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Crawling on the Rainbow Band 
 
 

Sometimes I suppress my urge 
to cut the rainbow band on my wrist 

just so carefully, along those lines 
where colors meet, where we meet 

 
 

Sometimes I caress my nails 
hoping someday they’ll shine like pearls 
’cause they’re the only body part I love 

where colors meet, where we meet 
But we never meet 

we never see each other 
instead 

we look away 
away, 

from all the shit that’s better off 
unreported 

We don’t have much in common anyway 
do we 

We don’t mean that well when we say we care 
do we 

We don’t all dance, we don’t all dress 
we don’t all eat, we don’t all sleep 

now, do we 
You’re the color red 

and I’m the color green 
you’re always the first color 

and there’s more colors down below me 
but on the wrist, we face other ways 

red and green, we face other ways 
Sometimes I look at myself 

and think of my other fellows 
who don’t look like you, talk like you 

but talk like me, and live like me 
Sometimes I want to forget 

so I can hold myself together 
just so carefully, like holding a bubble 

where colors meet, where we could meet 
 
 

Masaki C. Matsumoto 
 
 
 
 
 



RESUMO 

 

 

Esta pesquisa tem como proposta uma análise dos discursos elaborados por 

indivíduos japoneses autoidentificados enquanto LGBT a respeito dos aspectos 

cotidianos de suas interações sociais. A motivação para este trabalho deve-se à 

necessidade de um exercício do olhar que confira protagonismo às narrativas de 

pessoas diversas habitando as margens, permitindo que se pense nas formas que a 

identidade homossexual é feita relevante aos sujeitos a quem ela é atribuída no 

Japão contemporâneo. Meu argumento é de que o uso das categorias de expressão 

japonesas se revela como atividade sociolinguística de apreensão da realidade por 

um viés fundamentalmente racial. Para sustentar tal argumento, utilizo em especial a 

teorização pós-moderna de Dorinne Kondo que revela as inscrições corporais e 

subjetivas de raça e gênero nas/pelas práticas socioculturais reproduzidas a todo 

instante. Finalmente, destaco em particular, nesta pesquisa, o esforço investigativo 

do discurso de etnicidade japonesa verificado pelos paradigmas de coletividade e 

uniformidade que localizam na diferença a principal ameaça à harmonia social. 

 

 

Palavras-chave: 1. Estudos asiáticos. 2. Subjetividade. 3. Etnossexualidade. 4. 

Raça. 5. Gênero. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ABSTRACT 

 

The purpose of this research aims to analyze the discourses by Japanese 

people self-identified LGBT on the level of the everyday aspects of their social 

interactions. The motivation behind this project rises from the urgency to exercise the 

observer’s gaze by amplifying the multiple voices of the people on the margins, 

making it possible to think of ways in which the queer identity is made relevant to the 

individuals it is associated with in contemporary Japan. My argument is that the use 

of Japanese social categories comes across as a sociolinguistic activity of sensing 

reality through a fundamentally racial bias. To back up that, I mainly utilize Dorinne 

Kondo’s post-modern theory on how the forces of gender and race are inscribed 

bodily and subjectively in/over sociocultural practices. Finally, I highlight in this paper 

the investigative effort of Japanese ethnicity’s discourses verified in the paradigms of 

collectivity and uniformity that see in difference the major threat to social harmony. 

 

 

Key-words: 1. Asian studies. 2. Subjectivity. 3. Ethnosexuality. 4. Race. 5. Gender. 
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I INTRODUÇÃO 

 

I.I O OLHAR E A METODOLOGIA 

 

A motivação para este trabalho gerou-se a partir de muitos anos de 

consumo da cultura pop japonesa através de variados meios de comunicação, com 

o grande auxílio da internet diminuindo a distância entre Japão e Brasil. O contato 

com japoneses em intercâmbio no Rio de Janeiro e em São Paulo e a lida cotidiana 

com nikkei (japoneses em diáspora e seus descendentes brasileiros) possibilitaram 

e viabilizaram as discussões acerca de meus questionamentos. 

Minha relação com a cultura japonesa, antes motivada apenas pelo 

entretenimento, transformou-se num processo mais reflexivo e investigativo com o 

ingresso na faculdade de Ciências Sociais e minhas próprias inquietações juvenis a 

respeito de identidades sociais. Passei a pensar cada vez mais sobre os hábitos dos 

japoneses, seu jeito de pensar e o modo que demonstravam suas emoções. O 

gatilho para a pesquisa foi ao ouvir um certo ditado popular enquanto assistia a um 

dorama (série de televisão). A situação era a seguinte: um grupo de meninas 

secundaristas possuía um determinado código de vestimenta, até que, certo dia, 

uma delas resolveu passear com as outras vestida de forma totalmente diferente do 

padrão. A “líder” do grupo, então, se dirigiu até ela, olhou-a fixamente nos olhos e 

disse: Ano ne, Nihon de deru kui wa utareru. Wakaru yo, ne! (“Você sabe que, aqui 

no Japão, o prego que salta é logo martelado, né?”). Naquele momento, senti uma 

grande necessidade de pensar sobre a forma que aquele ditado se aplicava na 

sociedade japonesa, às vezes sutil, às vezes grosseiramente, por meio dos 

discursos que eu era confrontado. 

Na mesma época, já havia um interesse específico pelos estudos de 

gênero e raça, que floresceu conforme minha própria experiência com minha 

sexualidade, minha autopercepção enquanto pessoa não-branca, e a não-

conformidade com o que a sociedade exigiu de mim enquanto menino, no passado, 

e agora enquanto homem. Já que minha identidade sempre esteve fortemente ligada 

à proximidade com a cultura japonesa, é como se houvesse um diálogo constante 

que, de certa forma, rompesse fronteiras. Foi então que, por acaso, li uma postagem 

de um rapaz japonês e gay chamado Leo num aplicativo de intercâmbio linguístico, 

no qual ele desabafava sobre sua luta diária contra a discriminação e o preconceito. 
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A curiosidade por uma investigação sobre a construção discursiva de expressões de 

gênero e sexualidade “dissidentes” no Japão, portanto, instalou-se graças a Leo, 

que tem uma grande contribuição nesta pesquisa. 

O primeiro passo foi desenvolver um estranhamento daqueles elementos 

que sempre me foram tão próximos, uma vez que minha percepção sobre eles era 

carregada de pré-noções, expectativas e generalizações. A principal base teórica 

que me guia neste estudo é a de Dorinne Kondo, pesquisadora norte-americana 

nipodescendente que analisou em sua obra “Crafting Selves” (1990) o processo de 

produção de subjetividades no ambiente de trabalho de uma fábrica de doces 

japonesa. Kondo repudia a atitude antropológica presunçosa de dar conta de uma 

cultura através de generalizações. Ao invés disso, propõe que os relatos sobre a 

experiência do “outro” sejam fundamentados no que as “pessoas reais” têm a dizer, 

de forma que, na produção etnográfica, a voz do etnógrafo não tenha mais peso que 

as vozes dos informantes, pois o exercício de pesquisa e autoconhecimento é de 

ambas as parcelas. 

A maioria dos relatos de pessoas LGBT recolhidos para este trabalho 

consiste em anotações no caderno de campo enquanto estive em Tóquio (de abril a 

maio de 2016), com o uso da ferramenta de gravação de voz do meu celular. As 

entrevistas foram realizadas em cafeterias nos distritos de Asakusa e Shinjuku Ni-

Chōme (área LGBT de Tóquio), e na ocasião do festival precedente à Passeata do 

Orgulho LGBT de Tóquio, no Parque Yoyogi — distrito de Shibuya. Utilizei 

entrevistas semiestruturadas formais (com o questionário em mãos) e informais 

(realizadas mais livremente, como uma conversa), em geral registradas pouco após 

acontecerem, de volta a meu quarto alugado, para que não fossem perdidos 

detalhes preciosos. No momento da entrevista, eu fazia apenas curtas e precisas 

anotações que pudesse acessar facilmente depois. 

Um total de 10 entrevistas foram realizadas; 5 delas pessoalmente 

durante a viagem e 5 de volta ao Brasil, pelos aplicativos HelloTalk e Facebook. 

Elegi um grupo preferencialmente heterogêneo que pudesse me oferecer uma base 

não-tendenciosa que desse espaço para experiências de vida diversas, apesar de 

ter escolhido focar na identidade gay masculina neste projeto. Dentre os 

entrevistados há Leo, Ryota e Hado (homens gays cisgênero, um deles drag queen 

casualmente), Masaki (pessoa não-binária pansexual), Takuma (homem cisgênero 

heterossexual), Yamaki (mulher cisgênero bissexual), Michitaro (homem transgênero 
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heterossexual), Tomato (mulher transgênero bissexual), Yan (mulher cisgênero 

lésbica) e Lauren (mulher cisgênero heterossexual, estrangeira original dos Estados 

Unidos). A maioria das conversas aconteceu lentamente devido a assimilação um 

tanto complicada de certos termos e expressões da língua japonesa, porém nada 

que tenha impossibilitado totalmente o entendimento mútuo. 

 

I.II SOBRE A ABORDAGEM 

 

A atividade de pensamento proposta aqui é perceber traços subjetivos 

muitas vezes não vocalizados através do ditado do prego, mas em esquemas 

corporais, manifestações culturais, atitudes, e quaisquer outros tipos de linguagem 

que traduzem o efeito da pressão por conformidade e respeito às hierarquias nas 

noções identitárias elaboradas na cultura japonesa. Percebe-se que qualquer recorte 

social a partir de experiências diárias revela as contradições ideológicas e as 

negociações de poder feitas a todo momento numa cultura em que jamais houve 

uma única narrativa, e sim experiências diversas e múltiplas identidades em 

resistência. 

Para que isso não ficasse descontextualizado, e também tendo em mente 

que ainda não havia uma pesquisa desse tipo no Brasil, optei por fazer um breve 

passeio por relatos da História do Japão nos quais pude captar expressões diversas 

de sexualidades e identidades não-normativas em contextos diversos do processo 

de formação nacional, e que possuem reflexos claros e outros não tão claros na 

situação social da população LGBT hoje. Para alcançar tal objetivo, procuro ilustrar, 

a partir do trabalho de alguns historiadores, práticas culturais presentes nos 

períodos Sengoku (1467—1573) e Edo (1603—1868), bem como nas duas maiores 

ocasiões de contato do Japão com o Ocidente: a Era Meiji (1867—1912) e a 

Ocupação pelas Forças Aliadas no Pós-Guerra (1945—1952). 

Os impactos na cultura e a readaptação de valores a partir de paradigmas 

ocidentais foram cruciais para o modo como a sociedade japonesa está configurada 

e discursa raça, gênero e sexualidade nos dias de hoje. Além disso, chamo atenção 

para as performances e esquemas corporais como fundamentais para a sustentação 

de uma identidade etnorracial japonesa pois, segundo a visão semiótica, o corpo 

humano é um veículo significante. Ele jamais é dissociado de seu contexto social ou 

das contradições que abarca; é modelado e ritualizado, social e racialmente 
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marcado, e inscrito pelas relações de poder específicas do espaço em que se 

encontra (KONDO, 1990; LOURO, 2015). 

Kondo defende que pensar em sujeitos totais é um movimento perigoso 

que anula nuances subjetivas na tentativa de enquadrar o coletivo numa 

homogeneidade (1900, p. 29). O movimento de tomar o “eu” como recurso retórico, 

assim, seria uma alternativa capaz de participar e compartilhar da ação do mundo 

dos nativos evitando abstrações como a de que, por exemplo, há uma essência 

identitária japonesa. As identidades são dinâmicas, relacionais, sensíveis ao poder e 

(re)construídas a todo momento. Por isso, a autora se utiliza da conjugação 

experiência/interpretação para dar lugar aos dispositivos discursivos do diálogo e da 

polifonia, que pressupõem horizontalidade entre os discursos narrativos. 

São muito comuns oposições e contrastes entre indivíduos como técnicas 

de reforçar a distinção e reafirmar suas identidades conflitantes — Barth (2000) 

chama esses contrastes de “sinais diacríticos”. Dessa forma, ao mesmo tempo que 

este trabalho procura se afastar de generalizações, é importante que se tenha 

consciência das próprias generalizações feitas por japoneses e muitas vezes 

baseadas em discursos orientalistas sobre eles. No entanto, essas não devem ser 

tomadas enquanto tipificações arbitrárias, e sim formas de reapropriação e 

reprodução de discursos num contexto de disputa narrativa pela continuidade não só 

da dominação de um grupo sobre outros, mas de sua coerência autoperceptiva 

(SAID, 1990). 

Um ponto muito importante sobre a identificação do sujeito ideal na 

sociedade japonesa é o fato de ele ser pensado como produto da coletividade. Um 

indivíduo só existe enquanto ocupa círculos sociais, desempenhando papéis e 

usufruindo da segurança de grupo. Por conta isso, ele se vê diante de um esquema 

em que sua individualidade é regulada por uma sensibilidade extrema ao contexto 

social e todas as demandas relativas a seu status, onde o imperativo que fala mais 

alto é o da uniformidade. Quem for diferente do padrão está desajustado ao projeto 

de sociedade. Nas interações cotidianas, o “eu” japonês se identifica e é evocado a 

partir de valores éticos, morais e culturais reproduzidos socialmente em função da 

manutenção de uma hierarquia de poderes. 

As práticas identitárias são portanto realizadas nos/através dos corpos e, 

segundo Bourdieu (2011), condicionadas por estruturas de disposições limitadas e  

reguladas pelo poder simbólico. No capítulo 2 de “Crafting Selves”, Kondo trabalha 
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com metáforas evocadas pela Escola de Ética como aquela sobre a forma correta de 

caminhar ou sentar enquanto a postura correta em relação à sociedade, por 

exemplo. Ora, isso é um exemplo vivo da produção de sujeitos ideais em função do 

estabelecimento de uma relação “racional” entre corpos e padrões éticos vigentes na 

cultura japonesa. 

 

I.III PROBLEMÁTICAS 

 

O Japão não escapou da expansão cultural hegemônica do Ocidente. 

Antes mesmo da presença dos europeus no território nacional, ele já houvera sofrido 

influências da cultura chinesa através da religião e da filosofia na época que a China 

era a grande figura do poder hegemônico da Ásia, durante a era Asuka (552–710). 

Ainda que a expansão chinesa não tenha sido tão impositiva quanto a dos europeus 

na América séculos depois, sua influência ajudou a constituir a própria cultura 

japonesa, que inclusive herdou os caracteres da escrita chinesa como um de seus 

alfabetos (STEARNS, 2015). O país soube muito bem adquirir e adaptar elementos 

externos de forma a não se desligar de sua tradição, e por conta da relação estreita 

estabelecida entre modernização e colonização, somado ao fato de ele sempre ter 

despertado a curiosidade das nações ocidentais por seu “exotismo”, ficou impossível 

que não se aparelhassem diante das ameaças das potências ocidentais. 

A influência estrangeira na Era Meiji não foi tão grande quanto nos 

tempos da expansão do Império chinês, como talvez possa se presumir, em parte 

pelo crescente nacionalismo que dominava a esfera política nas primeiras décadas 

do século XX (SAKURAI, 2014). Entre 1945 e 1952 é que o colonização ocidental 

incidiu de fato sobre os costumes japoneses ao passo em que o dever cívico e moral 

na figura do Shintō e os teatros tradicionais foram sendo postos de lado em 

detrimento da proliferação de bares e outros âmbitos de base norte-americana e 

europeia (BENEDICT, 2011). Noções socialmente importantes, como a de 

masculinidade, sofreram a tentativa de padronização pelo Ocidente, e tal movimento 

teve um impacto muito forte na cultura japonesa, que passou a condenar práticas de 

tradicionais de homossexualidade. 

A posição ambígua de modernidade no Japão é que ele não só 

representa um colonizador de vários países asiáticos, mas também um país 

ocupado pelos norte-americanos (SAKURAI, 2014). No ato de articular a experiência 



  15 

do Japão enquanto perpetrador e vítima, reconhece-se sua posição dual no mundo 

moderno como a imagem da Ásia para o Ocidente e como a imagem do Ocidente 

para a Ásia a partir de uma rede de interesses geopolíticos que hoje ligam o antigo 

mundo colonial aos Estados Unidos (SAID, 1990, p. 289). 

Para este trabalho, parto da premissa de que teorias de gênero e 

categorias originalmente ocidentais aplicadas de forma deliberada sobre o 

estereótipo de um Japão inerte e passivo não passam de movimentos de cunho 

colonialista. Falar de transnacionalismos não é globalizar conceitos e modos de 

apreensão da realidade, mas permitir visitas, diálogos, movimentos criativos, trocas 

e negociações de sentidos. Certas terminologias ocidentais, como constatei durante 

minha pesquisa, foram selecionadas e utilizadas estrategicamente pelo Japão para 

vocalizar entendimentos japoneses sobre diversidade sexual e de gênero a partir de 

suas próprias nuances semióticas. Dito isso, reconheço que elaborar um trabalho 

em português com base num material em inglês sobre um recorte da sociedade 

japonesa é por si só uma tarefa altamente complicada na qual eu muitas vezes não 

consegui ou consigo relacionar com as categorias “gênero” e “sexualidade” segundo 

minhas concepções locais. 

Organizar, traduzir e interpretar discursos só é possível quando 

reconhecida a posição da qual se fala enquanto pesquisador. Ciente de que as 

categorias organizadoras da sociedade japonesa são fundamentalmente diferentes 

de nossas categorias ocidentais, aponto que a escolha de trazer termos em japonês 

não foi um mero capricho. Pelo contrário, trata-se do reconhecimento da 

necessidade de focar a lente a partir do próprio sistema de símbolos da cultura 

japonesa, chamando atenção para o caráter sempre provisional e parcial das 

traduções realizadas aqui. Acredito que tal postura desconstrua modestamente 

certos olhares orientalistas e busque evocar as dinâmicas e contradições estruturais 

presentes na formação dos discursos identitários no Japão. 

O fato de que podemos encontrar inúmeros vocábulos estrangeiros 

importados pela língua japonesa, como jenda (“gender”), gei (“gay”) e sekushuaritī 

(“sexuality”) deixa o quadro ainda mais complicado, pois da mesma forma que 

possuem significados quase idênticos a seus respectivos correspondentes sei, 

dōseiai e seitekishikō em certos usos, os diferentes contextos políticos e históricos 

em que foram utilizados garantem que eles adquiram sentidos bastante específicos 

dependendo da ocasião. É por esse e outros motivos que não se deve trabalhar com 
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tipificações como a de um indivíduo gay global; ora, um corpo está sujeito a todos 

tipos de atravessamentos, inclusive linguísticos e peculiares ao espaço de onde se 

fala, e essa é mais uma prova de como as identidades são relacionais e contextuais. 

Frequentemente, ao tocar-se na questão da atual LGBTfobia na 

sociedade japonesa, algumas pessoas apontam para o Japão enquanto 

tradicionalmente tolerante às minorias, parte devido a inexistência de uma moral 

religiosa conservadora ou de leis que criminalizem a homossexualidade, parte pelas 

relações românticas entre samurais/monges budistas mais velhos e jovens garotos, 

que na verdade eram relações institucionais características dos períodos medieval e 

pré-moderno (capítulo I). Com a Era Meiji, certos paradigmas ocidentais passaram a 

ser adotados no sistema educacional e na própria constituição de família, afetando-

os fortemente como os principais locais de socialização, onde são apresentadas 

formas normativas de construção e apresentação individual (capítulo II). Como tais 

práticas estimulam a marginalização social de pessoas LGBT, muitas vezes seus 

únicos espaços de liberdade são as áreas gays, os bares, as saunas, as passeatas 

e os aplicativos de encontros, que não deixam de ser formas articuladas de 

resistência (capítulo III). Essas vozes encontram-se insatisfeitas com sua atual 

representação midiática que as oferece o riso e a hipersexualização como únicas 

alternativas à indiferença e ao preconceito, e vêm organizando projetos mais 

conscientizadores conforme conquistam mais oportunidades de acesso a 

tecnologias discursivas (capítulo IV). 

É urgente que procuremos entender por que e como essas posições de 

subalternidade são construídas, pois isso também significa compreender os 

discursos sobre as interseccionalidades de gênero e raça, bem como as 

consequências do processo colonizador a partir do contato interétnico que lhe dá 

sentido. Não se deve permitir que uma epistemologia eurocêntrica tenha o 

monopólio das narrativas sobre todas as sociedades, usurpando seu protagonismo 

em nome da manutenção do lugar de poder da branquitude. Sendo a multiplicidade 

uma ameaça ao projeto dominante, os inúmeros povos e suas construções 

subjetivas sofrem historicamente tentativas de normalização e apagamento através 

do controle sobre seus corpos. É nesse movimento que a diferença é instituída como 

algo negativo a ser combatido pela conformidade, pelo empreendimento constante 

de se enquadrar a padrões e expectativas. Os indivíduos, assim, são esvaziados de 

sua potência transformadora pela ideologia colonial. 
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Subverter o eixo normativo por meio de uma produção realizada pelas 

pessoas marginalizadas é potencialmente contestatório e de valor para a sociedade, 

sobretudo nesse contexto mundial de avanço do conservadorismo radical. É no 

momento do conflito de ideias que os símbolos sociais são expostos, oferecendo 

possibilidades de reinvenções estruturais. Há inúmeros pregos que saltam, pois 

felizmente o próprio sistema apresenta fissuras com as quais ele não consegue lidar, 

pontos de resistência apontando para seu caráter ficcional. Nessas fissuras, as 

pessoas podem repensar seus papéis, bem como lutar contra as forças que 

impedem seus agenciamentos uma vez que reconhecem o corpo enquanto 

dispositivo de luta e monumento de experiências de mundo plurais e diversas.  
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II CÓDIGOS SOCIAIS E POLÍTICAS DO DESEJO 

 

“O gênero, como outras estruturas sociais, é multidimensional. Não diz 
respeito apenas à identidade, nem apenas ao trabalho, nem apenas ao 
poder, nem apenas à sexualidade, mas a tudo isso ao mesmo tempo. 
Padrões de gênero podem ser radicalmente diferentes entre contextos 
sociais distintos, e há certamente muita variedade entre as maneiras de 
pensá-lo. […] O poder das estruturas na formação da ação individual faz 
com que o gênero quase sempre pareça não se transformar. No entanto, os 
arranjos de gênero estão sempre mudando, conforme as práticas humanas 
criam novas situações e as estruturas se desenvolvem tendendo a crises.” 
(CONNELL; PEARSE1, 2015, p. 49). 
 
 

Antes de me aprofundar nos estudos sobre a experiência LGBT no Japão, 

eu costumava supor que a pressão social sobre a comunidade para que ela não se 

expressasse livremente estaria ligada a um posicionamento conservador oriundo do 

período feudal tal como no Ocidente, impregnado por dogmas religiosos e seus 

discursos sobre moralidade e pecado. Ao contrário de minhas hipóteses, aprendi 

que a sociedade pré-moderna japonesa depositava no desejo homossexual uma 

carga de honra e virtude, e esse era encenado ritualisticamente por meio de uma 

prática cultural tradicional de samurais e monges budistas, além de estar fortemente 

representado em manifestações artísticas da época. Isso acabou por me encorajar a 

fazer um breve resgate que me permitisse observar as especificidades dos discursos 

de gênero em alguns períodos da história do Japão para, dessa forma, começar a 

pincelar o quadro da multiplicidade de expressões identitárias fundamental para a 

proposta deste trabalho. 

No primeiro encontro que tive com Leo, no bairro de Asakusa, 

conversávamos sobre a negação ainda muito forte da existência de homens gays na 

sociedade japonesa. Em certo momento, Leo disse que toda aquela invisibilidade 

acabava por ocultar também, talvez de forma proposital, a naturalidade que certas 

práticas homossexuais eram tratadas no período feudal. Além disso, ele também 

apontou que essa postura repressiva nos dias de hoje não tem qualquer origem 

fundamentalista uma vez que o xintoísmo e o budismo nunca condenaram veemente 

a sexualidade como pecado, nem a homossexualidade em particular. Curioso por 

saber de que forma as práticas homossexuais históricas mencionadas por Leo eram 

                                                 
1 CONNELL, Raewyn & PEARSE, Rebecca. Gênero: uma perspectiva global. Tradução de Marília          
Moschkovich. 1d ed. São Paulo: nVersos, 2015. 
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estruturadas discursivamente e na materialidade, pensamos que seria interessante 

começar com uma investigação das narrativas produzidas pelas doutrinas milenares 

como forma de destacar a importância de não se basear no empirismo ocidental que 

mente sobre essas doutrinas enquanto essencialmente punitivistas. O caráter 

permissivista desconhecido do xintoísmo e do budismo, ainda que articulado de 

forma bastante peculiar em cada um, tem a ver diretamente com as práticas 

homossexuais do Japão pré-moderno e certas concepções da atualidade. 

 

II.I A SEXUALIDADE NA COSMOGONIA JAPONESA 

 

O Shintō (xintoísmo ou shintoísmo), primeira doutrina espiritual 

estabelecida no território que veio a se tornar o Japão, data de 1.000 a.C. Seus 

primeiros textos de base, o Kojiki (“Registro da Antiguidade”) e o Nihon Shoki (“A 

Crônica do Japão”) foram concluídos em 712 d.C. e 720 d.C., respectivamente, e 

ambos dissertam sobre o mito da origem do Japão (SAKURAI, 2014, p. 49). Nenhum 

dos dois textos menciona relações românticas ou sexuais entre homens; é curioso, 

contudo, que as três primeiras gerações de kami (entidades) descritas no Nihon 

Shoki pertençam integralmente ao gênero masculino, e talvez seja este o ponto: não 

há, nessas obras, qualquer explicitação sobre práticas homossexuais, mas também 

não há registros de sua condenação. É a partir da quarta geração de entidades que 

ambas as obras trazem o mito da união sexual entre os kami Izanagi (força 

masculina) e Izanami (força feminina), que juntos deram origem às ilhas que vieram 

a constituir o Japão e todos os elementos da natureza (SAKURAI, 2014). Fica bem 

claro que as entidades desceram do plano superior com a missão de fazer a ponte 

entre as esferas celeste e terrestre, criando a natureza e povoando-a através da 

procriação. 

Uma noção fortemente presente no xintoísmo é a de pureza e impureza, 

que não deve ser confundida com as categorias cristãs de virtude e pecado 

(BENEDICT, 2011). O Shintō menciona em suas escrituras que a sujeira decorre do 

intercurso sexual entre um homem e uma mulher, ressaltando a importância de que 

seja realizado um ritual de purificação após o ato para que ele não interfira 

negativamente na vida dos envolvidos. Não pude deixar de associar isso à Douglas 

(2014), que trabalha de forma bastante interessante a ideia da impureza enquanto 

uma desordem de elementos simbólicos. Os rituais, as emoções e as formas 
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corporais são tanto constituintes da sociedade quanto produzidas pela mesma, de 

maneira que a ritualística do puro e do impuro é um mecanismo de dualização da 

vida, jogando com a coesão e a ruptura social. No mito da criação xintoísta, como foi 

visto, o sexo possibilitou a origem de uma nação e seu povo, enquanto para religiões 

judaico-cristãs, a simples descoberta da sexualidade de Adão e Eva resultou em sua 

expulsão do Éden. Para além disso, na Bíblia, praticamente toda menção da palavra 

sexo ou de seus eufemismos vem acompanhada das ideias de punição ou 

vergonha; nos textos do Shintō, por sua vez, o sexo é discursado de forma aberta e 

fora da zona de imoralidade (JÑANAVIRA, 2001). 

Ainda hoje, há certos festivais em vilarejos nos quais falos gigantes de 

madeira representando Izanagi são retirados dos templos e levados em procissões 

até as plantações de arroz para que intercedam pela fecundidade e pelo sucesso na 

colheita. A descoberta da sexualidade de Izanagi e Izanami, na qual Izanagi diz à 

sua consorte que ele gostaria de inserir suas “partes excessivas” nas “partes que ela 

não possuía” (JÑANAVIRA, 2001) possibilitaram a criação da raça japonesa, e a 

partir disso a ideia de sexo é construída nessas literaturas sagradas como um dō 

(caminho), uma forma de apreensão da vida a partir da experiência dos grandes 

ancestrais. Nas palavras de Leo: 

 
“A maior parte da minha família é xintoísta, e não me lembro de ter ouvido 
qualquer fala condenando ou simplesmente falando sobre o sexo de forma 
pejorativa até hoje. Pelo contrário, às vezes até fico envergonhado com a 
naturalidade que eles falam disso em nossas reuniões (risos). O mundo só 
existe por conta do sexo, então o Shintō ensina que ele deve ser honrado e 
aproveitado da melhor forma. Por isso, não pensem em nós como ascetas, 
pode ser equivocado (risos)”. 
 

Assim, é importante o conhecimento de que as escrituras xintoístas não 

discursam sobre sexo pela lente do pecado. O fato de o sexo abrir o campo para 

impurezas significa que os rituais da sociedade japonesa antiga reforçavam as 

ideias de poluição marcada nos corpos por seu alto nível instrumental, o que tem 

conexão direta com a influência de comportamentos e aplicações de castigos ou 

sanções legais aos que transgridem as normas sociais. O contágio perigoso do sexo 

não significa que o ato sexual seja uma prática negativa em si, mas que é importante 

para se pensar sobre o papel de um indivíduo no mundo uma vez que coloca em 

jogo o esquema lógico das organizações sociais. Decorrente disso, o Shintō é 

melhor compreendido entre a sociedade japonesa mais como um dever cívico e 
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moral do que uma religião propriamente dita, praticado com o objetivo de saudar e 

se conectar com os antepassados e preservar o sistema simbólico que estrutura a 

noção de grupo. 

A seguir, um olhar sobre as práticas de gênero do budismo, a segunda 

maior doutrina japonesa.  

 

II.II O BUDISMO E AS CORES DOS HOMENS 

 

O budismo, de origem indiana, foi oficialmente introduzido no Japão 

através de escritos e estátuas de Buda pelo rei coreano de Baekche em uma de 

suas expedições durante a era Asuka (anos 550 d.C), e estruturou-se de fato no 

Período Nara, compreendido entre 710 e 794 d.C. Em geral, ele ofuscou o xintoísmo 

por muito tempo, o que provocou um movimento de resgate da cultura tradicional 

pelos que não concordavam com a aderência da nova doutrina estrangeira. Houve 

uma guerra intensa entre dois clãs para decidir a religião oficial do Japão, com a 

vitória do clã Soga em 587, que apoiava o budismo. Os japoneses acabaram por 

mesclar o xintoísmo ao budismo e a outras crenças oriundas da China, como o 

taoísmo e o confucionismo, sem que perdessem suas características originais 

(SAKURAI, 2014). 

Em teoria, o budismo tratava do sexo de forma um tanto diferente do 

Shintō. Segundo a doutrina budista, o sexo era a materialização de um desejo 

mundano, portanto algo que prendia as pessoas aos elementos físicos, e todo 

adepto deveria desenvolver o controle de subjugá-lo, até não mais sentir 

necessidade dele. Realizado tal feito, o fiel seria uma alma iluminada e livre do 

samsara (ciclo de renascimentos e mortes). Tanto monges quanto sacerdotes 

deveriam ter votos de celibato, o que excluía qualquer tipo de atividade sexual. 

Havia, entretanto, ideias sobre qual transgressão de dogmas budistas era de maior 

peso, e ela era o intercurso heterossexual, pois as mulheres acabavam por receber 

a culpa pelos pensamentos desvirtuosos dos homens. Já as relações homossexuais 

eram vistas como um simples deslize, consequência natural de um ambiente 

majoritariamente masculino. Era sem dúvida uma má conduta, porém jamais 

demonizada (JÑANAVIRA, 2001). 

Provavelmente por conta do conceito de reencarnação, o budismo nunca 

foi tão assertivo em relação ao combate aos prazeres da vida — muito pelo 
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contrário, ele discursava que um indivíduo jamais entenderia a necessidade dos 

prazeres materiais sem tê-los vivenciado um a um e ter tido sua experiência 

particular de sofrimento por conta deles. O karma (débito) era queimado 

gradativamente a cada vida, até que o indivíduo se tornasse livre de limitações 

prendendo-o à matéria e alcançasse o nirvana, estágio superior de consciência 

(BENEDICT, 2011). Não havia no budismo japonês, assim, uma verdadeira 

repressão ao sexo, mas um compromisso de treinar a lida com as paixões que 

fazem os indivíduos se identificarem de forma muito intensa com o mundo, tornando-

se escravos dele e das ilusões que produz. 

Levou por volta de um século após sua implementação para o budismo 

nipônico começar a desenvolver sua própria concepção de sexualidade. A vertente 

Tachikawa-ryu, que ficou conhecida como o principal culto ao sexo no Japão, foi um 

exemplo dessas primeiras manifestações. A técnica dessa corrente, chamada tantra, 

discursava sobre a ideia de que a “perda” de si mesmo durante o ato sexual poderia 

levar ao despertar do espírito, sugerindo que tal prática conduzisse à transcendência 

do corpo físico. Além disso, numa outra visão do Tachikawa-ryu, o sexo não apenas 

era um símbolo religioso de comunhão com o divino, mas também algo sempre 

positivo em si, mesmo que não praticado com o propósito da procriação 

(JNÃNAVIRA, 2001). Aqui, novamente, o corpo é central por ser o ponto de contato 

com o mundo e, potencialmente, de contato com o divino. 

Conforme Jñanavira esclarece, a prática sexual tântrica que envolvia um 

homem e uma mulher existia, porém foi algo de ocorrência mínima no Japão. Muito 

mais difundidas nas instituições budistas foram as relações entre homens, 

incentivadas em grande parte pelo fundador da Escola Shingon, Kōbō Daishi, 

famoso por introduzir práticas culturais da China desde que voltara de seus estudos 

no país. O autor também traz a voz do navegador português Gaspar Vilela, que em 

seus escritos de 1571 denuncia as “práticas viciosas de sodomia” dos monges do 

Monte Hiei, chamando atenção inclusive para o espanto dos missionários jesuítas 

sobre como aquilo era tão naturalmente aceito pela população japonesa. Em relação 

a isso, Jñanavira comenta: 

 
“Diferente das penitências cristãs do período medieval, os textos budistas 
não entram em muito detalhe a respeito do que os caminhos “errados” e 
“certos” do prazer sexual viriam a ser […] Ao invés de essencializar ações 
como boas ou ruins, o budismo utilizava uma ética de intenção, entendendo 
atos como engenhosos ou desastrosos […] No budismo, o desejo era um 
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problema, não porque ele era ruim, mas porque a identificação produzida 
por ele gerava sofrimento.2” (JÑANAVIRA3, 2001, tradução livre). 
 

Historicamente, há dois possíveis motivos para que o budismo e a prática 

homossexual tenham sido tão relacionados nesse período: o isolamento dos 

monastérios e a inspiração na China, como foi visto o exemplo de Kōbō. Apesar de o 

tamanho do Japão ser bem pequeno em relação aos outros países de forte 

influência budista, o número de estabelecimentos budistas entre o período de 1185–

1572 era de mais de 90.000 (MATSUO4, 2007). A maioria deles eram diminutos, 

mas alguns continham cem ou mais monges e iniciados, e o tempo estimado de 

cada um nas montanhas era de aproximadamente doze anos. O isolamento dos 

homens motivou sua aproximação afetiva e sexual por meio de uma prática 

hierárquica muito forte importada da China e acentuada de forma significativa no 

período Tokugawa (1600–1868): o nanshoku. 

