal noção permanece incompreensível se não nos 
colocarmos em uma perspectiva mesológica, levando em conta o fato de 
que as coisas em nosso meio não são dissociáveis de nossa própria estrutura 
existencial (nossa médiance). Isso significa que o intervalo do ma não é apenas 
uma questão de geometria, mas de razão sensível (jōri 情理) – aquilo que 
Descartes chamava de “sentimento”, e que o racionalismo do “paradigma 
ocidental moderno clássico” (POMC) relegou à escuridão do irracional. 
Isso significa, ainda, que o ma não consiste numa conexão binária de um 
intervalo entre dois objetos, mas de uma relação ternária entre duas coisas e 
a nossa própria existência. Não se trata do intervalo em si (a própria noção 
de intervalo), mas de um intervalo no espaço-tempo concreto, pressupondo, 
assim, uma situação, uma atmosfera e, mais amplamente, o meio nipônico.

“Concreto”, como sabemos, vem do latim concretus, pretérito perfei-
to de um verbo cujo significado primeiro é “crescer com” (cum crescere). Isso 
significa aqui que os atuantes de um cenário, qualquer que seja – um bamen  

場面 –, “crescem juntos” num certo movimento em comum que supõe uma 
inter-relação espaço-temporal deles. O ma é, portanto, um intervalo implícito 
em uma sequência espacial ou temporal na qual os atuantes esperam uns dos 
outros que sejam o que são: não apenas relativos (sōtaiteki 相対的) como podem 
ser os objetos sob o olhar de um sujeito abstrato, mas atentos uns aos outros 
(sōdaiteki 相待的)11, porque são investidos pela existência de um determinado 
ser ambiente (être ambient). Isso não pode ser reduzido à concepção ocidental 
moderna de subjetividade, que é marcada pelo individualismo e pelo dualismo 
do POMC e, portanto, é centrada na abstração de um sujeito individual colo-
cado em face dos objetos. Na concretude – ou melhor: na concrescência – de 
um cenário real, é antes uma questão da trajectivité (tsūtai 通態)12 que liga nossa 
existência às coisas de nosso meio, as coisas à nossa existência e da qual resulta 
o “momento estrutural da existência humana”: uma certa médiance13.

11 O termo é neologismo criado pelo autor, em trocadilho fonético com inserção de ideograma apropriado à 
sua teorização (nota da edição brasileira).

12 Outro neologismo, tanto em japonês quanto em francês (nota da edição brasileira).
13 Para uma síntese desse assunto, ver meu livro La mésologie, pourquoi et pour quoi faire? O conceito de trajectivité 

foi introduzido em Le sauvage et l’artifice, 1986, p. 147.



226 Conceitos estéticos: do transtemporal ao espacial na arte japonesa

O ma não é, portanto, um intervalo estrita e objetivamente mensurável, 
como o são os objetos da geometria; sendo trajectif, é contingente. Depende 
do vínculo medial e histórico – a interligação – entre as coisas e as pessoas 
numa determinada região. Isso significa que ele é necessariamente singular, 
específico de um determinado espaço e tempo. Além disso, pelo próprio 
fato de supor uma certa interligação – a um determinado meio –, ele é per-
cebido intuitivamente. Não há necessidade de explicá-lo, o que, aliás, seria 
impossível, porque não se trata de um caso de logos, mas de experiência 
vivida (taiken 体験) – não aquela de um sujeito individual existente em si 
mesmo como o cogito de Descartes, mas a de um ser humano concreto e, 
portanto, trajectif: por assim dizer, um ambiant (tsūtai 通体), ao invés de um 
sujeito (shutai 主体)14.

Pela existência dessa interligação do ser humano com as coisas de 
seu meio, o ma permite todo tipo de economia do espaço-tempo obje-
tivo. Isso é o que Kenmochi Takehiko involuntariamente ilustra no li-
vro Ma e a cultura japonesa (1978), no qual, com um bom exemplo, com-
para a famosa frase de Sei Shōnagon, Haru wa akebono (春は曙), com 
sua tradução inglesa, In spring, it is the dawn that is most beautiful. Graças 
ao ma que, segundo ele, está aqui corporificado pela partícula wa, haru 

(primavera) é posta em relação com akebono (amanhecer) sem qual-
quer necessidade do entediante arcabouço sintático necessário ao in-
glês. Isso é certo, mas o que Kenmochi não viu é que essa maravilhosa 
concisão japonesa de Haru wa akebono supõe, para ser compreensível, 
toda uma ligação com a obra de Sei Shōnagon (Makura no sōshi 枕草子,  
O livro do travesseiro), com o estilo de vida e o meio da nobreza da corte de 
Heian (Quioto) no século XI, bem como com um gênero literário cujo 
precursor foi o poeta chinês Li Shangyin, no século IX. Toda essa inter-
ligação está no ma, e tudo isso está implícito (por essa razão, Kenmochi 
nem sequer pensa nisso), ao passo que, na tradução, feita para leitores 
estrangeiros a esse meio, isso deve ser explicitado15.

Diremos, portanto, para resumir, que o ma incorpora uma relação 
concreta e singular no espaço-tempo, em contraste com as abstrações 
universais que o espaço e o tempo se tornaram para o POMC. Isso sig-
nificaria que o ma e, correlativamente, o aida são noções pré-modernas? 
Certamente, eles são estrangeiros, até mesmo antagônicos ao POMC; por 
outro lado, detêm certa afinidade com a superação desse paradigma pela 
ciência contemporânea.

14 Argumentei inicialmente sobre essa noção de ambiente em “Le japonais”, 1998, p. 240-250.
15 Abstraio aqui, por falta de espaço, as peculiaridades propriamente linguísticas do japonês e das prin-

cipais línguas europeias, questão que estudo sob esse aspecto em Poétique de la terre. Digamos aqui 
simplesmente que a língua japonesa predispõe a levar em conta a interligação trajective, em vez de cair 
no dualismo.
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Rumo a um paradigma da razão sensível?

A cultura japonesa forma uma unidade historicamente em evolução, 
mas muitos de seus aspectos mais originais se cristalizaram na época em que, 
do outro lado da Eurásia, o POMC estava sendo estabelecido. No entanto, 
enquanto este último cristaliza o dualismo e o mecanicismo que guardaram 
as sementes de sua própria história, é um paradigma, por assim dizer opos-
to, o que se instalou no Japão. De bom grado, eu veria nisso um paradigma 

da razão sensível, pois ele exaltava precisamente aquilo que o racionalismo da 
ciência moderna deveria excluir, e que Descartes chamou de “sentimento”, 
a saber, a capacidade de sentir que é própria da vida. Com efeito, o “senti-
mento” não intervém, não deve intervir na mecânica do objeto, já que ele é 
o princípio mesmo não só de quem vive, mas da relação daquele que vive 
com o seu meio.

No entanto, é exatamente isso que o paradigma nipônico sistematizou. 
É realmente um “paradigma”, porque ele deu a si mesmo os conceitos e 
princípios necessários para assim fazê-lo. Um dos mais antigos é o que o 
Man’yōshū, já no século IX, chamava de mono ni yosete omoi o nobu 寄物陳思, 
“fazer as coisas dizerem o que alguém sente”. Do ponto de vista do POMC, 
temos aqui uma aporia, pois os objetos não são dotados de sentimento e, a 

fortiori, são supostamente incapazes de falar. No entanto, longe de abando-
nar o que à primeira vista pode parecer um arcaísmo, o Japão especificou 
esse princípio com a noção de mono no aware 物の哀れ, “a comoção das coi-
sas”, que é uma questão desde o período Heian, e que Motoori Norinaga, 
no século XVIII, transformou em um conceito genuíno16.

