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Resumo: 
Os úl t imos vinte  anos tes temunharam um curto-circui to  nas  representações do corpo 
no Japão.  Pesquisadores  japoneses,  em sintonia  com outros pensadores or ientais  e  
ocidentais  desestabi l izaram metáforas  concebidas tanto  pela  t radição asiát ica (corpo 
nacional)  como pela  f i losof ia  centro  européia  dos séculos 17 e  18 (corpo máquina) .  
O objet ivo deste  projeto  é  anal isar  o  que ocorre  quando estas  contr ibuições 
atravessam as l inhas abissais  que dividem Oriente  e  Ocidente  (Souza Santos 2006) ,  
instaurando mediações que quest ionam as v isões mais  u tópicas  dos processos de 
global ização (Inaga 2008 e 2009).  O resul tado esperado é  a  cr iação de uma rede de 
discussões e  a  publ icação de um l ivro ,  onde proponho:  (1)  anal isar  a  produção 
bibl iográf ica  e  a  veiculação de imagens concernentes  ao  impacto do que concei tuo 
como “japonismos midiát icos”,  (2)  aprofundar  o  debate,  sal ientando os problemas da 
t radução intercul tural  a t ravés de entrevis tas  com pesquisadores  japoneses;  e  (3)  
anal isar  a lgumas exper iências  sem aderência  ao  “universo superf la t”  do Japão pop,  
em função de cer ta  obscur idade remanescente  do movimento  angura (underground)  
que ins is te  em al imentar  uma visão cr í t ica  contemporânea,  reconhecendo disposi t ivos 
de poder  formulados no Japão (Igarashi  2000) e  fora de lá  (Uchino 2009).   
 
Introdução e  just i f icat iva 
A cul tura  japonesa tem sido tema de discussões no Ocidente ,  sobretudo a  par t ir  da 
chamada Restauração Meij i  (1868-1912),  cujo objet ivo pr incipal  fo i  a  aber tura do 
Japão para o  mercado in ternacional .  Desde então,  é  possível  reconhecer  fases 
dis t in tas  na recepção da cul tura  nipônica  no Ocidente  como: a  fascinação pelo 
exot ismo,  marcada pela  imagem de samurais  e  gueixas;  a  surpresa  diante  da versão 
nipônica das  ar tes  de vanguarda (dada e  surreal ismo);  a  cumplicidade com os 
manifestos  pol í t icos  e  os  f i lmes de autor ,  rodados pr incipalmente entre  1950 e 
1970;  o  encantamento com o aspecto  esté t ico  minimalis ta  da arqui te tura ,  da 
jardinagem e da cul inár ia ;  e ,  f inalmente ,  a  reverência  aos objetos  de consumo 
(moda,  acessór ios ,  f i lmes de animação,  jogos e  produtos nascidos da cul tura o taku) .   
No entanto,  a  par t ir  da  segunda metade do século  20,  muitas  destas  representações 
que encantaram o imaginár io  ocidental  foram radicalmente desconstruídas,  gerando 
uma desestabi l ização marcante entre  os  própr ios  japoneses  e  os  seus inter locutores 
no Ocidente.  O objet ivo pr incipal  deste  projeto  é  anal isar   a lguns processos que 
nor tearam a emergência  do que ident if ico  como os  novos esta tu tos  do corpo no 
Japão e  que vem al imentando entendimentos d iferenciados para  as  noções de 
ident idade,  de  comunicação e  de  tradução,  tendo em vis ta  modos específ icos  de agir  
e  es tar  no mundo.   
O Japão apresentou,  desde os  seus pr imórdios,  um caráter  h íbr ido marcado por  
t raços fundamentais  da cul tura  chinesa (medicina e  escr i ta)  e  indiana (budismo 
Mahayana)  Entre  os  séculos 19 e  20,  apresentou os  pr imeiros  t raços da  presença 
ocidental  (sobretudo da f i losof ia  e  das  vanguardas  ar t ís t icas  f rancesas  e  a lemãs) ;  e 
após 1980,  tornou-se v is ivelmente permeado por  referências  da cul tura  pop coreana 
(novelas,  cul inár ia  e  diferentes  aspectos  da indústr ia  cul tural )  e  es tadunidense 
(c inema,  fast  foods,  música e  ar tes  pop) .   
Para  anal isar  os  aspectos  e lencados no resumo,  o  projeto  conta  com um 
levantamento  prel iminar  de mater ia l  audiovisual  ( f i lmes,  documentár ios ,  gravuras,  
posters  e tc)  e  pesquisa  bibl iográf ica  ( l ivros,  ar t igos e  conferências)  organizado em 
função de t rês  cursos  que ofereci  na Fundação Japão de São Paulo,  
respect ivamente ,  de 2005 a  2007.  Além disso,  tenho real izado entrevis tas  e  