O termo nanshoku (lit. “as cores dos homens”) é comumente traduzido no 

Ocidente como “sodomia” ou “pederastia” com base nos referenciais gregos. Apesar 

da palavra shoku ser literalmente traduzida como cor, sua conotação é fortemente 

relacionada com amor ou erotismo, o que não captura a amplitude do que essa 

prática representava. Primeiramente, esse termo se refere a uma relação específica 

entre homens, ou melhor, entre adolescentes e homens mais velhos, nas 

comunidades monásticas e nos castelos do Japão pré-moderno. O nanshoku seria 

um código que funcionava com o objetivo de regular certos tipos de comportamento 

e estabelecer uma hierarquia entre mestres e aprendizes (LEUPP, 1995, p. 199).  

É interessante, sobretudo, pensar que, naquela época, um código 

regulador da prática homossexual tinha a função de manter determinada ordem 

social, e não a característica de ameaçá-la. A prática era associada a diversas 

instituições sociais e baseada em preceitos de lealdade, solidariedade e obediência. 

O laço fraternal criado entre mestre e discípulo era, antes de erótico, considerado 

                                                 
2 “Unlike the Christian penitentials of the medieval period, Buddhist texts do not go into great detail 
explicating exactly what the ‘wrong’ or ‘right’ ways regarding sexual pleasure actually are […] Rather 
than essencialising actions as good or bad, Buddhism instead utilised an ethic of intention, 
understanding acts as skillful or unskillful […] In Buddhism, desire was a problem, not because it was 
evil but because the attachment it produced caused suffering.” 
3 JÑANAVIRA, Dharmachari. Homosexuality in the Japanese Buddhist tradition. Tradução de Mark 
McLelland. The Western Buddhist Review, Cambridge, v. 3, dez. 2001. Disponível em: 
<http://www.westernbuddhistreview.com/vol3/homosexuality.html>.  
4 MATSUO, Kenji. A history of Japanese Buddhism. 1a ed. Folkestone: Global Oriental, 2007. 

http://www.westernbuddhistreview.com/vol3/homosexuality.html
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uma extensão da relação superprotetora entre professor e aluno muito característica 

da sociedade japonesa mesmo nos dias de hoje. Leo fez um apontamento bastante 

perceptivo sobre o nanshoku durante nossa conversa: “Era uma prática que refletia 

e reforçava noções de poder e serviço enraizadas na sociedade feudal a partir de 

papéis sexuais bem definidos.” 

Quando Leo se refere a papéis sexuais estritos, isso implica que o papel 

de gênero instituído pelo nanshoku, ou seja, o modo normativo de se expressar no 

mundo conforme prescrições específicas para corpos classificados como masculinos 

ou femininos era de extrema importância para a sociedade uma vez que exaltava a 

figura do homem heterossexual, futsu (“regular”, “comum”), a partir de uma divisão 

binária e heteronormativa entre ativo (aquele que penetra) e passivo (aquele que 

recebe). O nenja (veterano) era naturalmente a figura mais importante da relação, o 

epítome da masculinidade. Ele tomava para si um jovem aspirante chamado chigo, 

em geral de aparência andrógina, e ambos teriam de ser comprometidos a seu 

relacionamento que ia muito além da prática sexual. Quando o chigo atingisse a 

idade adulta, o relacionamento chegava ao fim, e o nenja estava livre para cortejar 

um outro chigo. Ao meu ver, a persistência em promover relacionamentos desse tipo 

era uma forma de literalmente inscrever padrões de cultura nos corpos a partir dos 

valores morais associados ao nanshoku. 

Esse sistema cultural é algo muito mais complexo do que pode parecer, e 

os laços de amizade, respeito e lealdade criados iam além do término do contrato 

entre as duas parcelas, independente de quantos parceiros viriam depois. De 

primeira, era a beleza dos jovens que chamava a atenção dos mestres, mas sabia-

se que os laços deveriam se estender muito além da atração física. O saldo do 

nanshoku era o refino ou a polidez do caráter para que o jovem aprendiz estivesse 

então preparado para seguir em frente com sua vida como um homem justo e 

consciente de suas atribuições enquanto membro de diversos círculos sociais, aquilo 

que garantia sua identidade enquanto ser social e definitivamente japonês (KONDO, 

1990; LEUPP, 1995). 

Em seguida, um pouco da manifestação particular da prática 

homossexual entre mestre e discípulo no contexto dos samurais, que é crucial para 

a compreensão do “eu” ideal japonês enquanto o que abre mão de suas demandas 

pessoais em prol do coletivo. 
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II.III O CAMINHO DOS JOVENS MENINOS 

 

Samurai (lit. “aquele que guarda”) era a classe de um soldado da 

aristocracia japonesa durante o período entre os anos 930–1877, aproximadamente. 

Apesar de seu germe já estar presente pelo século VIII, foi apenas no final do século 

XII que os samurais de fato assumiram o poder político e social do país, que durou 

por sete séculos, terminando com a Restauração Meiji e a queda do terceiro 

xogunato, na segunda metade do século XIX. Inicialmente coletores de impostos e 

servidores civis do Império, eles adquiriram a função militar para, entre outras 

coisas, controlar revoltas. No século X, qualquer cidadão podia se tornar um 

samurai, bastando ingressar numa escola de artes marciais e, é claro, ser habilidoso 

o suficiente para ser empregado por um senhor feudal. Assim se seguiu até o início 

do xogunato Tokugawa, em 1603, quando a classe dos samurais passou a se tornar 

uma casta de elite e passada de pai para filho (CLEMENTS, 2010; SAKURAI, 2014). 

Os samurais herdaram a prática do nanshoku uma vez que sua formação 

guerreira estava estreitamente ligada aos princípios budistas vigentes. Por conta 

disso, as práticas homossexuais executadas nos monastérios eram reproduzidas 

dentro dos castelos feudais. Durante o período Sengoku (metade do século XV—

final do século XVI), o conturbado contexto de guerra civil acerca do debate sobre a 

unificação territorial do Japão, os samurais saíam em suas expedições por muito 

tempo, acompanhados praticamente só por homens. Comandantes militares 

(daimyō) de alta influência nesse contexto, como Oda Nobunaga e Tokugawa 

Ieyasu, também foram adeptos do nanshoku, e inclusive existem registros de sua 

autoria nos quais expressam seu amor pelos aprendizes em cartas e poemas  

românticos (SAIKAKU, 1990). Mesmo após a paz estabelecida pelo governo de 

Tokugawa com o Período Edo (pós-1603–1867), alguns samurais eram convocados 

a abandonarem suas vilas e irem morar em castelos sob o pretexto de evitarem 

rebeliões. Obviamente, o número de homens nessas cidades era esmagador se 

comparado ao de mulheres. “Edo era uma cidade de homens, não muito diferente 

dos monastérios do monte Koya, e todos sabiam do que acontecia nesses lugares”, 

Leo aponta sugestivamente em nossa conversa. 

Conforme os samurais expandiam sua influência, a prática do nanshoku 

era cada vez mais comum entre a elite guerreira nas cidades. A partir desse 

movimento, o nanshoku passou a ser conhecido como wakashudō (lit. “caminho dos 



  26 

jovens meninos”), que também consistia na educação de um jovem por um homem 

mais velho. Incorporado ao bushidō (código dos samurais) com base em uma série 

de fatores como classe social, sexo biológico, idade, aparência externa e papel no 

ato sexual, o wakashudō estruturou-se enquanto um regime de gênero e sexo 

bastante particular do período Edo que marcava fortemente uma hierarquia de 

poderes (LEUPP, 1995). 

É importante salientar que os jovens meninos aprendizes (wakashu) eram 

aqueles que ainda não haviam se submetido à cerimônia de passagem para a vida 

adulta (genpuku), apesar de tratados como sexualmente maduros. Por conta disso é 

que um jovem de 15 anos podia se relacionar com um homem de 45 anos sem que 

aquilo fosse considerado crime — e vale lembrar que naquela época a expectativa 

de vida era mais baixa; consequentemente, a maioridade e a idade consensual 

também. Quanto as características físicas, os wakashu eram esguios e possuíam 

uma pequena região do topo da cabeça raspada e ladeada por mechas muito bem 

arrumadas e sedosas. Seus trajes eram coloridos e semelhantes aos das mulheres, 

e sua feição andrógina fazia com que muitos os considerassem pertencentes a um 

terceiro gênero, uma vez que não eram exatamente homens nem mulheres 

(SAIKAKU, 1990; LEUPP, 1995). 

Muitas das xilogravuras tradicionais japonesas (mokuhanga) representam 

os wakashu envolvidos em brincadeiras e rodas de dança junto a mulheres, e é 

preciso observar com cuidado se quiser diferenciá-los. Os penteados, que hoje nada 

dizem sobre o gênero de alguém, eram um código visual essencial de identificação. 

As mulheres e os wakashu possuíam penteados elaborados, no entanto ornava-se o 

cabelo das mulheres com muitos pentes e presilhas, enquanto a pequena região 

careca dos meninos deixava-se à mostra. Um grande número de pinturas eróticas 

(shunga) também representa os wakashu, com a especificidade de focar nos 

momentos de cortejo ou do próprio ato sexual entre eles com homens ou mulheres. 

Esse tipo de arte, apesar de produzida majoritariamente por homens heterossexuais, 

traduzia uma série de fantasias tanto deles quanto femininas acerca dos wakashu. 

Como constata Saikaku (1990), era natural que um homem que se 

sentisse atraído por mulheres também fosse facilmente atraído por um jovem garoto. 

Aqueles homens que restringiam suas práticas sexuais aos jovens meninos, 

contudo, eram apelidados de onnagirai (lit. “aquele que desgosta de mulheres”) — 

nota-se aqui que não era sua preferência por wakashu que era destacada, mas o 
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fato de não desejar se relacionar sexualmente com mulheres. Não era muito comum, 

no entanto, o contato sexual entre dois homens, dois wakashu ou duas mulheres, e 

é por isso que ao mesmo tempo que o shudō era uma estilo que de certa forma 

superava o binarismo de gênero, ele também o reforçava estritamente, sem oferecer 

muitas possibilidades para além da normatividade que coloca o “homem de verdade” 

no topo da pirâmide, sempre superior aos jovens e às mulheres. 

Essa concepção tradicional da prática homossexual como um estilo ou 

caminho (dō), um passatempo (shumī) ou mesmo um tipo de brincadeira (asobi) 

aponta para a corporeidade enquanto um conjunto de marcadores gestuais 

reproduzidos cotidianamente e agindo na negociação de simbolismos (LOURO, 

2015). Nesse contexto, haveria uma possibilidade de brincar com a norma enquanto 

ela era reforçada, pois o conhecimento dos riscos sociais ligados às noções de 

pureza e impureza certificavam-se de condenar qualquer objeto ou odeia capaz de 

confundir ou contradizer classificações ideais pautadas pela hierarquia (BENEDICT, 

2011; DOUGLAS, 2014). 

O filme “Gohatto” 5  (“Taboo”) ilustra bastante a noção do risco de se 

brincar nas “fronteiras” sociais. Na pele de Kano Sōzaburō, o belo e talentoso ator 

Matsuda Ryuhei interpreta um wakashu de 16 anos que se junta à milícia do xogum 

em Kyoto em 1865. O longa se propõe a retratar como uma obsessão infinita pela 

beleza de um jovem levou vários líderes a lutarem entre si. Ciente da comoção 

causada, Kano se revela uma pessoa sádica por gostar de ver todos aqueles 

generais esquecendo a preciosa qualidade samurai da temperança em nome de 

uma paixão arrebatadora. Kano sempre obedecia as ordens de seu mestre, e assim 

é designado a cortar a cabeça de outro general que estava apaixonado por ele: 

Tashiro, que já havia matado vários outros chefes por motivos individualistas. 

Descobrimos com o decorrer do filme que Kano também estava atraído 

por Tashiro, no entanto a lealdade ao seu nenja fala mais alto, e assim ele cumpre a 

tarefa de armar uma emboscada para degolar Tashiro. Entregar-se ao homem que 

Kano desejava de verdade significava correr atrás de uma satisfação inteiramente 

egoísta e desajustada socialmente, e por isso ele escolhe permanecer fiel ao 

                                                 
5 GOHATTO. Direção de Nagisa Oshima. Produção de Nakagawa Shigehiro, Ōshima Eiko, Shimizu 

Kazuo. Tóquio: Shochiku, 1999. 
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mestre. A respeito da noção de hierarquia estruturando a vida japonesa, Ruth 

Benedict teoriza: 

 

“Os japoneses, portanto, organizam o seu mundo em constante referência 
com a hierarquia. Na família e nas relações pessoais, idade, geração, sexo 
e classe ditam a conduta devida. No governo, religião, Exército e indústria, 
as zonas acham-se cuidadosamente separadas por hierarquias, onde nem 
aos mais elevados, nem aos mais baixos se permite ultrapassar suas 
prerrogativas […] Contanto que se conserve a “devida posição”, os 
japoneses vão adiante sem protesto. Sentem-se seguros. Está claro que 
nem sempre estão “seguros” no sentido de que seus melhores bens estejam 
protegidos, e sim porque consideram legítima a hierarquia […] (BENEDICT6, 
2011, p. 84). 
 
 

Um conto popular citado por Leupp (1995, p. 162) está no livro “Denbu 

Monogatari” (“O Livro do Camponês”), de autoria anônima. Nele, dois homens estão 

se banhando num rio para aliviar o calor, até que começam a debater sobre qual 

seria o melhor entre o amor por um jovem e o amor por uma mulher. O debate 

termina favorecendo o amor pela mulher enquanto aquele que vai possibilitar a 

reprodução da população japonesa. No entanto, os dois concordam que o amor pelo 

wakashu era adequado pela sua importância política singular para a aristocracia 

uma vez que reforçava os princípios da decência, da gentileza das palavras e do 

refino da personalidade, aguçando a compreensão de mundo e preparando o jovem 

para o relacionamento com uma futura esposa, onde ele pudesse dar o melhor de si. 

Sem os valores cultivados no shudō, uma família da casta samurai propriamente dita 

não poderia ser formada. Isso revela que, apesar de concebidas de forma 

ligeiramente diferente, ambos os caminhos serviam ao objetivo da manutenção de 

uma estrutura social. 

Com o avanço da Era Edo, o shudō estendeu-se a outras camadas 

sociais e remodelou-se conforme contextos específicos através do entretenimento, 

como será visto a seguir. 

II.IV O GRANDE ESPELHO DO AMOR ENTRE HOMENS 

 

Ao ordenar que os samurais se mudassem para as cidades de castelos 

sob a ameaça de perderem suas espadas, Tokugawa Ieyasu provocou um incrível 

                                                 
6 BENEDICT, Ruth. O crisântemo e a espada: padrões da cultura japonesa. Tradução de César Tozzi. 
4a ed. São Paulo: Perspectiva, 2011. 
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aumento populacional nos feudos. Em 1.700, Edo tinha uma uma população de mais 

de 1 milhão, o que a tornava uma das cidades mais populosas do mundo. Kyoto e 

Osaka tinham juntas aproximadamente 400.000 pessoas, e ainda havia várias 

outras grandes cidades distribuídas pelo território. Considerando que Edo tinha por 

volta de 60.000 pessoas no ano de 1.600, o surto foi surpreendente. Com o grande 

influxo, tornou-se clara a necessidade de infraestrutura e mão-de-obra, e então 

muitos camponeses migraram para as cidades. Essa foi a primeira vez que houve 

tamanha proximidade entre os samurais e os civis, possibilitando a difusão de 

muitas culturas da casta guerreira para as outras camadas sociais (SAKURAI, 

2014). 

O shudō, antes uma prática somente aristocrática realizada por homens, 

acabou sendo reapropriada na Era Edo por mulheres de idade e civis, e logo 

espalhou-se amplamente pelo território feudal, inclusive entre os mercadores mais 

pobres. Mesmo com a popularização, as hierarquias de papéis da prática original 

permaneceram. Quando não era possível conquistar um chigo, a solução para os 

homens de mais idade passou a ser contratar os serviços de um amante, e dessa 

forma o shudō acabou por adquirir um caráter mercantil entre os civis, distanciando-

se do conjunto de princípios implicados na prática tradicional. A expansão do 

mercado e a ascensão da burguesia produziu, assim, um vasto mercado de 

acompanhantes (tanto masculinos como femininos). 

Os acompanhantes estiveram em alta demanda nesse período, e 

qualquer um podia simplesmente pagar por relações hetero ou homossexuais como 

desejasse. Com o estabelecimento do período de paz no Japão, treinar aprendizes 

foi se tornando cada vez mais sem necessidade; além disso, conforme a classe 

média se multiplicava, a classe dos samurais se tornava mais pobre, e o chigo 

passou a sair muito caro (os aprendizes mudavam-se para os castelos de seus 

mestres durante o período de treinamento, de modo a tornarem-se membros da 

família). Por conta disso, era mais econômico para os samurais contratar 

acompanhantes para quando eles estivessem carentes da relação do shudō ou 

simplesmente a fim de suprir seus ímpetos sexuais sem maiores conexões (LEUPP, 

1995; PFLUGFELDER, 1997). 

A prostituição crescia, e mesmo os jovens atores do teatro de estilo 

Kabuki, famosos pelas suas representações de onnagata (lit. “forma de mulher”, 

quando um jovem menino geralmente andrógino interpreta um papel feminino) eram 
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cortejados e fortemente assediados por senhores após suas apresentações. Esse 

período, considerado a época de ouro do desejo homossexual no Japão, durou 

aproximadamente de 1650 a 1750, e está relacionado a valores como extravagância 

e autossatisfação (LEUPP, 1995). Também foi de grande inspiração para obras 

notáveis sobre a cultura do nanshoku/wakashudō; entre elas, “Nanshoku Ōkagami” 

(“O Grande Espelho de Amor entre Homens”), do já citado Ihara Saikaku, foi uma 

coleção de quarenta contos eróticos — metade sobre histórias de amor entre 

samurais e entre devotos budistas, e a outra metade sobre relacionamentos de 

senhores com jovens atores de Kabuki. 

A efervescência dessa era de glamor e satisfação de prazeres nas 

cidades não durou muito além dos cem anos. Mizuno Tadakuni, samurai que atingiu 

o mais alto cargo no xogunato Tokugawa, exerceu um enorme poder político e 

buscou dar conta de três grandes reformas políticas com o objetivo de estabilizar a 

economia da época. As medidas baseavam-se num resgate da frugalidade, da 

simplicidade e da disciplina do início do Período Edo, atacando a extravagância em 

geral. As autoridades urbanas então interviram no mercado da prostituição, na arte e 

na literatura “lascivas”, com muitas casas de chá e teatros Kabuki fechados ou 

enviados aos limites das cidades (PFLUGFELDER, 1997; SAKURAI, 2014). A 

prática homossexual não era exatamente o alvo desse movimento repressivo, porém 

representava grande parte dos gastos desmedidos. Assim, tornou-se cada vez mais 

inviável para os acompanhantes e artistas realizarem seu trabalho. Isso somado ao 

número crescente de mulheres nas cidades marcou o declínio da cultura do shudō 

como algo central na sociedade japonesa. 

Com isso, em 1854 o Japão recebe uma forte influência do pensamento 

ocidental com a Restauração Meiji. A criação de impérios globais fez com que as 

forças colonizadoras norte-americanas tomassem os corpos ao mesmo passo que 

tomavam as terras. Dessa forma, um novo sistema de saberes é implementado na 

sociedade japonesa, estabelecendo diferentes noções de gênero e raça em seu 

discurso identitário. 

 

II.V A CRISE DE IDENTIDADE MODERNA 

 

Entre o final do século XVIII e o início do XIX, o Japão passou a sofrer 

fortes pressões para que se abrisse ao comércio internacional. A estrutura feudal 
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tornou-se cada vez mais ultrapassada, e antigas regras hierárquicas passaram a ser 

desrespeitadas (SAKURAI, 2014). Convenções sociais quebradas sugerem rupturas 

na coesão social (DOUGLAS, 2014, p. 31), e assim a sociedade japonesa viu-se na 

tentativa de associação entre forma e conteúdo daquele novo sistema de símbolos 

em jogo. Encaravam uma série de elementos estranhos à ordem, e a decisão 

tomada diante da pressão ocidental foi a de incorporar esses elementos diante da 

possibilidade de ruína do país enquanto a atitude correta. 

O período da Era Meiji (1868–1912) caracterizou-se por grandes 

mudanças na configuração geopolítica do mundo em função da expansão do 

sistema capitalista. As potências mundiais haviam iniciado sua jornada colonizadora 

aproximadamente em 1830 e sempre tiveram um interesse especial pelo Japão por 

conta de seu mercado e recursos naturais, mas o país resistira até 1854, com a 

chegada dos navios norte-americanos comandados pelo comodoro Perry à baía de 

Edo (BENEDICT, 2011). Os Estados Unidos foram os primeiros a obter 

representação diplomática no Japão não por meio de confronto direto, mas 

estratégias diplomáticas e a demonstração de sua superioridade técnica, segundo 

Sakurai (2014, p. 134). Durante o período de “isolamento”, o Japão havia avançado 

consideravelmente em termos de ciência e tecnologia, porém seu sucesso ainda era 

considerado inferior ao do Ocidente, que cobrava sua equiparação. Os estrangeiros 

fizeram questão de convencer a sociedade japonesa que eram superiores, e, como 

o imperialismo demonstrou ao longo da história, o invasor sempre chega com mais 

ímpeto e voracidade do que os estabelecidos. 

A discussão sobre os rumos do país era fervorosa, e a Restauração 

acabou por simplificar a ordem hierárquica ao centralizar o imperador, do qual toda 

legitimidade do poder político japonês dependia. Agora enquanto autoridade 

suprema, o imperador Meiji aboliu o xogunato, o que implicou no fim dos feudos. 

Benedict (2011, p. 72) estressa que, apesar disso, a hierarquia dos poderes não fora 

abolida, e sim apenas deslocada. Os novos líderes impunham seus programas ao 

povo como também exaltavam as dádivas que seu imperador concedia. A própria 

Constituição do Japão, outorgada em 1889, foi explicada como um “presente” do 

imperador ao povo japonês, ou mesmo a conquista de um lugar no Estado pelo 

povo, por assim dizer. 

Para Lévi-Strauss (2012, p. 37), a Restauração procurou integrar o povo 

japonês no lugar de apagar o passado, “capitalizando” sobre o que já existia. Isso 
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significou a destituição de certas ideologias consideradas perniciosas ou bárbaras 

aos olhos ocidentais, ao passo que o Japão buscou readaptar seus costumes sem 

perder suas particularidades. A vida social foi regulada de maneira extremamente 

compulsória na Era Meiji, e apesar de ter-se rompido com a estrutura social antiga 

ao passar a considerar a população como cidadãos com direitos e deveres e pregar 

a igualdade — os samurais, por exemplo, tornaram-se cidadãos regulares e foram 

obrigados a se desfazerem de seus armamentos — as regras de funcionamento da 

sociedade permaneceram de cima para baixo. A educação foi decretada 

compulsória, e, apesar de inicialmente restrita ao sexo masculino por conta das 

regras sociais japonesas que davam primazia aos homens, o ensino fundamental 

logo se expandiu às moças com a premissa de que toda boa mãe deveria ter 

conhecimento suficiente a ser passado aos seus filhos (SAKURAI, 2014, p. 142). 

A mudança de aceitação e exaltação da prática homossexual para sua 

condenação e negação aconteceu concomitantemente com a Restauração, sob a 

influência do conservadorismo ocidental aliado ao discurso médico europeu, que 

colocava o rigor científico e religioso sobre as práticas até então referenciais para a 

identidade japonesa. Parte da aderência desses discursos sobre os corpos eram 

importados também por intelectuais japoneses que viajavam ao Ocidente e traziam 

seus ensinamentos. Nessa mesma época, os estudos de psicologia se encontravam 

em alta, e passaram a abordar o seiyoku (“desejo” ou “apetite sexual”) a partir da 

visão dicotômica sobre categorias importadas como o “normal” (seijō) e o “perverso” 

(ijō) no contexto das práticas sexuais (MCLELLAND, 2000). A elite desse período 

concordou em emular o Ocidente o máximo possível, para que pudesse se 

modernizar e se equiparar às grandes potências rapidamente. Logo, jornais 

japoneses e estrangeiros exigiam a criminalização da prática homossexual, o que foi 

concretizado em pouco tempo. 

A questão da educação e diversas outras geraram uma grande tensão no 

povo japonês, pois muitos não concordavam com certas medidas ou simplesmente 

não tinham condições de arcar com elas, como no caso dos camponeses, que não 

podiam enviar seus filhos à escola e abrir mão da ajuda deles em sua árdua jornada 

de trabalho. A resistência, contudo, enfraquecia-se diante do argumento do sacrifício 

necessário à manutenção do país (BENEDICT, 2011, p. 78). A exaltação da 

identidade nacional foi um recurso estratégico muito utilizado nesse período 

conturbado; o Governo fazia questão de falar sobre a Nihonjinron, qualidade única 
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de ser japonês (KONDO, 1997, p. 160), para que a sociedade entendesse que seu 

isolamento, suposta homogeneidade linguística e populacional e lealdade constante 

à nação haviam sido essenciais para que o Japão se diferenciasse do resto do 

mundo até o momento. Ao mesmo tempo, esse discurso também colocava como o 

papel correto da nação alinhar-se às potências ocidentais para que o próprio 

cidadão japonês fosse beneficiado e pudesse sustentar sua identidade, uma vez que 

sua essência e “superioridade” jamais poderiam ser de fato acessados por 

gaikokujin, pessoas de outros países. 

Seguindo esse projeto, institucionalizou-se o Shintō de Estado, culto aos 

símbolos de unidade e superioridade nacionais. Essa nova instituição não possuía 

qualquer traço espiritual, apenas o imperativo de que a sociedade honrasse a sua 

pátria e vivesse por ela, acatando suas restruturações necessárias. Isso não 

interferiu na liberdade de culto também concedida pelo imperador, que inclusive foi 

responsável pela significativa adesão a diversas religiões e doutrinas ocidentais 

mais pela ideia da modernização e do sentimento de pertencimento à ordem mundial 

do que pela fé em si. O imperador passou a ser tratado como um deus-vivo; não 

uma entidade japonesa (kami), e sim um deus judaico-cristão inalcançável 

(BENEDICT, 2011, pp. 78-79). 

O Japão, assim como qualquer outra sociedade, sempre foi construído 

por contradições específicas, portanto suas práticas identitárias moldam-se a partir 

de relações de diferença como uma forma de lidar com essas contradições e 

garantir a manutenção da ordem. O fato de a sociedade japonesa simultaneamente 

emular e desafiar os imperativos de formas de viver do Ocidente deixa claro a 

importância de uma visão não-cartesiana sobre sua experiência. Um trabalho com 

diferentes temporalidades e recortes transversais, sim, permite um exercício 

investigativo sobre o impacto sociocultural da colonização, suas diversas 

configurações e as articulações de pontos de resistência e contestação. 

Caminho para o fim deste capítulo apontando que meus estudos com Leo 

nos revelaram que o sexo está diretamente ligado a entendimentos socioculturais de 

gênero, e que determinado comportamento sexual que se considere apropriado ou 

não depende de construções particulares de masculinidade e feminilidade ao longo 

do tempo e de sociedade para sociedade. Do Japão pré-moderno até o período Edo, 

o corpo feminino era discursado geralmente enquanto meio reprodutivo, ao passo 

que o corpo do jovem menino era o objeto definitivo de atração romântica e sexual. 
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Não havia uma oposição dicotômica entre os tipos de relação sexual pois eles eram 

entendidos como estilos ou modalidades através das quais experimentava-se a vida; 

da mesma forma, também estavam longe de ser concebidas categorias identitárias 

como “gay” ou “homossexual”, que só são importadas após a abertura para o 

Ocidente, com a inserção do discurso psicopatologizante europeu e a influência do 

Movimento de Liberação Gay nos Estados Unidos. A prática do shudō, assim, não 

era uma noção exata de homossexualidade, mas uma manifestação sociocultural 

que ajudava a perpetuar um projeto político muito bem definido.  

O corpo social masculino enquanto metáfora de uma identidade ideal 

japonesa extremamente sensível ao coletivo era possibilitado pelo shudō para que 

então pudesse ser organizado reprodutivamente num casamento heterossexual. 

Como vimos, a Era Meiji significou, para o Japão, a inserção de um discurso de 

modernidade que promoveu o combate a certos elementos não adequados aos 

ideais ocidentais de progresso, estimulando um desenraizamento de práticas de 

corpo constituintes de sua identidade original. A consequência direta disso foi a 

perda do centro de pertencimento diante das diversas manifestações do processo 

colonizador, e a produção de novos discursos estruturantes da sociedade japonesa 

moderna. 

Para pensar na articulação desses novos discursos, uma análise da 

articulação de categorias japonesas fundamentais para o entendimento de indivíduo 

e sua relação com as hierarquias sociais será feita no capítulo que se segue.  
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III PRODUZIR OU APAGAR DIFERENÇAS? 
 
 

“A partir do que as ideologias linguísticas presentes na língua japonesa 
sugerem, tenho defendido uma visão das identidades como construídas 
através de oposições e relações. Os selves não são símbolos referenciais, o 
Significante Transcendental, mas significantes utilizados estrategicamente. 
Ao invés de essências universais, os selves são asserções retóricas, 
produzidas por nossas convenções linguísticas, que narramos e encenamos 
uns para os outros. Identidades no nível individual resistem a oclusão e 
revelam facetas complexas, inconstantes e múltiplas. E os selves nunca 
estão fora de contexto: das situações em que são performados, a audiência 
para a qual a produção narrativa do self é direcionada, as exclusões 
implícitas em qualquer construção do self, os discursos 
políticos/econômicos e as convenções narrativas moldadas culturalmente é 
que constroem o self.7” (KONDO8, 1990, p. 307, tradução livre). 
 
 

Lévi-Strauss (2012, pp. 34-35) diz que o pensamento filosófico ocidental 

diferencia-se principalmente do pensamento oriental em duas instâncias. A primeira 

seria o caráter da recusa a uma individualidade, no sentido de que o pensamento 

oriental não tende a atribuir muita (se qualquer) importância ao indivíduo em si; a 

segunda seria a recusa ao discurso, pois a concepção oriental é a de que o discurso 

não consegue captar o real sentido do mundo, que transcenderia qualquer faculdade 

de reflexão ou expressão. A particularidade da cultura japonesa, como foi possível 

perceber através de diversos relatos, refuta os apontamentos do autor. Apesar do 

sujeito não ser exaltado no Japão, a ideia sobre ele está presente — não como 

causa, mas resultado. É como se o sujeito fosse o produto da complexa rede de 

grupos sociais. Quanto a segunda recusa, a pressão pela modernização fez com 

que o Japão se aproximasse cada vez mais do discurso científico, prezando pela 

experiência e pela prática, ao passo que o discurso sobre a singularidade e o 

privilégio de ser japonês era veiculado em massa como forma de definir estritamente 

o que significava ser japonês. 

                                                 
7 “Taking cues from the linguistic ideologies underlying spoken Japanese, I have argued for a view of 
identities are constructed oppositionally and relationally. Selves are not referential symbols, the 
Transcendental Signified, but strategically deployed signifiers. Rather than universal essences, selves 
are rhetorical assertions, produced by our linguistic conventions, which we narrate and perform for 
each other. Identities on individual levels resist closure and reveal complicated, shifting, multiple 
facets. And selves were never separable from context: that is, from the situations in which they were 
performed, the audience to whom we narrate the production of self was addressed, the exclusions 
implicit in any construction of “self”, the historical and political/economic discourses, and the culturally 
shaped narrative conventions that constructed “the self”. 
8  KONDO, Dorinne. Crafting selves: power, gender and discourses of identity in a Japanese 
workplace. 1a ed. Chicago: University of Chicago Press, 1990. 
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O contexto atribulado da incorporação valorativa ocidental, assim, gerou 

uma necessidade de produção de distinções, de forma que linguagem, 

comportamento, espaço e sentimentos fossem estruturados através de categorias 

que serviriam de referências para esse novo eu carregado de contradições e 

tensionamentos. Essas distinções justificavam formas específicas de hierarquias 

sociais e diferenciavam a população japonesa — considerada um monólito 

hegemônico — de outros grupos. Este capítulo irá tratar da socialização através da 

linguagem no cotidiano, principalmente nos discursos evocados nos ambientes 

familiar e escolar como locais de intensa produção de mecanismos de diferenciação 

ao mesmo tempo que institucionaliza-se o paradigma da conformidade. 

 

III.I CÍRCULOS DE PERTENCIMENTO 

 

“Ser gay no Japão soa pra mim como se eu fizesse parte de uma outra 

sociedade, de outro planeta. As pessoas não sabem como seria interagir 
comigo, e nem eu sei como interagiria com elas uma vez que minha 
sexualidade fosse revelada. Parece que se pensa que as pessoas LGBT 
têm uma outra visão de mundo, e me dói muito essa falta de possibilidade 
de se existir. No Japão, damos nosso melhor para contribuir com os grupos 
que fazemos parte, respeitando nossos superiores e agindo de acordo com 
as regras de cada espaço. Sinto que a todo momento estou vivendo para 
outras pessoas. Se eu não assumir a posição devida no cotidiano, pode ser 
que as coisas não fluam tão bem.” 
  

 

As palavras de Ryota (20), um jovem estudante de engenharia da 

Universidade de Tóquio, me fizeram refletir por horas sobre as dinâmicas de 

inclusão e exclusão na sociedade japonesa. Naquele momento, eu já havia passado 

pouco mais de uma semana no Japão, e me peguei relacionando algumas situações 

pelas quais passei enquanto estrangeiro ao que Ryota estaria implicando em sua 

valiosa fala. 

A primeira impressão que tive sobre as pessoas no Japão foi a de que 

todos os seus gestos pareciam tão mecanizados e minuciosos que não transmitiam 

sinceridade. Sunao na kokoro (KONDO9, 1990, p. 105), o coração gentil e sensível 

ao social que precisa ser cultivado, parece ir além dos sentimentos verdadeiros. 