Tal conceito ia, evidentemente, em sentido oposto ao do dualismo mo-
derno. Ele não tem nenhum sentido na medida em que o ambiente seria 
um objeto senão como uma projeção subjetiva do sujeito sobre o objeto.  
Por outro lado, é bem diferente do ponto de vista da mediação, porque as 
coisas constitutivas de nosso corpo medial – nosso meio concreto – estão 
ligadas ao nosso ser pelo momento estrutural de nossa própria existência.

No entanto, isso não é uma fantasia poética ou uma elucubração me-
tafísica: é uma evidência da biologia contemporânea desde que Jakob von 
Uexküll (1864-1944), por meio de décadas de pesquisas, que o tornaram um 
dos pais da etologia e o precursor da biossemiótica, mostrou que o ser vivo 
é indissociável de seu próprio meio (Umwelt), e vice-versa17. Na verdade, o 
meio não é o dado universal do ambiente (Umgebung), que é o mesmo para 

16 Para mais detalhes sobre essa história, ler KARAKI Junzō: História da sensibilidade japonesa, 1976, 2 v.
17 Próximo ao fim de sua vida, Uexküll resumiu suas descobertas em um pequeno livro muito acessível, 

Incursões nos meios animais e humanos (1934), que foi traduzido para o francês sob o título Mondes 

animaux et monde humain, Paris, Denoëi, 1965, e depois como Milieu animal et milieu humain, Paris, Payot & 
Rivages, 2010.
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todas as espécies. Ele é desenvolvido especificamente em sua inter-relação 
com a espécie em questão. É esse mesmo princípio que Watsuji adotou com 
relação aos meios humanos. Não está claro em que medida ele pode ter sido 
influenciado por Uexküll18, mas permanece o fato de que a sua distinção 
entre meio (fūdo) e ambiente (kankyō) é homóloga àquela que Uexküll estabe-
lecera, com base em experimentações científicas, entre Umwelt e Umgebung.

Tanto a mesologia de Uexküll (Umweltlehre) quanto a de Watsuji (fūdoron) 
vêm negar o postulado ontológico do qual resulta o TOM, que cortou todos 
os laços com seu meio, como afirmou Descartes no Discurso sobre o método 

(1637)19: “Eu soube a partir daí que eu era uma substância cuja essência ou 
cuja natureza é apenas pensar, e que, para ser, não precisa de nenhum lugar, 
nem depende de nenhuma coisa material”. Essa ideia já está ultrapassada 
atualmente. Ela ainda governa nossos comportamentos cotidianos, mas a 
ciência mostra-nos que está equivocada.

Devemos, portanto, redescobrir nossa interligação, nosso aidagara com 
nosso corpo medial, que não é constituído de objetos separados de nosso 
ser, mas de coisas concretamente ligadas à nossa existência. Mas como as 
coisas podem não ser objetos? Por meio dessa operação ao mesmo tempo 
ontogenética e lógica, a trajection, que faz com que, por meio dos sentidos, da 
ação, do pensamento e da fala, nós sempre a apreendamos como algo. É isso 
que torna as coisas nem puras em si mesmas – substâncias que existiriam 
por si mesmas –, nem puras representações, mas a realidade concreta – em 
concrescência conosco mesmos; isto é, em termos lógicos, S (a substância, o 
si do sujeito lógico, aquilo de que se trata) como P (o predicado, aquilo que 
apreendemos de S). A realidade – o que existe concretamente para nós – não 
é apenas S nem apenas P, mas S como P; ou a fórmula r = S/P.

Nessa trajection, o como nada mais é do que o aidagara, a interligação que 
temos concretamente com as coisas do nosso meio. Esse é o princípio central 
da mesologia. Uexküll pressentiu isso ao falar de Tönung, ou seja, o “tom” 
segundo o qual o animal percebe as coisas de seu meio, e por isso essas coi-
sas existem para ele de acordo com um certo Ton (tonalidade, coloração); 
por exemplo, Esston (como alimento), Schutzton (como abrigo), Wohnton (como 
hábitat), Hinderniston (como obstáculo), etc. Todos esses “comos” depen-
dem da espécie em questão, e nunca são idênticos nas diferentes espécies.  
Falar de “realidade objetiva” nesse caso é apenas uma abstração: é provado 
por experimentação, nos termos de Uexküll, “que um animal pode nunca 
entrar em relação com um objeto, essa hipótese tácita [do behaviorismo] é 

18 Sem dúvida foi por meio de Heidegger, que, na época em que Watsuji o visitava na Alemanha, estava 
muito diretamente influenciado por Uexküll; cf. seu seminário de 1929-1930, publicado posteriormen-
te sob o título Die Grundbegriffe der Metaphysik (Les concepts fondamentaux de la métaphysique). Paris:  
Gallimard, 1993.

19 Na edição da editora Flammarion, 2008, p. 38.
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falsa”20. Aquilo com que ele entra em relação, isto é, o que é a realidade para 
ele, são as coisas próprias de seu meio, não os objetos universais do ambiente, 
como podem existir para a ciência ecológica. Em outras palavras, o animal 
está em relação com S/P, e não com S.

Da mesma forma, nos meios humanos, os dados ambientais universais 
não existem em si (S), mas de acordo com certos predicados (P), o que pre-
cisamente os faz existir como algo (S/P), de acordo com quatro categorias 
principais: recursos, restrições, riscos e concordâncias, e essa relação S/P 
é sempre contingente. Ela depende das culturas e da história, e nunca é 
idêntica em sociedades diferentes. É esse princípio, à época ainda não for-
mulado, que fundou um século antes de “possibilismo” da escola francesa 
de geografia21. Opondo-se ao determinismo, ele mostrou que, mesmo em 
ambientes comparáveis, diferentes sociedades podem ter diferentes tipos 
de vida. Ou seja, seus meios são diferentes22, pois não se encontram em 
face de uma mesma realidade (S/P). Isso ocorre porque, assim como as 
espécies vivas, as sociedades humanas não se relacionam com o em-si dos 
objetos abstratos (S), mas com a trajectivité das coisas concretas (S/P), im-
plicando sua existência como intérpretes (I) de S como P; em outras pala-
vras, a tríade S-I-P, e não a dualidade de um simples vis-à-vis sujeito-objeto.

Além da etologia e da geografia, esse princípio da trajectivité diz respeito 
até mesmo às ciências da matéria. Isso se dá por duas razões. A primeira é 
puramente lógica: imaginar um objeto S, seja ele qual for, faz que ele exista 
como algo (S/P). A segunda é que esse princípio lógico, em si mesmo abs-
trato, foi concretamente ilustrado pela física do século XX. A experiência 
mostrou, por exemplo, que a mesma partícula nunca pode ser apreendida 
em si mesma (S), mas como corpúsculo (S/P) ou como onda (S/P’). Já está 
hoje estabelecido experimentalmente que o próprio ato de observação mo-
difica seu objeto, porque o faz aparecer como qualquer coisa, uma coisa que 
não é o objeto em si mesmo, mas uma certa relação com ele. Essa desco-
berta levou um dos maiores físicos do século passado, Werner Heisenberg, 
a escrever o seguinte:

(...) o mundo do qual podemos falar não é o mundo “em si”, mas o mundo do qual temos um 

conhecimento (2003, p. 63).

20 “[...] die stillschweigende voraussetzung, ein tier könne jemals mit einem gegenstand in beziehung treten, 
falsch ist” (Streifzüge…, op. cit., p. 105).