conduzido debates  com ar t is tas  e  professores  japoneses que vieram ao Brasi l 1 a  meu 
convi te  nos ú l t imos onze anos.  Foram part icularmente  importantes  os  seminários 
que organizei  durante  a  exposição “Tokyogaqui ,  um Japão imaginado” (real izada de 
março a  abr i l  de 2008 no Sesc Paul is ta)  e  o  seminár io /exposição A Revolta  da 
Carne,  em agosto  de 2009,  no Sesc Consolação.   
Em termos mais  gerais ,  a  pesquisa  jus t i f ica-se  devido à  carência  de  uma publ icação 
em l íngua por tuguesa com referências  para ampliar  os  estudos do corpo para  além 
da bibl iograf ia  habi tualmente  adotada no Ocidente  (composta  por  t í tu los  de or igem 
centro-européia  e  es tadunidense) .  Além disso,  a  obra  publ icada e  o  s i te  com a 
versão in tegral  das  entrevis tas  deverá auxi l iar  aqueles  que pretendem iniciar  seus  
estudos especif icamente  sobre o  corpo,  a  cul tura  e  a  ar te  japonesa a  par t ir  de  suas  
representações  mídiat icas que funcionam como operadores de tradução 
t ranscul tural .  
 
Síntese da bibl iograf ia  fundamental  
O corpo tem sido repensado no Japão como um desaf io às  d icotomias  entre Oriente 
e  Ocidente que aprofundaram as suas f issuras  no período do pós-guerra,  como 
expl icou o  professor  de l i teratura  Edward Said  (1935-2003) d ivulgador  do termo 
“Oriental ismo”.  A publ icação de seu l ivro Oriental ismo:  O Oriente  como Invenção 
do Ocidente  (1978)  reconheceu o or iental ismo como um modo de pensar  e  de 
exercer  autor idade.  Outros  autores como Abdel-Malek,  A.L.Tibawi e  Aijaz  Ahmad 
também ident if icaram a presença e  a  cr ise  do or iental ismo após a  I I  Grande Guerra.  
No Japão,  os  processos  de a l ter idade em relação à China e ao  Ocidente 
re inventaram o Japão para  os  próprios  japoneses ,  como um exercício  de res is tência,  
explorando modos bastante  par t iculares  de intercâmbio cul tural .  Este  projeto 
propõe a  anál ise  deste  processo,  tendo em vis ta  ident if icar  de que maneira  as  
conseqüências  destas  transformações deixaram de in teressar  apenas aos japoneses,  
gerando discussões em muitos  outros  países ,  inclusive o  Brasi l  (onde se  concentra  a  
maior  colônia  japonesa do mundo).  Para tanto,  anal isa  tópicos específ icos que 
remontam a per íodos anter iores  àquele  em que a  cr ise  (f inanceira  e  f i losóf ica)  foi  
reconhecida com mais  c lareza;  e  contextual iza o debate  em relação a d iscussões 
pol í t icas  publ icadas no Ocidente e ,  recentemente,  t raduzidas no Japão.  (e .g:  
Agamben,  2004,  Sloterdi jk  2002,  Espósi to  2008)  
 
Forma de anál ise e  métodos 
Em termos metodológicos,  baseio  es ta  pesquisa na “ecologia  de saberes”,  proposta  
pelo  professor  da  Univers idade Coimbra Boaventura  de Souza Santos.  Para  tanto,  
pretendo expor  minhas le i turas  e  in terpretações a  especial is tas  japoneses,  tendo 
como objet ivo aval iar  as  l imitações e  “reinvenções” decorrentes  da minha s i tuação 
de pesquisadora estrangeira .  Isso porque,  evidentemente,  por  maior  que seja  a  
aproximação com os  d iversos  objetos  de estudo,  esta  pesquisa também está  marcada 
por  um ângulo  de  visão e  por  inúmeras  t raduções.   É a  par t ir  daí  que espero 
colaborar  com a discussão das  h ibr idações cul turais  já  bastante evidente  em 
algumas das  exper iências  real izadas  pelos próprios  ar t is tas  e  pesquisadores 
japoneses.  Não se tra ta  de estudar  o  Japão no Japão,  mas fundamentalmente  de 
anal isar  os  processos de contágio com a cul tura  ocidental ,  dentro e  fora de lá .   
Para  a  publicação que deverá  resul tar  desta  pesquisa ,  organizarei ,  lado a  lado,  
ensaios  escr i tos  por  mim e f ragmentos  das  entrevis tas  com pesquisadores  japoneses,  
buscando dar  v is ib i l idade às  narrat ivas,  às  vozes e  às  imagens nem sempre 
aparentes ,  durante  os processos de transcr iação,  como propunha Haroldo de 
Campos,  com quem cr iei  o  Centro  de Estudos Orientais  da PUC-SP em 1999,  
coordenado por  mim até  hoje .  No s i te  que deve acompanhar  e  a tual izar  o  projeto ,  as  
entrevis tas  serão disponibi l izadas na ín tegra,  ao  lado de outros  ensaios,  
b ib l iograf ias  e  f i lmograf ias .  
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