Como foi dito, a construção social do self é um movimento na tentativa de filtrar o 

que há de egoísta num indivíduo, e isso ajuda a pensar sobre a utilização de termos 

                                                 
9 Ibid. 
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honoríficos específicos e imprescindíveis na língua japonesa. Ao mudar o contexto 

de interação social, mudam-se os honoríficos, a estrutura da fala, o tom da fala, os 

gestos corporais; assim, todas as técnicas do corpo são estruturas convencionadas 

e reproduzidas quase que de forma automática nos momentos de interação em 

diversos contextos. O que pude notar conhecendo um pouco da estrutura da língua 

japonesa é que parecia haver uma carga mais forte de respeito e simpatia quando 

os japoneses estavam se relacionando entre si do que quando interagiam com 

estrangeiros, em especial no comércio. Ryota me ajuda a raciocinar: 

 

“Sabe, existe uma variedade de modos de se dirigir às pessoas, tomando 
muito cuidado com sua origem, idade, posição social e relação com você. 
Muitas vezes, eu posso parecer uma pessoa completamente diferente 
falando com um veterano da minha faculdade do que estou falando agora. 
Aqui, os menores detalhes são observados; se eu não me curvar 
exatamente no ângulo devido a algum superior no meu trabalho de meio 
expediente, vai parecer que não estou lhe mostrando o devido respeito. 
Cada papel que você assume requer modos de comportamento e padrões 
de fala específicos e que não devem ser confundidos. Mas isso vale para 
relações entre japoneses, né? A gente não sabe muito bem se comportar 
perto de estrangeiros justamente porque vocês não compartilham disso.” 
 

  
Uma ocasião bastante icônica durante minha estadia em Tóquio foi numa 

cafeteria próxima ao hostel que fiquei no bairro de Jujō. Todos os dias antes de 

seguir em minhas jornadas para desbravar pontos turísticos da cidade, eu parava na 

mesma cafeteria para tomar meu café da manhã reforçado e pegar o trem (a 

estação era literalmente ao lado da cafeteria). Certo dia, minha amiga e eu 

terminamos de comer, e, como de costume, deixamos as bandejas sobre a mesa e 

caminhamos em direção à porta. Enquanto abria a porta e um funcionário dirigia-nos 

um alegre “Arigatō gozaimashita!” (nesse contexto, algo como “Obrigado por utilizar 

nossos serviços!”), uma senhora de idade de repente surgiu ao lado do rapaz e nos 

pediu um momento (Chotto!). Demos um passo atrás, e ela saiu do balcão para falar 

conosco, um pouco sem jeito e sem nos olhar diretamente nos olhos. Em voz alta o 

suficiente para que todos no pequeno estabelecimento escutassem, ela explicou que 

ao terminássemos de comer, deveríamos levar as bandejas ao balcão. Pedimos 

desculpas e dissemos que, das outras vezes, não fomos avisados sobre aquilo. Com 

um rígido olhar, a senhora, que parecia ser a shachō (gerente) da cafeteria foi breve 

e direta: “Tonikaku, kore ga Nihon no yarikata desu yo!” — “De qualquer forma, 

assim que as coisas são feitas no Japão!”. 
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Essa experiência nos chocou de certa forma que eu e minha amiga ainda 

comentávamos sobre ela ao retornar a nosso quarto pela noite. Percebi aquilo como 

uma das formas que o constrangimento social é ativado como valor cultural para a 

lapidação do caráter de um indivíduo (KONDO, 1990, p. 98). Os gaikokujin 

(estrangeiros) são sempre observados e encarados rigorosamente ou ignorados — 

mas ainda assim, minha impressão foi a de que os japoneses, em especial os de 

mais idade, estavam sempre à espreita de uma gafe para que pudessem reforçar 

sua identidade estressando aquilo que eles não são. “Para se adaptar por aqui, é 

preciso ser desafiado e socialmente humilhado, se necessário”, disse Ryota. Muitas 

vezes presenciamos casais de idosos nos transportes públicos comentando de 

forma ligeiramente ácida sobre como o feriado da Golden Week10 atraía muitos 

estrangeiros, tornando Tóquio mais “agitada” — só o fato de presumirem que, por 

sermos estrangeiros, não podíamos entender o que elas falavam, já mostra o 

pensamento de que a língua japonesa enquanto expressão maior da japonesidade é 

algo que se limita a quem é japonês. Outro exemplo foram as ocasiões em que os 

atendentes de lojas de conveniência tentavam interagir em inglês mesmo que nós 

estivéssemos falando em japonês com eles.  

A impressão inicial de Kondo ao chegar no Japão e observar a 

tumultuada Tóquio é de uma desarticulação de situações que vão se tornando 

familiares e fazendo mais sentido a medida que a autora desenvolve uma empatia 

com o campo e os nativos. Um maior envolvimento é necessário para a percepção e 

compreensão das minúcias cotidianas do outro, porém Kondo revela o quão difícil foi 

para ela entender as limitações desse envolvimento que, se por um lado permite ao 

pesquisador reavaliar a pertinência do projeto inicial à realidade do campo, por outro 

pode o levar a um intenso processo de distanciamento de suas próprias referências 

culturais. Em determinado momento de seu trabalho de campo no Japão, Kondo  

(1990) passou por uma crise de identidade narrada em uma vinheta (pp. 16-17) na 

qual ela está num mercado e, ao se ver no espelho, enxerga uma mulher japonesa 

completa, o que a levou a retornar temporariamente aos Estados Unidos para que 

restaurasse sua identidade enquanto antropóloga americana. A autora diz que a 

                                                 
10 Junção de quatro feriados nacionais no Japão que decorrem entre o final de abril e o início de 
maio. São eles o Showa no hi (Dia do Imperador Showa) em 29 de abril; o Kenpo kinenbi (Dia da 
Constituição) em 3 de maio; o Midori no hi (Dia do Verde) em 4 de maio; e o Kodomo no hi (Dia dos 
Meninos) em 5 de maio. 
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tendência é que, no campo, os nativos o reconheçam como “alguém” se perceberem 

que você se esforça para agir como eles num mecanismo de “compreensão 

negociada” que estará diretamente ligado aos rumos que irá tomar a pesquisa de 

campo. 

Para estruturar essa noções sociais de coletivo, existem as categorias 

uchi e soto, aspectos únicos da cultura japonesa que ajudam a pensar sobre a forma 

que as pessoas se comportam diante do que estão familiarizadas e diante do que 

desconhecem. Ryota reforçou a importância de entender esses termos para uma 

aproximação real com sua experiência cotidiana, e pedi para que tentasse me 

explicá-los. Uchi é um conceito que abrange muitos significados praticamente 

intraduzíveis, mas em geral ele pode ser entendido como “lar”, ou qualquer espaço 

que você constitui e com o qual/no qual possui laços. Soto, por sua vez, refere-se ao 

“lado de fora” de um lar, ou simplesmente o exterior dos grupos sociais que você 

constitui. Através da separação entre os “de dentro” e os “de fora”, os japoneses 

reforçam sua singularidade identitária: a família e os amigos próximos, assim como 

colegas de trabalho e superiores fazem parte de variados uchi, enquanto clientes, 

estrangeiros e qualquer pessoa que não faça parte de um grupo específico são soto. 

“Quem é uchi no meu trabalho obviamente não é uchi dentro da minha casa, pois 

são espaços diferentes em que eu assumo papéis diferentes”, Ryota completou. 

A linguagem honorífica japonesa, keigo, é construída de forma que, ao 

interagir com alguém fora do grupo, é importante que você respeite essa pessoa 

falando humildemente sobre o uchi do qual você faz parte. Por exemplo, se o 

sobrenome do gerente do lugar que você trabalha é Suzuki, você irá chamá-lo de 

Suzuki-san (Sr. Suzuki) dentro do estabelecimento ou entre as pessoas que também 

são de lá, mas deverá referir-se a ele apenas como Suzuki para alguém de fora. 

Falar humildemente sobre seu superior para alguém de fora do grupo é mostrar 

respeito ao soto ao mesmo tempo que se delimitam fronteiras entre seu grupo e os 

outros. Os outros são aquilo que você não é. 

Dessa forma, estrangeiros, pessoas LGBT e qualquer outra identidade 

que não esteja discursivamente atrelada à metáfora da identidade japonesa ideal 

são tratados como soto, o que explica o porquê de muitos japoneses parecerem 

sempre tão sem jeito ao lidar com esses grupos de pessoas. Inúmeras crianças 

japonesas apontam para estrangeiros dizendo a seus pais “Hora, gaijin da!” (Olha, 

um estrangeiro!). Chamo atenção aqui para essa ligeira e recorrente alteração do 
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termo que faz toda a diferença quando se quer delimitar fronteiras e produzir 

diferenciações: gaikokujin literalmente significa “pessoa de uma terra de fora”, 

porém, quando omitimos koku (país, terra) e dizemos apenas gaijin, pode ser que 

esteja se referindo ao estrangeiro de forma pejorativa uma vez que jin (pessoa) 

também forma a palavra “humano”, fazendo com que gaijin também signifique 

“alguém fora da humanidade”. Finalmente, é de valor ressaltar que gai (exterior, fora 

de) é uma outra leitura do mesmo ideograma de soto; de certa forma, então, toda 

pessoa de um soto é um gaijin de certa forma, o que fica claro no senso comum de 

que não existem japoneses gays. 

Por mais que a retórica do soto esteja relacionada a uma forma de se 

respeitar “estranhos”, isso não significa que a educação e a suposta gentileza vinda 

de membros de certo uchi sejam genuínas; trata-se de mais uma forma de organizar 

a sociedade hierarquicamente sempre reforçando diferenças entre as pessoas de 

dentro e as de fora, ao passo que se presume que todos os japoneses compartilham 

de uma identidade essencial única. As múltiplas subjetividades nesse processo não 

são, portanto, levadas em conta.  

Lauren (25), uma amiga norte-americana que mora em Osaka desde 

2015 e trabalha numa pequena firma de comunicação expressou seu desconforto 

usual por ser “de fora”: “É um pouco frustrante que, por mais que eu dê o melhor de 

mim para seguir à risca o modo de viver da sociedade japonesa, alguém sempre 

fará questão de apontar minhas diferenças.” O desejo de se tornar membro de um 

uchi é difícil quando você já é um estrangeiro e não tem relação alguma com o 

Japão além da relação sentimental, ou seja, já seria essencialmente soto para 

qualquer uchi daquela sociedade, e o processo de tentar se encaixar é muitas vezes 

frustrante. 

Os conceitos de dentro e fora são geralmente articulados a mais outros 

dois: honne e tatemae. Honne estaria ligado aos verdadeiros sentimentos de uma 

pessoa ou aquilo que o seu íntimo gostaria de dizer mas que é sempre sancionado 

pela pressão social, enquanto tatemae seria, ao contrário, aquilo que a sociedade o 

leva a expressar, que muitas vezes está em desacordo com sua forma de pensar. 

Indo além, seria a “fachada” (GOFFMAN, 2011) que é preciso ser sustentada em 

nome da harmonia social. A retórica do uchi estabelece que você só pode expressar 

o honne dentro dele, pois o soto requer polidez, neutralidade e sensibilidade ao 

social. Essas categorias estão carregadas por valores morais profundamente 
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sentidos e que ajudam a construir uma identidade baseada em diferenciações 

culturais; constituem círculos de pertencimento e referência identitária, e requerem 

vigilância integral e esforço árduo no que toca a lida com sentimentos (KONDO, 

1990, p. 153). Sobretudo, estruturam um mundo e conferem a seus membros um 

lugar nele a partir de acordos normativos. Fazer parte de um uchi é habitar uma 

identidade e, portanto, ser possivelmente lido como alguém. 

Segundo Leo, a vontade de querer “sair do armário” é considerada um 

pensamento egoísta que afeta a coletividade. Uma vez que o uchi tem a ver com a 

delimitação de barreiras nas práticas identitárias que conferem um lugar no mundo, 

ser diferente dos demais é ir contra o uchi, de forma a consequentemente se 

desligar de suas próprias referências sociais. Diante da crise identitária, é 

apresentada apenas uma solução: agir de acordo com seu papel enquanto indivíduo 

japonês, como qualquer outra pessoa “regular”. Nas palavras de Leo: 

  

“Os japoneses se importam fundamentalmente com a maioria, então 
aqueles que se desviam do padrão mal são vistos como japoneses. É por 
isso que eu temo me assumir publicamente gay. Tenho medo de perder 
tudo que construí ao longo dos anos. Ficar isolado, sem amigos e não 
conseguir um emprego. Ser soto… as coisas podem ficar bem complicadas, 
eu acho. Vale à pena arriscar a estabilidade que tenho na sociedade? Ainda 
não tenho resposta a essa pergunta.” 
 

 

Tomato-san, mulher transsexual e hoje com 51 anos, segue firme no 

ativismo desde sua adolescência, quando começou seu processo de transição. Ela 

também contribuiu bastante com esses questionamentos na conversa que tivemos 

reunidos na Tokyo Rainbow Pride: 

  

“O maior problema é que as pessoas nem ao menos sabem de nossa 
existência na maioria das vezes. O ativismo demanda que o Governo 
garanta a educação sobre diversidade de gênero e sexualidade, mas o 
pedido já foi recusado uma série de vezes. A razão é que ainda não temos 
entendimento ou compreensão pública suficiente. Se você não é 
compreendido socialmente, então é como se você não existisse. Não 
importa o quanto a mídia nos exponha, as pessoas não estão familiarizadas 
conosco no cotidiano. Apesar de haver pessoas LGBT nas famílias e nas 
salas de aula, nunca descobrimos quem são essas pessoas, pois elas 
querem continuar fazendo parte desses espaços ao invés de excluídas 
deles.” 
 
 

Os desejos expressos por Ryota e Tomato-san é que esses círculos de 

pertencimento passem a acolher propriamente as pessoas LGBT, pois é muito 
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contraditório que o uchi enquanto aquele espaço onde você pode ser mais sincero 

seja o mesmo que te exteriorize quando uma diferença em você é identificada. “Eu 

não quero ser tratado como diferente ou especial, mas também não quero ficar 

mentindo pra mim mesmo ou sendo discriminado”, disse Ryota enquanto olhava 

através da janela da cafeteria. “Sempre me escondi para evitar inconveniências, até 

que não aguentei mais. Hoje, vivo honestamente e verdadeira a quem eu sou, mas 

quantas outras crianças vão precisar passar pelo que eu passei?”, expressou 

Tomato-san com os olhos marejados, porém intensos, segurando sua plaquinha 

com a inscrição em inglês “TRANS LIVES MATTER” (“As vidas trans importam”) em 

volta da multidão de pessoas circulando pelo Parque Yoyogi. 

Passo agora a uma reflexão sobre a forma que a categoria uchi, sobre a 

qual apenas começamos a falar, é central para os discursos sobre família na 

sociedade japonesa, revelando os discursos de gênero e raça como forças políticas 

uma vez que estruturam e são estruturadas por relações de poder. 

 

III.II FAMÍLIA COMO TERMÔMETRO ETNORRACIAL 

 

Yamaki (21), bissexual, aluna de Sociologia da Sophia University, em 

Tóquio, falou um pouco sobre a cobrança cada vez mais comum de sua mãe em 

relação a casamento: 

  

“Infelizmente, o papel da mulher na minha sociedade ainda é o de mãe e 
dona-de-casa. Minha mãe me diz para casar cedo e com um homem rico 
para a segurança de uma vida feliz e estável. Isso soa como se a 
prosperidade na vida de uma mulher estivesse necessariamente ligada à 
figura de um homem, né? Eu não penso dessa forma, e por isso tenho muita 
dificuldade em lidar com a pressão dentro de casa. E se eu passar do 
tempo? E se eu me apaixonar por uma mulher, alguém que vá trazer 
problemas a mim e à minha mãe? Não é assim que quero viver.”  

 

As palavras de Yamaki foram bastante fortes e me colocaram para refletir 

sobre a forma que a instituição familiar utiliza o gênero para assegurar a hierarquia 

patriarcal na sociedade japonesa através das categorias estudadas na seção 

anterior. Como Stearns (2015) expõe em sua pesquisa sobre a história das relações 

de gênero ao redor do mundo, há registros de que a cultura japonesa tradicional 

conferia equidade entre homens e mulheres, além do fato de que a descendência 

era traçada a partir das mães; no entanto, muitas práticas marcadas na distinção de 
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gênero foram importadas da China no Japão pré-moderno, copiando modelos 

políticos que mudaram leis de propriedade e rebaixaram os direitos das mulheres no 

final do século VII. Com essas alterações, o modelo de organização familiar e 

transmissão de herança foram reconfiguradas de acordo com o projeto patriarcal em 

vigência na China. 

Como sempre fizera ao longo de sua história, o Japão era influenciado 

por culturas estrangeiras porém não absorvia nenhum elemento sem antes adaptá-lo 

a sua realidade. Dessa forma, apesar da incorporação do modelo patriarcal chinês, 

ele acabou por fornecer certas oportunidades às mulheres durante o período pré-

Tokugawa. Algumas vertentes do budismo japonês eram extremamente favoráveis à 

presença feminina, possibilitando-as oportunidades de organização e formas de vida 

em mosteiros que não as obrigavam a seguir seus pais ou a casar e constituir 

famílias. Além disso, a lida dos homens com os domínios da cultura chinesa 

deixavam certos campos mais “neutros” ou originalmente japoneses livres para a 

agência feminina, como a literatura em prosa (JÑANAVIRA, 2001).  

Uma série de trabalhos pós-clássicos japoneses foram escritos por 

mulheres da classe alta; elas tinham muito tempo devido aos costumes confucianos 

que pregavam a separação dos gêneros, e sua exclusão do contato direto com as 

influências estrangeiras deixaram-nas livres para se expressarem em sua língua 

nativa. Até mesmo na esfera política, que herdou mais fortemente o sistema cultural 

chinês, o Japão ainda permitia que mulheres herdassem posições feudais mesmo 

que a superioridade masculina já fosse fortemente reproduzida, como nos discursos 

sobre a mulher nas suas obrigações normativas enquanto filha, esposa e mãe 

(SAKURAI, 2014; STEARNS, 2015). 

Com o advento do xogunato Tokugawa em 1600, a intensidade da 

influência confuciana elevou-se de forma que as oportunidades organizacionais 

possibilitadas pelo budismo e o espaço na literatura passaram a ser vetados, além 

da adoção de uma série de constrangimentos sociais pautados pela moralidade 

doutrinária. As mulheres passaram a ser cada vez mais inferiorizadas conforme as 

diferenças educacionais eram acentuadas com a criação de escolas confucianas e 

budistas exclusivas para meninos. A resistência japonesa criou especificidades que 

jamais permitiram uma assimilação passiva e homogênea do confucionismo, porém 

as mudanças nos papéis sociais de gênero de fato ocorreram e foram bastante 

significativas para a forma que a sociedade japonesa passou a se enxergar até o 
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próximo choque identitário através do contato com o Ocidente trazido pelo período 

Meiji, que coincidiu com o fim da Era Edo. 

A Restauração trouxe práticas que reforçavam a hierarquia patriarcal, 

embora com certas particularidades. Tanto os homens quanto as mulheres 

reformadoras enxergavam no Ocidente possibilidades de reinvenção inspiradas nos 

movimentos sociais localizados nos Estados Unidos e na Europa na época. Uma 

das principais reformulações do período Meiji foi justamente a relativa aos papéis de 

gênero. O Japão passou a se empenhar na educação geral e em massa no final do 

século XIX, de forma a rapidamente superar o desnível da alfabetização entre 

homens e mulheres. Segundo Stearns (2015, pp. 171-172), a questão da 

assimilação de valores ocidentais é bastante complexa no caso do Japão por 

diversos fatores, em especial o fato de que, como já dito anteriormente, 1) o olhar 

para Ocidente dava-se através da lente do modismo e da pressão pela 

modernização para não “ficar para trás”; 2) a influência ocidental estava diretamente 

ligada à industrialização do país aos moldes ocidentais; 3) o contato japonês com o 

Ocidente jamais fora realizado de forma imprudente, ou seja, as atitudes em relação 

à influência ocidental eram inteiramente conscientes de que as questões de gênero 

no Ocidente davam-se de forma muito diferente do Japão — e que não eram 

desejáveis. Com isso, a resistência deu-se a partir da manutenção de papéis bem 

definidos de família, ligados diretamente ao dispositivo político da identidade 

japonesa ideal.  

Ao passo que o processo de reformas sociais, políticas e econômicas 

acontecia ligeiramente, o gênero sempre foi acionado para a reafirmação da 

japonesidade, revelando o caráter plástico da categoria gênero enquanto algo da 

ordem da prática, portanto moldado materialmente nos corpos e pelos corpos a todo 

momento (BUTLER, 2003; LOURO, 2015). Um aspecto desse momento turbulento 

de revisão simbólica foram os discursos sobre masculinidade veiculados 

principalmente através dos rádios e da televisão, conforme será visto no capítulo IV, 

devido as constantes humilhações dos Estados Unidos direcionadas aos homens 

japoneses enquanto afeminados por simplesmente destoarem dos padrões euro-

americanos de se portar. Além disso, da forma que os japoneses enxergavam as 

sociedades ocidentais, a mulher parecia ter determinado poder de agência em 

questões familiares que eles não poderiam permitir que fosse copiado sob a ameaça 

do projeto de família colocado pela doutrina confuciana. O Japão imitava e 
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desprezava o Ocidente ao mesmo tempo, e por isso sua identidade sempre se deu 

em relação ao acordo tácito de que cada indivíduo precisa cumprir sua função 

enquanto responsabilidade coletiva para a manutenção de uma identidade 

etnorracial (BENEDICT, 2011; ISOMAE, 2012). 

Diante de todos os conflitos identitários, o governo japonês optou, enfim, 

pela utilização de elementos ocidentais e orientais associados em seu regime, sem 

que perdesse seus próprios referenciais de cultura. Entre os anos 1880 e 1990, 

surgiu o famoso refrão Ryōsai kenbo (“Boa esposa, mãe sábia”) como uma das 

representações da retórica sobre a identidade ideal. Esse refrão sugeria que toda 

mulher, independente de sua classe social, praticasse a frugalidade como forma de 

contribuir com a poupança para o desenvolvimento industrial, bem como que 

colocasse sua família como a base de uma sociedade política estável. O Código 

Civil Meiji, de 1898, reforçou a autoridade do pai de família ao passo que veiculava a 

imagem idealizada da mulher enquanto aquela que se devota e se sacrifica em 

nome da família (KOYAMA, 2014; SAKURAI, 2014).  

Assim, o Ryōsai kenbo era uma ideologia que justificava a divisão de 

trabalho por gênero de forma que os homens trabalhassem fora de casa, enquanto 

as mulheres faziam as tarefas domésticas e cuidavam das crianças. Ela existiu tanto 

no Japão pré-guerra quanto no pós-guerra, e Stearns (2015, p. 177) destaca que 

não era um discurso exclusivo do Japão, mas de todas as sociedades ocidentais 

modernas como paradigma de industrialização e progresso. Essa ideologia não 

proibia de fato que as mulheres trabalhassem fora de casa — na verdade, algumas 

delas davam tudo de si nos empregos para ajudarem no sustento da família, ainda 

que o número de mulheres empreendedoras tenha declinado conforme o processo 

de industrialização se desenvolvia. Também não impedia que as mulheres fossem 

completamente afastadas das atividades públicas, visto que muitas construíam 

grupos de poupança e levavam campanhas de conscientização moral em tempos de 

guerra, o que ajudava no fortalecimento do governo. 

O discurso do Ryōsai kenbo tinha diretamente a ver com diferenciações 

de gênero pautadas na educação, especialmente nos currículos das escolas 

secundárias para meninas. Publicações da época clamavam a importância central 

da esfera doméstica na vida de uma mulher, assim como o cultivo da caligrafia 

artística e as noções sobre ética e comportamento que buscavam justificar e 

legitimar a lealdade da mulher perante seus ancestrais, seu marido e o imperador. 
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Esse discurso também estava ligado ao princípio da educação doméstica, visto que 

a mulher era colocada como responsável não só pelo cuidado dos filhos, mas 

também por sua mais refinada educação. Por outro lado, as escolas para meninos 

miravam em bons resultados nas ciências exatas e no incentivo a tipos de 

companheirismo entre eles que auxiliavam na reprodução de ideais da vida industrial 

e militar (STEARNS, 2015, p. 178). 

Ao passo que reforçava ideais ocidentais modernos, o Ryōsai kenbo 

também fazia questão de atacar veemente outras influências não-desejadas como o 

feminismo liberal e quaisquer outros movimentos relativos a direitos humanos que 

questionavam o sistema patriarcal e a autoridade do Estado. Além disso, ampliava o 

controle sobre as classes uma vez que utilizava os ideais neoconfucionistas para 

todas as classes sociais, e não apenas à aristocracia, como antigamente. Essa 

política atribuiu um novo papel social às mulheres, ainda que restringindo sua 

agência fora da esfera doméstica. Por esse e outros motivos, não se deve adotar o 

meio mais fácil e falar sobre essa prática como algo intrinsecamente negativo, e sim 

como um recurso que traduzia as incoerências e contradições da formação 

identitária japonesa. Ao mesmo tempo que se ajustava às convicções 

paradigmáticas ocidentais ao reforçar o papel doméstico das mulheres, o Ryōsai 

kenbo se afastava de tendências liberais ocidentais que reivindicavam igualdade 

legal e novos direitos políticos. É claro que essa política não foi capaz de organizar e 

estruturar todas as relações de gênero na sociedade japonesa, e por isso muitas 

mulheres foram fortemente influenciadas pelo consumismo ao estilo ocidental, assim 

como pelos escritos feministas e queer. 

Na situação de contato com Ocidente em 1945, durante a Ocupação 

Americana, as mulheres japonesas adquiriram o direito ao voto e total igualdade 

perante a lei, somado ao enfraquecimento das restrições sexuais e do consequente 

florescimento do debate acerta da sexualidade agora enquanto uma identidade, 

como será visto no capítulo seguinte. Com o aumento do consumismo e o declínio 

da taxa da natalidade, o Japão falava e pensava muito sobre gênero ao final do 

século XX, principalmente no que toca o debate da figura do homem japonês diante 

do império ocidental e na criação de modelos nacionais específicos para mulheres 

em sua situação de adaptação simbólica (SAKURAI, 2014; STEARNS, 2015). 

Assim, revela-se que a abordagem do gênero jamais fora um microcosmo na 

sociedade japonesa, mas um elemento fundamental para a construção e 
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manutenção de uma sociedade moderna e industrial — e, principalmente, marcada 

racial e nacionalmente como japonesa. 

O desabafo de Yamaki revelou a pressão de sua mãe no papel de 

cultivadora moral e educacional para que a filha se casasse em nome da 

conservação de uma moral reta que não caminhe para a ruína do projeto familiar 

tradicional — especialmente no seu caso, onde seu pai possui um cargo na 

prefeitura. Uma outra categoria pode ser associada ao uchi para uma maior 

compreensão dessa dinâmica identitária: ie, que se refere tanto à construção de 

uma casa como o grupo de pessoas vivendo nela coletivamente. Ie também está 

ligado ao peso histórico de uma família e a obrigação dos membros para com sua 

manutenção, ligando uma pessoa ao passado enquanto a projeta para o futuro, além 

de possuir grande importância moral, social e até emocional (KONDO, 1990, p. 131). 

Uchi também tem relação com a ideia de casa, porém possui um significado mais 

íntimo e sentimental; descreve uma perspectiva localizada, um locus identitário, o 

inserido no grupo (nós) encarando o mundo. Enquanto a ideia de ie chama atenção 

para a continuidade, geração após geração, uchi foca na família como um centro de 

pertencimento e identificação. Uchi define quem você é, seu lugar de fala, através do 

molde da linguagem e sua relação com o uso do espaço nas interações sociais, 

além de implicar na imposição de barreiras entre “nós” e “eles”, “o self” e “o outro”.  

Dessa forma, a posição de uma mulher casada que faz parte de um ie é 

de esposa da casa, e não do marido, ou seja, sua função vai além dos cuidados com 

o marido e os filhos, estendendo-se à produção de espaços sociais definitivamente 

japoneses. Nesses espaços, gênero e sexualidade são marcados pelo 

pertencimento étnico cuja retórica coloca a mulher como idealmente ética, 

temperada e prudente, e o homem como totalmente capaz de e destinado a agir em 

prol da manutenção financeira da família. O livre-arbítrio individual não é algo 

inteiramente ignorado na sociedade japonesa de forma que as possibilidades de 

agências sejam minadas; ele é considerado, contudo, em segundo plano. A 

manutenção e prosperidade do ie são de maior importância, visto que a obrigação 

para com o coletivo é prioritária ao desejo individual.  

Para as mulheres, o casamento é atrelado a deveres, responsabilidades, 

honra e perseverança; portanto, assim como o Centro de Ética, também tem o 

projeto de organizar socialmente a população com uma forte marca de 

pertencimento étnico em relação a uma japonesidade ideal que esteja de acordo 
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com as demandas da modernidade. O casamento possibilita a continuidade da linha 

do ie ao mesmo tempo que constrói e está sempre trabalhando para a manutenção 

do uchi. Nessa dinâmica, revela-se que, mais uma vez, a realização emocional tem 

menos prioridade que a satisfação de fazer um grupo social funcionar sem 

problemas. 

Yamaki também comentou que um mecanismo recorrente de disciplinar 

as personalidades dos filhos da família é justamente tratá-los como alguém de fora, 

soto, para que aprendam como é desconfortável e solitário não fazer parte de uma 

coletividade, principalmente daquela que lhes originou. A exclusão do uchi é o pior 

castigo para uma pessoa, portanto a súbita mudança na estrutura de uma simples 

comunicação verbal dentro do ie mostra que está sendo criado uma microesfera de 

soto uma vez que a linguagem tem o poder de delimitar a intimidade entre as 

pessoas, possibilitando negociações entre dentro e fora. 

Toda essa reflexão sobre categorias linguísticas estruturantes de noções 

de pertencimento e identidade é útil para se pensar na relação entre subjetividades e 

etnicidade. O pertencimento étnico sugere uma forte aproximação a imagens 

estereotipadas reproduzidas a todo momento num processo conflituoso de produção 

identitária com o objetivo de alcançar uma utopia que viria a representar o que é ser 

definitivamente japonês. Qualquer identidade LGBT, assim, é vista como uma 

grande inconveniência social ao marcar uma descontinuidade ou falha no projeto de 

família, um distanciamento da identidade japonesa ideal uma vez que trai o uchi 

primeiro, o lar, interferindo na continuidade do ie, a família se relacionando do jeito 

que deve ser. Representa, por fim, a falha da mãe de família no cultivo moral e ético 

de um sujeito, que acaba sendo visto como inadequado ou estranho à ordem dos 

elementos constituintes da modernidade espelhada no Ocidente. Ser marcado como 

LGBT é significar uma ruptura com a coerência entre raça e sexualidade já que, para 

a maioria das pessoas, não é possível que exista um japonês “assim”. 

Partindo dessas considerações, será analisado em seguida o quadro das 

práticas perseguidoras e discriminatórias no ambiente escolar do ensino secundário 

japonês como uma forma de mostrar a maneira que os discursos sobre círculos de 

pertencimento vistos nesta seção são aplicados na realidade dos jovens japoneses, 

com efeitos no resto de suas vidas. 

 

III.III O PREGO QUE SALTA É LOGO MARTELADO 
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“Sempre sofri forte violência verbal e física por conta do meu jeito de falar e 
me portar diferente dos outros meninos da classe. Sempre me foi dito que 
eu não deveria ser do jeito que sou, mas isso pra mim era a mesma coisa 
que fingir ser outra pessoa. Meus cadernos e projetos eram rabiscados, 
assim como minha mesa, até certo ponto que passei a achar que não havia 
lugar para mim na sala de aula. Na verdade, realmente não havia. Ela não 
foi feita para pessoas como eu, né? Pelo menos era isso que eu ouvia 
alguns deles comentarem a meu respeito. Um dia, percebi que apesar de 
minha escola tratar da prevenção ao bullying, os professores fingiam não 
ver quando se tratava de discriminação por eu ser afeminado”. 
 

  
Assim Leo se expressou a respeito de sua experiência como gay no 

ensino médio. Muitas vezes ele também pensou em desistir, até que conseguiu 

estabelecer contato com alguns projetos independentes através dos quais ele teve a 

oportunidade de conhecer pessoas que passavam pelo mesmo. 

A partir meados dos anos 80, o bullying no ambiente escolar japonês 

passou a receber uma ampla atenção enquanto um problema social emergente. Em 

1986, por exemplo, publicações nacionais apresentaram uma série de casos de 

suicídio como consequência da perseguição coletiva dentro de escolas. Em alguns 

casos, as vítimas haviam escrito cartas contendo pedidos de ajuda, que claramente 

nunca foram transmitidos. Nessa época, numerosos artigos, livros e programas de 

televisão passaram a falar sobre essas práticas discriminatórias. De acordo com 

Takatoku11 (1999, apud GIELEN & NAITO12, 2005, p. 169), mais de 1.200 trabalhos 

acadêmicos e mais de 400 livros sobre o tópico foram publicados entre 1985 e 1998. 

Um caso notável data de 1986, quando um calouro do ensino médio de uma escola 

em Tóquio se enforcou aos 13 anos, deixando para trás uma carta de suicídio que 

falava sobre suas tentativas frustradas de se livrar do inferno que os colegas de 

turma haviam criado para ele. Um agravante dessa foi o dia em que o menino 

chegou à sala de aula e encontrou um funeral sobre sua mesa, com direito a 

incenso, flores e uma foto sua. Em sua carta, ele diz que naquele momento tomou 

consciência de sua falha enquanto um ser social. 

Esse infeliz caso é um exemplo extremo de bullying particularmente 

japonês e conhecido como ijime. De acordo com o aclamado dicionário online 

                                                 
11  TAKATOKU, S. Ijime mondai handobukku [Handbook of bullying problems]. Tóquio: 
Tsugeshyoboushinshya, 1999. 
12  GIELLEN, Uwe P; NAITO, Takashi. Bullying and ijime in Japanese schools: a sociocultural 
perspective. In: Violence in schools: cross-national and cross-cultural perspectives. 1a ed. Nova 
Iorque: Springer, 2005, pp. 169-190. 
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Jisho.org13, esse substantivo deriva do verbo ijimeru, que seria melhor traduzido 

como “tratar alguém mal” ou “exagerar em práticas de perseguir, perturbar e 

discriminar”. Nessa prática, a maioria dos casos são caracterizados por uma intensa 

intimidação psicológica e terror colocados pelos colegas de turma ou estudantes do 

mesmo ano como um todo sobre alunos aparentemente fracos e indefesos, que são 

frequentemente isolados dos grupos sociais por algum motivo pelo qual as vítimas 

são levadas a pensar que devem se sentir envergonhadas. Exemplos disso são a 

divulgação de rumores inventados pelos “líderes” dos grupos, cochichos altos o 

suficiente para a vítima escutar, insinuações sobre a vida pessoal da vítima; enfim, 

uma série de atitudes destrutivas.  

Alguns dos motivos de perseguições citados por Leo foram, além da 

homofobia, o fato de um aluno ter menos condições financeiras que outros; vir de 

uma família de mãe solteira; possuir algum tipo de deficiência ou mesmo qualquer 

dificuldade de interação com a turma. Percebe-se, portanto, que o ijime constitui-se 

sempre de práticas discriminatórias repetidas que são levadas numa dinâmica 

contraditória de exclusão, invisibilização e ao mesmo tempo perseguição constante 

a estudantes não considerados membros de qualquer uchi. Yamaki afirmou que 

mesmo em sua época de ensino fundamental, o ijime se manifestava quando um 

menino ou uma menina utilizava materiais de cores que não eram aquelas 

associadas culturalmente ao gênero que lhe foi designado. Em suas palavras: 

  

“No Japão, há uma mochila característica de alunos do ensino fundamental 

chamada randoseru. Existe um acordo tácito que diz que as mochilas dos 

meninos devem ser das cores azul ou preta, enquanto as das meninas só 

podem ser vermelhas ou rosas. Se um menino for para a escola com uma 

mochila rosa, certamente ele sofrerá ijime. As crianças que não podem fazer 

as mesmas coisas que os outros tendem a ser menosprezadas. A forma de 

se evitar isso é fazer aquilo que todo mundo faz: assistir os mesmos 

programas, ler os mesmos mangás, ouvir os mesmos tipos de música, etc.” 