21 Sobre esse tema, ver Lucien FEBVRE, La terre et l’évolution humaine, introduction géographique à l’histoire, 1922.
22 Note-se que, na época de Febvre, a língua francesa empregava milieu no sentido em que estou falando 

aqui, de meio ambiente, termo pouco utilizado à época. Para o positivismo de Febvre, a distinção intro-
duzida por Uexküll entre meio e meio ambiente não faria sentido. A fenomenologia e, a fortiori, a feno-
menologia hermenêutica, ainda não haviam passado por ali – para não falar da mesologia, “que supõe 
tanto um quanto outro para conhecer P, assim como, para conhecer S, da mesma forma, supõe as ciências 
positivas (notadamente a ecologia)”.
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Em outras palavras, o mundo sobre o qual podemos falar não é o am-
biente (o Umgebung de Uexküll, o kankyō de Watsuji), que é S, mas o meio  
(o Umwelt de Uexküll, o fūdo de Watsuji), ou seja, uma realidade trajective 
(S/P), com a qual necessariamente temos uma certa interligação (aidagara). 
A objetividade pura não pode existir, exatamente porque existimos; e qual-
quer que seja o nível de objetivação permitido pelos métodos da ciência 
contemporânea, a realidade, em seu princípio mesmo, permanece concre-
tamente para sempre trajective (S/P) e ternária (S-I-P).

Levar em conta esse aspecto ternário e essa trajectivité é uma intimação 
inevitável que nos dirige à rainha das ciências modernas: a física. É hora, 
portanto, de concluirmos: é preciso ir além do partido ontológico dualista e 
mecanicista que, há quatro séculos, fundou o POMC, que, certamente, tor-
nou possível um progresso imenso, mas está perdendo o fôlego e, pior, agora 
está nos levando ao desastre porque, à força de abstrair a existência huma-
na da realidade, acabaremos tornando impossível nossa vida neste planeta.  
O dualismo era eficaz, mas era simplista, e esse simplismo era uma ilusão, 
porque, na realidade, as coisas são complexas: não apenas S, mas S/P e S-I-P.  
Quanto ao mecanicismo, ele é totalmente falso, porque os seres vivos não 
são máquinas: como nós, eles interpretam os dados do ambiente (S) para 
criar o seu próprio meio (S/P), que por si só não é um mecanismo, mas vive 
de sua própria vida – assim como nosso meio vive de nossa própria vida.

O que precede não quer dizer, evidentemente, que devemos rejeitar as 
restrições da objetividade a fim de nos entregarmos às delícias de um mo-
nismo fantasmático. O que precisamos é tomar consciência da interligação 
trajectif que temos com as coisas. E a esse respeito, na mesma medida com 
a qual o paradigma mecanicista da modernidade baniu o “sentimento”, 
temos de aprender com o paradigma nipônico, o da razão sensível, nada 
menos que, desde Meiji, o próprio Japão aprendeu da modernidade ociden-
tal. Realizar essa síntese e essa superação, é isso o que visa a mesologia23.

PalaIseau, 23 de fevereIro de 2015.
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RESUMO Na exposição organizada por Arata Isozaki (1931-) e Tōru Takemitsu (1930-1996) em 1978, 

que se tornou itinerante por dois anos após a inauguração em Paris, a conceituação do espaço/tempo ma 

間 celebrizou-se e vários estudos derivaram dela. Partindo de uma concepção linguística que se reflete na 

compreensão das pausas na música, dança e teatro, a espacialidade/temporalidade ma 間 tem forte presença 

nas artes visuais de um modo caracteristicamente japonês, no entender de muitos teóricos (Arata Isozaki, 

Matsunosuke Nishiyama, Shūichi Katō). Pretende-se, neste estudo, refletir sobre as ditas particularidades da 

espacialidade visual ma 間, “espacialidade negativa”, como tem sido chamada pelos 

designers contemporâneos, contrapondo ou justapondo alguns artistas da gravura bra-

sileiros (Evandro Jardim, Claudio Mubarac, Marco Buti, Fabrício Lopez, Madalena  

Hashimoto) com exemplos dos trabalhos mais conhecidos de Hokusai e Hiroshige. 

Certa mística em torno do termo ma 間 tem sido propalada, mas pode-se notar que, 

por exemplo, toda obra artística de mérito tem seu kimyaku (気脈 “transmissão arte-

rial, encadeamento do ki”), seu kokoro (こころ “alma, espírito, élan, sentido”), no qual 

não se repreende jamais qualquer traço, não se corrige jamais um intervalo.
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Estampa brasileira.  
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SOMMAIRE À partir de l’exposition organisée par Arata Isozaki (1931 -) et Tōru Takemitsu (1930-1996) en 

1978, devenue itinérante pendant deux ans dès son inauguration à Paris, la conceptualisation de l’espace/ temps 

ma 間 est devenue célèbre et de nombreuses études en sont dérivées. Ayant pour point de départ une conception 

linguistique qui se réfléchit dans la compréhension des pauses en musique, danse et théâtre, l’espace/ temps ma 

間 a une forte présence dans les arts visuels et ce d’une manière typiquement japonaise, selon l’entendement 

de divers théoriciens (Arata Isozaki, Matsunosuke Nishiyama, Shūichi Katō). La présente étude se propose de 

réfléchir précisément aux dites particularités de la spatialité ma 間 – « spatialité négative » selon la désignation 

couramment employée par les designers contemporains –, en contrastant ou en rap-

prochant certains artistes graveurs brésiliens (Evandro Jardim, Claudio Mubarac, Mar-

co Buti, Fabrício Lopez et Madalena Hashimoto) à des exemples extraits de Hokusai et 

Hiroshige, pour en rester aux plus connus. Une certaine mystique autour du terme ma 

間 a été propagée, mais il est possible de noter, par exemple, que toute œuvre artistique 

méritoire est dotée de son kimyaku (気脈 « transmission artérielle, enchaînement du ki »),  

de son kokoro (こころ « âme, esprit, élan, sens »), dans lequel on ne reprend jamais 

aucun trait, on ne corrige jamais un intervalle.

Do que falamos quando referimos o tempo na representação pictórica? 
Objeto de investigação do pensamento em uma variedade de culturas, o 

tempo – que implica também finitude – é cerne e limitador da representação 
humana, mas, simultaneamente, também seu iluminador. Ao pintor, são-lhe 
cruciais o tempo de concepção e o da realização da obra, o da fruição (por si 
próprio, por outrem) de suas relações aprisionadas na matéria, seja pela re-
presentação, seja pela sua perpetuação em morte estática: a posteridade. Em 
cada gesto e cada modificação concreta efetuada na matéria, muitos interva-
los são necessários para a contemplação, o pensamento, a busca da forma, 
em tormentos de buscas de expressão que sempre consideram o tempo e o 
espaço, simultaneamente. Ao pintor, também, falam-lhe obras de outros tem-
pos, tornados contemporâneos pela interiorização delas, por vezes totalmen-
te ignorantes de sua presença num “aqui, agora” histórico que sua sensibili-
dade se recusa a aceitar e, frequentemente, tenta desesperadamente traduzir.

De modo mais concreto, Shūichi Katō (2012 [2007], p. 80-93) consta-
ta dois modos de se representar o tempo na pintura: ora diferentes tempos 
podem aparecer numa mesma composição (iji dōzu 異時同図), o que pode 
ser exemplarmente representado pelos rolos de pintura do período Kamaku-
ra (1185-1333); ora tempos distintos e paralelos são justapostos nos dese-
nhos (ijizu heiretsu 異時図並列), como nas pinturas em fusuma ou em rolos.  
O autor releva aspectos como o tempo da apreciação (a leitura e intelecção da 
imagem), o processo da construção (ideia, escolha de materiais, execução física, 
camadas e arrependimentos), a publicação da obra em livros e catálogos, expo-
sições, leilões, divulgação digital, e sua reputação contemporânea ou póstuma.