No caso do menino de 13 anos que cometeu suicídio, ele também deixou 

evidente em sua carta que muitos de seus professores tomavam parte nas piadas de 

seus algozes ao invés de protegê-lo da discriminação. Quando seu pai soube do que 

acontecia e contatou o professor da turma, os pais dos alunos que praticavam o 

                                                 
13 IJIME. Jisho.org. Disponível em: <http://jisho.org/search/ijime>. Acesso em fev. 2017. 

http://jisho.org/search/ijime
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bullying e a polícia, ele foi orientado para que transferisse seu filho de instituição. 

Isso quer dizer que não só o ijime é reproduzido pelos próprios funcionários das 

escolas em parceria com os alunos, mas também é inteiramente discursado como 

culpa da vítima, sendo ela quem deve mudar de lugar pela sua falta de adequação 

ao grupo.  

Na fala de Leo ao início da seção, ainda é possível perceber que o próprio 

combate ao bullying é seletivo uma vez que práticas discriminatórias contra alunos 

LGBT são em geral completamente ignoradas, revelando mais uma vez que toda 

manifestação que esteja em desacordo com o que se espera de um sujeito ideal 

japonês deve de fato receber uma punição como meio de tentar corrigir ou 

disciplinar personalidades “egoístas”. Takuma (21), aluno da Universidade de Osaka 

e intercambista de Letras na Universidade de São Paulo, relembra seus anos de 

ensino médio e diz que um grande número de alunos vítimas de ijime sentem-se de 

fato abandonados pelos professores, que muitas vezes os instruem para 

simplesmente “suportarem” as práticas. Segundo Takuma, os superiores tendem a 

ignorar os ocorridos como autodefesa para as instituições que representam. 

Em 2016, o jornal online Human Rights Watch14 fez um levantamento das 

experiências de mais de 50 estudantes e graduados LGBT em 14 prefeituras no 

Japão, assim como de professores, diretores e pesquisadores acadêmicos, que 

gerou na confecção de um estudo de caso sobre o bullying pautado pela orientação 

sexual e identidade de gênero. O documento apresenta como resultado a prova de 

inúmeros vãos nas políticas sociais, treinamento inadequado e antiquado de 

docentes e mecanismos de interações que não são tocados de forma inclusiva. 

Estudantes que possuem dúvidas sobre gênero e sexualidade, por exemplo, são 

deixados absolutamente sem pista sobre o tema, uma vez que o uso de bibliotecas 

pode oferecer-lhes somente um conhecimento limitado e muitas vezes bastante 

afastado do que pessoas reais enfrentam cotidianamente — além da disposição de 

publicações desatualizadas que ainda tratam a transexualidade como “disforia de 

gênero”, ou seja, como um transtorno mental. 

A própria busca pelo tema já pode acarretar em censura no ambiente 

escolar ou mesmo no início de uma perseguição; nos casos de uma resposta 

                                                 
14  Japan Bullied LGBT Students Unprotected. Human Rights Watch. Disponível em: 
<https://www.hrw.org/news/2016/05/05/japan-bullied-lgbt-students-unprotected>. Acesso em: mar. 
2017. 
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positiva, como aponta o documento do Human Rights Watch, a própria falta de 

conhecimento do corpo docente restringe as informações a sua visão de mundo 

particular. A força imperativa para manter a harmonia do ambiente escolar faz com 

que mesmo os professores que se esforçam para cooperar com a curiosidade dos 

jovens sintam-se alienados pelo sistema normatizador de corpos e identidades. A 

retórica de ódio anti-LGBT é bastante acentuada nas escolas secundárias 

japonesas, fazendo com que os alunos que se identificam enquanto LGBT ou 

simplesmente questionam tudo o que foram ensinados até o momento (o que é mais 

que natural na adolescência) sejam silenciados, repreendidos e passem a se culpar 

por seus pensamentos “egoístas”. A invisibilidade e os comentários pejorativos 

arrastam as populações não-conformistas para seu lugar de subalternidade, onde 

aprendem a ter nojo e vergonha de si. 

Como Michitaro (43) aponta, sua função de administrador de um grupo de 

pessoas socialmente vulneráveis em Tóquio lhe obriga a lidar com representantes 

do Governo com maior frequência do que ele desejaria: 

 

“Ao longo de meu trabalho e ativismo, adquiri uma série de inimigos 
políticos não somente por conta de minha visão de mundo, como também 
pelo fato de que tendo a tratar as pessoas exatamente da forma que elas 
me tratam como um homem trans que briga por seus direitos. Desde 
sempre venho tentando descobrir o que posso fazer de melhor para mudar 
o cenário de ignorância, discriminação e invisibilidade das minorias através 
de diversos meios, em especial com o uso das artes, mas na maioria das 
vezes termino desapontado, revoltado e sem esperança. Nesse meu 
contato com o Governo, tenho diversos flashbacks da minha época de 
escola, onde nunca fui respeitado por ser quem sou. As pessoas riam de 
mim, faziam questão de me deixar de fora e, acima de tudo, ainda me 
tratavam por pronomes femininos. Quando eu buscava por ajuda, sempre 
davam a entender que eu era o errado na história.”  
 
 

As experiências de vida narradas por Michitaro e Tomato-san mostram 

que as pessoas que não se identificam com o gênero atribuído ao nascimento ainda 

não têm qualquer opção além de serem diagnosticados com Seidōitsuseishōgai 

(Disforia de Identidade de Gênero) para que possam ter acesso a uma estrutura que 

se adeque a suas necessidades sem que sua dignidade seja ferida — em teoria, 

obviamente. Independente de possuir ou não a diagnóstico de disforia, nenhum 

estudante é levado a explorar e expressar sua identidade da forma que bem 

entender, e sim se adequar a um rígido sistema binário que exige futuras 

intervenções cirúrgicas (mesmo contra a vontade das pessoas) para que possam ser 
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enfim assimilados enquanto seres humanos dentro das instituições de ensino, o que 

revela uma violação aos direitos básicos de privacidade e livre expressão previstos 

pela Declaração Internacional de Direitos Humanos e pelo Código de Ética Médica.  

Mesmo quando as escolas tentam apoiar os estudantes que desejam ter 

seu gênero reconhecido e respeitado ou os que requerem proteção do assédio 

escolar, esses estudantes dão de cara com políticas que os incentivam (sutilmente 

ou não) a preservarem a boa convivência dos grupos sociais da instituição. Essas 

políticas nacionais de prevenção não são efetivas porque partem da teoria que 

qualquer aluno é passível de ijime, ignorando a existência de questões estruturais 

que tornam certos indivíduos especialmente vulneráveis. Em outras palavras, apesar 

de tratarem o ijime como uma violação dos direitos humanos, os elaboradores das 

políticas de prevenção promovem estratégias não condizentes às demandas reais 

dos alunos, e sim que utilizam da falsa retórica da equidade para reconfigurar 

práticas de segregação de gênero não só através dos uniformes e das atividades, 

mas de uma série de mecanismos mais sutis que apenas contribuem com a 

discriminação, encorajando inclusive uma das práticas mais características do ijime: 

a inscrição de curtas mensagens como “Kiero!” (“Suma daqui!”/“Saia da minha 

frente!”), “Baka!” (Idiota!) e, a mais usual, “Shine!” (“Morra!”) como uma forma de 

delimitar as fronteiras sociais erguidas nos espaços escolares. 

Assim, o ijime permeia a cultura escolar japonesa, não representando 

apenas atos individuais de certos grupos de estudantes, mas práticas de colocar 

apelidos, caçoar constantemente, preterir e todas outras possíveis formas de 

isolamento social que marcam um corpo como indesejado e não-adequado. Apesar 

da extensa discussão pública sobre o bullying escolar e a consequente recusa das 

vítimas em frequentar a escola, é importante deixar claro que as instituições 

japonesas de ensino omitem o máximo possível essas tristes práticas 

discriminatórias para preservar sua boa imagem perante o resto do mundo, de tal 

forma que ainda são vistas como lugares mais calmos e propícios à interação social 

do que na maioria das escolas norte-americanas, como fazem questão de contrastar 

sempre que possível. No Japão, estudantes não possuem acesso a armas, e drogas 

são raramente encontradas em escolas japonesas; a disciplina é altamente estrita, a 

taxa de evasão escolar é relativamente baixa se comparada a outros países 

industrializados, e o ofício do magistério ainda é o mais prestigiado no país 

(GIELLEN; NAITO, 2005). Contudo, a sociedade japonesa está falando cada vez 
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mais sobre o bullying uma vez que a natureza violenta no interior das escolas de 

ensino médio vem sendo representada em filmes e telenovelas, atraindo a atenção 

para incidentes no interior de um espaço muito conflituoso que demanda 

conformidade o tempo todo. 

Os níveis de bullying passaram a crescer numa escala alarmante apesar 

de a violência escolar em geral ter decaído no início dos anos 80. De 1982 a 1986, 

atos de violência escolar caíram de 4.315 para 2.801 incidentes, embora eles 

venham se elevando consideravelmente nos anos mais recentes (Human Rights 

Watch15, 2016). Durante essa época, o ijime passou a ser concebido como uma 

categoria distinta de comportamentos problemáticos, visto que não era exatamente 

como qualquer outro tipo de violência escolar. No ano de 1994, o Ministério da 

Educação formou um conselho de pesquisa sobre estudantes com comportamentos 

desviados como uma forma de tentar abordar a situação da perseguição escolar. O 

conselho propôs uma série de recomendações que ressaltavam a importância da 

comunicação e de uma atmosfera familiar agradável, e também tratavam de 

estabelecer um maior contato entre escolas e as comunidades nos arredores, treinar 

educadores para lidar com situações de ijime e criar grupos de ajuda onde as 

vítimas possam relatar suas vivências. Ryota disse que uma das estratégias em sua 

escola primária era que os alunos escrevessem anonimamente tudo o que acontecia 

de anormal no dia e entregassem ao professor responsável no final do turno, para 

que ele ficasse por dentro da rotina da classe que não passava por seus olhos. 

No ano de 2014, o Ministério da Educação16 tornou a fazer uma pesquisa 

sobre o comportamento estudantil nas escolas e constatou que 64% dos casos de 

ijime relatados naquele ano consistiam de insultos verbais e ameaças, enquanto 

22% representavam agressões físicas como chutes e empurrões referidos enquanto 

asobi (brincadeiras). Também dentre esses casos, 19% eram de estudantes 

excluídos e ignorados, e 7.5% consistiam de enfrentamentos físicos diretos por meio 

de socos. Em relação a essas estatísticas, é importante destacar que conforme o 

ijime ganha mais visibilidade, é natural que passe a ser praticado através de 

mecanismos mais sutis que vão dificultar sua identificação; ademais, como é algo 

geralmente realizado por um grande número de pessoas contra uma, o senso de 

                                                 
15 Ibid. 
16  Bullying in Japanese schools. Savvy Tokyo. Disponível em: <https://savvytokyo.com/bullying-
japanese-schools/>. Acesso em mar. 2017. 

https://savvytokyo.com/bullying-japanese-schools/
https://savvytokyo.com/bullying-japanese-schools/
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responsabilidade acaba sendo dispersado. Muitas vezes, encoraja-se que todo o 

grupo pratique o ijime, e aqueles que se colocam contra também passam a ser 

vítimas do mesmo (GIELLEN; NAITO, 2005. As pessoas que entrevistei ainda 

colocaram que para seus professores, a discriminação por alguém ser diferente não 

era vista necessariamente como ijime, mas algo natural (atarimae) dos jovens. 

Assim, o ijime é concebido por pesquisadores hoje em dia como um 

aspecto extremo e negativo dessa ênfase na conformidade e integração individual 

aos grupos que organizam a sociedade. É propício destacar aqui que, muitas vezes, 

a própria utilização do termo “bullying” ou mesmo “ijime” não contribui efetivamente 

para o combate à prática já que, apesar de apontar para a existência de um 

problema, ela não localiza ou se propõe a ir de fato em sua raiz e conversar com as 

opressões estruturais do sistema. De certa forma, penso que essas categorias até 

mesmo invisibilizam opressões reais que têm nome e configurações bastante 

específicas, como misoginia, homofobia, transfobia, capacitismo, racismo, e por aí 

vai. Cada opressão se configura de um jeito de acordo com quem é o alvo. Para 

reconhecer as opressões enquanto relações de dominação e subordinação, é 

preciso que a sociedade japonesa considere antes que de fato existem pessoas 

LGBT japonesas, como Tomato-san bem apontou, e que se discurse sobre essas 

pessoas e suas individualidades enquanto expressões diversas e igualmente dignas 

de ser japonês, apontando para o caráter ficcional da identidade japonesa única. 

Nos dados trazidos pelo canal de apoio e conselho pelo bem da saúde 

mental Tell17 em 2014, 68% dos estudantes japoneses LGBT já sofreram ijime. O 

levantamento também revelou que a juventude LGBT é 3 vezes mais propícia a 

cometer suicídio do que os jovens não-LGBT, e 1/3 dos estudantes LGBT já 

consideraram o suicídio. 

Também em 2014, o professor Yasuharu Hidaka, da Escola de 

Enfermagem da Universidade Takarazuka, conduziu uma pesquisa18 em que apenas 

7.5% de quase 6.000 professores do jardim de infância até o ensino secundário em 

seis municípios ao longo do Japão afirmaram ter tido experiências com estudantes 

homossexuais, enquanto aproximadamente 12% reportaram experiências com 

                                                 
17  Worrisome facts about growing up LGBT in Japan. Tell. Disponível em: 
<http://telljp.com/help/stigma/>. Acesso em fev. 2017. 
18  HIDAKA, Yasuharu. An attitude survey for teachers on LGBT issues. Disponível em: 
<http://www.health-issue.jp/teachers_lgbt_survey.pdf>. Acesso em 8 jun. 2017. 

http://telljp.com/help/stigma/
http://www.health-issue.jp/teachers_lgbt_survey.pdf
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estudantes transexuais. Somente 7,5% disseram ter aprendido sobre a 

homossexualidade em seu período de treinamento, ao passo que 8% afirmaram ter 

aprendido sobre transexualidade e 31% disseram ter estudado sobre práticas de 

bullying. Hidaka ainda aponta que que 1 entre 3 professores ainda acredita 

veemente que a homossexualidade é uma doença mental ou mesmo nem sabem 

exatamente o que ela viria a ser. Para Hidaka, o professor é uma figura cotidiana e 

central na vida do aluno, portanto qualquer atitude por parte do professor tem 

impacto direto na autoestima do estudante. O primeiro passo, portanto, é elevar o 

nível de conhecimento sobre o assunto de forma a retirar o debate LGBT da zona de 

abjeção, para que então seja possível lidar com ele em sala de aula. 

Qualquer identidade representa um processo simultaneamente individual 

e coletivo de significações, com implicações psicológicas e sociais. Uma identidade 

é dada no nível da prática, ou seja, não é nada senão a própria ação que se engaja 

e como se engaja dependendo do contexto (BUTLER, 2003). É equivocado pensar 

numa essência constitutiva de uma identidade; ela está ligada, sim, a formas de 

apreensão do mundo construídas historicamente, e que estão sempre a se 

remodelar, definindo as posições dos sujeitos em contextos de poder sem retirar 

integralmente sua parcela de agência (ainda que os recursos identitários sempre se 

refiram ao discurso hegemônico mesmo que com fins de aparente oposição). 

Seguindo essa linha de pensamento, qualquer discurso sobre identidades 

minoritárias e sua relação com os grupos dominantes trata-se de uma questão 

política já que se fala aqui de uma hierarquia de poderes. Os direitos sexuais e de 

gênero, portanto, devem ser discursados sob a lente política, e não moral, para que 

as experiências de enfrentamento ao preconceito social sejam tratadas de forma 

séria e comprometida. 

A escola é uma das primeiras instituições que atuam na vida de jovens, e 

sabemos que sua maioria segue diretrizes governamentais conservadoras e 

antiquadas que reproduzem práticas de diferenciação de gênero absurdas e 

compulsórias. A pedagogia principal continua sendo a de domesticar corpos e 

subjetividades, como fica bem claro quando nos deparamos com o fato de que os 

meninos devem manter seus cabelos extremamente curtos nas escolas japonesas, 

enquanto as meninas de cabelos compridos são aconselhadas a os manterem 

presos para que não chamem a atenção dos meninos. Sendo o espaço que 
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possibilita a socialização entre jovens, a escola deve promover o conhecimento, o 

respeito e o bom convívio com a diversidade. 

Deve-se perguntar qual o motivo do estranhamento e da surpresa 

desproporcional em relação ao conhecimento da existência de indivíduos japoneses 

LGBT para que seja possível refletir sobre a construção de novas formas de 

sociabilidade. Até o momento, o corpo homossexual japonês permanece um corpo 

abjeto no sentido de que é ininteligível por conta de sua história marcada pela 

indistinção (BUTLER, 2003); já que não é discursado amplamente, permanece como 

algo que não se materializa no cotidiano. A própria política de prevenção ao bullying 

promove a harmonia e a conformidade social no lugar de tratar especificamente das 

vulnerabilidades de certos grupos de estudantes ao preconceito. Nas palavras de 

Machado e Prado: 

 

“O preconceito é um sentimento e um pensamento de simplificação da 
complexidade que se manifesta no outro. Assim, algumas diferenciações 
assumem concretamente o caráter de desigualdades e algumas 
desigualdades, o lugar de diferenciações. O sistema de pensamento e ação 
que torna esta passagem da diferenciação para a desigualdade 
incomunicável e não nomeável se chama preconceito social. Não por outro 
motivo, a luta de homossexuais tornou-se uma luta pela visibilidade, pois é a 
resposta mais adequada a uma subalternidade que se constrói ao se tornar 
invisível. Não falamos dessa invisibilidade, pois ela está fora do âmbito da 
objetivação social hegemônica ao mesmo tempo em que a mantém como 
superior.” (MACHADO; PRADO19, 2012, p. 25). 

 

Tudo o que foi visto prova que a discussão em torno da politização dos 

gêneros e das sexualidades tem a ver com um projeto verdadeiramente coletivo e 

democrático de sociedade. Os avanços tecnocientíficos dos dias de hoje têm o 

dever moral e ético não de excluir, mas de fomentar o debate acerca da redefinição 

de espaços públicos, das epistemologias cívicas, da forma como a sociedade civil se 

organiza e quais as perspectivas para um reajuste cultural que assuma um caráter 

experimental disposto a ser mais sensível às individualidades e a confrontar 

discursos hegemônicos de modernidade. Claro que esse movimento gera uma forte 

tensão entre os âmbitos público e privado da experiência humana; afinal de contas, 

a vivência homossexual é privada num certo nível, porém estruturada na experiência 

social enquanto um elemento identitário/dispositivo de apreensão e agência social. 

                                                 
19 MACHADO, Frederico V.; PRADO, Marco Aurélio M. Preconceito contra homossexualidades: a 
hierarquia da invisibilidade. 2a ed. São Paulo: Cortez, 2012. (Coleção Preconceitos, v. 5). 
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As condições de existência (e resistência) são condicionadas pelas instituições 

sociais, por isso a grande responsabilidade da família e da escola com a 

administração de espaços que incentivem, acolham e respeitem todas as pessoas 

sem jamais ocultar suas particularidades, e, a partir delas, refletir sobre novas 

possibilidades de futuros. 

Agora que foi feito um mergulho no estudo do sistema sempre 

contraditório que produz e oculta diferenças por meio de categorias de 

pertencimento, é hora de analisar especificamente o campo de ação da comunidade 

LGBT japonesa. Pensar em suas configurações e nas imbricações de poder sobre 

as quais esse agenciamento vem sendo tocado é estabelecer contato com a 

produção das multiplicidades e seu potencial de fazer pessoas respirarem em suas 

sufocantes agonias do cotidiano, apesar dos discursos orientalistas de que 

“enquanto o modelo ocidental não for seguido, não há qualquer perspectiva de 

progresso”. A articulação do movimento LGBT no Japão revela outras possíveis 

formas de resistência e reinvenção que apesar de se construírem sempre em 

relação ao movimento convencional, assumem aspectos bastante específicos.  
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IV “NOT QUITE WHITE, YET ALIKE”: RAÇA, GÊNERO E SUBJETIVIDADES 

 

“Enquanto as raízes do pinheiro em miniatura restringiam-se aos limites do 
vaso, o resultado era uma obra de arte que adornava um encantador jardim. 
Uma vez, porém, plantado em solo aberto, o pinheiro anão jamais poderia 
ser transplantado de volta. Sentiam-se, pois, incapazes de voltar a seus 
ornamentos daquele jardim japonês. Não mais satisfariam as exigências. 
Haviam experimentado na sua forma mais pungente o dilema japonês da 
virtude.” (BENEDICT20, 2011, p. 192). 

 

Os discursos transnacionais imperialistas demarcam uma mudança 

acentuada na produção de identidades e realidades globais geopolíticas. O capital 

multinacional, as diásporas, o advento da internet e a disseminação das culturas 

para além de suas fronteiras são apenas alguns exemplos de lugares que 

possibilitam esse grande translado de informações e conhecimentos para o mundo. 

Com isso, as categorias identitárias e, consequentemente, os círculos de 

pertencimento se vêem numa tarefa árdua e constante de atribuírem um maior peso 

ao resto do mundo, que passa a ser concebido dialeticamente através dos 

nacionalismos e transnacionalismos. 

No contexto japonês, os anos 1980 foram especialmente caracterizados 

por essa preocupação com os rumos da identidade japonesa diante do processo de 

internacionalização. Muitos discursos sobre uma suposta superioridade nipônica em 

termos de moral, ética e disciplina eram evocados como uma forma de autodefesa 

para que o Japão mantivesse a confiança nos elementos que representavam 

definitivamente sua identidade em diáspora. A internacionalização resultou numa 

reinscrição da metáfora do Nihonjinron, que, como vimos, se trata de um discurso 

que exalta uma suposta superioridade nacional japonesa enquanto centra o Japão 

nas narrativas históricas. 

Os binarismos instituídos a partir da lógica colonial, como nós/eles, 

Ocidente/não-Ocidente, homem/mulher, heterossexual/homossexual deram forma à 

cultura gay masculina no Japão uma vez que suas retóricas evocavam fortes marcas 

distintivas de raça e gênero. Os inúmeros contatos entre o Japão e o Ocidente 

representaram e ainda representam ocasiões de encontros de culturas que refletem 

diretamente nas dinâmicas de representação da nova rede de práticas e símbolos 

que era tecida a partir do período pós-guerra (1945—1955). A exposição à cultura 

                                                 
20 Ibid. 
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norte-americana a um grau nunca antes visto estruturou politicamente a visão do 

Japão sobre ele mesmo através de discursos identitários sempre altamente 

hierarquizados.  

Neste capítulo, será estudada a articulação do movimento LGBT no 

japonês a partir do agenciamento de identidades não-hegemônicas que 

representavam novos atores políticos em emergência, agora projetados para o 

mundo. Ao longo dos turbulentos processos de formação de sua identidade, o Japão 

esteve sempre em mutação, se reconfigurando e se rearticulando em relação a  

paradigmas ocidentais que muitas vezes o colocavam em uma posição inferior e 

ridicularizada diante das potências ocidentais. Serão analisadas as dinâmicas pelas 

quais homens gays se atraíam uns pelos outros de acordo com a lógica da 

ocupação pelos Aliados, aceitando e também desafiando representações 

convencionais de sua relação com os Estados Unidos, ao passo que eram 

influenciados pela sexologia americana pós-guerra e o Movimento de Liberação Gay 

do fim dos anos 60/início dos anos 70. Nessa onda de diversas expressões de 

gênero e sexualidade, os espaços materiais e virtuais eram a oportunidade para as 

pessoas terem suas grandes experiências de vida, aproveitarem a esfera dos 

prazeres e se relacionarem com os transnacionalismos e seus discursos liberais de 

progresso e democracia. 

Ao estudar de perto a construção e as práticas interativas de novos 

territórios como o bairro LGBT do distrito de Shinjuku e a própria passeata do 

Orgulho LGBT em Shibuya, será possível pensar sobre a produção de desejos 

racializados, de ideais de masculinidade e de hierarquias dentro do próprio cenário 

LGBT enquanto apontamentos de uma busca sempre frustrada pela assimilação ao 

Ocidente, que quanto mais se intensifica, mais fortemente demarca a posição 

inalcançável do corpo branco. “Not quite white, yet alike” (KONDO, 1997, p. 93) é o 

dispositivo linguístico ocidental que conjura a legitimidade da dominação da 

branquitude em contraste com o corpo asiático colonizado, não-branco, passível de 

investigação e escrutínio. Se a disparidade racial por não ser branco e a 

perseguição por não ser propriamente japonês ao se reivindicar uma identidade 

LGBT são as chaves discursivas da emergência do político, o que significa ser LGBT 

e japonês, afinal? Superando a falsa incongruência entre raça e gênero, observa-se 

que não há uma identidade unívoca e essencial, pois junto com os sinais de rigidez 

estão as marcas de mobilidade e alteração dos signos que ferem e discriminam. 
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IV.I PRODUZINDO CULTURAS QUEER EM DIÁSPORA 

 

A Restauração, a derrota na Segunda Guerra Mundial e a subsequente 

ocupação pelos Aliados representaram o sucesso da dominação cultural no Japão, 

caracterizada em especial pela introdução da figura do homem branco estrangeiro 

(gaikokujin) como uma alusão ao que o Japão deveria se conformar. A história 

“infeliz” do Japão estava intrinsecamente ligada a racialização e generificação do 

corpo japonês enquanto não exatamente branco e sempre associado a um ideal de 

feminilidade pelas potências ocidentais (KONDO, 1997). Em reação a essa 

identidade inferiorizada e ridicularizada diante do mundo, os conteúdos midiáticos 

japoneses passaram a trabalhar em propagandas que compravam os discursos 

capitalistas dos Estados Unidos para usá-los a favor de uma árdua reconstrução da 

figura do Japão.  

Para isso, a mídia japonesa iniciou um forte investimento em produtos 

distintivos da masculinidade no Ocidente, como ternos e cuecas. Esse recurso, além 

de ostentar o capital financeiro e cultural do Japão às elites dominantes, era uma 

possibilidade de “masculinizar” o Japão através da produção de uma identidade 

apoiada em ideais de força, virilidade, liderança e inteligência. Para se tornar um 

homem completo, o Japão precisava exercer sua dominação de gênero, evocada 

pelo consumismo de produtos socialmente classificados masculinos como forma de 

combater o ideal de passividade feminina atribuída a Ásia em geral (EDWARDS, 

1997; KONDO, 1997). A partir daí, já se vê uma produção de desejos consumistas 

pautados por gênero e raça. Ternos e cuecas legitimariam o homem japonês 

nacional e internacionalmente, além de evocarem muitas vezes mesmo que de 

forma mais sutil o imperativo da heteronormatividade através da reprodução do 

binarismo de gênero em suas propagandas. 

A figura de referência para a masculinidade japonesa era justamente a do 

homem branco, epítome daquele que invade, conquista, coloniza, penetra e domina. 

Para Kondo (1997), cultuar sua imagem era revelar um desejo pela fabricação de 

uma masculinidade nipônica que se aproximasse o máximo possível daquela 

imagem, mesmo sabendo que jamais poderiam ser como ela. As tentativas de 

assimilação pelos japoneses representaram, para Kondo, a frustração em recuperar 

o que se perdeu em diáspora — sua autoidentificação. Nas palavras de Fanon, 
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“No mundo branco, o homem de cor encontra dificuldades na elaboração de 
seu esquema corporal. O conhecimento do corpo é unicamente uma 
atividade de negação. É um conhecimento em terceira pessoa. Em torno do 
corpo, reina uma atmosfera de incertezas. […] Lenta construção de meu eu 
enquanto corpo, no seio de um mundo espacial e temporal, tal parece ser o 
esquema. Este não se impõe a mim, é mais uma estruturação definitiva do 
eu e do mundo — definitiva, pois entre meu corpo e o mundo se estabelece 
uma dialética efetiva.” (FANON21, 2008, p. 104). 
 
 

No que toca a concepção da homossexualidade propriamente dita, é 

importante destacar em primeiro lugar que apenas por volta dos anos 1920, com a 

explosão do interesse pelo consumo de material pornográfico ou simplesmente 

voltado a assuntos relativos a sexualidade em geral (hentai būmu) é que passou a 

se discursar sobre o dōseiai, traduzido vagamente como “amor entre duas pessoas 

do mesmo tipo”. Essa foi a primeira vez que um termo relativo a esfera do desejo e 

da prática homossexual no Japão abarcou também a lesbianidade, ou seja, 

considerou as experiências homossexuais de homens e mulheres como dimensões 

análogas de um mesmo fenômeno. No entanto, por conta do forte discurso médico-

legal vindo da Europa, o desejo sexual era discursado amplamente sob a lente da 

psiquiatria, categorizando expressões que fugiam da heteronormatividade como 

patologias (PFLUGFELDER, 1997; LOURO, 2015).  

Muitos estudiosos da aristocracia japonesa foram fortemente 

influenciados pela moralidade ocidental durante seus estudos de intercâmbio 

(ryūgaku) durante o Período Meiji. Um grande exemplo é Mori Ōgai, formado em 

medicina pela Universidade de Tóquio e enviado à Alemanha para seus estudos de 

pós-graduação entre 1884 e 1888. Mori tornou-se um dos cirurgiões de alta classe 

do Exército, investiu na carreira de novelista e produziu extensivamente sobre 

sexualidade com base no que aprendeu na Europa, inclusive classificando o desejo 

homossexual enquanto hentai (pervertido). 

Mori representava o grupo social conhecido como kokunin, relativo às 

famílias de grandes proprietários de terras. Essa classe era responsável pelo 

desenvolvimento dos zaibatsu, círculos financeiros imperiais que permitiam o 

investimento no setor de infraestrutura a partir da aplicação dos conhecimentos que 

os jovens estudantes importavam com suas experiências internacionais. Esse 

                                                 
21  FANON, Frantz. Pele negra, máscaras brancas. Tradução de Renato da Silveira. Salvador: 
EDUFBA, 2008. 
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movimento de contato, aprendizado e administração da sociedade japonesa a partir 

de referenciais ocidentais era o grande projeto político-econômico do Japão Imperial.  

Em contraste com o controle da população realizada por essa nova 

gerência técnica, ergueu-se o movimento popular cultural conhecido como eroguro 

nansensu (“absurdo ero-grotesco”), que explorava qualquer elemento que fosse 

considerado desviante, bizarro ou ridículo. Muitos materiais considerados eroguro 

traziam representações de sadomasoquismo, sangue, crucifixos, mutilações, 

deficiências, tragédias, sofrimento, vazio existencial e confusão. Consideradas obras 

pervertidas, elas discursavam sobre sexualidade, gênero e pertencimento racial, 

evocando imagens de dominação masculina e confusão entre fantasias sexuais e o 

mundo real. Essa expressão cultural, ao mesmo tempo que criticava tudo que 

fugisse à norma, também tratava de dar visibilidade a diversas práticas de corpo 

(CHEUNG, 2015). Chegou a ser censurada antes da Segunda Guerra, voltando a 

ser comercializada no Pós-Guerra através dos quadrinhos e da música. 

No início dos anos 1930, o governo reprimiu fortemente as produções 

sobre sexualidade. A ideologia era pró-natal, mas por conta da necessidade de 

enviar homens para a militaria devido a Guerra do Pacífico, a organização coletiva 

se deu através da homossocialidade. Centenas de homens reuniam-se nos quartéis, 

onde criavam relações bastante íntimas, e não muito diferente das mulheres 

reunidas no interior das fábricas em função de substituir a mão-de-obra masculina, 

como aponta McLelland (2000). Os relacionamentos entre homens e mulheres, 

portanto, não eram compatíveis com o ideal de masculinidade heróica requerido 

pelos esforços na guerra.  

O amor às mulheres foi substituído gradualmente pela boa amizade ou 

irmandade entre homens (senyūai), pois esse era o dever moral que garantiria o 

autosacrifício e a coragem no campo de batalha (MCLELLAND, 2000). Obviamente, 

não se falava sobre as relações sexuais entre homens nos quartéis uma vez que 

aquilo iria contra o ideal de modernidade do Ocidente. Havia raras oportunidades de 

se discutir sexualidade se o assunto não se adequasse aos paradigmas endossados 

pelo Estado, e a categoria “homossexual” era extremamente desonrosa a quem 

fizesse parte dos Aliados, acarretando expulsão imediata diante de qualquer 

suspeita. 

Ao contrário da dura repressão e da suspensão da cultura “desviante” 

durante a guerra, uma nova cultura sexual surgiu rapidamente após a derrota e 



  64 

ocupação do Japão. Ideologias tradicionais de sexualidade e gênero provocaram 

uma crescente curiosidade (ryōki) sobre esses temas, que foram amplamente 

veiculados em publicações populares, revelando também que apesar de os 

discursos patologizantes europeus sobre perversões, o Japão não foi tão fortemente 

influenciado por essa ideologia como os Estados Unidos. A partir de 1950, 

numerosas revistas associadas ao eroguro ressurgiram, trazendo relatos de leitores 

que desejavam revelar suas fantasias sexuais e contar um pouco suas histórias de 

vida. Esses leitores eram em sua maioria acompanhantes masculinos crossdressers 

(danshō), frequentadores de bares gays (homo bā no okyakusan) e lésbicas (josei 

no homo), e suas narrativas iam na maioria das vezes contra as opiniões de 

supostos “especialistas” (MCLELLAND, 2000; SUGANUMA, 2012). 

Para McLelland e Suganuma, essas primeiras revistas direcionadas ao 

público LGBT ofereciam preciosos insights sobre a organização de uma comunidade 

que não se identificava com as práticas culturais hegemônicas na primeira década 

Pós-Guerra. Descobriu-se, por exemplo, que os primeiros bares gays foram 

denominados danshoku kissaten (“cafeterias homoeróticas”), enquanto seus 

frequentadores eram conhecidos como danshokuka (o termo mais próximo de 

“homossexual”). No meio dos anos 50, no entanto, o recentemente importado termo 

gei (leitura japonesa para o inglês “gay”) entrou em voga para se referir geralmente 

ao entretenimento noturno gay, assim como aos funcionários gays de bares e casas 

de festa — os gei boizu (“gay boys”). Como muitos dos gei boizu exibiam 

características andróginas, o termo passou a representá-los quase que 

particularmente, enquanto o termo homo, derivado do inglês “homosexual”, era 

atribuído àqueles que consumiam o serviço dos gei boizu. Esses clientes assumiam 

uma performatividade mais heteronormativa, decorrente da influência do ideal de 

masculinidade comentado anteriormente.  

No que toca a abordagem sobre a experiência lésbica, Lunsing (2001) diz 

que seu estudo sempre foi mais apagado comparado ao da experiência gay. 

Conforme aponta o autor, o termo utilizado para se referir às lésbicas era josei no 

homo (“mulheres homossexuais”) no Pós-Guerra, e alguns escritos revelam a 

construção de bares lésbicos no mesmo período que a cultura homossexual 

masculina se espalhava pelos guetos do Japão. Somente a partir de 1960 que a 

mídia passou a ter um interesse significativo na subcultura lésbica, talvez por conta 

da proliferação de trupes circenses exclusivamente femininas e reminescentes do 
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Takarazuka Kagekidan 22 , que de alguma forma contribuíram bastante para a 

popularidade dos bares voltados às mulheres. Para Lunsing, essa foi uma 

oportunidade para as lésbicas socializarem e se organizarem politicamente sem a 

interferência masculina. A maioria dessas mulheres pertencia à elite, além de 

estarem ligadas à indústria do entretenimento por conta de suas famílias. 

No final dos anos 60, a segunda onda do movimento feminista alcançou o 

Japão. Durante esse período, houve um amplo uso do termo rezubian (do inglês 

“lesbian”) como parte do discurso emancipatório dos corpos ditos femininos, e com 

os anos 1970 viu-se a ascensão de grupos e publicações feministas que traziam as 

pautas da igualdade de gênero e da identidade e desejo lésbicos. Assim, foi o termo 

rezubian, e não gei, que primeiro passou a ser utilizado com conotação política — 

consequentemente, as lésbicas foram pioneiras em criar entidades dirigidas por 

questões políticas que desafiavam as visões hegemônicas sobre o papel da mulher 

em uma sociedade patriarcal, sobretudo no contexto da expansão capitalista 

euroamericana e seus discursos a respeito do Oriente. Gays e lésbicas sempre 

ocupavam diferentes espaços, e e já que não se enxergavam como companheiros 

de luta, não havia uma perspectiva que abrangesse ambos os grupos como 

aspectos complementares (MCLELLAND, 2010; SUGANUMA, 2012). 

Apesar de o feminismo que se popularizou entre as mulheres japonesas 

nos anos 70 ter sido criticado por frequentemente passar por cima da pauta lésbica, 

os espaços auto-organizados feministas criavam ambientes propícios e acolhedores 

para as mulheres compartilharem suas experiências. Com o tempo, a militância 

lésbica ganhou seu lugar no movimento feminista devido a forte influência de vozes 

homossexuais em grupos como o Wakakusa no Kai (1971, Tóquio) e o Regumi 

Studio (1987, Tóquio). O Regumi, praticamente uma evolução do Wakakusa no Kai, 

foi revolucionário principalmente por trazer vozes de mulheres de diversas classes 

sociais e envolvidas em diferentes funções. O grupo foi responsável pela publicação 

do folhetim Regumi tsūchin (“Regumi news”), que incluía informações sobre 

literatura elaborada por mulheres, cultura lésbica, discussões de gênero, e ainda 

                                                 
22 Companhia de teatro japonesa de 1913 cujas trupes são formadas exclusivamente por mulheres, 
que interpretam tanto papéis femininos quanto masculinos. Possui uma grande reputação no Japão, e 
está associada principalmente a mulheres de classe média e alta que treinavam por muitos anos na 
Escola de Música Takarazuka antes de se tornarem propriamente membros da Companhia. 
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uma linha telefônica para atendimentos em relação à violência doméstica 

(LUNSING, 2001; MCLELLAND, 2010). 

Ao contrário da dificuldade de manutenção das publicações feministas, 

politicamente tensionadas, as publicações eróticas gays sempre foram um grande 

sucesso de vendas. A famosa Barazoku (“Tribo da Rosa”), foi lançada em 1971 e 

durou por mais de trinta anos, cessando a publicação somente em 2008 por conta, 

principalmente, do avanço da internet e de sua maior praticidade de acesso a 

materiais pornográficos. Uma edição regular possuía em torno de trezentas páginas, 

incluindo fotografias coloridas e em preto-e-branco de jovens esguios na faixa dos 

20 anos (algumas dessas fotos traziam os jovens totalmente nus, porém com suas 

genitálias censuradas), artigos, entrevistas, notícias, representações artísticas e 

contatos de homens em busca de parceiros. Apesar de Barazoku não ter sido muito 

relacionada com a militância gay no Japão, ela era um campo simbólico onde os 

gostos de diferentes “tribos” se reuniam para exaltar as identidades gays 

(BAUDINETTE, 2015). Sendo assim, a revista representou de fato um dispositivo 

político uma vez que estaria diretamente relacionada ao sentimento de 

pertencimento e, em certo nível, de representatividade naquele contexto. 

Com grandes esforços para a desconstrução de preconceitos e 

rompimentos com a norma, respeitáveis figuras do ativismo LGBT no Japão vieram 

à tona durante os anos 70 e 80. Tōgō Ken (1932–2012) foi um expoente disso, e 

talvez a figura política mais icônica por conta de sua expressão singular e 

irreverente. Tōgō reivindicava para si o termo okama, pejorativamente associado aos 

gays afeminados por remeter ao sexo anal, e sua explicação para isso era que ele 

desejava marcar sua posição enquanto um não-conformista social. O ativista sempre 

dialogou com a questão da vergonha e da desonra na sociedade japonesa, e ao se 

reapropriar dessas noções culturais, clamava que vergonhoso era viver numa eterna 

mentira, e não amar sem restrições. Envolvido por quimonos coloridos, Tōgō 

discursava do alto de carros no dialeto de Osaka, sua cidade de origem. O dialeto de 

Osaka é visto como rude e vulgar por quem vive na região de Kanto, onde Tóquio 

está localizada, e esse era o motivo de Tōgō se orgulhar tanto do mesmo.  

Sempre no ataque a qualquer tipo de discriminação, o ativista fundou o 

partido político Zatsunin no Kai (“Associação de Pessoas Diversas”), que reunia 

indivíduos que não se adequavam a diversas práticas culturais convencionais no 

Japão e que eram chamadas por Tōgō de sogai sareta monotachi — “pessoas 
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alienadas do/pelo sistema”. Esse partido criticava não somente a estrutura patriarcal 

familiar, mas a figura central do Imperador, a discriminação sexual e de gênero e o 

ostracismo direcionado a profissionais do sexo, mulheres divorciadas e crianças 

nascidas fora de casamentos. Tōgō candidatou-se diversas vezes para um cargo no 

Parlamento, sempre sem sucesso, e envolveu-se com a polícia diversas vezes por 

ser associado à veiculação de materiais midiáticos considerados “obscenos” 

(MCLELLAND, 2012). 

O radicalismo de Tōgō Ken ia muito além da percepção da maioria dos 

japoneses. Não só seus discursos, mas sua própria expressão de gênero trazia 

elementos de crítica e questionamento às práticas normativas de gênero na 

sociedade pré-moderna e nos anos iniciais do pós-guerra. Durante o período 

Tokugawa, como vimos previamente, havia uma forte e amplamente divulgada 

associação dos onnagata, intérpretes de papéis femininos no teatro Kabuki, com a 

prostituição; no pós-guerra, no entanto, a figura feminilizada passou a se restringir 

às mamasan (mamães), como os proprietários dos bares gays preferiam ser 

chamados, mesmo que não necessariamente se identificassem como travestis ou 

transexuais. Segundo McLelland (2012), a crítica social elaborada por Tōgō dizia 

que performar uma feminilidade não o tornava menos homem, e por isso reclamar o 

termo okama era um ato político que desafiava o senso comum (jōshiki) sobre como 

um homem deveria se portar diante da sociedade, revelando que as experiências de 

gênero jamais eram únicas. É importante destacar, também, que o reclame de Tōgō 

ao termo okama deu-se alguns anos antes da reapropriação do termo “queer” pelos 

militantes gays americanos. 

Talvez o principal marcador das diferenças da ideologia de Tōgō para 

aquela das políticas queer do Movimento de Libertação dos EUA é que Tōgō partia 

de uma posição que não discursava sobre identidade coletiva no sentido de que 

todos são iguais e devem ser tratados da mesma forma; ele ressaltava a importância 

de se conviver e respeitar as particularidades de cada um, pois apesar delas, todo 

membro da sociedade estaria perpassado pelas estruturas de poder. Michitaro 

coloca muito bem: 

 

“Parte do motivo pelo qual pouco se fala sobre Tōgō Ken nos dias de hoje, 

mesmo por militantes, é sua resistência ao ideal de masculinidade trazido 
pelo movimento norte-americano. Em sua crítica à abertura para o Ocidente, 
bem como à súbita mudança de status do Imperador de representante 
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divino para um homem regular, Tōgō denunciava as relações de poder e às 
mentiras de certas categorias linguísticas na sociedade japonesa. Mesmo 
alguns ativistas gays da época faziam questão de resumir sua 
personalidade e ideologia à sua figura de okama, que segundo eles era um 
tanto “alienante” e nada positiva para pessoas que não desejavam alterar 
suas expressões de gênero. Chegaram ao ponto de alegar que não 
desejariam ser agrupadas junto com Tōgō em sua militância, de forma que a 
maioria dos apoiadores dele sempre foram e ainda são travestis e mulheres 
transexuais.” 
 

 
Segundo as informações de Tomato-san, a primeira passeata do orgulho 

homossexual do Japão aconteceu em agosto de 1994, em Tóquio, atraindo mais de 

mil participantes. Organizada pela base japonesa do ILGA (International Lesbian and 

Gay Association), o evento se repetiu no ano seguinte com o público dobrado. Em 

1996, contudo, a audiência caiu bastante uma vez que os organizadores do evento 

foram acusados de serem muito controladores e segregadores. A parada de 1997, 

um fracasso ainda mais drástico, contou com menos de cem participantes após uma 

série de desentendimentos entre os grupos organizadores. As lésbicas alegaram 

serem excluídas integralmente das decisões mais importantes, e as pessoas 

transexuais também se sentiam completamente deixadas de lado pelo público 

convencional de gays masculinos. Ficou claro que a ILGA não era um movimento 

propriamente representativo e emancipatório das minorias sociais, e muitos dos 

membros mais jovens se desfiliaram. A dissidência acabou por constituir a OCCUR 

(Organization for Moving Gays and Lesbians), que trouxe um posicionamento mais 

progressista e proativo em relação à mídia organizações governamentais. 

Uma das principais estratégias de intervenção da OCCUR era designar a 

luta por direitos civis enquanto uma luta por equiparação ou reajuste das 

populações-alvo de preconceitos e atitudes discriminatórias. Popularizando termos 

como tōjisha (especialistas sobre opressões sociais), seitekishikō (orientação 

sexual) e seiteki mainoritī (minorias sexuais), a OCCUR ajudou a criar um novo 

léxico que de fato representava como as pessoas LGBT se sentiam (LUNSING, 

2001; MCLELLAND, 2010). Dentre as conquistas da Associação, pode-se destacar o 

sucesso na luta pela retirada da homossexualidade da lista de doenças mentais da 

Sociedade Japonesa de Psicologia e Neurologia, assim como a consequente 

reimpressão de influentes dicionários corrigindo a definição de homossexualidade. A 

OCCUR também trabalhou firme para conseguir que as pessoas LGBT fossem 

inseridas na cartilha de direitos humanos do Governo Metropolitano de Tóquio. Toda 
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a discussão trazida principalmente pela OCCUR, que agora se tratava de fato de 

uma aliança entre gays e lésbicas pela primeira vez no histórico de militância LGBT, 

influenciou a abordagem dos temas relativos às populações minoritárias, só que 

cada vez mais alinhada aos paradigmas ocidentais, o que naturalmente não foram 

tão bem recebidos por todos. 

Muitos militantes seguiram a ideologia de Tōgō ao enxergarem como 

contraprodutivo o movimento de “normalizar” as identidades não-hegemônicas; para 

esses, isso significaria neutralizar seu potencial contestador da ordem. Tomato-san 

me disse honestamente: “Não tenho qualquer pretensão de ser lida como normal, 

mas sim como uma força capaz de bagunçar o sistema.” Para ela, fica claro que as 

identidades lésbicas e trans seriam produtos de dinâmicas socioculturais particulares 

que as restringiam de agência e autorrepresentação. Hoje em dia, ainda há uma 

série de tentativas de apagar principalmente os nomes femininos da política 

japonesa. É cada vez mais comum ler em várias plataformas  online sobre a 

candidatura de pessoas LGBT — principalmente homens cisgênero gays —  como 

“a primeira vez na história do Japão”, enquanto o histórico da luta feminina, 

sobretudo a resistência lésbica e transgênero, é deixado de lado. 

Dois exemplos dessa invisibilização são as figuras políticas Otsuji 

Kanako, mulher cisgênero lésbica, e Kamikawa Aya, mulher transgênero 

heterossexual, que muito fizeram pela causa LGBT apesar de raramente 

mencionadas. Otsuji foi eleita para a prefeitura de Osaka em 2003, e em 2005 

publicou uma autobiografia na qual se assumiu lésbica, tornando-se a primeira 

política abertamente homossexual no país. Após isso, realizou uma campanha 

inteiramente voltada aos direitos das minorias sexuais, criticando a aversão à 

política implantada nos indivíduos pela mídia e denunciando as práticas 

discriminatórias e excludentes de pessoas LGBT, muito pela falta de 

autorrepresentação dessas. Otsuji não se candidatou à reeleição para sua cadeira, 

mas tentou entrar na Câmara dos Vereadores pelo Partido Democrático em 2007, 

não obtendo sucesso. Ainda assim, continua firme na luta pela conscientização 

social (OZAWA, 2007). 

Kamikawa Aya concorreu ao Conselho Municipal de Tóquio em 2003 num 

esforço de vocalizar o debate sobre as  identidades travestis e trans (inclusive a sua 

própria enquanto mulher transexual), no entanto, apesar de ter sido eleita, passou 

pelo constrangimento de ser listada nos papéis eleitorais como pertencente ao 
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gênero masculino, o que ela conseguira reverter eventualmente. Em 2005, 

Kamikawa conseguiu fosse reconhecida a lei referente ao tratamento de pessoas 

trans pelo seu nome social, e em 2012 foi premiada pela Embaixada dos Estados 

Unidos com o prêmio de Woman of Courage (TANAKA, 2017). 

Apesar do grande interesse midiático pela travestilidade no Japão, como 

será visto no capítulo seguinte, a forma com que ele se configurou ao longo dos 

anos não tem qualquer semelhança com o cotidiano das pessoas reais com 

identidade travesti ou transexual. Michitaro apontou em nossa entrevista que a 

popularidade do tema só veio à tona de fato com o caso de Torai Masae, homem 

transexual que batalhou arduamente durante os anos 90 para que a atenção pública 

fosse direcionada a essa parcela tão marginalizada. No início da transição, ainda 

antes de viajar aos EUA para a cirurgia de redesignação, Torai já denunciava o 

pernicioso poder da violência estatal em relação ao debate de gênero e sexualidade. 

Seguindo o caso de Torai, uma série de pessoas transgênero passaram a ir em 

busca de seus direitos, e a expressão Seidōitsuseishōgai (Disforia de Gênero) 

tornou-se recorrente. A pressão da militância por uma educação comprometida a 

respeito da experiência transexual incentivou a produção da telenovela “3nen Bgumi 

Kinpachi Sensei” 23  (“Teacher Kinpachi of Class 3B”) a trazer uma personagem 

transexual como uma dos protagonistas de sua terceira temporada, inclusive 

fazendo propaganda de livros escritos por Torai. 

A partir de 1997, certas alterações na legislação do Japão passaram a 

permitir o procedimento de cirurgias de redesignação sexual para os pacientes 

diagnosticados com disforia de gênero (LUNSING, 2001). Assim como na maioria 

dos países que realizam tal tipo de cirurgia, portanto, a transexualidade ainda é 

discursada sob a lente patologizante no Japão, insistindo em tratar os corpos 

transexuais como corpos doentes que precisam de uma readequação. Segundo 

Tomato-san, a partir de 2004 foi decretado que somente aqueles que tenham 

realizado a cirurgia de redesignação é que podem adquirir o direito de alterar seu 

documento de identificação civil.  

Essas condições estipuladas vêm sendo fortemente criticadas pela 

comunidade trans japonesa como normativas e nocivas à liberdade individual. O 

próprio termo shōgai sugere um certo tipo de “deficiência”, por isso Tomato-san está 

                                                 
23 3NEN Bgumi Kinpachi Sensei. Direção e produção de Shōno Jirō. Tóquio: TBS, 2001-2002. 
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sempre a colocar que o “problema” ou a dita “deficiência” não está nos indivíduos 

transgênero, e sim no rígido sistema binário que não reconhece corpos e 

subjetividades que não estejam de acordo com a prescrição social sobre o que é ser 

homem e o que é ser mulher. Além disso, muitos também se colocam contra a 

legislação de caráter absurdamente discriminatório que só permite a cirurgia a 

indivíduos solteiros e sem filhos. 

A visão redutivista sobre uma suposta assimilação da população LGBT na 

sociedade japonesa versa sobre as oportunidades escassas oferecidas a certos 

indivíduos que podem “normalizar” suas identidades e se encaixarem em papéis 

bem definidos de gênero e sexualidade. Por outro lado, os discursos orientalistas de 

que o Japão está ligeiramente se equiparando aos Estados Unidos em termos de 

direitos humanos representam uma simetria muito simplista e irreal da verdadeira 

experiência de se habitar um corpo LGBT não-branco, vindo de uma configuração 

social completamente diferente apesar das práticas culturais em diáspora. Deve-se 

atentar para as tentativas constantes do regime neoliberal de capturar movimentos 

sociais pelo mundo, e é com isso em mente que passamos a uma análise da atual 

Parada LGBT de Tóquio e das dinâmicas de poder em seu entorno. 

 

IV.II TOKYO RAINBOW PRIDE E O ORGULHO CAPITALIZADO 

 

Sob um forte sol de primavera, aromas intensos de comidas diversas 

tomavam os ares, e uma massa de pessoas ostentando as cores vivas do arco-íris 

em roupas, bandeiras e acessórios se concentrava pela área em volta do palco de 

atrações do Parque Yoyogi, em Shibuya. No palco, apresentações musicais 

divertidas eram intercaladas com falas motivadoras, números de shamisen 

(instrumento de corda tradicional japonês) e shows de drag queens. Dezenas de 

estandes, cada um montado por empresas apoiadoras da causa LGBT, vendiam 

bandeiras, camisetas, pulseiras, mangás e DVDs; ofereciam pintura facial, tatuagem 

artificial, concursos de canto e dança, além de recolherem assinaturas para 

petições. Permeando tudo isso, era perceptível a atmosfera de alegria e 

descontração naquele espaço. Abraços, beijos, mãos dadas; enfim, uma série de 

práticas incomuns no cotidiano japonês eram reproduzidas na ocasião, revelando a 

potência daquela microsfera em desafiar padrões de comportamento. Ali, não 

apenas se existia, mas vivia-se; era uma oportunidade para os corpos sempre 
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invisíveis se conhecerem e se reconhecerem uns aos outros, motivados fortemente 

por dinâmicas de grupo oferecidas por certos estandes. 

A total organização japonesa, sempre atenta aos mínimos detalhes, fazia 

o evento ocorrer da forma mais tranquila possível. Mesmo com a impecabilidade em 

qualquer tipo de serviço prestado, ainda assim o clima era muito mais tranquilo que 

em qualquer outro lugar que eu estivera em Tóquio até então, como se ali estivesse 

configurado um outro sistema de símbolos. Após uma semana de palestras, 

workshops, seminários, exibições de filmes nacionais e internacionais e exposições 

de artistas importantes no histórico LGBT, o grande evento da Tokyo Pride nos dias 

7 e 8 de abril de 2016 (finalizando com a passeata de 3km pelas ruas de Shibuya e 

Harajuku no dia 8) representava o ápice não só da jornada durante aquela semana, 

mas da vitória na resistência contra a invisibilização, o apagamento, a supressão e a 

humilhação. O orgulho dos avanços da luta em escala global e nacional era 

comentado em diversos círculos, sem que esquecessem de lembrar o longo 

caminho que ainda há pela frente. O que pude perceber, entretanto, foi uma imensa 

atenção direcionada à pauta do casamento igualitário nas falas dos convidados e 

nos materiais expostos nos estandes, enquanto outras questões fundamentais não 

eram necessariamente comentadas. 

Em fevereiro de 2015, o distrito de Shibuya notificou a mídia sobre seu 

interesse em emitir certificados de casamento entre pessoas do mesmo gênero, o 

que vinha sendo reivindicado pela Rainbow Pride desde sua primeira edição, em 

2012. A portaria passou em 31 de março, sendo os primeiros certificados emitidos 

em 15 de novembro. Michitaro disse que apesar de não juridicamente vinculativos, 

os certificados criariam uma pressão nas instituições locais para que elas 

passassem a reconhecer também as famílias que não pertencem ao koseki (registro 

tradicional de família). Esse movimento poderia ir de encontro, por exemplo, às 

desvantagens que casais LGBT enfrentam na busca por alugar ou comprar um 

imóvel, assim como fazer visitas a seus parceiros em hospitais. Enquanto alguns 

têm sido críticos dos certificados por conta de sua natureza não-vinculativa, outros 

os consideram um primeiro passo essencial para a visibilidade e o suporte à 

comunidade LGBT, que inclusive poderia pressionar o Parlamento a eventualmente 

conceder certificados legais. 
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Nesse contexto, Shinzo Abe prontamente declinou a possibilidade de 

uniões legais entre pessoas LGBT, clamando que aquilo não era previsto quando a 

carta constitucional fora elaborada. Em relação a isso, Tomato-san comentou: 

  

“Abe chegou ao ponto de citar o Artigo 24 da Constituição, que coloca o 
casamento como uma instituição baseada somente no mútuo consenso “de 
ambos os sexos”. Muitos advogados apontaram que o artigo simplesmente 
se referia à igualdade de gênero na decisão de se casar, o que não 
necessariamente significava que o casal deveria ser constituído por pessoas 
de gêneros diferentes.”  
 
 

Tomato-san e Michitaro mencionaram que o discurso conservador do 

Primeiro Ministro motivou um grupo de 455 pessoas LGBT que apresentaram uma 

nota de nota de violação dos direitos humanos à Federação Japonesa de 

Associações de Advogados (JFBA) em 7 de julho de 2015 (dados de Tomato-san). 

O grupo clamou que o Artigo 24 não impedia a união matrimonial de pessoas LGBT, 

assim como listou uma série de desvantagens que casais homossexuais ou 

heterossexuais com pelo menos uma pessoa transgênero encaravam; por exemplo, 

a impossibilidade de designar o parceiro como beneficiário e, no caso de uma união 

entre um cidadão japonês e um estrangeiro, a impossibilidade do visto de cônjuge. 

Matsumoto Masaki (32) é uma pesquisadora, escritora e barista desde 

sempre ligada aos movimentos feminista e queer no Japão. Na ocasião de nossa 

entrevista, um dia após a Tokyo Rainbow Pride, Masaki se mostrou bastante crítica 

da forma que o ativismo vem sendo tocado dentro do regime neoliberal japonês. 

Questionada sobre seus pensamentos centrais em relação à militância e ao evento 

da Rainbow Pride, ela se revelou extremamente inconformada com o fato de que o 

material em inglês produzido sobre a experiência queer japonesa apresentava uma 

série de informações equivocadas, como a data de origem da passeata. 

Esclarecendo que a Tokyo Rainbow Pride, como é conhecida desde 2012, é de fato 

bastante recente, Masaki apontou que inúmeras reportagens em inglês 

simplesmente ignoram o fato de que a primeira passeata ocorreu em 1994, como 

vimos no capítulo anterior. O evento passou por uma série de mudanças que 

culminaram na forma que ele está configurado nos dias de hoje, sob o nome de 

Tokyo Rainbow Pride. A propósito, não só Tóquio, mas Osaka, Sapporo e muitas 

outras cidades vêm realizando eventos de conscientização da diversidade por muito 

mais que quatro ou cinco anos. 
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Ao mesmo tempo que havia muitos japoneses ocupando aquele espaço 

de resistência no Parque Yoyogi, a presença ocidental era bastante significativa, não 

apenas enquanto público, mas organizadores do evento e representantes de 

estandes. Conversando com algumas pessoas japonesas, pude coletar que dentre 

todas as paradas até aquele momento, aquela foi a que apresentou a maior 

quantidade de estrangeiros. Coincidência ou não, as barracas de comida traziam a  

culinária de vários países como uma forma de aproximar os japoneses de outras 

culturas, assim como uma propaganda massiva de famosos destinos gays ao redor 

do mundo. Na verdade, a edição de 2016 foi a mais bem-sucedida tanto em termos 

de público quanto lucro desde 2012: mais de 4.500 pessoas tomaram as ruas de 

Shibuya do domingo do dia 8, enquanto mais de 70.000 no total se reuniram no 

festival durante os dois dias de evento24. Os organizadores tiveram o objetivo de 

construir a maior parada da Ásia até o momento, e parece que chegaram bem perto 

de sua meta. 

Atento ao tom ressentido com que Masaki se referira à Tokyo Rainbow 

Pride, perguntei se ela tinha críticas específicas a essa mais recente organização, e 

ela foi taxativa: 

  

“A Tokyo Rainbow Pride de 2012 foi a primeira parada descaradamente 
comercialista, alinhada ao neoliberalismo, à guerra e às grandes 
corporações. A lista de estandes que marcaram presença nessa edição 
incluiu as Embaixadas Israelense, Norte-Americana e do Reino Unido, a 
IBM (International Business Machine), uma empresa de seguro, uma 
agência de casamento, o Google e a Phillips.”  
 
 

Masaki também fez questão de demarcar muito bem a sua principal 

discordância com as narrativas ocidentais sobre a experiência queer japonesa que 

surgem a partir de eventos como a Rainbow Pride: 

  

“Essas narrativas sempre seguem o mesmo roteiro: primeiro, dizem que o 
Japão está descompassado em relação ao Ocidente, pois as uniões civis 
homoafetivas ainda não são legais e a maioria dos jovens LGBT não se 
sentem confortáveis para sair do armário; segundo, dizem que felizmente as 
coisas estão mudando, e que a população LGBT está contente com isso. 
Pois bem, essa é a fala de alguém insatisfeito com a imagem centralizante 

                                                 
24 The weird and the wonderful: Tokyo is filled with colour as a record crowd of 70,000 attend the 
Rainbow Pride fair and parade. Daily Mail Online. Disponível em: 
<http://www.dailymail.co.uk/news/article-3581124/Tokyo-filled-colour-record-crowd-70-000-attend-
Rainbow-Pride-fair-parade-weekend.html>. Acesso em jan. 2017. 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3581124/Tokyo-filled-colour-record-crowd-70-000-attend-Rainbow-Pride-fair-parade-weekend.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3581124/Tokyo-filled-colour-record-crowd-70-000-attend-Rainbow-Pride-fair-parade-weekend.html
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dos EUA enquanto detentores da verdade sobre todo e qualquer tipo de 
experiência ao redor do mundo.” 
 
 

De fato, cada vez mais empresas direcionam seus negócios para 

parcerias com iniciativas que podem ajudar as minorias a se sentirem mais 

confortáveis dentro do ambiente de trabalho, onde falar sobre questões de gênero e 

sexualidade ainda é um tabu. Uma pesquisa levada pela Dentsu Inc. em abril de 

2015 revelou que, dentre 70.000 japoneses entrevistados, 7,6% ou 1 em cada 3 

pessoas identificava-se enquanto LGBT25. Esse número chamou bastante atenção 

para a causa, que de alguma forma vem sendo mais frequentemente tratada com 

urgência e preocupação, em especial quando se trata de empresas que ainda não 

apresentam políticas de promoção à diversidade. As corporações sabem que a mira 

na população LGBT de fato contribui com o aumento da produtividade uma vez que 

estimula pessoas a trabalharem de uma forma menos restrita, uma vez que podem 

falar abertamente sobre suas vidas privadas sem sofrerem humilhação ou serem 

excluídos dos círculos sociais. Da mesma forma, grandes marcas passam a 

demonstrar apoio à causa LGBT a partir da comercialização de produtos voltados a 

esse público, gerando o controverso “pink money” (“dinheiro rosa”). 

Com o advento da emissão de certificados de casamento em Shibuya, o 

distrito acabou tornando-se uma referência de apoio à causa LGBT. Durante a 

semana da Tokyo Pride, uma série de estabelecimentos ao longo das ruas de 

Harajuku e Omotesandō mostraram apoio ao evento de alguma forma. Ken Hasebe, 

prefeito de Shibuya, disse em entrevista ao Japan Times que as empresas devem 

fazer cada vez mais esforço no movimento de inclusão da comunidade LGBT: 

“Mudar a legislação não é suficiente para mudar a sociedade. Devemos tornar as 

mudanças visíveis, e os negócios com o setor privado podem ter um papel muito 

importante nisso.”26 Nesse jogo de interesses de todos os lados, a promoção do 

casamento igualitário acaba sendo o meio mais rentável para as corporações, ainda 

que existam pessoas se questionando se a existência de direitos LGBT são 

                                                 
25 Japan’s private sector makes efforts to embrace LGBT community and tap its market.  The Japan 
Times. Disponível em: <http://www.japantimes.co.jp/news/2015/11/18/national/social-issues/japans-
private-sector-strides-ahead-of-national-government-in-acceptance-of-lgbt-people/#.WMrbwRiZOqA>. 
Acesso em jan. 2017. 
26 Japan’s private sector makes efforts to embrace LGBT community and tap its market. The Japan 
Times. Disponível em: <http://www.japantimes.co.jp/news/2016/07/13/national/social-
issues/transgender-man-helps-shibuya-make-difference/#.WT1vkBiZO8U>. Acesso em jan. 2017. 

http://www.japantimes.co.jp/news/2015/11/18/national/social-issues/japans-private-sector-strides-ahead-of-national-government-in-acceptance-of-lgbt-people/#.WMrbwRiZOqA
http://www.japantimes.co.jp/news/2015/11/18/national/social-issues/japans-private-sector-strides-ahead-of-national-government-in-acceptance-of-lgbt-people/#.WMrbwRiZOqA
http://www.japantimes.co.jp/news/2016/07/13/national/social-issues/transgender-man-helps-shibuya-make-difference/#.WT1vkBiZO8U
http://www.japantimes.co.jp/news/2016/07/13/national/social-issues/transgender-man-helps-shibuya-make-difference/#.WT1vkBiZO8U
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realmente necessários. Alguns indivíduos LGBT pensam, por exemplo, que ao 

ganharem mais exposição, o risco de terem suas vidas dominadas pelo escrutínio 

alheio é ainda maior. 

Pude constatar, durante a Tokyo Pride, o grande número de pessoas 

brancas reivindicando o casamento igualitário no que chamavam de “Terra do Sol 

Nascente” em seus cartazes, como forma de solidariedade aos japoneses LGBT. 

Como bem apontou Masaki, a retórica do Sol Nascente foi utilizada na época da 

Segunda Guerra com o propósito de tornar a população japonesa orgulhosa de suas 

origens divinas e, dessa forma, torná-la mais fácil de ser manipulada pelos discursos 

militares de sacrifício em nome da nação. Utilizar tais palavras nos dias de hoje 

carrega uma forte conotação colonial, principalmente se elas vêm de americanos 

que desconhecem o ativismo político no Japão por conta de sua visão sempre 

fortemente centrada em sua própria experiência. Masaki desabafa: 

 

“Por que dar tanta ênfase na questão do casamento civil igualitário 
enquanto a maior parte da sociedade sequer já ouviu falar ou conhece uma 
pessoa LGBT? Não são todas as pessoas que desejam se casar e 
reproduzir um modelo de família tradicional; há uma infinidade de 
reivindicações de indivíduos que não cabem nessa lógica assimilacionista 
dos Estados Unidos, e dessa forma suas figuras estão sempre a sofrer 
tentativas de apagamento.” 
 
 

Apesar de não ser de conhecimento amplo, existem agências 

especializadas em promover casamentos heterossexuais arranjados para homens 

gays como uma forma de cumprir essa demanda social da parte das famílias desses 

indivíduos. Yan (23), mulher cis lésbica e funcionária de uma loja de conveniência, 

revelou ter um amigo que se utilizou do serviço de uma dessas agências para 

conseguir seu casamento. Segundo Yan, ele vive sob o mesmo teto que a esposa, 

ainda que eles se vejam e interajam muito pouco. Yan comentou que certa vez lhe 

questionou sobre considerar uma união homoafetiva caso o Japão caminhasse para 

a legalização integral do casamento igualitário, e o amigo prontamente respondeu 

que, apesar de ele desejar tal coisa, sua posição social não diz respeito somente a 

ele, mas a muitas outras pessoas. Nas palavras de Yan: 

  

“Mesmo se o mundo mudar, provavelmente eu ainda irei escolher o meu 
casamento arranjado’ — foi assim que meu amigo terminou de falar. De 
fato, a cultura japonesa nos ensina que não devemos agir de forma egoísta, 
e por isso muitos de nós LGBT acabam por viver sempre por um bem maior, 
o respeito às hierarquias e à tradição, e nunca por nós mesmos. Os que 
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podem sair do armário, considero privilegiados de certa forma, ainda que eu 
tenha total consciência de que sua vida não fica muito mais fácil depois de 
se assumirem”. 
 

  
Não há dúvida de que as vitórias do ativismo queer e feminista 

americanos influenciaram muitos outros movimentos sociais ao redor do globo. O 

século XX é a maior prova de como os valores japoneses foram repaginados de tal 

forma a emular o sistema permissivo do Ocidente em relação ao Direito (SAKURAI, 

2014). Hoje é clara a tendência de realizarem um intercâmbio sempre crescente 

entre iniciativas locais (em geral manifestadas estrategicamente na forma de ONGs) 

e associações nacionais e supranacionais. A própria ILGA, comentada previamente 

no histórico do ativismo queer japonês, é uma organização supranacional que atua 

em espaços de negociação internacionais tais como a ONU, incentivando a 

visibilidade e o protagonismo de populações cultural e socialmente marginalizadas 

(MACHADO; PRADO, 2012). Isso foi de grande ajuda para que o ativismo japonês 

chegasse onde chegou, principalmente em relação ao trabalho epistemológico de 

revisar certas terminologias discriminatórias, afetando os modos que a discriminação 

se dá na materialidade. As especificidades territoriais e culturais da militância são 

muitas, mas ainda assim é importante começar de algum lugar.  

Enquanto dogmas religiosos não são um problema na sociedade 

japonesa, ainda há uma série de argumentos sobre o “perigo” de casamentos LGBT 

arruinarem a estrutura do ie (o lar, a família) e comprometerem, assim, a coesão do 

uchi (círculo de pertencimento). Somado a esse discurso irreal conservador, há a 

realidade da diminuição da taxa de natalidade no país a partir de 1990 (SAKURAI, 

2014), que gera certos comentários do tipo “o casamento entre pessoas do mesmo 

gênero vai contribuir pro encolhimento populacional”. O forte controle demográfico 

que se revela nos dias de hoje tem diretamente a ver com algo que vai além de 

números ou “força de trabalho” requerida: a ideia perpetuação de uma raça japonesa 

(KONDO, 1997). Para isso, os mesmos dispositivos discursivos do Império sobre 

uma superioridade japonesa são ativados numa fantasia ultranacionalista de 

homogeneidade e “pureza” étnica que vai afetar negativamente os corpos mestiços, 

LGBT e quaisquer outros que não seguem a norma. 