Mots-clés  
Espace/temps ma. 

Estampe japonaise. 

Estampe brasilienne. 

Analyse esthétique. 

Espace vide.
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Do que falamos quando referimos o espaço na representação pictórica? 
Experiência, vivência, rememoração, os espaços recriam-se em matérias ex-
teriores, aprisionam-se em duas dimensões, conformam-se a regras, métodos 
e técnicas limitadas em sua indústria momentânea. O pintor aprende, repete, 
reitera, inventa e recria espaços que se individuam em mundos simbólicos de 
equilíbrio ou de convulsão, mais ou menos predeterminados por história e 
geografia, percepções sociais e sistemas de valores mais ou menos conscientes.

De modo mais concreto, Shūichi Katō (2012 [2007], p. 80-93) constata 
dois modos de representar o espaço na pintura: o espaço foi pintado (egaka-

reta kūkan 描かれた空間), que se conforma em gêneros como a natureza 
morta (seibutsuga 静物画) ou a paisagem (fūkeiga 風景画) e o espaço que 
serve à pintura (egaku kūkan 描く空間), ou seja, o mundo, o cosmos, o todo.  
Sua análise da tradução do real para o representado merece ser apontada:

Como ordenar, na tela, o espaço bidimensional em si? É uma questão de composição. Esta 

é uma das características das pinturas tradicionais do nordeste asiático, ou seja, a técnica de 

desenhar um objeto numa parte da tela (...) deixando um grande espaço em branco. A parte 

desenhada realça a parte não desenhada (KATŌ, 2012, p. 221)1.

Notamos que Katō ressalta, portanto, a família artística geograficamen-
te limitada (nordeste asiático) a que se filiam inúmeras pinturas japonesas 
que enfatizam grandes áreas de espaço virgem no plano da pintura, em-
bora nem sempre sejam vazios, pois, na maioria das vezes, se revestem de 
nuvens, névoas, neblinas, terras, rios, montanhas, dividindo e delimitando 
áreas que, mesmo trabalhados por pigmentos brancos, cinzas, dourados, 
prateados, coloridos, continuam exercendo a função composicional de “es-
paço vazio” (kūhaku 空白).

Tal afiliação, como nota Katō, é também importação do continente:

Frequentemente – mas nem sempre – misturando-se ao método da superfície de traços sim-

plificados, empregou-se essa técnica que ativa espaços em branco, provavelmente influenciada 

pelo suibokuga, de origem chinesa, que chegou ao auge com as telas das dinastias Sung e Yuan, 

iniciadas na época Liu Chao. A técnica do suibokuga chegou ao Japão junto com o zen e se 

difundiu com o passar do tempo após os séculos XIII e XIV (...) (KATŌ, 2012, p. 221-222)2.

1 Registra-se o original em japonês para termos de comparação:「画面の二次元空間そのものをどう秩
序立てるか。それは構図の問題である。東北アジアの伝統的絵画の特徴の一つは、そこにあ
る。なわち画面の一部分を空白の対象（...）を描き、大きな部分を空白のままに残す手法が 
それである。描かれた部分が、描かれない空間を活性化する。」. KATŌ 加藤, 2007, p. 204.

2 Registra-se o original em japonês para termos de comparação:「しばしば － しかし常にではない 
－ 省筆画法をとからんで、このように空白を活性化する方法を駆使したのは、おそらく六朝
に発した宋元画において頂点に達した中国の水墨画の伝統である。水墨画の技法は禅宗とと
もに日本へも入って来て、十三、十四世紀以後時とともに普級した。」. KATŌ 加藤, 2007,  
p. 204-205.
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E é na técnica suibokuga que os “espaços vazios” mais se destacaram e 
encontraram caminho para se extravasar em direção a pensamentos mun-
danos, ornamentais e também hedonistas, afastando-se do zen-budismo.

Do que falamos quando referimos este conceito “intervalar” tempo- 
-espaço, dito tipicamente japonês, ma 間?

As conceituações difundiram-se, como se sabe, desde que o arquiteto 
Arata Isozaki (1931-) organizou uma exposição para o festival de outono 
do Museu de Artes Decorativas de Paris em 1978, com a contribuição 
de Tōru Takemitsu (1930-1996), a qual recebeu bastante divulgação de  
Roland Barthes (1915-1980), entre outros, intitulada MA espace-temps du Japon.  
Percorreu a Alemanha, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos, fazendo o ter-
mo ganhar notoriedade até se tornar um conceito que ultrapassa seu signi-
ficado primeiro de “espaço-entre”, um intervalo entre coisas, sons, ações, 
atos, algo que a priori não dependeria de elementos composicionais.

De acordo com a Comissão Organizadora do evento, a conceituação de 
ma encontra-se perfeitamente compreensível, sem espaço para ambiguidades:

Ma define-se como um intervalo. Ma é, ao mesmo tempo, aquilo que separa uma coisa de 

outra e aquilo que as reúne.

Ma se définit comme um intervalle. Ma est à la foi ce qui sépare une chose de autre et ce qui 

les réunit.

間とはへだたりのことである。「間 (ま)」は物と物を切断するものであると何時

に、両者を結びつけるものでもある。

Tal conceituação concorda com estudos de Matsunosuke Nishiyama 
(1981, p. 67-68):

[...] Pode-se compreender ma como a sensação de distância que se origina no lugar em que 

se seccionam o tempo e o espaço.3

Escrito em 1981, não parece surpreender aos teóricos a utilização dos vo-
cábulos “tempo” (jikan 時間) e “espaço” (kūkan 空間), mas se também nos va-
lermos do mesmo procedimento a que Arata Isozaki recorreu (o recurso do 
dicionário Kōjien), notaremos que, justamente, tais termos são traduções para 
a língua japonesa de conceitos ocidentais, originadas no período Meiji (1868-
1912), quando uma tentativa de inserção do Japão no cenário mundial se pro-
cessava. Tanto “tempo” quanto “espaço” têm nuances filosóficas ou científicas 
e difundiram-se posteriormente, a tal ponto que foi a palavra japonesa “ma” 
que, enfim, se tornou exótica e passou a ser repositório de mais significações e 

3 Conforme tradução nossa do original em japonês: (...) 時間•空間を切断したところに生じる距離感、
そういうものが「間」というものだといっていいと思うのであります。
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deslocamentos semânticos, como grande número de palavras Yamato kotoba (lit.: 
palavras japonesas) ainda presentes na poesia e no cotidiano nipônicos.

Assim é que, no Kōjien, a primeira acepção de “espaço” é “certa área am-
pla em que não existem coisas concretas; espaço vazio”; na segunda, “termo 
filosófico relacionado a ‘tempo’ que, juntos, são as formas fundamentais que 
organizam o mundo das coisas”. O dicionário apresenta, ainda, a conceitu-
ação em parâmetros matemáticos e físicos. Quanto ao “tempo”, tradução 
de “time”, em sentido filosófico, na primeira acepção, refere “dois pontos (ou 
a duração entre eles) do passar do tempo”; na segunda, popularmente, seria 
o mesmo que “contagem das horas”; na terceira, “aquilo que se origina da 
consciência fundamental dos homens, juntamente com o espaço”, seguida 
de longa explicação na filosofia e nas ciências físicas.

Outra questão, esta bastante preocupante, se dá quando se afirmam  
peculiaridades nacionais (op. cit., p. 72):

O ma existe enquanto uma coisa extremamente japonesa. (...) O fato de ter uma existência ex-

tremamente japonesa não se deveria à relação, importante ao extremo, com o pensamento, a 

sensibilidade e os sentidos dos japoneses que acham fundamental o estar inserido no mundo?4

A eugenia, se não ocorre no mundo físico, com sua infindável variedade 
e subfamílias de espécies e gêneros, como poderia aparecer no universo da 
cultura? Particularidades geopolíticas num mundo em constante transfor-
mação, como as interpretar de modo peremptório e localizado?