Quando falamos que o trabalho de base deve ser feito, isso tem a ver 

diretamente com o combate massivo contra a possibilidade real de se formarem 

hierarquias de corpos e expressões identitárias; é o combate contra a possibilidade 
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real de se discriminar. É assim que práticas como o ijime podem ser evitadas, 

eliminando a chance de um indivíduo LGBT cometer suicídio como consequência de 

ser humilhado e perseguido, e eliminando também a possibilidade de que a 

normatividade do sistema regulador de corpos não seja introjetada de tal forma que 

um homem gay se sinta na obrigação de conseguir entrar num matrimônio 

heterossexual para agradar sua família e manter a harmonia das relações sociais.  

Hoje em dia, não só Shibuya, mas Setagaya, Takarazuka e Iga já emitem 

certificados simbólicos de uniões homossexuais, beneficiando elites gays e lésbicas 

pertencentes às classes média e alta em idade ativa. Não há dúvida alguma que 

esses pequenos progressos representam uma ponta de esperança para muitas 

pessoas, e isso é extremamente válido e importante — há dados estatísticos que 

revelam o quanto os avanços no ativismo tem a ver com a redução dos danos do 

estigma na vida de jovens LGBT27. No entanto, Yan, Yamaki e Masaki revelaram 

que o Japão ainda continua considerando pessoas que não desejam ou não podem 

se casar como subcidadãos. 

Casar e construir um modelo tradicional de família nuclear permanece um 

forte imperativo capitalista no mundo inteiro. Os sujeitos, que são compreendidos 

numa perspectiva liberal e de certo modo individualista, não vivem verdadeiramente 

o princípio da isonomia uma vez que igualdade e a liberdade não se aplicam a todos 

na prática. O ativismo LGBT exige uma série de políticas públicas, que por sua vez 

necessitam de investimento econômico; e é legislando sobre as vidas e corpos que 

o Estado se utiliza do poder corporativo, na forma de empresas e instituições 

(MACHADO; PRADO, 2012; FOUCAULT28, 2013). O fornecimento de direitos às 

populações marginalizadas é feito de maneira a padronizar os indivíduos para que 

se tornem inteligíveis às estruturas de poder; assim, as subjetividades e vivências 

são diluídas. Simplificando a sociedade, simplifica-se o trabalho daqueles dirigindo o 

Estado. 

Masaki, que já militava desde cedo junto a sua mãe, adiciona: 

  

                                                 
27 Legalizing same-sex marriage was associated with fewer youth suicide attempts, new study finds. 
The Washington Post. Fonte: <https://www.washingtonpost.com/news/morning-
mix/wp/2017/02/21/legalizing-same-sex-marriage-was-associated-with-fewer-youth-suicide-attempts-
new-study-found/?utm_term=.4439fedb1fb7>. Acesso em mar. 2017. 
28 FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. 27a ed. São Paulo: Graal, 2013. 

https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2017/02/21/legalizing-same-sex-marriage-was-associated-with-fewer-youth-suicide-attempts-new-study-found/?utm_term=.4439fedb1fb7
https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2017/02/21/legalizing-same-sex-marriage-was-associated-with-fewer-youth-suicide-attempts-new-study-found/?utm_term=.4439fedb1fb7
https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2017/02/21/legalizing-same-sex-marriage-was-associated-with-fewer-youth-suicide-attempts-new-study-found/?utm_term=.4439fedb1fb7
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“Há alguns anos atrás, nas passeatas, o público portava cartazes nos quais 

você podia ler mensagens do tipo ‘Dane-se o sistema imperial e familiar’, 
‘Não precisamos de reconhecimento através do casamento’ e ‘Eu sou 
lésbica, casada ou solteira.’ É como se não só as paradas, mas a militância 
LGBT no Japão fosse muito mais politizada e crítica no passado, antes de 
ser vendida às grandes corporações em tempos de “pink money” neoliberal. 
Não foi esse o tipo de ativismo que levou minha mãe às ruas durante toda a 
sua vida, e não é esse o tipo de ativismo que eu quero tocar. Há muitos 
moradores de rua em Shibuya, por exemplo, que são completamente 
ignorados e enxotados para as margens, enquanto casais homoafetivos 
estão em diversas propagandas. Isso me leva a um questionamento: os 
direitos humanos são de fato para todos ou só para aqueles que podem 
contribuir com a economia?”  
 
 

Segundo o site Takurei’s Room29, muitas empresas japonesas estimaram, 

em 2015, que os hábitos de consumo da população LGBT totalizaram 6 trilhões de 

ienes (aproximadamente 49 bilhões de dólares). Masaki finaliza: 

 

“É preciso que tomemos muito cuidado com essas políticas que 
supostamente desejam nos unir. O capitalismo está presente em todos os 
espaços; é impossível que se escape à lógica de mercado nessas 
condições. Ainda assim, podemos pensar em formas de resistência a essa 
ideologia nos espaços que atuamos. E, para além disso, devemos 
desconstruir imediatamente a figura do Ocidente como o Messias que traz a 
luz ao Oriente. Por que o Ocidente quer que saiamos do armário? Não sei 
se o nome disso é alteridade ou simplesmente interesse.” 
 
 

Yan ainda foi além em sua crítica: 

 

“Penso que os japoneses não precisam sair do armário da forma que os 
americanos fazem. Não existe só uma forma de se assumir, né? Já que nós 
não temos a mesma aparência que eles, nem a mesma cultura, é natural 
que também não precisemos tomar as mesmas atitudes. Podemos fazer 
coisas semelhantes, só que de outras formas. E não somos menores por 
isso. É difícil para mim dizer essas palavras, pois sinto que definitivamente 
não vivo de forma muito autêntica sendo japonesa… Mas será que eu 
estaria mais feliz se todos soubessem que sou lésbica? Não desejo viver 
uma realidade que não seja minha de verdade.” 
 
 

O ponto aqui foi mostrar de que forma as dinâmicas de poder são tão bem 

articuladas que adquirem a capacidade de capturar os movimentos que deveriam 

ser mais progressistas, independentes e, principalmente, críticos. Os discursos do 

que chamamos de minorias têm uma grande potência de diferenciação, e 

                                                 
29  Japanese Companies Beginning to Learn About Market to LGBT People. Takurei’s Room. 
Disponível em: <http://takureinoroom.com/2015/05/25/japanese-companies-beginning-to-learn-about-
market-to-lgbt-people/>. Acesso em fev. 2017. 

http://takureinoroom.com/2015/05/25/japanese-companies-beginning-to-learn-about-market-to-lgbt-people/
http://takureinoroom.com/2015/05/25/japanese-companies-beginning-to-learn-about-market-to-lgbt-people/
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justamente por isso é preciso levar em conta as assimetrias reais ou materiais entre 

as pessoas, expondo de que forma o lugar de subalternidade não só enquanto 

coletividade, mas também nas particularidades de cada um relaciona-se diretamente 

com o fato de essas minorias não terem voz no cotidiano (PRECIADO, 2014). Só é 

aceito aquilo que é socialmente palatável, e isso não é novidade alguma quando 

pensamos no ativismo LGBT norte-americano; ora, um exemplo icônico é a Revolta 

de Stonewall, liderada por travestis e mulheres transexuais negras e latinas, porém 

frequentemente discursada enquanto um movimento de homens gays-cis-brancos-

norte-americanos. Claramente, nota-se uma higienização da imagem do ativismo 

pautada fortemente em raça e gênero, revelando os sentidos sociais em disputa. 

Dessa forma, a Tokyo Rainbow Pride, diferente da imagem que é vendida 

internacionalmente, não é um movimento que acolhe integralmente as expressões 

identitárias. O público é múltiplo, mas só são veiculadas as figuras de pessoas que 

estão de acordo com a proposta de sua organização corporativista. Os raríssimos 

cartazes com inscrições do tipo “Não à ocupação americana” e “Não à guerra” que 

eu e Masaki avistamos representam pessoas totalmente contra a cristalização 

conservadora e militarista das políticas LGBT no Japão. Essas pessoas são contra à 

presença de corporações vendendo Tel-Aviv como o paraíso gay enquanto reforçam 

a presença da violência de Estado representada por Israel e pelos Estados Unidos, 

bem como à participação cada vez mais frequente de figuras políticas 

conservadoras, como a de Abe Akie, esposa do Primeiro Ministro. A presença do 

Partido Democrático Liberal no evento é uma prova de como a vigilância do Estado 

(FOUCAULT30, 2013) se encontra estrategicamente presente em todos os espaços, 

além da forma que os princípios neoliberais estabelecem um controle de todas as 

vidas (biopolítica) enquanto lhes presta uma suposta “solidariedade”. 

As narrativas ocidentais sobre as experiências LGBT no Japão estão 

certas em dizer que “as coisas estão mudando”. Porém, que coisas? Mudando para 

quem? Quais são os tipos de pessoas que vêm passando a serem assimiladas pelo 

sistema? Isso é decorrente de uma recompreensão sistêmica em sua base? As 

mudanças não estão acontecendo só agora ou apenas após a estreia da Tokyo 

Rainbow Pride de 2012; elas sempre estiveram acontecendo nas disputas por 

narrativas de poder ao longo da história do Japão. As formas particulares que se 

                                                 
30 Ibid. 
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davam as relações de shudō no período pré-moderno já possibilitavam a produção 

de microesferas de subversão, mesmo que silenciosamente. Por fim, não é agora 

que começaram a surgir representantes políticos abertamente LGBT; vimos que 

Tōgō Ken, Otsuji Kanako e Kamikawa Aya já estavam lá há muito tempo, apesar de 

serem ignorados e menosprezados pela mídia mainstream. 

Essas figuras jamais esperaram pela chegada de um salvador branco 

para emancipar as populações marginalizadas, então deve-se tomar bastante 

cuidado ao falar sobre as políticas LGBT japonesas sem que se caia no orientalismo 

que homogeniza (e higieniza) vidas e experiências (SAID, 1990). Nenhum 

movimento social é uniforme, portanto não são todas as pessoas LGBT que 

recebem de bom grado uma maior visibilidade a respeito do chamado “casamento 

igualitário”. Muitas delas estão na luta pelo direito de ter suas identidades de gênero 

reconhecidas e respeitadas; exigem educação de gênero nas escolas, 

regulamentação da prostituição, proteção contra a violência doméstica, fim da 

cultura de assédio e estupro, retirada das bases militares do território japonês, etc. O 

Japão não é a terra do faz de conta do Ocidente, depurada de conteúdo 

sociopolítico e envolta pelo exotismo e pelo misticismo. Ele possui uma história 

complexa de ativismo político a favor dos direitos humanos que não pode ser 

simplesmente apreendido pelas narrativas ocidentais. 

Em seguida, direciono o olhar para a área LGBT de Tóquio com o 

propósito de observar e identificar certas práticas nesse espaço enquanto ponto de 

resistência, formação de laços afetivos e hierarquias de subalternidade com origem 

nos discursos orientalistas mencionados previamente — mas que, ao mesmo tempo, 

vão além do escopo instituído por eles, tomando rumos bastante peculiares. 

 

 

IV.III FRONTEIRAS ETNOSSEXUAIS EM SHINJUKU NI-CHŌME 

 

Tomoharu Kudō (25) mora em Shinjuku, é fotógrafo e influenciador digital. 

Metade japonês, metade filipino, Tomoharu faz parte da população conhecida 

amplamente no Japão como hāfu (mestiça). Falante e espontâneo, Hado — como 

prefere ser chamado — também é gay, o que, segundo ele, marca duplamente sua 

subalternidade no cotidiano da sociedade japonesa. Na ocasião da entrevista, ele há 

havia se assumido para amigos e familiares no Facebook há aproximadamente 1 
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ano. Questionado sobre sua relação com a área LGBT de Shinjuku, sobre a qual eu 

sempre o via comentando nas redes sociais, Hado revelou: 

  

“Uma das razões pela qual frequento aquele lugar é para relaxar após um 
dia intenso de trabalho, ou simplesmente quando busco qualquer tipo de 
conforto. Não tenho muita clareza em relação ao que sinto sobre Ni-Chōme, 
mas sempre fico contente quando estou por lá. Há muito tempo procuro por 
um relacionamento sério, e considerando que se trata de um espaço 
majoritariamente gay, penso que é uma boa oportunidade para conhecer 
pessoas novas, ou me divertir com amigos. O problema de lá é que os gays 
geralmente procuram por outros gays parecidos com eles. Procuram alguém 
com quem possam conversar e se identificar perfeitamente, e eu acabo 
ficando de fora por ser hāfu.” 
 

  
A conversa com Hado me provocou uma série de questionamentos 

referentes ao simbolismo de um espaço que fundamentalmente representa um 

desafio às estruturas de poder que configuram qualquer sexualidade além da 

heterossexualidade como pervertidas ou ilegítimas. Ao mesmo tempo, como pude 

observar durante a noite que passei por lá, trata-se de um espaço fortemente 

estratificado onde várias hierarquias se encontravam em jogo. Fiquei interessado em 

pensar sobre os mecanismos que tornam não só o bairro LGBT de Shinjuku, mas 

todo gueto LGBT um espaço discursivo que influencia e é influenciado pelos 

membros da subcultura gay japonesa no que toca sua autopercepção e apreensão 

do desejo. 

O fato de que as narrativas ocidentais enquanto mecanismos de 

expansão da dominação imperialista tendem a despersonificar e despolitizar a 

experiência oriental faz com que a materialidade da vida cotidiana das populações 

asiáticas sejam abstraídas. É assim que muitas ideias fantasiosas sobre a Ásia 

sendo um local de exotismo, de línguas incompreensíveis, de mitologias e de uma 

história única permanecem recorrentes ainda nos dias de hoje. Deve-se questionar, 

como bem apontado por Longobardi (2015), o porquê de a década de 1960 soar 

mais como um tópico ocidental do que oriental no que toca a ascensão de 

movimentos sociais e críticas culturais. Enquanto o Ocidente efervescia, o Oriente 

de forma alguma se encontrava num limbo; muito pelo contrário, as lutas armadas 

contra o imperialismo foram intensas no sudoeste asiático, sobretudo na Indochina. 

Mesmo o Japão, ocupado pelas bases dos Aliados, resistiu fortemente a uma 

introjeção acrítica dos elementos ocidentais, e teve seu espaço reestruturado de 

acordo com as demandas emergentes da esfera pública, que tanto buscavam 
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inspiração nos movimentos estrangeiros quanto configuravam-se de acordo com 

suas próprias especificidades. 

Esse remanejo socioespacial foi caracterizado principalmente pela 

proliferação de estabelecimentos voltados à comunidade LGBT ao redor do mundo. 

Dessa forma, a inserção no espaço público demarcava a existência e a presença 

física de identidades minoritárias enquanto identidades políticas, que passaram a 

discursar amplamente sobre a importância da construção do orgulho enquanto 

recurso de resistência a partir dos ideais da Liberação Gay Norte-Americana 

(MACHADO; PRADO, 2012). A própria Segunda Guerra ocasionou transformações 

estruturais nas sociedades, como o enfraquecimento dos papéis de gênero e a 

consequente diminuição da centralidade da família como local de produção social. 

Rompidos antigos padrões, demandou-se cada vez mais a sociabilidade entre não-

conformistas, e com isso passaram a surgir bares e boates como facilitadores e 

incentivadores dessas interações (PFLUGFELDER, 1997). 

A área gay mais icônica do Japão localiza-se no agitado distrito de 

Shinjuku, em Tóquio, e chama-se Shinjuku Ni-Chōme. Espremido entre a rua 

Yasukuni e o parque de Shinjuku, Ni-Chōme, como é afetivamente referido por seu 

público, consiste de um espaço de aproximadamente 400m2 ao leste da estação de 

trem de Shinjuku. Segundo o levantamento realizado por McLelland (2000), lá se 

encontra a maior concentração de estabelecimentos gays no mundo, com uma 

estimativa de 300 bares gays no total. Além dos bares, ao atravessar o portal 

Nakadori (entrada oficial de Ni-Chōme), podem ser avistadas livrarias, bordéis, lojas 

de DVD, motéis, saunas, casas de massagem, lojas de conveniência e organizações 

comunitárias voltadas à causa LGBT. 

O que me trouxe a falar sobre o bairro gay de Tóquio foi a curiosidade de 

pensar sobre a construção do desejo homossexual nesse lócus identitário de acordo 

com todas as dinâmicas e discursos analisados até o momento nessa pesquisa. 

Sendo uma plataforma potente de resistência e autoafirmação, a estrutura por trás 

das práticas interativas em Ni-Chōme tem muito a revelar sobre a produção de 

imaginários fetichistas fortemente marcados por raça e gênero, e que sustentam 

hierarquias de invisibilidade através de processos de inclusão e exclusão de círculos 

de pertencimento (uchi). Enquanto proporciona uma atmosfera menos tensa e formal 

do que a do cotidiano no trabalho e nas universidades, ainda assim Ni-Chōme 
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possui uma disposição espacial bastante segregadora, além de muitas vezes 

reproduzir a fragilidade representativa da comunidade LGBT na mídia convencional. 

Apesar da imagem atual de Ni-Chōme estar diretamente associada à 

cena gay majoritariamente masculina, ela não era assim nos primeiros anos do pós-

guerra. Ni-Chōme era, na verdade, uma akasenchitai (zona de prostituição) habitada 

por panpan gyaruzu, prostitutas japonesas designadas a servir os soldados norte-

americanos. Devido a Lei Anti-Prostituição ter sido implementada em 1958, os 

prostíbulos consumidos pelos ocidentais foram forçados a encerrar suas atividades. 

Suganuma (2012) argumenta que, na situação do fechamento dos bordéis, foi 

bastante debatida a possibilidade de uma ressignificação daquele espaço, 

aproveitando a natureza oculta da região para aqueles que desejavam explorar suas 

sexualidades sigilosamente. É assim que a cena gay de Tóquio, anteriormente 

localizada em Ueno, e depois em Asakusa, acabou se deslocando para Shinjuku. 

Não se alterou apenas a localização, mas a clientela, os tipos de interação social e o 

sistema de preços. Foi a partir dos anos 70 que Ni-Chōme tornou-se a referência da 

subcultura gay, que era produzida, disseminada e consumida ao longo das ruas 

incrivelmente estreitas. 

Ni-Chōme está coberto de discursos sobre sexualidade, masculinidade e 

desejo, e representa, para além da materialização da prática sexual, a possibilidade 

de criação de novos laços afetivos e até mesmo de articulações políticas no que 

toca a luta por representatividade, campanhas pela prevenção de doenças 

sexualmente transmissíveis, entre outros exemplos. Como qualquer outro distrito em 

Tóquio, é dominado por anúncios publicitários, que são direcionados tanto ao 

público gay em geral quanto a um público particular. Ni-Chōme é referência para o 

consumo de mídia gay na forma de revistas, vídeos eróticos e material guia para a 

utilização de plataformas de interação online, representando um espaço onde os 

desejos ganham materialidade ao serem reproduzidos em massa e incentivados 

pelos estabelecimentos que o constituem. 

Em sua análise sobre Ni-Chōme, o antropólogo e ativista Hideki 

Sunagawa (1998) procurou entender de que maneira os bares gays se relacionam 

com as subjetividades de seus frequentadores. Após um ano e meio de regulares 

idas semanais a esses bares, Sunagawa chegou à conclusão de que Ni-Chōme era 

um mercado (ichiba) constituído basicamente por bares, lojas de pornografia e 

bordéis onde o desejo gay era commoditizado. No entanto, o autor chama atenção 
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para o fato de que Ni-Chōme não se trata de um simples território de competição 

comercial, mas uma instituição que produz regras sociais que não permitem que a 

cultura mercadológica seja abstraída a um nível de mera competição comercial; 

estaria associado, sim, às subjetividades dos clientes. Essas regras sociais estariam 

em acordo com a produção de desejos normativos ao orientarem públicos conforme 

características físicas particulares, ou a tipos específicos. Eu estava mais próximo 

de entender o que Hado quis dizer com sua experiência de ser exteriorizado em Ni-

Chōme do que imaginava. 

Uma das perguntas mais recorrentes nos círculos de jovens japoneses é 

“Donna taipu ga suki desu ka?” (“Qual o seu tipo favorito?”), o que confirma a 

relevância que a categoria taipu (literalmente, o “tipo”) tem para as semióticas de 

distinção e gosto (BOURDIEU, 2011) não só para homossexuais, mas para todas as 

orientações sexuais. Ryota sintetiza muito bem o sistema de taipu enquanto “a 

correspondência entre o tipo físico de um indivíduo e seu estilo, gostos e modos de 

consumo.” Shinjuku Ni-Chōme, portanto, é o veículo pelo qual a mídia LGBT, em 

especial a mídia gay, circula discursos de desejo destinados a nichos particulares 

definidos pela atração a um certo tipo de pessoa, bem como a todo um estilo de vida 

a ele associado. O tipo seria, sob esse ponto de vista, um dispositivo discursivo que 

representa categorias identitárias a partir do consumo das representações sobre o 

desejo homossexual. 

Como Baudinette (2015) bem pontua, a identidade gay é frequentemente 

resumida a um exame da experiência homossexual masculina, que falha em não 

analisar os mecanismos pelos quais a atração pelo mesmo gênero pode condicionar 

comportamentos e identificações. Desde o início do trabalho, venho em defesa da 

teoria de Butler (2003) sobre como categorias identitárias não são essenciais, mas 

performáticas e produtos de sistemas discursivos operantes nas sociedades. O 

trabalho com a construção do desejo gay, nesse sentido, parte do princípio que a 

identidade gay não está fundamentalmente ligada a esse desejo, mas emerge das 

relações “performáticas” com a atração pelo mesmo gênero, a identidade de gênero 

do indivíduo em questão, e as convenções sociais a respeito de sexualidade, gênero 

e desejo. 

Sobretudo, a investigação dos processos de desejo ajuda a pensar no 

que leva os indivíduos a se identificarem com certas categorias a partir de suas 

experiências de atração. Especificamente no caso desse trabalho sobre o Japão, 
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onde colocamos que o desejo homossexual não é necessariamente sempre 

entendido conscientemente enquanto um lugar de formação identitária, Ni-Chōme 

não é visto como um espaço de resistência por todas as pessoas; muito pelo 

contrário, há frequentadores que ao menos sabem a história daquele espaço, 

sustentando a visão de que trata-se apenas de um lugar excepcionalmente liberal de 

diversão. Muito mais profundo do que isso, as representações de homossexualidade 

comercializadas em Ni-Chōme conversam de forma particular com cada consumidor 

das subculturas gay, mapeando direções e configurações em que o desejo é feito 

possível e garantindo assimetrias sociais. 

Antes do mergulho propriamente dito do papel do sistema de taipu na 

produção do desejo (e seus impactos fortemente raciais, como veremos), penso que 

seja necessário introduzir um pouco da realidade de um bar gay de Ni-Chōme, palco 

central dessa dinâmica identitária. Primeiramente, deve-se estar ciente da 

nomenclatura japonesa relativa aos estabelecimentos gays. Gei bā (do inglês “gay 

bar”) refere-se aos bares de Ni-Chōme geralmente voltados a turistas, com direito a 

performances de drag queens e uma estrutura espacial mais ocidental; homo bā (do 

inglês, “homo bar”), por sua vez, são os bares voltados exclusivamente a japoneses, 

portanto correspondem a uma série de critérios que os tornam únicos diante do resto 

do mundo. O foco será dado nas dinâmicas do homo bã, visto que é aquele 

geralmente consumido por gays japoneses. 

Dentre as características principais de um homo bā, Ishida (2006) destaca 

as  seguintes: 1) é dirigido por um representante ou proprietário gay de meia idade 

carinhosamente apelidado de mama ou okāsan (mamãe/mãe), enquanto seus 

funcionários, geralmente jovens e de boa aparência, são chamados de miseko (lit. 

“jovens da loja”); 2) não oferecem pista de dança ou algum espaço que sirva para 

essa função; 3) a maioria dispõe de karaokês para o uso tanto dos clientes, quanto 

da mama e dos miseko; 4) o interior do bar é extremamente minúsculo e apertado, 

constituído quase sempre de uma bancada em volta da adega que acolhe em média 

de 10 a 15 pessoas; 5) o valor do aluguel é bastante alto, até mesmo maior que em 

regiões mais valorizadas de Shinjuku, como Kabukichō, o que tem efeito direto no 

preço das bebidas e aperitivos; 6) não são voltados a crossdressers ou travestis; 7) 

tendem a agrupar a clientela conforme o taipu, ou seja, o conjunto de preferências 

físicas, faixa etária e estilo de vida. 
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Em sua análise sobre as práticas interativas no interior dos bares gays de 

Ni-Chōme, Ishida relaciona os altos preços dos homo bā ao atendimento 

“humanizado” aos clientes através de interações diversas promovidas pelo dono e 

pelos funcionários do bar. Esses trabalhariam de acordo com uma ética em que, no 

lugar de simplesmente comercializar bebidas, proporcionaria um ambiente 

confortável em que o cliente possa se sentir relaxado, o que ecoa no depoimento de 

Hado ao início da sessão. Segundo Ishida, a relação entre okyakusan (cliente) e 

mama/miseko é baseada no sekkyaku, o cuidado e o carinho proporcionados ao 

cliente, que devem ser retribuídos com itadaki, o retorno do sekkyaku através de 

mais consumo, fidelidade e assiduidade. Uma das maiores demonstrações do 

itadaki é quando o okyakusan passa a pagar por uma garrafa, e não mais pelo shot. 

O que a abordagem de Ishida carece, ao meu ver, é de justamente 

investigar a produção do desejo. O argumento do autor é o de que as práticas 

cotidianas nos bares em Ni-Chōme não estariam relacionadas à sexualidade do 

público; para ele, o romance e o sexo são consequências da política de compra e 

venda de bebidas. A relação íntima e calorosa entre cliente e comerciante acabaria 

por resultar num espaço “dessexualizado” uma vez que os gays ficariam absortos no 

jogo de compra e venda de bebidas, em que o sucesso ou não na performance do 

consumo poderia resultar numa aproximação com alguém. Na concepção de 

Baudinette (2015), no entanto, o próprio sistema orientado pela produção de taipu é 

que alinha a identidade de alguém a uma categoria identitária baseada num corpo 

idealizado, em padrões de fala, valores, comportamento e, sobretudo no ambiente 

de Ni-Chōme enquanto força espaço-cultural de organização por meio modos de 

consumo.  

O espaço altamente estratificado de Ni-Chōme é motivado, assim, 

especificamente por interesses financeiros ainda que sua lógica vá muito além 

daquela do capital. Panfletos fixados em murais e paredes marcam o taipu 

específico de um homo bā, e caso você não satisfaça os critérios associados a 

determinada categoria, é convidado a se retirar uma vez que não faz parte daquele 

círculo de pertencimento. Não satisfazer os critérios de um taipu o torna soto, um 

outsider. Os consumidores de um taipu lêem os estabelecimentos a partir desse 

rótulo, de forma que a região ao redor torna-se um nicho de homens pertencentes a 

um taipu comum. Acontece que, como as sexualidades também estão configuradas 

em meio a matrizes de poder, certos desejos são privilegiados em relação a outros, 
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como o próprio desejo heterossexual sempre foi discursado enquanto correto e 

superior ao desejo homossexual. 

Cria-se uma hierarquização do próprio desejo homossexual uma vez que 

há uma multiplicidade de homossexualidades, e esse processo está fortemente 

relacionado com as práticas de inferiorização social de identidades gay calcadas 

pela lógica da opressão contra o que desvia da norma. Seguindo tal linha de 

pensamento, é possível notar nos discursos dos frequentadores de Ni-Chōme que 

as hierarquias de taipu são funcionais para os atores sociais ao atuarem enquanto 

mecanismos de organização social alinhados diretamente aos discursos 

reproduzidos pela mídia convencional. Com a ajuda de Hado, descobri os três tipos 

mais privilegiados nas ruas de Shinjuku Ni-Chōme: ikanimo-kei (o tipo gay 

“definitivo” caracterizado por cabelo curto, barba bem feita, corpo sarado, roupas 

estilosas e elegância — faixa dos 30 anos), kawaii-kei (jovens na faixa dos 20, sem 

barba, bastante magros e sempre animados), e gatai-kei (taipu em geral associado 

aos homens de negócios na faixa dos 30 a 40 anos e que trabalham em empresas, 

vestidos de terno, que não ligam muito para a aparência e que apresentam uma 

performance mais heteronormativa). 

O ikanimo-kei representa o tipo mais privilegiado dos três, e os 

estabelecimentos voltados a ele estão nas melhores e mais centrais localizações. É 

também o tipo que gosta de se relacionar com estrangeiros, por isso ocupam, para 

além de seus espaços específicos, os bares mistos (para japoneses e estrangeiros) 

e as boates mais famosas. O kawaii-kei, segundo na hierarquia, não costuma habitar 

espaços tão centrais uma vez que a maioria prefere um maior sigilo diante de toda a 

pressão social do ambiente escolar, da família e dos trabalhos de meio-expediente, 

além de não se interessarem muito em falar inglês. O gatai-kei, como último da 

hierarquia, é o que ocupa as extremidades de Ni-Chōme, muitas vezes os bares 

mais reclusos e restritos que nem ao menos são compreendidos nos levantamentos 

estatísticos da região. Os homens de negócios (sararīman) que constituem esse 

taipu preferem ficar longe da exposição para preservar sua boa imagem e não se 

misturar com outros tipos, que consideram perigosos para sua reputação. 

Essa divisão é muito informativa sobre as dinâmicas que podem 

acontecer num espaço queer, aquele que supostamente existe para desafiar o poder 

dominante. Ao mesmo tempo que Ni-Chōme é símbolo de resistência, também está 

organizado de acordo com a relação de forças na sociedade na forma de hierarquias 
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do desejo, privilegiando aqueles que se assimilam à norma, enquanto os que 

supostamente são os mais populares e privilegiados são os mais sujeitos ao 

escrutínio social. É preciso que se olhe para Ni-Chōme com sensibilidade às 

semióticas que o estruturam, garantindo-lhe tanto sua concepção como um lugar 

real de materialização do desejo e do consumo, quanto sua concepção ideal ou 

imaginária enquanto símbolo de liberdade, conforto e fuga do cotidiano. Não se trata 

de um oásis gay, mas um território altamente político e ideológico onde as 

opressões “de fora” são reproduzidas nos corpos e nas subjetividades dos clientes, 

moldando suas identidades individuais e coletivas. 

Como decorrente do debate sobre as hierarquias do desejo, o segundo 

movimento que me proponho a fazer é pensar sobre as fronteiras que são formadas 

em Ni-Chōme a partir do conceito de etnossexualidade, ou seja, a articulação de 

uma orientação sexual marcada pelo desejo de uma determinada raça ou etnia. Ora, 

a retórica do Nihonjinron, já trabalhada anteriormente, tinha uma profunda conotação 

racial ao posicionar o Japão enquanto a nação que deveria servir de modelo para o 

resto do mundo, especialmente para o Leste Asiático, que sofreu na pele os efeitos 

da colonização japonesa durante a expansão do domínio nipônico impulsionada 

pelas potências ocidentais. Dessa forma, certas etnias não se configuram enquanto 

legítimas em Ni-Chōme, de forma que as narrativas de sexualidade revelam 

ideologias relativas à raça que são reflexos do próprio posicionamento conservador 

da sociedade japonesa. 

Nos discursos sobre Ni-Chōme, encontramos relatos exaltando a 

qualidade do local enquanto um espaço onde todos os tipos de desejo são aceitos e 

validados, o que não é verdadeiro. Durante minhas pesquisas precedentes à 

viagem, ouvi de certos informantes que Ni-Chōme era especialmente acolhedor para 

estrangeiros (gaijin), pois eles também estariam incluídos no sistema de taipu; o que 

observei na prática, no entanto, foi uma extrema marginalização de pessoas de cor 

em oposição ao enaltecimento do padrão de beleza europeu representado pela 

branquitude. As tribos de Ni-Chōme, organizadas pelo taipu, são então discursadas 

através de padrões valorativos que definem como é dada uma interação; no caso da 

estudo etnossexual proposto por Kondo (1997), pensa-se como a interação 

interétnica está organizada a partir das relações de dominação e exploração em sua 

ambivalência de colonizado/colonizador. 
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 Baudinette (2015) aponta para o fato de que o Japão, ao importar teorias 

científicas ocidentais ao fim do século XIX, acabou por adotar certas categorias-

chave das ciências sociais como minzoku (raça), jinshu (grupo étnico) e kokuminsei 

(nacionalidade). No imaginário popular, contudo, raça e nacionalidade não são 

coisas distintas na sociedade japonesa, o que é utilizado de forma estratégica 

enquanto discurso identitário para que os japoneses se distinguam etnicamente, sob 

o termo wajin, de outros grupos minoritários estabelecidos historicamente em áreas 

periféricas do Japão, como os Ainu (aborígenes), os coreanos e os chineses. Essa 

visão tensionada por raça e nacionalidade levou o Japão a criar imagens de “outros” 

tanto interna quanto externamente ao seu território, excluindo certas minorias 

étnicas definitivamente japonesas em termos de nacionalidade. Apesar de essas 

fronteiras articuladas pelo Japão continental não sejam dadas necessariamente 

através do termo raça, esse conceito sempre esteve operando os mecanismos 

discursos de distinção. 

O Nihonjinron, a singularidade ou superioridade “essencial” japonesa, 

está muito bem articulada com a ideia de kokuminsei (nacionalidade), e essa relação 

pode ser pensada de forma semelhante à que se constitui o discurso da branquitude 

europeia, baseado na supressão e discriminação de grupos não-hegemônicos. A 

categoria etnorracial wajin, portanto, é um dispositivo de dominação que instaura 

uma hierarquia entre os habitantes do Japão, estabelecendo quem é legitimamente 

japonês e quem não faz parte dessa rede de pertencimento (LEVIN, 2008). Nas 

práticas cotidianas, esse discurso é ativado consciente e inconscientemente para 

justificar tratamentos diferenciados a chineses e coreanos, ainda considerados raças 

“degeneradas”. Isso revela que mesmo com o colapso do Império, as relações 

contemporâneas na sociedade japonesa, em especial no contato com os vizinhos 

asiáticos, permanecem dominadas por políticas racializadas em todos os níveis, 

inclusive no que toca a sexualidade. 

Segundo Fanon (2008), a colonização possui tanto consequências mais 

objetivas e materiais quanto impactos profundamente subjetivos que desordenam 

mecanismos psicológicos e refletem como o próprio indivíduo não-branco passa a se 

enxergar no mundo. Em sua posição ambígua de colonizado e colonizador, o Japão 

de certa forma acabou sendo privilegiado ao se alinhar com o poder americano. 

Com sua quase-branquitude concedida em troca da abertura do mercado, a 

sociedade japonesa rearticulou a noção de Nihonjinron em referência aos discursos 
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eugenistas vigentes, passando a se falar bastante sobre uma ideia de raça pura 

(LEVIN, 2008). A raça japonesa foi construída como intrinsecamente superior a 

todos os outros povos asiáticos, referidos enquanto grosseiros e não-civilizados. 

Conforme analisado por Kondo (1990, 1997), o período pós-guerra foi 

muito significativo para os estudos de gênero e sexualidade uma vez que o recurso 

discursivo de construir o Japão enquanto “afeminado” em relação aos Estados 

Unidos era simbolicamente uma das principais táticas de dominação. Decorrente 

disso, estudos guiados pelas políticas sexuais de desejo racializado tornaram-se 

cada vez mais comuns, focando nas relações interraciais de norte-americanos e 

japoneses e nos impactos dessas relações para as narrativas identitárias vigentes 

no Japão. Michitaro, que estudou Ciências Sociais antes de seguir a carreira de ator, 

comentou: 

  

“Muitos desses estudos tratam do casamentos internacionais, revelando que 
nos casos das crianças mestiças —geralmente de pai branco— a sociedade 
japonesa as diferencia positivamente uma vez que a estética branca é 
privilegiada e desejada. No caso de relacionamentos com chineses e 
coreanos, o estigma atribuído a essas nacionalidades garante que as 
práticas discriminatórias direcionadas não só a imigrantes do sul asiático, 
mas também aos filhos de imigrantes nascidos no Japão, mestiços ou não-
mestiços, possuam um caráter totalmente diferente da relação com pessoas 
brancas. Um mestiço de norte-americano ou alemão com japonês, assim, é 
considerado “o melhor de dois mundos” apesar de ser diferenciado, 
enquanto um mestiço de filipino ou coreano é geralmente visto como 
indesejável.” 
 
 

Percebi que era a isso que Hado se referia. Como era metade filipino, a 

sociedade o invisibilizava duplamente uma vez que não era o suficiente aquilo que 

precisava ser. 

 

“Não sou considerado japonês por ser mestiço e por ser gay, então que 
diabos eu sou? Porque eu também não sou filipino, né? Infelizmente, sou 
esquecido aonde quer que eu vá — mesmo em Ni-Chōme. Será que as 
coisas vão mudar algum dia? Não suporto mais viver subordinado às 
classificações que a sociedade faz sobre mim. Às vezes eu desejo que não 
fosse do jeito que eu sou; queria ser inteiramente privilegiado… Mas o 
ativismo LGBT também me ensinou muito a cultivar o orgulho. Hoje eu 
penso que ter orgulho é não ter vergonha de ser quem é, e por isso saí do 
armário para minha família e amigos. Se nada mais mudar, pelo menos eu 
fui sincero com meus sentimentos.” 
 

Levin (2008) aponta que a primeira onda de pesquisas sobre 

relacionamentos interraciais foi quase exclusivamente pautada na experiência 
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heterossexual, o que torna-se completamente compreensível quando levada em 

consideração a categoria “cidadania” ao falar sobre raça, etnia e nacionalidade. Ora, 

o sistema de registro familiar japonês (koseki) inscreve a 

cidadania/nacionalidade/raça de um indivíduo como japonês a partir de sua relação 

com o pai e com seu status civil, ou seja, a cidadania se dá conforme paradigmas 

patriarcais e, consequentemente, heteronormativos. O Nihonjinron, assim, também 

está intrinsecamente associado à lógica patriarcal uma vez que sua principal função 

era organizar a sociedade diante do imperativo de modernidade que se estendia 

sobre o Japão, clamando pela masculinização da figura do país calcada no homem 

branco — aquilo que jamais se tornariam, mas que deveriam dar o melhor de si para 

se assimilar.  

É importante destacar que, em geral, o termo gaijin refere-se a um tipo 

específico de estrangeiro: o branco de olhos e cabelos claros sempre fetichizado 

pelos meios de comunicação. Essa figura idealizada do homem branco é projetada 

ao passo que o Japão se coloca enquanto deficiente, instaurando um complexo de 

inferioridade em relação ao homem norte-americano, epítome da masculinidade e da 

força que levam à vitória. A Ocupação marca o início do processo de fetichização 

pós-colonial do homem branco, que se torna o alvo central do desejo presente na 

mídia gay dos anos 70. A outra face desse desejo racializado é justamente o 

menosprezo de qualquer outra identidade racial, de forma que os corpos negros e 

asiáticos são sempre subjugados aos corpos brancos. 

Mackintosh31 (2010) privilegia a análise de conteúdos pornográficos para 

mostrar que um grande número das publicações destinados ao público gay retratava 

essa relação interracial do japonês com o americano claramente sob a lógica binária 

heteronormativa do ativo/passivo, localizando mais uma vez o homem japonês 

enquanto inferior, menor e afeminado. Para se assimilar ao branco, o japonês 

deveria primeiro introjetar o discurso orientalista sobre sua posição subalterna, e 

depois desejar o corpo branco de forma que todo elemento “definitivamente” 

masculino fosse inscrito naquele corpo. O que Mackintosh e Baudinette (2015) 

salientam é que essa relação hierárquica não eliminou o poder de agência dos 

homens gays japoneses, que não somente passaram a consumir o corpo branco, 

                                                 
31  MACKINTOSH, Jonathan D. Homosexuality and manliness in Postwar Japan. Nova Iorque: 
Routledge, 2010.  
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como também trabalharam para inscrever a hipermasculinidade em seus próprios 

corpos para que esses também passassem a ser desejados. 

O outro lado do movimento se caracteriza pelo acesso ao material sobre o 

ativismo queer norte-americano, que segundo Suganuma (2012) teria feito com que 

a maioria da população gay japonesa passasse a rejeitar a ideia de se assimilar aos 

homens brancos devido ao senso comum na sociedade japonesa de que pessoas 

que vão às ruas para lutar por seus direitos são um incômodo. Com base nisso, 

mais uma vez a agência dos homens gays japoneses se revelou através de 

discursos em que colocavam os modos de ser gay no Japão tão legítimos quanto 

nos Estados Unidos. Ainda assim, Suganuma aponta para o fato de que o Japão 

passou a ser a parte mais ocidental do Leste Asiático no imaginário dos países da 

região através de viagens para destinos “exóticos” onde poderia ostentar sua raça 

privilegiada adquirida a partir do contato com o Ocidente. 

O impacto desses discursos afeta gravemente a autoestima de muitas 

pessoas LGBT. Leo, assim como Hado, não se conforma com a invisibilização e 

sentimento de não-pertencimento, mas notei que sua insatisfação se manifesta mais 

na forma de não-aceitação do próprio corpo amarelo: 

 

 “Se houvesse um concurso de quem é o japonês menos japonês, eu 

venceria. Ironicamente, eu pareço tanto um típico cara japonês! Não é que 
parecer um japonês seja algo negativo, mas sinto que isso não reflete quem 
eu realmente sou. Eu não me sinto eu ao me olhar no espelho; não é sobre 
parecer ou não atraente, mas sobre não parecer quem eu sou por dentro. É 
como se a minha aparência fosse um embrulho que não tivesse nada a ver 
com o presente envolto por ele. Eu gostaria de acordar e ser branco por um 
dia… Ser um não-eu, e viver a liberdade que desejo para mim. Mas eu 
nunca serei branco, né? É só você olhar para mim, e dirá na hora que sou 
asiático… Que sou japonês.” 
 

 

A configuração do sistema de taipu em Ni-Chōme e o impacto 

sociopolítico e cultural da branquitude na subcultura gay japonesa são exemplos de 

masculinidade hegemônica, conceito relativo aos padrões de práticas e expectativas 

de papéis e identidades que viabilizou a dominação de uma certa classe de homens 

sobre outros homens e sobre todas as mulheres. Ao legitimar um determinado modo 

de ser homem e viver sua sexualidade, a masculinidade hegemônica exige que 

todos se adequem às normas do sistema (CONNELL; PEARSE, 2015). Adequar-se  

a um taipu é ser acolhido num círculo de pertencimento, que como qualquer 

microspaço, possui normas específicas que devem ser cumpridas sob o risco de ser 
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excluído. Para a comunidade gay japonesa em geral, Ni-Chōme é o único lugar em 

que homossexuais podem relaxar de toda a pressão do cotidiano e cultivar afetos e 

experiências de vários tipos, portanto é fundamental que se faça parte de algum 

círculo. 

 

IV.IV RECICLANDO IDEIAS 

 

Esse capítulo se pôs como um exercício investigativo da forma como os 

discursos identitários homossexuais passaram a ser produzidos no Japão pós-

guerra. Vimos que o indivíduo político se erguia e produzia discursos altamente 

contestatórios ainda que não pretensa ou conscientemente. Tais discursos saíram 

de uma esfera mais privada e tornaram-se públicos uma vez reconhecido que 

também eram estruturados pelo campo social, o que impulsionou a articulação de 

espaços para viabilizar a socialidade entre pessoas oprimidas de formas similares, 

ainda que lidassem de formas diversas com seu lugar de subalternidade. Sobretudo, 

tratou-se aqui do papel ideológico da branquitude — e com ela seu imperativo de 

modernidade e progresso — enquanto a força sempre presente na 

operacionalização de identidades nipônicas, de forma que ser um homossexual 

japonês é construir uma subjetividade de duas chaves: uma gay e uma étnica. 

Finalmente, falamos sobre como os discursos orientalistas, estruturantes da 

branquitude, capturam os movimentos e práticas interativas e estabelecem uma 

interseção entre raça e sexualidade. A partir disso, essas categorias passam a 

depender uma da outra para produzir significados e relações de poder. 

A experiência de ser classificado e diferenciado enquanto o “outro” 

representa a exteriorização de um ou mais indivíduos de algum círculo de 

pertencimento social. No caso das pessoas LGBT vivendo no Japão, sua própria 

existência já rompe por si com o mito da hegemonia etnorracial ainda vigente no 

país e que estabelece rígidas noções de como os corpos designados enquanto 

masculinos e femininos devem se portar em sociedade. É por meio dos discursos 

hegemônicos de raça que os indivíduos são marcados e fixados em limites de 

circulação espacial. Os espaços, por sua vez, são campos linguísticos que 

produzem mecanismos de pertencimento e exclusão, e é por isso que o movimento 

de crítica a ser feito é ao nível da palavra. Uma vez que você é lido enquanto aquilo 
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que vêem e falam de você, exclui-se a possibilidade de que você seja diferente da 

ideia que é feita sobre o que é ser diferente. 

O mito de uma singularidade japonesa ideal permanece presente nas 

narrativas de realidade justamente porque a racionalidade cartesiana proposta pelas 

epistemologia branca não comporta as necessidades humanas de representação. 

As figuras de linguagem, assim, assumem o papel de criações vivas na produção do 

conhecimento a partir do deslocamento de sentidos culturais. As categorias sociais 

estruturantes da sociedade japonesa falam sobre ela ao mesmo tempo que também 

falam sobre o mundo dos estrangeiros, evocando discursos sobre fronteiras e o 

perigo da perda da identidade diante da diferença. Estrangeiro, aqui, pode muito 

bem ser a japonesa ou o japonês LGBT, da(o) qual é retirada sua nacionalidade. 

A masculinidade hegemônica instituída pela lógica colonial, apesar de 

toda sua aderência nos mais diversos espaços, ainda assim não consegue impedir 

agenciamentos e movimentos de interseccionalidades. No capítulo seguinte, a 

pesquisa caminhará pare seu último estágio: a apresentação de algumas imagens 

LGBT dominantes na cultura popular japonesa e as possibilidades de resistência e 

desafio a convenções sociais que vêm sendo colocadas enquanto recursos de 

movimento em direção a novas propostas de vida comunitária.  
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V VOZES QUEER DO JAPÃO: ISOLADAS EM CIMA, CONECTADAS EMBAIXO 

  

É recorrente no encontro com narrativas sobre cultura pop do Japão a 

exaltação de certas figuras excêntricas que sempre são utilizadas para estabelecer 

as diferenças entre o que é comum lá e aqui. O conhecimento de ídolos 

holográficos, cafeterias tematizadas e o estilo único de certas bandas de rock 

japonesas, por exemplo, provoca na maioria das vezes um certo estranhamento em 

quem é do Ocidente, e é esse estranhamento que leva as pessoas a adotarem a 

retórica orientalista que exotifica e se restringe a enxergar a simbologia desses 

elementos pela lente reducionista do bizarro ou grotesco (SAID, 1990). Tal 

movimento é responsável por apagar possibilidades de pensar sobre o que está 

além de certa estética, e a relação dela com aparato simbólico que a circunscreve. 

Ao olhar para os conteúdos da cultura pop enquanto campos de 

performance, abre-se a possibilidade de estudar as diversas configurações de 

corpos e identidades, e de que maneira o dinamismo das relações reconfigura 

espaços simbólicos existentes, questionando seu pertencimento e sua função. É 

importante estar sempre claro que a mídia enquanto veículo cultural 

necessariamente acompanha as dinâmicas sociais ao longo da história, e com o 

Japão não é diferente. Mudanças na sociedade sugerem novas articulações de 

poder, e isso é sempre transcrito em todo e qualquer meio de comunicação. O que 

se acompanha na mídia sempre tem uma mensagem, um propósito e uma relação 

com a formação identitária local ou global, além de estar sempre associado a 

marcadores de raça, classe e gênero. 

Quando falamos sobre a experiência LGBT no Japão, faz parte do senso 

comum o argumento de que, diferente do que acontece no Ocidente, a mídia 

japonesa seria bastante “progressista” no que diz respeito à representatividade 

dessa população, conferindo um grande peso a essas figuras no cotidiano como se 

os japoneses estivessem totalmente familiarizados com elas. De fato, é um tanto 

surpreendente que celebridades de expressões transgênero sejam imagens 

estabelecidas e exaltadas na mídia mainstream japonesa, uma vez que vemos 

essas identidades sofrerem tentativas de apagamento a todo momento em nossa 

mídia, por mais que isso venha mudando nos últimos anos. Igualmente 

surpreendente é o segmento de mídia japonesa que trata de relacionamentos 

homossexuais através de quadrinhos e animações. Esse gênero tornou-se 
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extremamente famoso ao redor do mundo, atraindo uma legião de fãs que 

encontram e projetam nesse material uma série de fetiches e idealizações. 

O ponto aqui é que o lado de fora do televisor não é tão perfeito e colorido 

como somos levados a pensar. As pessoas que entrevistei me revelaram que é 

como se indivíduos LGBT só existissem virtualmente, ou seja, são identidades 

possíveis somente enquanto entertainers. Articulado a essa ideia, está o fato de que 

a maioria das representações são altamente estereotipadas e alinhadas através de 

noções que o próprio sistema constrói sobre elas. No caso das celebridades 

transgênero, sua performance é orientada para a diversão de homens e mulheres 

que assistem a programas de auditório, enquanto no que toca o material gay, sua 

veiculação serviria para suprir necessidades sexuais e sentimentais de certas 

mulheres heterossexuais. Uma vez que é feito esse movimento, essas 

personalidades seriam, ao meu ver, exotizadas ao invés de “normalizadas”, e 

discursadas num campo ideológico e imaginário que as restringem de humanidade. 

Por outro lado, os espaços de performance também conferem a 

possibilidade de se questionar o heteropatriarcado por meio de ações criativas e 

empoderadoras que podem levar os meios de comunicação a fornecerem posições 

mais críticas que gerem, inclusive, o seguinte questionamento: se os LGBT estão 

localizados na mídia convencional sem o menor problema, por que pouco se fala 

sobre esses indivíduos no cotidiano? Por que não os vemos na sociedade japonesa 

na figura de pessoas reais, que nada tem a ver com o showbiz e os quadrinhos? 

Criar novos espaços discursivos de ação que dêem voz a populações cujos 

protagonismos são geralmente alienados é reconhecer o compromisso dos meios de 

comunicação com a realidade, e sugerir então possibilidades de intervenção política 

que podem culminar em uma revolução nas formas de conhecer o mundo. 

 

V.I TRAVESTILIDADES NA MÍDIA 

 

Desde que passei a consumir os chamados baraeti bangumi (programas 

de variedade), em 2011, foi impossível não notar a presença de figuras excêntricas 

em termos de aparência e atitude — e a indústria japonesa do entretenimento está 

cheia delas. Dentre essas personalidades, uma que parecia estar em todos os 

lugares e ser amplamente adorada pelo público era Matsuko Deluxe, comentador 

gay famoso por suas observações taxativas sobre vários assuntos. Matsuko se 
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difere não somente por ser abertamente gay, como também por sempre se 

apresentar travestido — sua identidade de gênero, importante ressaltar, é 

masculina, uma vez que apesar de Matsuko tomar para si certos elementos 

socialmente associados a feminilidade, ele faz questão de colocar que é um homem 

gay que se monta como passatempo. 

Deluxe aparece em diversos canais e em horários variados, no entanto é 

nos programas noturnos que sua presença é garantida. Além disso, também realiza 

uma série de propagandas para marcas influentes, como a Toyota, e é convidado 

frequente em programas de rádio. Alto, de voz grave, acima do peso, muito bem 

maquiado e sempre trajando vestidos longos e brilhantes, Matsuko é definitivamente 

um dos ícones da televisão contemporânea japonesa aos 42 anos. Sua atitude 

irreverente garante muitos risos dos espectadores, porém a influência de sua 

imagem não pára por aí. Nas palavras de Tomato-san, “Matsuko é 

surpreendentemente admirada por sua língua afiada e capacidade única de dizer 

coisas que a sociedade japonesa não tem coragem de dizer.” 

A performance de gênero de Matsuko é bastante dúbia, pois apesar de se 

identificar enquanto homem gay, ele trabalha bastante com esse jogo de gêneros 

em que às vezes é mais feminino, utilizando pronomes, honoríficos e construções 

linguísticas atribuídas ao campo das mulheres, e às vezes pende pro masculino, 

tendo uma atitude mais ríspida e alterando a linguagem para a estrutura casual, em 

geral mais “confrontante”. Na verdade, Matsuko estaria além do binarismo de 

gênero, de forma alguns espectadores nem ao menos ligam para isso. De acordo 

com minhas entrevistas, tudo se trata da construção da personagem representada 

por Matsuko enquanto uma figura atípica ou estranha, encorajada a agir dessa 

forma pela mídia para “apimentar” os programas de entretenimento. 

Uma série de outros talentos de expressões de gênero e sexualidade 

não-hegemônica ocupam a mídia japonesa em uma ampla variedade, no entanto 

essas figuras não têm criado um espaço acolhedor para pessoas LGBT fora do 

lócus do entretenimento. A noção de “sair do armário” é algo indesejado pela maior 

parte da população gay em particular, pois isso resultaria na adoção de um estilo de 

vida em desacordo com os valores morais normalizados que estruturam as 

identidades japonesas. A pergunta que se erige é: por que é possível que se 

construa um espaço minimamente acolhedor de pessoas LGBT dentro da indústria 

televisiva, e não em outros espaços como a escola, o ambiente de trabalho e a 
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família? Para pensar sobre isso, é preciso levar em consideração a construção de 

uma categoria da língua japonesa já trabalhada previamente nesta pesquisa: okama. 

Etimologicamente, okama é um termo utilizado para se referir às nádegas 

ou ao ânus, mas que passou a ser o nome dado a indivíduos gays afeminados, que 

se montam e são sexualmente passivos (LUNSING, 2001, pp. 201-202). Seu uso 

cultural está diretamente associado a formação de discursos sobre a 

homossexualidade no Japão, sendo uma categoria nativa que não tem um 

equivalente preciso em qualquer outra língua. O que se aproxima mais da noção de 

okama seriam as travestis, as transformistas, as/os crossdressers e as drag queens. 

Esse termo ainda é fortemente derrogatório nos dias de hoje uma vez que, no 

sentido posto pelas classes dominantes, não só reduz a identidade sociopolítica gay 

à prática sexual, como também generaliza a expressão de gênero de um homem 

gay enquanto um indivíduo intrinsecamente ligado à feminilidade, o que vem do 

pensamento de que somente mulheres podem amar e desejar homens. Okama 

também é popularmente discursada sob o termo onee, e é nesse universo que 

Matsuko Deluxe está compreendido. 

Devido a língua japonesa não discernir muito bem gênero e sexo (ou 

sexualidade) — ambos são popularmente chamados de sei, é muito raro que alguém 

não confunda esses conceitos, por isso o imaginário popular coloca que um 

homossexual sempre possui atributos visíveis construídos como pertencentes ao 

gênero feminino. O medo de serem colocados em caixinhas que nada têm a ver com 

a realidade que se identificam faz com que a maior parte dos gays japoneses 

permaneçam no armário por muito tempo, e outros para sempre, entrando em 

relacionamentos heterossexuais e construindo famílias, como vimos no exemplo do 

amigo de Yan. Quando passei a pesquisar sobre a figura de Deluxe é que entendi a 

seguinte fala de Leo em nossa entrevista: “Eu gostaria de viver da forma que sonho, 

mas não quero ter que passar pelo incômodo de as pessoas pensarem que quero 

viver como Matsuko Deluxe.” O sair do armário, portanto, seria a materialização da 

diferenciação de um indivíduo, lançando sobre ele o caráter mais opressivo do 

escrutínio social. 

A problemática está localizada nos mais diversos sentidos atribuídos à 

palavra okama, garantindo que todas suas significações estejam interligadas de 

alguma forma: atrair-se sentimental e/ou sexualmente por homens, possuir 

características físicas andróginas, fugir da estrutura linguística masculina, envolver-
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se com atividades socialmente construídas como femininas: tudo é ser lido enquanto 

okama. Além de chigo, o jovem aprendiz das práticas do shudō era alternativamente 

chamado de okama. Tōgō Ken, ativista gay do qual falamos no capítulo anterior, foi  

“xingado” de okama até o fim de sua vida, mas acabou se reapropriando do termo 

para reafirmar sua identidade política enquanto transgressor (MCLELLAND, 2012). 

Ora, não é isto que significa okama? Transgredir determinados acordos tácitos 

relativos a papéis sociais masculinos? Uma grande prova é o termo destinado aos 

homens heterossexuais, futsū ou nōmaru, ambos traduzíveis como “regular” ou 

“normal”. Aos normais, oferece-se uma gama de oportunidades. Aos transgressores, 

são destinados programas em geral espalhafatosos e sensacionalistas que os 

expõem ao ridículo. 

Citada previamente, a organização OCCUR, baseada em Tóquio, já vem 

há algum tempo lutando para que o termo gei seja estabelecido enquanto 

politicamente correto para se referir a homossexuais, uma vez que estaria ligado ao 

termo inglês “gay”. Apesar disso, a categoria gei ainda é frequentemente associada 

à feminilidade, visto que, como já citado, os estabelecimentos conhecidos como gei 

bā (bares gays) vendem a imagem de atendentes efeminados — às vezes, mulheres 

trans em processo de transição. Ainda que a confusão entre homossexualidade e 

transexualidade seja uma grande barreira para o esclarecimento sobre certas 

identidades, é frutífero para pensar mais uma vez nas estratégias do sistema ao 

produzir narrativas de gênero que disputam significados socioculturais. Orientado a 

minar a possibilidade de se discursar sobre a existência de homens que se atraem 

por homens, o sistema tenta a associar qualquer sexualidade ou identidade de 

gênero diferente de homem cis-heterossexual ao campo da feminilidade. 

Tōgō Ken sempre falou sobre a beleza e o caráter único da palavra 

okama, que a tornavam intraduzível. Para ele, os termos importados gei e homo não 

transmitiam a carga simbólica que okama possuía, além de não darem conta da 

experiência homossexual japonesa, manifestada de forma totalmente diferente do 

Ocidente (MCLELLAND, 2012). Ainda que a homossexualidade não sugira 

transexualidade ou não seja como um caminho para essa, muitas vezes as 

interações linguísticas dentro dos bares se dá através de um tipo de linguagem 

chamado onee kotoba (linguagem de irmã mais velha), algo como um dialeto gay 

bastante comum em Ni-Chōme entre homens gays crossdressers e não-

crossdressers, travestis, drag queens e mulheres transexuais. Além disso, há 
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pesquisas como a de Lunsing (2001) que revelam a preferência de gays a termos de 

autorreferência neutros ou mesmo femininos àqueles masculinos, que de alguma 

forma evocavam um senso de masculinidade que os deixava perturbados. 

Ao longo dos anos, houve muitos debates sobre a utilização correta do 

termo okama, mas não se chegou a qualquer consenso. Continua sendo um termo 

guarda-chuva que abarca qualquer homem que fuja da performance 

heteronormativa, e algumas mulheres trans. Contra os argumentos de que a palavra 

okama feria aqueles gays mais sensíveis em relação à pressão social, Tomato-san é 

cirúrgica ao dizer que qualquer termo, originalmente derrogatório ou não, vai ferir 

certas pessoas de alguma forma, visto que todos possuem trajetórias diferentes e 

lidam com suas identidades particularmente. O cerne do problema, para Tomato-

san, não estaria localizado na palavra okama, como ela sempre fora chamada desde 

sua infância, e sim na tentativa de ridicularizar e diminuir os homossexuais e 

transexuais através dela. 

Ora, qualquer outra categoria também cunhada durante a ascensão do 

debate sobre sexualidade poderia chatear, machucar e não cumprir com sua função 

representativa. Dōseiaisha, por exemplo, surgiu durante a Era Meiji e perdurou até o 

pós-guerra, sendo utilizado principalmente por instituições médicas como um termo 

patologizante. Homo, como se popularizou entre jovens colegiais, é utilizado na 

maioria das vezes em tom ofensivo, ou ao se referir a uma brincadeira tipicamente 

americana em que dois meninos trocam qualquer tipo de afeto, mas dizem a 

expressão “No homo!” (algo como “Não somos gays, estamos apenas brincando”). 

Josōsha, aplicado erroneamente a qualquer expressão transgênera, trata-se 

somente do ato de vestir “como mulher”, ou seja, deveria ser aplicado a 

crossdressers no máximo; travestis e mulheres trans dizem que a feminilidade vai 

muito além de roupas e acessórios femininos — além de que ter a identidade 

travesti ou transexual não é querer ser alguma coisa, mas sê-la apesar da 

colonização dos corpos imposta pelo patriarcado. 

A não-conformidade com os padrões de gênero possui múltiplas 

expressões na sociedade japonesa, mais perceptivelmente nas vestimentas e na 

articulação linguística de cada um. A adoção de um estilo adquire então um papel 

fundamental nas políticas da diferença, que por sua vez vão organizar as 

identidades conforme regulamentações sociais. Uma série de personalidades cujas 

orientações sexuais são desconhecidas brincam com esse jogo de códigos no 
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cotidiano. Mulheres cisgêneras apresentadoras que, ao invés de se apropriarem da 

polida linguagem feminina tradicional, optam por utilizar uma linguagem mais casual, 

já são arrastadas para o domínio do masculino pelo público. Da mesma forma, 

homens que utilizam a onee kotoba são lidos a partir do domínio do feminino, ainda 

que não necessariamente lidos enquanto transgêneros ou homossexuais 

(LUNSING, 2001). Quando um homem assume sua homossexualidade, no entanto, 

é praticamente instantâneo que se pense que ele adote uma performance de okama 

similar a de Matsuko Deluxe. 

Tal assimetria me levou a pensar que o desafio à normatividade de 

gênero, no Japão, é menos uma questão de performatividade de gênero não-

hegemônica em termos de linguística e moda do que o reclame de uma identidade 

homossexual. Enquanto o tópico da sexualidade não é trazido à tona, presume-se 

que todos sejam heterossexuais — no caso, implicando em sua cisgeneridade; uma 

vez que a sexualidade é colocada em questão, contudo, aciona-se uma série de 

discursos que se lançam na tentativa de organizar a suposta coerência entre gênero, 

sexualidade e raça sustentada pelos grupos dominantes. O homem gay, um intruso 

ou profano em relação à categoria “homem”, é aquele que expõe a crise da 

masculinidade, revelando seu caráter de construto social e denunciando a 

fragilidade das estruturas sobre a qual se ergue. A solução para essa situação de 

rompimento da ordem é discursar sobre o homossexual enquanto uma alma 

feminina em um corpo masculino, e é dessa forma que a okama é posicionada como 

o oposto dos homens ditos normais (futsu).  

Ao pretender se tornar uma mulher, entretanto, a okama falharia em suas 

tentativas, o que a posicionaria fora da lógica binária de gênero visto que não é 

“propriamente” homem, nem mulher. Sua existência fora dos padrões deveria se 

restringir, então, a programas de televisão espalhafatosos e sensacionalistas que 

atraíssem a curiosidade e provocassem risos, apesar de serem figuras amplamente 

respeitadas de certa forma. 

Fora da mídia, essa representação tem um forte impacto especialmente 

na vida de jovens que estão ainda se conscientizando sobre sua sexualidade. A 

partir disso, eles são levados a pensar que a atração sentimental e sexual pelo 

mesmo gênero está relacionada à prática do crossdressing ou a uma identidade 

travesti/transsexual, e que seu futuro só é possível se em programas de variedade 

ou nos bares gays de Ni-Chōme. Isso também leva a construção da ideia de que um 
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homossexual é facilmente reconhecível no cotidiano. Lunsing (2001) comenta sobre 

quando foi realizar uma entrevista com alunos homossexuais numa universidade, e 

as pessoas com quem falou alegaram nunca terem visto um gay naquele ambiente, 

e finalmente o recomendaram que fosse à Shinjuku, pois lá haveria pessoas 

semelhantes às que ele procurava. Isso deixa claro que, para o imaginário popular, 

pessoas gays não fazem parte do cotidiano regular da sociedade já que a mídia 

mainstream não realiza um trabalho de esclarecimento, mas de reforço a 

estereótipos. 

A relação problemática entre a homossexualidade e a masculinidade 

hegemônica existirá enquanto a homossexualidade seja discursada e reproduzida 

como uma falha no projeto socializador. A noção de que a identidade homossexual e 

a feminilidade estão conectadas é ao mesmo tempo ficção e realidade. Ora, se o 

sistema heteropatriarcal reduz, domina e oprime tudo que escapa do paradigma da 

masculinidade hegemônica, ele posiciona qualquer corpo potencialmente 

revolucionário no campo da feminilidade. Paralelamente, as masculinidades não-

hegemônicas, por não encontrarem abrigo e representatividade na maioria dos 

espaços sociais, acabam se aproximando muitas vezes do campo dito feminino, o 

campo do “outro” sobre o qual os “homens de verdade” tanto falam e pouco sabem. 

A homossexualidade não pode ser tipificada na figura de um gay afeminado que 

falha na tentativa de se tornar uma mulher, nem ajustada a uma hipermasculinidade 

complexada que quer provar a todo custo que um homem gay não deixa de ser 

homem. Assim como a heterossexualidade, a experiência homossexual é subjetiva e 

bastante particular, além de ser regulada por um conjunto de outros marcadores 

sociais. 

Quando Leo diz que “há muitos gays que não se ajustam aos papéis que 

lhes são designados, e quando eles se revelam, a sociedade se sente 

extremamente desconfortável com sua presença”, ele fala sobre a dificuldade de se 

nadar no contrafluxo das imposições sistêmicas, o que acarreta a noção de que 

assumir a homossexualidade e exigir o direito de ser tratado de forma ética, 

respeitosa e inclusiva é, na verdade, uma atitude imoral característica da falta de 

sensibilidade com o coletivo. A categoria okama pode e deve assumir a tarefa 

política de revisar discursos identitários, e com eles as hierarquias de gênero, 

sexualidade e raça, produzindo resistência e empoderamento para finalmente recriar 

significados. Mesmo que haja inúmeras narrativas sobre a origem e usos corretos do 
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termo, é fato que ele vem sendo utilizado para discriminar pessoas desviantes da 

norma ao longo do tempo, porém aqueles que habitam essa categoria (mesmo que 

a contragosto) tem o poder de reapropriá-la na forma de enfrentamento diário nos 

microespaços de interação. Já que a variedade de termos ironicamente não abrange 

a variedade de identidades, o trabalho que deve ser feito é fundamentalmente 

linguístico e cognitivo. 

A seguir, será lançado um olhar sobre a segunda representação mais 

comum da homossexualidade: os quadrinhos da demografia yaoi ou boys love. 

 

V.II HOMOSSEXUALIDADE PARA MULHERES HETEROSSEXUAIS? 

 

Ao entrar numa livraria japonesa nos dias de hoje, é bem provável que 

encontre obras retratando relações românticas e sexuais entre belos rapazes. Essas 

histórias se dão tanto na forma de quadrinhos (manga) quanto prosa ou romance, e 

estão cada vez mais presentes na contemporaneidade. Às vezes ocupando um 

pequeno espaço, várias prateleiras ou mesmo um andar inteiro, essa demografia 

focada em relacionamentos homossexuais é popularmente conhecida como bōizu 

rabu (“boys love”), ou apenas BL. Uma nomenclatura alternativa se apresenta como 

yaoi, sigla para Yamanashi, ochinashi, iminashi (“sem clímax, sem objetivo, sem 

significado”) que sugere que esse tipo de história não possui roteiros muito 

elaborados; elas prezariam mais por trabalhar com cenas de sexo do que com o 

desenvolvimento propriamente dito. 

Um aspecto bastante comum e significativo em relação ao BL é que seus 

protagonistas não se enxergam enquanto gays, mas apenas heterossexuais que 

calharam por se apaixonar por um outro homem. Como a aderência e a 

popularidade desse gênero é muito grande dentro e fora do Japão, algumas 

narrativas podem fazer com que estrangeiros mais leigos sobre a experiência gay 

japonesa até mesmo pensem que de alguma forma seja simples a aceitação de 

indivíduos gays por lá. Ao examinar de perto o contexto em que o BL é produzido e 

consumido, como no trabalho brilhante de McLelland (2015), percebe-se que as 

narrativas a respeito da homossexualidade são somente tangenciais às vivências de 

homens gays, os quais se sentem pouco ou nada representados nessas produções. 

Primeiramente, deve-se destacar que a demografia BL é um subgênero 

de uma demografia mais ampla e diversa de mangá liderada por mulheres e 
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chamada shōjo (lit. “jovem garota”). O mangá shōjo é uma categoria que abrange 

diversos temas, em geral trazendo conteúdos não muito sérios devido a seu público-

alvo ser de pré-adolescentes até jovens adultas — não é por isso, contudo, que os 

homens consumidores do gênero devem ser esquecidos. O surgimento do BL data 

do início dos anos 1970, em que histórias curtas eram publicadas juntas aos outros 

shōjo nas revistas destinadas ao público feminino. A princípio, o BL se manifestou 

na forma de dōjinshi, nome dado aos trabalhos realizados por fãs e baseados em 

personagens e tramas já existentes no universo da mídia pop; com a crescente 

popularidade, passaram a surgir histórias originais não apenas impressas e 

comercializadas na forma de mangás, mas também distribuídas como animações, 

audiolivros, jogos, adaptações cinematográficas e peças de teatro. 