Levando-se em conta que os vocábulos “tempo” (jikan 時間) e “espaço” 
(kūkan 空間), se não são mais conscientemente estranhados na língua ja-
ponesa moderna, ainda assim têm uma história recente, as reflexões sobre 
estes conceitos (de “tempo” e de “espaço”) transplantados a um passado 
que tinha outras concepções de ser-no-mundo acabam por se tornar inter-
pretações anacrônicas, se bem que não totalmente desprovidas de interesse 
estético. Assim é que Nishiyama perscruta o amplo conceito ma nas artes do 
Japão e o encontra no período Edo (op. cit., p. 116):

(...) Do seio da base sociedade fundamental japonesa, (...) [o ma] originou-se por volta da 

primeira metade do século XVII, logo alcançou uma ampla divulgação e até os dias de hoje 

tem sido refinado para as mais variadas formas, e penso poder se dizer que se tornou uma 

característica artística japonesa notória5.

4 Conforme tradução nossa do original em japonês: きわめて日本的なものとして存在する「間」。(...)
きわめて日本的なものとして存在しているということは、これはやはり日本の世の中という
ものをひじょうに重要に考えている日本人のものの考え方、感じ方、咸覚、そういうものと
きわめて重要なかかわりあいがあるではないかと思うのです。

5 Conforme tradução nossa do original em japonês: (...) 日本の根底の基盤社会のなかから、(...) [間は]十七
世紀の前半期ころに成立し、さらにそれが、ひじょうに広範な展開を遂げて今日までいろいろな
かたちで洗練されてきた、みごとな日本的芸術の特色といってよろしいと思うのであります。
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Segundo Nishiyama, o senso estético das vilas foi transmitido às cidades 
no período Tokugawa em suas danças kabuki e recitações jōruri e, como havia 
muitos advindos das províncias, foi em meio a eles que apareceu a sensi-
bilidade wabi e sabi (p. 96), embora já no início do século XVII houvesse 
teorizações no mundo do teatro nō 6. O autor insiste no que Michael Lucken 
cunhou de “ma nacional” (2014, p. 56):

(...) Pode-se supor que o ma, que é uma peculiaridade do Japão, tenha se originado da tona-

lidade musical do povo que inventou as canções kouta no período pré-moderno [Tokugawa 

ou Edo] (NISHIYAMA, op. cit., p. 100)7.

Segundo Nishiyama, a arte do ma no kabuki encontra sua versão mais 
refinada no ato IV de Chūshingura, quando Yūranosuke cai em profunda 
reflexão sobre a vingança que executará após o seppuku de Engan. O palco 
cerra-se, mas Yūranosuke permanece a sete terços do hanamichi, sem emitir 
som nem fala, expressando-se apenas por mímica enquanto o corvo canta e 
o shamisen entoa triste solo. Esse seria o ma mais difícil para o ator de kabuki. 
Notamos então que, nesse caso, ou nesse caso também, o ma se expressa por 
silêncio, imobilidade e tensão.

 Ao pesquisar o verbete ma 間 num dicionário da língua do período 
Tokugawa, entretanto, os significados restringem-se a: 1. ritmo (hyōshi  
拍子), sorte (un 運), felicidade (meguriawase めぐりあわせ); 2. oportunidade 
(kikai 機会), (ori 折り); 3. castigo (batsu ばつ), aparência (kyūsai 体裁), regra 
(kimari きまり) (MAEDA, 1975, p. 925). Assim, do ponto de vista linguístico, 
notam-se diferentes concepções, a maior parte técnica.

A exposição em questão foi retomada após vinte anos em Tóquio (MA – 
20 nengo-no kikanten「間 –２０年後の帰還」展 MA – twenty years on) 
e, de fato, a conceituação que os organizadores da exposição na Universida-
de de Artes de Tóquio deram é extremamente clara:

Chamamos ma「間」a coisas como o espaço branco na pintura, a pausa na música, a sus-

pensão nos movimentos da dança8.

6 Cite-se trecho que se contrapõe a Nishiyama, com tradução nossa do francês: “Essa palavra [ma] não é 
encontrada em outro lugar neste sentido [abstrato, para definir um ideal estético] nem em Zeami, nem 
em Rikyū, nem em nenhum dos grandes teóricos da estética japonesa pré-moderna.” “Ce mot [ma] ne 
se trouve d´ailleurs ainsi [dans un sens abstrait pour definir um idéal esthétique] ni chez Zeami, ni chez 
Rikyū, ni chez aucun des grands théoriciens de l’esthétique japonaise pré-moderne.” LUCKEN, 2014, 
p. 57.

7 Conforme tradução nossa do original em japonês: (...) 日本独特の「間」というもの、これは私は近
世調小唄というものがつくり上げた、庶民の持っておりました「間」の音感であろうと思う
のです。

8 Tradução nossa do original em japonês: 我々は絵画における余白、音楽における休止、舞踊における 
停止などを「間」と呼びます。Disponível em: <http://www.geidai.ac.jp/museum/art_museum/
maten.html>. Acesso: 14 jan. 2015.
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Reduziram-se as esferas do ma a apenas quatro palavras-chave a estru-
turar a mostra: utsu 空 (vazio, vacuidade), mitate 見立 (substituição, alusão, 
metáfora), modoki 擬 (imitação e alusão, substituição), ma 間 (intervalo tem-
po/espaço) propriamente dito, ao invés dos sete elementos fundamentais 
arrolados na exposição primeira de Isozaki: michiyuki 道行 (caminhada), suki  
数寄 (gosto refinado, chic), yami 闇 (escuridão), himorogi 神籬 (altar dos deuses),  
hashi 橋 (borda, ponte, escada), utsuroi 移 (mudança, efemeridade), sabi 寂 
(pátina, “simplicidade elegante”). A revisitação pode ser composta de outros 
elementos, o que mostra, portanto, sua ambiguidade eletiva.

É fundamental referirmos aqui uma posição clara do geógrafo Augustin 
Berque (2013, p. 73), quanto à especificidade da representação, consciência 
e vivência do espaço:

[...] É tautológico dizer que o ma seja especificamente japonês. Os coreanos também dizem o 

mesmo em relação a kan, que é a leitura coreana do mesmo ideograma 間!9.

Assim, como bem pontuou seu desenvolvimento histórico, Michael  
Lucken (2014, p. 65):

O conceito de ma no sentido genérico é uma formação recente do pensamento estético japo-

nês. Provavelmente originado com Nakai em 1929, desenvolveu-se nos anos 1960 e teve difu-

são internacional a partir do fim dos anos de 1970. Convém, por consequência, relacioná-lo 

à longa lista das tradições inventadas10.

Feitas essas considerações iniciais, analisaremos algumas estampas 
japonesas (poucas, pois sobejamente conhecidas) de Hokusai Katsushi-
ka 葛飾北斎 (1760-1849), Hiroshige Utagawa [Ando] 歌川[安藤]広重 
(1797-1858) e Shikō Munakata 棟方志功 (1903-1975), tendo como con-
trapontos e aliados alguns exemplos de artistas contemporâneos de São 
Paulo, a fim de enfatizar a universalidade dos tratamentos de espaço e 
tempo nas lides visuais11.

Ao apreciarmos a imagem visual, em primeiro lugar, o tema é o que 
aparece, e a montanha [o monte Fuji] foi dominante no período Tokugawa, 
eivada de sacralidade e veneração, também no exemplo aqui destacado, da 
série Manga de Hokusai (volume 1), que é representada em meio a outros 

9 Tradução nossa do original em francês: [...] Il est tautologique de dire que le ma est spécifiquement japo-
nais. Les coréens en disent tout autant du kan, ce qui est la lecture coréenne du même sinogramme 間!

10 Tradução nossa do original em francês: Le concept de ma au sens générique est une formation récente de 
la pensée esthétique japonaise. Vraisemblablement apparu chez Nakai en 1929, il s’ est développé dans 
les années 1960, pour connaître une diffusion international à partir de la fin des années 1970. Il convient 
par conséquente de le rattacher à la longue liste des traditions inventées.

11 Estão reproduzidas ao final apenas seis imagens dos artistas brasileiros, e nenhuma dos japoneses, a priori 
sobejamente conhecidas, por questões da editoração francesa e brasileira.
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montes segundo vários modos de expressão, como o chinês, de pontiagudas 
pinceladas e formas, em contraponto ao japonês, de sinuosas e harmonio-
sas manchas. Podemos, nesta análise, justapor-lhes o monte Jaraguá, pico 
mais alto localizado à margem oeste da cidade de São Paulo, do gravador 
Evandro Carlos Jardim (1935- ), que trabalha a monumentalidade no modo 
calcográfico, atento também à noite, às manchas, ao fogo, às luzes e sombras 
(Figura 1). Se ma corresponde, segundo a teorização de grande número de 
seus defensores, ao “espaço vazio”, nota-se sua ausência completa, o que 
inviabilizaria a característica tipicamente japonesa. Mas quem ousaria afir-
mar que Hokusai não é japonês?

Mas se discernirmos que ma corresponde igualmente aos tipos diferen-
tes de espaço e a sua representação, é importante enfatizar que existe um 
“intervalo”estético entre os modos pictoriais: o suave, japonês, e o abrupto, 
chinês. Nesse ma existente entre a absorção de montanhas se insere também 
o modo de Jardim, repleto de sombras da periferia pobre de São Paulo.

Podem-se encontrar espaços de imanência, volatibilidade e presença na 
representação de movimento na natureza e da efemeridade das sombras 
sobre as coisas do mundo, como em várias estampas de Hokusai, aqui se en-
fatizando fumaça, destruição e caos; e na fotografia de Marco Buti (1953- ), 
na qual as sombras se revelam em geometria construtiva de forte presença 
que extrapolam os objetos que deveriam capturar (Figura 2), ou em outras 
nas quais o “espaço vazio” é notório e acentua a descentralização do espaço, 
bem ao célebre modo japonês de desequilíbrio e sugestividade. Se o ma se 
entende como “intervalo entre uma coisa e outra”, certamente na fotogra-

FIGURA 1
JARDIM (1935- ): 
Figuras. Jaraguá, 
signos, manchas  
e sombras
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fia de Buti ele ocorre invisível, entre forma e não forma, e na estampa xilo-
gráfica de Hokusai, entre formas sólidas e gasosas. Para expressar citando 
Masakatsu Fujita (2016, p. 45)12: “Nessa zona onde os dois se ligam estan-
do separados ou, melhor dizendo, onde eles se encontram, nasce o awai”.  
E nesse espaço de percepção sutil e ambíguo opera Buti, certamente na 
mesma sintonia de Hokusai.

Hiroshige Utagawa tornou-se célebre pela série Tōkaidō gojūsan-tsugi  
「東海道五十三次」(As 53 vistas da Tōkaidō), uma sequência das cidades- 
estação ao longo da movimentada rota para a cidade do xogunato. Ōkubo, 
em estudo sobre as vistas famosas do pintor, conclui serem suas estampas, 
na verdade, cópias de Tōkaidō meishozue 「東海道名所図会」, apontando 
um elo intermediário que Shūichi Katō apagara na representação do es-
paço: não só existem o mundo no desenho e fora do desenho, mas também 
o da tradição visual. Hiroshige adapta a perspectiva ocidental através de 
sua visão tradicional, na qual predominam: jōen kakin上遠下近 (“mais bai-
xo: próximo; mais alto: distante”), renzokushiki emaki 連続式絵巻 (“caráter 
encadeado do rolo de pintura”), monogatari yamato-e 物語大和絵 (pintura 
Yamato de narrativas), composição em zigue-zague. O ponto de vista (shiten 
視点) mostra a concentração de Hiroshige na paisagem e em convenções e 
é mais proporcional com a descrição de uma profundidade pictórica exa-
gerada do que com a estreiteza de um palco (ŌKUBO, 2007, p. 6). Nesse 
pintor, a questão da perspectiva ocidental é muito importante, pois a intro-
dução de elementos via Holanda foi notoriamente absorvida pelos pintores  

12 Conforme capítulo de Masakatsu Fujita nesse mesmo volume. Ou da edição francesa: Là où les deux se 
lient tout en étant séparés, autrement dit là où ils se rencontrent, naît le « awai ».

FIGURA 2
BUTI (1953- ): 
Sem título  
(Viana do Castelo, 
Portugal).
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citadinos no suposto mundo fechado do período Edo. É importante tanto na  
perspectiva com um ponto de fuga (itten tōshihō 一点透視法), quanto com dois 
pontos de fuga (nikasho no shōshitsuten 二カ所の消失点), o posicionamento 
do olho do artista, que se torna então o olho do espectador. Ora, esse olho é 
“flutuante”, pois absorve tanto o da tradição de voo de pássaro que perscru-
ta interiores de ambientes com tetos retirados (fukinuki yatai 吹きぬき屋台),  
criando uma estética do espiar (kaimami 垣間見), bem ao gosto refinado 
dos cortesãos de antigamente, quanto o da convenção de espaços composi-
cionais por posicionamento no papel ou por dimensão dos representados.  
Ou, ainda, por uma relação íntima com o caráter tradicional dos rolos de pin-
tura, que têm uma narratividade horizontal (renzokushiki emaki 連続式絵巻).  
Não deve ser minorado também o recurso da verticalidade, que remete ao 
kakemono 掛物 e reflete-se na utilização generosa de sinuosidades da com-
posição transformada em rios ou montanhas, ou caminhos. A poética dos 
espaços, sobretudo, ainda encanta gerações de novos olhos, no Leste ou no 
Oeste, especialmente em seus hibridismos.

Se bem que Hiroshige seja com frequência lembrado como exem-
plo da influência da perspectiva ocidental, desde que as estampas xilo-
gráficas foram importadas pela Europa, pode-se observar que em suas 
vistas célebres existe um ma que é inevitavelmente diferenciado em sua 
construção colorística enquanto índice espacial. A perspectiva pela cor 
é particularmente observável na gradação em uma linha (ichimoji bokashi 
一文字ぼかし) que caracteriza os horizontes. Se Jardim emprega o mes-
mo prodedimento, podemos compreender, entre o Japão e o Brasil, entre 
1830 e 1970, os intervalos de awai que se repetem na história da arte de 
interpretar, e que são analisados hoje em dia sob o signos dos contatos e 
das influências.

Shikō Munakata, artista gravador bastante apreciado no Brasil (Grande 
Prêmio Bienal de São Paulo em 1955), trabalha a madeira em espaço de 
traços em convulsão, apontando o dharma dos instrumentos que entalham 
madeiras comuns, com liberdade nos cortes e nas dimensões que coadu-
nam palavra e imagem, espaço e não espaço, cor e luz, figura e fundo, de 
tal maneira que às suas estampas nos fazem associar obras do jovem artista 
paulista Fabrício Lopez (1977- ), ainda que este trabalhe com tintas à base 
de óleo (Figura 3). São-lhes comuns também as proporções murais genero-
sas, tornadas possíveis com o advento da madeira compensada, do papel 
de rolo e, sobretudo, da gravura como expressão individual e não mera 
técnica reprodutiva. Se formos procurar o ma conceituado anteriormente, 
notamos a distância entre a realidade representada e sua forma de capta-
ção, a disparidade entre desenho e convenção linguística, a disjunção entre 
contorno e colorido.
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Fukiyose, “soprar e juntar”, justapõe diferentes histórias ou personagens 
conhecidos que não se relacionariam, não fosse por um detalhe comum a ser 
percebido pelo bom apreciador da obra. Espaço e tempo da catalogação e 
da coleção, o Manga de Hokusai como um todo é pródigo em tal retórica, em 
especial em suas páginas que trazem cegos (volume 8) e máscaras (volume 2) 
e o mesmo procedimento pode-se ver em Madalena Hashimoto (1956- ), em 
série intitulada A thousand faces (Figura 4), que justapõe distintas fisionomias de 
modos, técnicas, lugares e épocas dissimilares, numa reflexão que subsume 
tempo, espaço, técnica e modos de representação visual. À questão de saber 
se Hashimoto conhecia as imagens de faces em quadriculados de Hokusai 
que constam do primeiro volume do Manga, antes de iniciar a série aludida, 
a resposta será negativa. Mesmo assim, a retórica dos conjuntos de coisas se-
melhantes, que remonta já a Sei Shōnagon e suscita uma admiração perene, 
constitui também um esquema lexicalizado igualmente no âmbito visual.

FIGURA 3
LOPEZ 
(1977- ): 
Jubarte

FIGURA 4
HASHIMOTO 
(1956- ): A thousand faces 

660-680. Foto: João 
Luiz Musa

Se formos perscrutar algo da concepção já clássica de ma, iremos encon-
trá-la no olho do apreciador que pula abismos de tempos e espaços e corpos 
a cada pequeno quadro, num excesso muito distante do “espaço vazio” de 
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afirmação da ausência, propalado em primeira instância como sua caracte-
rística principal. E citando uma vez mais Fujita (op. cit., p. 52):

O mais importante do ma é o awai. (...) Na tradição cultural japonesa, foi lá que a beleza foi 

descoberta, por exemplo, no lugar onde a luz e a obscuridade se misturam e se sobrepõem. 

Podemos também dizer que o lugar onde se cruzam a vida e a morte é também um awai 13.

Conhecimento, estudo, expressão, meditação serão portanto os meios 
para se tentar resolver, viver ou absorver esse enigma fundamental.

A retomada da tradição, com interpretação sempre aditiva de novos 
significados é praticada tanto no Japão (honkadori 本歌取り, “tirar do poe-
ma original”) quanto alhures, como mostra Claudio Mubarac (1959- ), ao 
tomar as representações do corpo humano de Vesalius e apropriar-se de 
suas próprias reflexões, de corpos fragilmente perecíveis e líquida substância 
preterida (Figura 5). Aqui, o tempo desaparece, reaparece e sobrepõe-se, o 
espaço é índice internalizado. A inversão da imagem deixada proposital-
mente aponta o caráter da estampa, as manchas explodem a contenção da 
forma científica e pretensamente precisa do modelo bem-humorado, e, aí, 
encontra-se a distância e a proximidade entre eles14.

13 Tradução do texto em francês: Le plus importante dans le « ma » c’est l’ « awai ». (...) Dans la tradition culturelle 
japonaise, c’est là que la beauté a été découverte, par exemple à l’endroit où la lumière et l’obscurité se mêlent 
et se superposent. On peut aussi dire que l’endroit où s’entrecroisent la vie et la mort est aussi un « awai ».

14 Por ocasião da apresentação deste trabalho, na Universidade de Estrasburgo, a caminho da sala de conferências, 
eis que me deparo brevemente, por um olhar em esguelha, pendurado em uma de suas paredes, com uma cópia 
da exata imagem de Vesalius em questão interpretada por Mubarac. Como interpretar que somente um aluno 
doutorando da Bélgica tenha notado a “coincidência” (maktub, já que Mubarac tem ascendência sírio-libanesa)?

FIGURA 5 
MUBARAC (1959- ):  
Sem título.  
Foto: João Luiz Musa
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Do ponto de vista linguístico e da narração literária, muito se especula 
sobre a caracterização de tempo e aspecto verbais na língua japonesa; a 
filosofia detém-se também na “duração” do tempo, em sua percepção e 
representação. Nesse sentido, uma obra de Jardim, que o ocupou um ano 
inteiro, compõe-se de 28 estampas oriundas de matriz única, na qual o me-
tal é raspado, retrabalhado, regravado, mais uma vez raspado e reelabo-
rado, com recorrência de detalhes que permanecem e que mudam, numa 
incontável possibilidade de combinações, numa cadeia sintagmática cuja 
ordem se estabelece segundo a memória, o esquecimento, a iluminação e 
o apagamento (na Figura 6). A simultaneidade da oferenda à percepção 
somente se torna possível pela arte, tempo e espaço congelados à espera de 
nosso olhar e coração.
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Antes de tudo gostaria de expressar aos organizadores e a todas as pessoas 
aqui presentes no dia de hoje meus mais sinceros agradecimentos pela 

felicidade que me proporcionaram ao aceitar a presença, entre vocês, de um 
poeta de imaginação e conhecimento tão limitados como eu, por ocasião 
deste importante colóquio sobre ma (aida).

Em paralelo à leitura em voz alta que minha amiga Christiane Séguy 
fará de EX-VOTO, a thousand steps and more, eu tentarei em sua companhia, 
pela primeira vez, mais que uma leitura, uma sonorização de meu texto 
original1.

Para tanto, creio, eu “escando” às vezes grosseiramente, eu “golpeio a 
escritura” e atento à pequena voz que vem de baixo.

Essa leitura é proposta a vocês conjuntamente com a projeção de um 
filme-vídeo. Se fosse preciso nomeá-la, poder-se-ia dizer que se trata de uma 
“performance da escritura”.

Eu ficaria feliz se vocês a percebessem como uma modesta tentativa de 
avançar às escuras no estreito caminho entre ma e aida.

Eis que, então, já se passaram exatamente quatro anos desde o grande 

1 YOSHIMASU, Gōzō 吉増剛造. Ema 絵馬, mil passos. In: Neppū 熱風 (Vento quente de verão). Tóquio: 
Chūōkōron-sha, 1979. (Ex-voto, a thousand steps and more. Tradução: Ryōko Sekuguchi. Paris: Éditions Les 
Petits Matins, 2009).

U M A  N O V A  M A N E I R A
D E  A P R E E N D E R  M A  ( A I D A )

Gōzō Yoshimasu 
Poeta
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desastre de 11 de março de 2011; o gigantesco terremoto e o tsunami, segui-
dos do colapso da central nuclear de Fukushima. Que ressonância emana 
da palavra “colapso” (effondrement em francês; hōkai 崩壊 em japonês)? En-
quanto escrevo, eu mesmo me surpreendo com a aparição dessa palavra.

Sem dúvida, na trilha que percorre meus pensamentos, alguém murmu-
ra docemente: “colapso da escritura” e que [para minha surpresa], ocorre 
por havê-la escutado.

“Shi no hōkai” (詩乃(の)崩壊), o “colapso da poesia” ou ainda “shi mo 

hōkai” (詩毛(も)崩壊), “a poesia também se colapsa”. Tão repentinamente 
– estão presentes os man’yōgana, normalmente pouco usados, mas uma vez 
que “no” (乃, de) e “mo” (毛, também) são, digamos, a forma original, a 
matriz do hiragana “no” (の) e do katakana “mo” (モ) – eles me vieram à 
mente. O “colapso das pequenas coisas” (chiisai mono no hōkai チイサイモ
ノノホウカイ), aqui, agora, ouço o murmúrio dessa expressão em sua 
grafia em katakana.

Aqui, neste instante, nesse caso por meio do francês da intérprete, vai 
se propagar essa linguagem “murmurada” em torno de mim, da qual não 
ouço uma só palavra, nas pulsações, nas veias, nas artérias dos pensamentos 
ao meu redor. É provável que um segundo ouvido atento esteja à escuta. 
Penso que essa linguagem “murmurada”, em outras palavras, “tweeter”2, vem 
provavelmente de uma outra dimensão.

Após a catástrofe, à questão colocada por um periódico diário em uma 
edição especial de sua versão eletrônica “Diante de tal situação, como os 
poetas almejam a reconstrução em sua poesia e para si mesmos?”, no que 
me concerne, minha resposta seria a de invocar a responsabilidade que 
temos em relação a nossos sonhos, de continuar a pensar à maneira de 
William Butler Yeats ou Confúcio, de recriar, como se a quiséssemos, uma 
costura, juntando todos os escombros para se tornarem linguagem poética. 
Assim, tomando, em total consciência, distância dos signos exibidos pela 
mídia, eu comecei (em janeiro de 2012, Kawaguchi, Ishikari, Hokkaidō), 
a escrever e ainda continuo até hoje. Sem dúvida, é mais importante lhes 
explicar a dificuldade de um primeiro batismo para esse manuscrito inaca-
bado de “escritura repetida”, sem fim e tão difícil de nomear, similar a um 
presságio inconsciente.

Por hora, esse gigantesco rascunho conta com mais de 600 “folhetos”, 
longe de serem publicáveis, algo que, aliás, não pretendo fazer. A “forma” 
que lhes mostro hoje – e, ao invés de “forma”, eu deveria dizer “maneira 
de ser” – não é mais possível falar de “performance”, mas talvez de um 
“princípio de base de escritura ou de transformação rupestre da escritura”. 

2 Anglicismo que designa uma categoria de alto-falantes capazes de reproduzir sons agudos sem chiados 
ou estouros, garantindo uma satisfatória qualidade sonora e sendo, portanto, bastante usados em eventos 
com grandes públicos (N.T.).
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A “forma” é, então, esta folha que aqui está. 
Finalizo agora com o preâmbulo antes de me delongar demais para 

lhes dar algumas explicações rápidas e curtas sobre esse manuscrito que me 
ocorre chamar de “meu monstro”.

Alice, iris, aka uma, Akagi

Isis, ishi, risu, Ishikari no kō

U (u), kyōdaina shizukasa no, U

アリス、アイリス、赤馬、赤城（あかぎ）
イシス、イシ、リス、石狩乃香、
兎（う）、巨大ナ静カサノ、ウ、

(Alice, íris, cavalo baio, Akagi)

(Ísis, pedra, esquilo, fragrância(s) de Ishikari)

(lebre, imensa calma/silêncio, U)

Em eco imediato à carta, da qual falo abaixo, sem que eu saiba por que, 
decidi, de súbito, sobre o título do que eu tinha começado a escrever, como 
se fabrica uma caixa de fonemas: shi no katawara (詩の傍, “lado do poema”).

A carta endereçada à minha esposa, que compreende o francês, lhe 
anunciava: “Olá, Marylia. Xxxx nos deixou às 15h. Não partiu só, eu estava 
ao seu lado”.

Escutando as explicações que ela me dava em inglês, eu não sabia dizer 
por que, tive a sensação de que “lado”, que conclui a frase anterior, estava 
circundado por uma luz particular e indescritível.

As circunstâncias, a última hora de alguém, certamente possuem impor-
tância e “eu estava ao seu lado” ... estar ao lado de, eu o apreendi como “lado”.

Em meu pobre espírito, essa palavra, “lado”, parece ter imprimido na-
quele instante, manchas luminosas, lesões de luz. Apresso-me em adicionar 
que, em um texto de Shibonu Origuchi, cujas obras frequento há uns trinta 
anos, figura uma expressão retirada do Man’yōshū: “soba oka” (傍丘, ao lado/ 
colina). Ela parece fazer referência à planície que beira uma colina com sua-
ves declives nos entornos de Nijōzan (二上山), próximo a Nara. Esse “soba” 
também vem se aconchegar ao “lado”.

Ainda, duas coisas.
O poeta Takaaki Yoshimoto, um dos pensadores imprescindíveis do  

Japão pós-guerra, deixou-nos aos 87 anos de idade em 16 de março de 2012, 
exatamente um ano após a catástrofe. Recebi a notícia de seu falecimento 
enquanto participava de um salão do livro em Paris, devendo passar os dois 
meses seguintes em Marselha enquanto poeta residente. Em sua memó-
ria, decidi copiar, quase todos os dias, a coletânea de cerca de 540 poemas  
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Hidokei-hen 日時計篇 (Compilação relógio solar), que Yoshimoto redigira 
regularmente, dia após dia, entre seus 26 e 27 anos.

Durante dois anos e sete meses, meu comportamento assemelhou-se ao 
de um copista que reproduzia os cânones do Budismo. Enquanto eu pros-
seguia nessa tarefa ingrata e vivia como um recluso voluntário no fundo de 
uma grota, deixe-me lhes contar da voz estranha que ouvi subitamente.

Logo essa cópia dolorosa... Isso aconteceu enquanto eu pensava no que 
faria a seguir.

Vinda do nada, uma voz que eu jamais havia ouvido me “mur mur ou” 
(murmurou): “Não há o que fazer senão recomeçar”. Aliás, esse convite a se 
reiterar ressoa de novo com frescor em meus ouvidos... coisa sem preço, me 
fez ter a visão de um círculo de repetições.

Existe, entre os autores, os poetas ocidentais, ou dentre os falantes fran-
cófonos atuais, alguém parecido com Takaaki Yoshimoto, que, após ter tra-
çado como ondas as linhas na superfície branca de uma folha (verticalmente 
a grafite), ali inscreva (grave) as palavras de seus poemas?

Essas linhas verticais, que caem à maneira da chuva, eu as sinto como 
“a força de uma mão alheia”, talvez tenha sido essa força oculta que me 
amparou durante a “cópia”.

Esse trabalho inicialmente ingrato... traçar linhas, ondas na superfície 
de um jardim de pedras, conduz finalmente à felicidade. Porque traçadas à 
mão livre, a cada vez, de novo e de novo, uma energia particular irrompe. 
Totalmente diferente das técnicas do esboço ou do desenho de linhas, essa 
“força particular”, essa “energia universal”, depois de ter molhado as folhas 
sobrepostas em múltiplas camadas, faz nascer uma outra força que, uma vez 
secas as folhas, nos deixa ouvir a voz do papel.

Assim é que, após quatro anos desde que a catástrofe nos arrebatou, to-
dos os dias eu leio minuciosamente a correspondência de Van Gogh. Admi-
rado, ele cita Delacroix: “desenhar o vazio”, porque Van Gogh ele mesmo 
deveria escutar, à sua volta ou vinda de baixo, uma voz lhe murmurar: “você 
precisa deixar este lugar”, e então ele produziu uma tal “escritura”.

Eu peço humildemente para encontrar essa força incógnita e esses  
murmúrios, e passo agora a palavra a Christiane Séguy.

Tradução em português: rAfAel Hett

(com base na tradução francesa de Frédéric Ebrard)
Revisão técnica: MAdAlenA HAsHiMoto cordAro
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