O que é trabalhado nos títulos BL trata-se de uma construção muito 

específica; uma “fantasia” sobre o que o desejo homossexual significa. Como 

colocado por McLelland (2015), o BL não representa propriamente homens gays — 

na verdade, não representa homens reais de carne e osso, mas tipificações 

artísticas conhecidas no Japão como bishōnen, termo que traduz jovens 

personagens masculinos de beleza andrógina que acabam expressando uma certa 

vulnerabilidade associada às mulheres. O bishōnen possui uma beleza quase que 

angelical; seus traços são finos, graciosos e delicados, e ele parece que acabou de 

sair de um sonho. Na verdade, vimos previamente que a celebração da imagem do 

jovem garoto sempre foi uma representação muito presente na tradição japonesa. 

Consumida por homens e mulheres, essa figura idealizada vem desde o Japão pré-

moderno, na forma do wakashu, passando pelos teatros Kabuki com os onnagata e 

finalmente se debruçando sobre a indústria pop com o bishōnen. 

Apesar dessa longa e complexa relação com o jovem e belo garoto, não é 

correto fazer uma simetria entre o que hoje se entende por BL e o conjunto de 

práticas homoafetivas e homoeróticas presentes ao longo da história do Japão visto 

que seu sistema simbólico foi completamente restruturado diante dos momentos de 

contato com o Ocidente, acarretando mudanças nas noções do que nós 

classificamos como amor, romance e erotismo. A valorização das produções 

voltadas a enaltecer e celebrar as relações entre mestre e aprendiz era um 

paradigma na pré-modernidade, um termômetro da ética e da moral presentes nos 

corações dos homens das classes abastadas. O advento do confucionismo no 

Japão, como também analisamos previamente, importou a ideia de que as mulheres 
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eram seres inferiores e degradantes da moral masculina, de forma que os objetos de 

admiração e desfrute deveriam ser os meninos. A Restauração (principalmente em 

sua fase tardia inspirada pela sexologia europeia) trouxe a condenação do nanshoku 

sob a lente da moral cristã, e assim as produções literárias e artísticas passaram a 

trabalhar com as relações heterossexuais como paradigma, importando também a 

ideia ocidental de romance, que ficou conhecida como renai. Dessa forma, o amor 

pelos jovens deixou de ser um ideal cultural e passou a ocupar um lugar mais 

subalterno. 

As idealizações sobre a homossexualidade com os primeiros dōjinshi de 

BL encontraram seu ápice no Gay Boom dos anos 90, época em que muitos LGBT 

já se colocavam de forma mais proeminente na sociedade, além de expressar um 

desejo por ocupar tipos específicos de mídia. Durante esse período, a sigla LGBT 

ainda não tinha muita aderência no Japão, o que levava as pessoas pensarem que 

tudo se resumia à identidade gay. Somado a isso, na sessão anterior foi discutido a 

problemática do termo okama, que abrigava tanto gays cisgêneros quanto todas as 

transgeneridades. Em paralelo ao ativismo LGBT, outros movimentos sociais 

também foram amplamente debatidos nesse contexto, inclusive o movimento 

feminista, levando muitas mulheres a questionarem sobre suas disparidades 

sistêmicas em relação aos homens (MCLELLAND, 2015). 

 A partir daí, erigiram-se discursos não apenas de incentivo a busca por 

relacionamentos lésbicos, mas também relacionamentos entre mulheres 

heterossexuais e homens gays. Segundo Yan, a explicação para as mulheres que 

defendiam esse discurso era de que os gays, ao fugirem da masculinidade 

hegemônica, seriam os parceiros ideais uma vez que também sabiam como era ser 

socialmente diminuídos. Assim, buscou-se fazer os chamados “casamentos de 

amizade” (yūjon kekkon), em que as mulheres heterossexuais viviam com amigos 

gays enquanto um casal mesmo que não mantivessem relações sexuais. 

Yan, que fora leitora assídua de BL durante sua adolescência, disse que a 

teoria de parte do público feminino do BL é de que um relacionamento homossexual 

é aquele no qual não há hierarquia visto que homens são pessoas que ocupam 

posições iguais na sociedade — o que é claramente de um reducionismo 

extremamente problemático. Mesmo o argumento (também comum) de que o BL 

seria uma forma de libertar a homossexualidade cai por terra quando nos 

deparamos com o fato de que os casais protagonistas desse gênero de mangá são 
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fortemente marcados e delimitados por seus papéis de ativo (seme) e passivo (uke), 

inscritos em seus corpos, subjetividades, modos de comportamento e estilos de 

vida, assim como os taipu (tipos) que analisamos no capítulo anterior. 

Diversas críticas foram tecidas a respeito da abordagem realizada pelos 

títulos BL, até que em 1992 se instalou a chamada yaoi ransō (disputa yaoi) após a 

controvérsia gerada por um artigo de autoria de um homem gay totalmente 

insatisfeito com as narrativas sobre a homossexualidade, segundo ele superficiais, 

discriminatórias e responsáveis pelas visões equivocadas da sociedade a respeito 

da comunidade como um todo. Uma variedade de fãs e criadoras de BL se 

posicionou contra esse artigo, replicando que aquele material jamais se propôs a ser 

sobre ou a retratar pessoas reais; para elas, BL era simplesmente uma fantasia que 

gostavam de consumir (BAUDINETTE, 2015). Como Leo bem observa, de fato os 

personagens de BL rejeitam sua homossexualidade ou bissexualidade a todo 

momento, de forma que sua paixão pelo parceiro é sempre vista como exclusiva: 

  

“Pelo menos nos títulos que li até hoje, os personagens de BL sempre 
deixam claro que não se atraem por homens comumente. Dentro de seus 
relacionamentos, eles traduzem sentimentos de culpa, vergonha, revolta e 
até mesmo repulsa, reforçando a ideia de que ser gay não é algo positivo. 
Não consigo lembrar de pelo menos um no qual o casal protagonista fugia 
desse padrão. De alguma forma, nunca consegui me identificar com 
qualquer um deles. Simplesmente eles estavam muito distantes da minha 
realidade. Além disso, também me incomodava muito a quantidade de sexo 
nas histórias. Era como se toda a história girasse através do sexo.” 
 
  

O descontentamento de certos gays com as mulheres envolvidas nesse 

ramo levou a que fossem apelidadas de fujoshi (mulheres perversas ou 

depravadas). Em contrapartida, dentre os argumentos trazidos por Masaki está o 

apontamento para a desigualdade de gênero no Japão, que acaba restringindo a 

agência feminina a espaços discursivos pontuais. A produção de BL significaria, 

nesse sentido, a criação de campo de possibilidades em que as mulheres poderiam 

brincar com a sexualidade de forma liberal numa estrutura que exigia que elas 

fossem puras e castas e dedicassem sua vida a encontrar um marido e cultivar uma 

família, mudando seu status passivo para aquele em que as narrativas seriam 

levadas por elas. No universo BL, as mulheres teriam a chance de imaginar 

possíveis cenários fora de seu lugar subalterno, agora enquanto produtoras e 

consumidoras, desafiando imagens paradigmáticas de masculinidade mesmo que, 
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inconscientemente, pudessem estar reproduzindo-as através de elementos 

remetentes ao binarismo e aos papéis sociais de gênero. 

Diante dessa dicotomia, algumas leitoras de BL passaram a desistir de 

consumir o material, admitindo seu caráter problemático. Por outro lado, o debate 

acabou por atrair novas fãs, que o popularizaram ainda mais, trazendo inovações 

para os círculos de comercialização tanto dos dōjinshi (fanzines) quanto das obras 

originais (MCLELLAND, 2015). Ainda que a fase mais quente dessa polêmica tenha 

passado, é impossível que a disputa ideológica trazida por ela termine algum dia. 

Yan afirmou que mesmo hoje, ao serem entrevistadas e questionadas sobre a 

apropriação da experiência gay, muitas fujoshi continuam alegando que elas não 

estão preocupadas com pessoas homossexuais, mas com os personagens que 

consomem. Por conta disso, essas fãs são amplamente vistas como despolitizadas 

e alienadas por muitos ativistas gays que simplesmente não concebem o fato de 

estarem sendo instrumentalizados da pior forma, o que apenas estressaria seu lugar 

marginal. 

Uma outra observação pertinente é a de que a comercialização da figura 

do bishōnen também estaria diretamente ligada à produção dos ídolos teen, os 

aidoru. Eles são cantores, dançarinos, atores, apresentadores; enfim, representam 

multitalentos. Fundamentais na cultura pop, os aidoru influenciam a mídia, a 

sociedade de consumo e, consequentemente, o imaginário das pessoas uma vez 

que criados a partir da representação fantasiosa dos garotos nos quadrinhos shōjo 

(LUNSING, 2001). Isso revela que as produções tocadas por mulheres também têm 

um impacto real na estilização masculina, de forma que os meninos heterossexuais 

são levados a seguirem certas modas de acordo com o que se vê na mídia feminina. 

Mais uma vez, aqueles que não seguirem esse padrão que vai muito além de 

vestimentas, afetando modos de comportamento e consumo em geral, não são bem 

vistos pela maioria. Esse é apenas mais um exemplo de como as dinâmicas 

performáticas de gênero podem ser complexas no contexto japonês. 

Todas essas tipificações impostas pelos produtos da indústria pop podem 

ter, dentre tantos, três efeitos diversos sobre o grupo social sendo tipificado — nesse 

caso, os homossexuais. Um deles seria a assimilação e adoção das representações 

midiáticas dentro de seus relacionamentos com outros homens, motivado 

obviamente pela pressão social em direção à uniformidade. O segundo seria a 

aceitação das representações e o questionamento sobre sua orientação sexual — 



  109 

algo como “se os bishōnen dos BL não são gays, eu também não sou”. Por último, 

há aqueles que questionam fortemente a legitimidade do material BL ao traçar 

paralelos com o que vivem no cotidiano. Com base nas minhas entrevistas e nas 

entrevistas de autores gays lidos durante a pesquisa, a população gay muitas vezes 

adota os três movimentos ao mesmo tempo. Ainda assim, o movimento mais comum 

seria o de rejeitar o BL justamente pela carga preconceituosa que o material carrega 

não só em seus conteúdos quanto na imagem do público consumidor. 

É válido assinalar, ainda, que não existe apenas um estilo ou uma forma 

de se produzir BL. Desde 2000, há um esforço massivo de transformá-lo num 

fenômeno global no qual as criações feitas por fãs são fundamentais. Devido a 

proximidade geográfica e, em certos casos, cultural, a mídia BL possui hoje uma 

ampla aderência no território asiático, adquirindo novas configurações e impactando 

as culturas a partir de suas especificidades locais. O BL, portanto, também é uma 

atividade transnacional que além de dar voz a múltiplas mulheres autoras, faz com 

que a juventude feminina e LGBT se aproxime, em alguns casos, de discursos mais 

inclusivos que desafiam narrativas hegemônicas de gênero e sexualidade. 

De qualquer forma, há infinitas variáveis as quais não haveria espaço 

para investigar aqui. O ponto é que ao adotar a postura de rejeição ao BL, isso não 

significa que o indivíduo esteja livre daquelas representações idealizadas sobre 

homossexualidade visto que elas são as representações em vigência na sociedade, 

estruturando todo e qualquer espaço social. O impacto do BL continua sendo, para 

os jovens gays japoneses, o medo e a relutância em “sair do armário” diante das 

categorias negativas que, na maioria das vezes, são as únicas possibilidades 

apresentadas a eles. É por isso que quando algum gay se assume para amigos ou 

para a família, há uma grande probabilidade de ele se tornar o primeiro que as 

pessoas em sua volta terão encontrado. Assim, a reação imediata dos outros é 

frequentemente a de descrença, incompreensão e silêncio até que se cultive uma 

aceitação e tentativa de entendimento, se for o caso. 

A noção do senso comum (jōshiki) é importante aqui pois é muito 

importante ter em mente que a sociedade japonesa funciona em seu entorno, com 

base na ideia de que o fluxo supostamente natural dos grupos sociais é que todos 

cumpram seu papel de forma honesta, comprometida, esforçada e ética (KONDO, 

1990). Isso supõe que gostos e vontades particulares, quando em conflito com o 

coletivo, devem ser deixados de lado, o que se sustenta na noção da obrigação 
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imprescindível com o uchi (rede de pertencimento) como retorno da inclusão, do 

conforto e da estabilidade que ele proporciona. A revelação de uma identidade 

homossexual age nesse contexto como um atestado de traição aos vínculos centrais 

constituinte de um uchi: a conformidade com suas regras sociais e a garantia de sua 

perpetuação ao longo das gerações. Nesse mesmo movimento, o indivíduo gay 

passaria a ser visto como aquele do lado de fora (soto), que não deve estar em 

contato com um grupo por representar uma ameaça ao seu elo. Se ele trai o corpo 

comunitário, ele se trata de um corpo individualista altamente desajustado a ideia de 

sociedade. 

A despeito das referências constantes na mídia, há apenas um pequeno 

número de representações que estão de fato preocupadas em retratar fielmente 

como é a vida de homens regulares e imperfeitos — leia-se humanos. Seja na 

confecção e consumo de histórias homoeróticas, onde os jovens meninos gays são 

idealizados enquanto os melhores amigos ou esposos, seja na figura da okama, 

enquanto o gay crossdresser que apesar de estar no campo da feminilidade, não 

reivindica para si uma identidade de gênero feminina, o escrutínio do sistema 

permanece o mesmo. Esse sistema trabalha numa lógica paradoxal quase sempre 

complexa demais para ser debatida, de forma a tornar dificultoso o processo de 

politização da vida e a consequente luta contra as disparidades sociais. É função do 

Estado capturar e encobrir categorias culturais que tornem seu domínio mais prático 

e eficiente. Não importa aqui se a sociedade está consciente dos mecanismos de 

organização social, mas que continue seguindo o fluxo “natural” sem muitos 

questionamentos ou abjeções. 

O próximo e último passo a que essa pesquisa se propõe a fazer é 

conhecer um pouco do material que vem sendo produzido a partir de uma 

abordagem mais comprometida com a homossexualidade, muitas vezes 

assumidamente como uma resposta ao “desserviço” desempenhado pelos meios de 

comunicação em geral. 

 

V.III AMPLIFICANDO VOZES SUBVERSIVAS 

 

Corpos masculinos massivos e desnudos; traço extremamente rico e 

detalhado ainda que representando belezas crus e brutas; indícios de práticas 

sadomasoquistas: essa foi a impressão geral na minha primeira olhada na seção de 



  111 

bara ou geikomi na filial de Shibuya da livraria Mandarake. Na verdade, essa filial é 

referência para o público consumidor da demografia shōjo, bem como de seus 

subgêneros. Havia prateleiras e mais prateleiras separadas por categorias diversas, 

muitas das quais eu nunca tinha ouvido falar. O tipo de mangá bara, no entanto, foi o 

que mais me chamou a atenção justamente pelo fato de eu nunca antes ter visto 

representações homossexuais em que os personagens fossem tão masculinos e 

fizessem questão de evidenciar os corpos e, especialmente, o contato entre esses 

corpos. Na época, eu nem ao menos sabia que o nome dado a essa demografia era 

bara. Para mim, aquelas obras classificavam-se enquanto o bom e velho BL, do qual 

tratamos anteriormente. 

Como já tinha em mente alguns encaminhamentos da pesquisa, incluindo 

a representação nos quadrinhos, minha curiosidade por essa particularidade 

imagética de corpos altamente lidos enquanto másculos e viris em um mangá 

voltando para relações gays fez com que eu anotasse alguns títulos para pesquisar 

na internet quando voltasse para o apartamento. “Shirogane no Hana” (“A flor 

dourada”) era o primeiro título na minha lista; eu ainda lembrava de suas ilustrações 

de jovens e homens maduros seminus, às vezes de mãos atadas, simultaneamente 

representando dor e prazer no olhar. Descobri que se tratava de uma das obras 

mais famosas do autor Tagame Gengorō, simplesmente referido enquanto o autor 

de mangá gay mais influente no Japão até os dias de hoje. E, para a minha 

surpresa, soube que Tagame era assumidamente gay. Um homem gay autor de 

mangás gays. Ou seja, autor de BL, correto? Não exatamente. 

Na verdade, essas imagens que roubaram meus olhos não são da 

demografia BL, e sim bara (lit. rosa ou roseira), também conhecida sob os nomes de  

geikomi (“gay comics” — quadrinhos gays) e menzu rabu (“men’s love” — amor 

entre homens). Bara é um gênero artístico e ficcional que foca nos relacionamentos 

homossexuais a partir da perspectiva de autores gays para consumidores gays 

(BAUDINETTE, 2015). Seu advento se deu durante o hentai boom dos anos 1950 

com a estreia da revista gay ADONIS, de conteúdo fortemente fetichista. Além dos 

quadrinhos e outros tipos de ilustrações, há romances, jogos, roupas e brinquedos 

sexuais, dentre outros muitos exemplos, como os meios em que o gênero bara é 

(re)produzido. Em termos de aderência no Ocidente, bara é bem menos popular que 

BL uma vez que há uma grande dificuldade para encontrar editores interessados na 

divulgação desse material. Enquanto uma variedade de obras BL são de fato 
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traduzidas e publicadas, a maioria dos títulos acabam sendo escaneados e 

traduzidos digitalmente, além da divulgação de sua arte erótica em fóruns e outras 

comunidades artísticas. 

Apesar de usualmente associado a um apelo erótico específico, bara 

constitui-se de diversos temas e regras estilísticas destinados a grupos distintos de 

seus consumidores. O que garante sua assinatura é a forte representação de 

símbolos geralmente associados à noção de masculinidade no Japão, como corpos 

esbeltos, pêlos, o uso do couro e do jeans e a ativação de uma linguagem mais 

informal, beirando a imprópria. Apropriando-se de muitos elementos da cultura 

hentai extraídos da “mídia perversa”, bara é geralmente discursado enquanto um 

gênero mais realístico e até autobiográfico, de forma que seria um campo a 

reconhecer e veicular o caráter múltiplo das experiências de ser gay no Japão. 

Nesse sentido, ele não pode ser confundido com BL uma vez que o último é 

produzido e consumido majoritariamente por mulheres heterossexuais num 

movimento de idealizar uma experiência gay única, enquanto aquele trata de 

representar a realidade dos autores gays, promovendo a identificação dos leitores 

por meio da diversidade. 

Tagame, assim como outros autores que fazem questão de colocar 

críticas sociais em seus trabalhos, defende que o bara seria a promoção do 

entendimento de que um homem gay não deixa de ser homem em primeiro lugar, e 

por isso sua arte teria o papel de evocar o desejo e a prática sexual da forma mais 

crua possível, para que ficasse claro a homossexualidade não está intrinsecamente 

conectada a identidades e expressões de gênero (ISHII; KOLBEINS, 2015). A 

corrente que ficou sendo a marca de Tagame é chamada de gekiga, em geral 

baseada em fatos reais, reflexões sobre padrões culturais, e com extensos painéis 

dominados por músculos, sexo explícito e práticas BDSM. Ryota, meu primeiro 

entrevistado, foi taxativo: “BL é fantasia da mulher sobre o homem gay, enquanto 

bara é a realidade produzida pelo homem gay.” 

Acontece que narrativas sociais estão sempre em jogo, e a dicotomia 

BL/bara não é tão simples quanto pode parecer. Muitas fujoshi apontam para os 

homens envolvidos com o bara como sexistas e misóginos por descreditarem 

produções inteiramente dirigidas por mulheres por meio críticas “rasas”, assim como 

muitos gays não se consideram representados por qualquer das duas demografias, 

alegando que uma coloca o gay como intrinsecamente belo e frágil, enquanto a 
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outra reforça a ideologia da virilidade como marca da masculinidade hegemônica. O 

conflito narrativo constante complexifica o debate de uma forma que é impossível 

adotar uma perspectiva sem considerar as críticas e problematizações trazidos por 

outros pontos de vista do debate. A propósito, as próprias demografias BL e bara 

nem ao menos são distintas em determinados espaços, sendo categorizadas 

conjuntamente como gei manga (mangá gay). 

Apesar de todas as controvérsias acerca do bara, é muito importante que 

ele seja considerado um gênero narrativo de subversão da norma. Por meio de um 

giro de perspectiva, autores gays estão reivindicando seu lugar de fala e cobrando a 

grande dívida que a mídia convencional possui com as minorias sexuais por 

instrumentalizá-las sem a menor responsabilidade com a implicância sociocultural 

dessa atitude. Os autores de bara enumeram infinitas problemáticas no universo BL, 

como a naturalização e o incentivo a relacionamentos abusivos — onde o estupro é, 

inclusive, romantizado; a inexistência de roteiros bem construídos que trabalhem 

com personagens humanos aos quais os leitores possam minimamente se 

identificarem; por fim, a redução da identidade política gay à simples prática de sexo 

anal entre homens, como se fora das quatro paredes de um quarto de motel, essa 

identidade pudesse ser colocada numa estante. 

Todos os meus entrevistados já leram BL pelo menos uma vez, e um 

ponto em comum que destacaram é que ele não se atreve a utilizar o termo “gay”, 

que é substituído por “isso” ou “aquilo” quando um personagem quer estressar que 

não é “daquele jeito” apesar de estar interessado por outro homem. Dessa forma, 

toda uma carga negativa já estaria sendo atribuída à homossexualidade enquanto 

algo que não deve ser discursado abertamente, e o papel do bara seria justamente o 

de realizar o movimento contrário, promovendo conscientização, visibilidade e 

representatividade. O ativismo vem cada vez mais cobrando o comprometimento 

dos meios de comunicação com pautas sociais, portanto deveria ser natural que 

obras que tratassem de relacionamentos homossexuais trouxessem pautas como 

direitos humanos e homofobia. Uma vez que as autoras de BL e suas fãs dizem que 

não trabalham com homens gays reais, e sim com personagens ficcionais de 

orientação sexual nebulosa, estão de certa forma se ausentando da 

responsabilidade para com o imaginário social. O bara expõe tais inconsistências e 

procura, para além disso, resgatar a humanidade do homossexual. 
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Um expoente do bara nos dias atuais é o mangá “Otouto no Otto” (“O 

marido do meu irmão”), também da autoria de Tagame Gengoroh. Urgente e de 

temática muito atual, a história foi serializada na revista de demografia seinen (para 

garotos adolescentes/homens) Monthly Action entre novembro de 2014 e outubro de 

2016 pela editora Futabasha. Em 2 de maio de 2017, o primeiro volume do mangá 

foi publicado nos Estados Unidos pela editora Pantheon Books sob o título “My 

Brother’s Husband” numa edição de luxo de formato 2 em 1. Para essa obra, 

Tagame trouxe os personagens Yaichi, habitante de um subúrbio de Tóquio, 

divorciado de Natsuki e que trabalha de casa enquanto cuida de sua pequena filha 

Kana; e Mike, homem canadense que surge batendo na porta de Yaichi após a 

morte do irmão gêmeo desse, Ryōji — o qual descobrimos ter sido ex-marido de 

Mike, abandonando o Japão para viver junto de seu companheiro no Canadá. Mike 

encontra-se desolado com o falecimento de seu amado, e de alguma forma ir até as 

origens de Ryōji é uma forma de se conectar com seu espírito. 

Mike prova estar decidido a explorar o passado de Ryōji, e mesmo de 

forma relutante, a família do irmão do falecido abriga-o em sua casa. O que se 

segue é uma bela e tocante abordagem sem precedentes, oferecendo uma visão 

detalhada sobre as estruturas por trás da sociedade japonesa, e de que forma isso 

influi em experiências diversas que sempre são dolorosas e traumáticas de alguma 

forma para aqueles lidos enquanto “o outro”. Sobretudo, Tagame ainda se propõe a 

traçar paralelos com a experiência gay no Canadá, pontuando particularidades de 

cada cultura através de diálogos muitas vezes estimulados pela pequena Kana ao 

mesmo tempo que também versa sobre relações interraciais, ativismo político e 

esperanças para o futuro. Indo da aparente impossibilidade de compreensão de um 

casamento entre dois homens ao olhar de Yaichi — especialmente pelo fato de Ryōji 

ter sido seu irmão gêmeo, portanto sua principal referência desde sempre, “Otouto 

no Otto” trabalha com representações bastante sutis da homofobia internalizada, 

esmiuçando pequenos porém significativos detalhes nos discursos cotidianos que 

tendem a passar batidos. 

“Otouto no Otto” certamente é uma obra revolucionária que não teme 

desafiar o senso comum e o estilo de vida “correto” institucionalizado no Japão, e 

uma estratégia retórica interessante de Tagame é sempre colocar a figura de Kana 

como aquela personagem que, justamente por ainda ser uma criança, possui uma 

mentalidade muito mais livre de preconceitos do que os mais velhos. O que seria 
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isso se não Tagame indicando o papel da socialização na vida das pessoas? Para 

além disso, penso que a essa obra ainda versa sobre as influências locais e globais 

interconectadas na cultura LGBT japonesa, muitas vezes indistintas pelas várias 

matrizes de poder por trás das narrativas. Tagame Gengorō está falando sobre a 

saída do armário e dos próprios guetos, símbolos dessa zona de esconderijo e 

abjeção que a própria sociedade criou a aprisionou todos aqueles não-conformes; 

ainda assim, também mostra de que forma esses microespaços foram responsáveis 

pela construção do orgulho e da percepção de seu poder de agência social dentro 

de um contexto japonês, minando a ideia da falsa dicotomia com o Ocidente 

enquanto o civilizador branco que irá trazer a luz para o resto do mundo. Mike e os 

outros realizam, finalmente, que há inúmeras formas de ser gay — e para a surpresa 

do homem branco, às vezes essas formas são inconcebíveis para ele. 

No que toca a mídia televisiva, os dorama (seriados) vêm, mesmo que 

ainda timidamente, trabalhando cada vez mais com temas como a aceitação e 

inclusão de pessoas LGBT, inclusive educando o público sobre a diferença entre 

identidade de gênero e orientação sexual. O título “Gomen ne, seishun!”32 (“Perdão, 

juventude!”), que foi ao ar entre outubro e dezembro de 2014 na popular emissora 

TBS, tratou, entre tantas outras histórias e conflitos adolescentes, do caso de 

Mamoru, menina transexual que por conta da forte represssão do pai dentro de 

casa, via-se obrigada a vestir o uniforme masculino da escola. Certo dia, após uma 

cena bastante emocionante de autorrealização, Mamoru percebe que estava traindo 

a si mesma, e decididamente compra um uniforme feminino para si. Ao contrário do 

peso que pensara que iria encontrar na escola, os colegas de Mamoru elogiaram o 

quão bem ela aparentava, e como aquele uniforme combinava mais com quem ela 

realmente era. Diante dos questionamentos de certas pessoas a respeito de sua 

sexualidade, Mamoru fez um diagrama na lousa para explicar a seus colegas sobre 

algumas identidades LGBT, enquanto tiravam dúvidas e faziam anotações em seus 

materiais. Mais tarde, o corpo docente da escola convida o pai de Mamoru a uma 

conversa, e então ele percebe o quanto sua filha necessitou aquele tempo todo de 

seu apoio. 

                                                 
32  GOMEN NE, Seishun!. Direção de Fukuda Ryosuke, Kaneko Fuminori, Yamamuro Daisuke. 
Tóquio: TBS, 2014. 
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Outro sucesso de abordagem aconteceu no dorama “Omotesandō Kōkō 

Gasshōbu” 33  (“Clube de Música da Escola Omotesandō”) com o personagem 

Tasuku, que se descobre apaixonado por seu melhor amigo. Tasuku fica surpreso 

diante da revelação de que Daisuke está interessado numa menina do mesmo grupo 

de coral frequentado pelos dois, e tomando por ciúmes, Tasuku resolve chamar a 

menina para sair, como um meio de tirar Daisuke da situação. Confuso e incerto, 

acompanhamos Tasuku numa jornada bastante dolorosa de baixo autoestima, em 

que ele se considera um alienígena simplesmente por não ser como os outros 

meninos “normais”. Durante o encontro com a menina, Tasuku acaba por tentar 

beijá-la como uma forma de lutar contra seu amor pelo melhor amigo, mas não 

consegue e acaba fugindo para casa. No dia seguinte, a menina conta para todos da 

turma que Tasuku abandonou-a no parque, o que deixa Daisuke furioso pela traição 

de seu amigo. No momento de confronto entre os dois, Tasuku finalmente revela 

que nunca esteve a fim da menina, e que só fizera aquilo porque a pessoa de quem 

ele gostava aquele tempo todo era seu melhor amigo. Quebrada a união do grupo 

de coral, a protagonista do dorama, Makoto, sugere que o coral pesquise sobre a 

homossexualidade nos livros da escola, com objetivo de entender melhor a situação 

de Tasuku. Finalmente, todos percebem que não há nada de errado com Tasuku, 

que estava ausente das reuniões desde que a confusão começou. Daisuke vai até 

seu encontro, e diz que quer ficar ao seu lado pra sempre, mesmo como amigo. 

Não só os dorama, mas filmes, documentários, peças de teatro, musicais 

e exposições fotográficas têm sido fundamentais para a expansão da 

conscientização sobre a causa LGBT, e as pessoas envolvidas nessas produções 

sempre deixam bem claro que só chegaram até lá através da luta e resistência 

cotidiana. É assim que os meios convencionais e não-convencionais foram 

pressionados a dar lugar aos não-conformes, que utilizam seus projetos como 

plataforma de mobilização política. De uns tempos para cá, uma série de aidoru 

(ídolos) autointitulados como ekkusu jendā (“agêneros” ou “x-gêneros”), como o 

KISS HUG KISS (XOX), vêm surgindo e conquistando seu espaço na mídia, assim 

como grupos pop inteiramente formados por pessoas trans, como o SECRET GUYZ, 

de três homens transexuais, criado com o propósito de conscientizar e gerar uma 

                                                 
33  OMOTESANDŌ Kōkō Gasshōbu. Direção de Ikeda Katsuhiko, Ishii Yasuharu, Yoshida Akio. 
Tóquio: TBS, 2015. 
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visibilidade sobre artistas trans que fosse construída totalmente fora dos 

estereótipos de okama. 

Leslie Kee, renomado fotógrafo de Cingapura que mantém a base de seu 

trabalho no Japão, expressa através das lentes sua necessidade de retratar pessoas 

diversas desde o início de sua carreira. Abertamente gay, Leslie deu cabo a um 

projeto em janeiro de 2015 chamado “OUT IN JAPAN”, para o qual começou 

fotografando 111 pessoas LGBT residentes no Japão, famosas ou não, de diversas 

faixas etárias e expressões de gênero e sexualidade. O projeto segue firme até hoje, 

com o número de modelos crescendo a cada dia. Em entrevista ao portal online 

Arama Japan 34 , Leslie Kee revelou que pretende mostrar aos japoneses, 

principalmente aos mais conservadores, que a população LGBT está entre eles 

todos os dias a e todo momento, apesar do acordo de silêncio sobre sua existência. 

Leslie também disse que espera que esses ensaios fotográficos contribuam para a 

autoestima e o amor próprio de toda pessoa LGBT, para que ela nunca se sinta 

sozinha ou diminuída por ser diferente. Passando a se enxergar nos outros através 

de representações espontâneas e verdadeiras, Leslie, Tagame e muitos outros 

depositam suas esperanças em direção a dias mais coloridos, democráticos e 

inclusivos. 

Por fim, outro projeto entitulado “Queer Japan”, ainda em andamento, já 

vem gerando uma grande expectativa. Dirigido pelo cineasta, escritor e designer 

norte-americano Graham Kolbeins, esse documentário em execução vai trazer as 

vozes de um grupo altamente diversificado de indivíduos que desafiam normas 

sociais em suas experiências de gênero e sexualidade, traduzindo essas 

experiências em seus trabalhos. Artistas, políticos, ícones do ativismo LGBT e 

pessoas comuns japonesas estão sendo entrevistados e estimulados a mostrar ao 

mundo suas produções desafiadoras e instigantes, e Kolbeins acredita que esse 

será um trabalho de muita potência uma vez finalizado e distribuído pelo mundo. 

Dentre os protagonistas do documentário está ninguém menos que o próprio 

Tagame Gengorō, com o qual Kolbeins já vem trabalhando há alguns anos nas 

traduções de suas obras para o inglês. Outras figuras ilustres são Rokudenashiko, 

artista feminista cuja obra foi acusada de “obscenidade” apenas pela sua abordagem 

                                                 
34  Leslie Kee Teams with Gap to Shine Light on LGBT People. Arama! Japan. Disponível em: 
<http://aramajapan.com/news/leslie-kee-teams-with-gap-to-shine-light-on-lgbt-people/18303/>. 
Acesso em mai. 2017. 

http://aramajapan.com/news/leslie-kee-teams-with-gap-to-shine-light-on-lgbt-people/18303/
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livre e emancipatória de uma vagina; Hatakeno Tomato-san, entrevistada nesse 

trabalho, escritora transexual e proprietária da plataforma online Transgender Café; 

o dançarino do estilo obscuro butō e performer Matsuda Atsushi; Sugiyama Fumino, 

apresentador de TV e dono do restaurante/centro comunitário LGBT Colorful Station 

em Shibuya; por último, mas não menos importante, a drag queen Vivienne Sato, 

figura icônica nas ruas do distrito de Ni-Chōme. 

A potência evocada pelas vozes da diversidade através da mídia pop é 

motor de extrema relevância na construção de uma sociedade verdadeiramente 

igualitária em que a noção de comunitário não tome as particularidades individuais 

como expressões egoístas ou desajustadas ao sistema, e sim como elementos 

fundamentais à democracia, oferecendo alternativas possíveis ao automatismo e 

categorizações arbitrárias do sistema. Trata-se de assumir de antemão que há um 

limite representativo uma vez que a língua é um dispositivo incompleto, e não um 

código perfeito de representação. Essas vozes da mudança nunca estiveram em 

acordo com a fragilidade representativa enquanto paradigma na mídia, e apesar de 

estarem conseguindo uma maior abrangência apenas recentemente, sua luta pela 

conquista de espaços sociais vem sendo articulada desde sempre, pois sobreviver 

diariamente como um LGBT é por si só uma atitude política. 

Expor e investigar os paradoxos estruturais da uma sociedade é mostrar 

que é possível exotificar nossa concepção da realidade, desafiando discursos 

fictícios de unicidade e mostrando que é possível reclamar epistemologias cívicas 

através de meios culturais e institucionais. A performance de um corpo LGBT livre é, 

assim, a prova de que discursos de “verdade” essencializantes e pretensamente 

incontestáveis estão ligados a práticas sociais normalizantes, e que pluralizar 

abordagens é assumir a possiblidade de (co)existência de diferentes centros 

produtores de conhecimento (PRECIADO, 2014). Dessa forma, arruina-se o projeto 

de uma hierarquia de saberes onde certos discursos prevalecem sobre outros em 

nome da manutenção da dominação de um certo grupo hegemônico, e prega-se a 

importância de falar sobre dinâmicas sociais uma vez que nenhuma construção 

social está presa no tempo, e sim em constante transitoriedade, fragmentação e 

reinvenção (SAID, 1990; BUTLER, 2003; LOURO, 2015). 

Abre-se, nessa atitude, um campo para se pensar num Japão que possa 

celebrar, acolher e legitimar múltiplas possibilidades de existência sem colocar em 

cheque os círculos de pertencimento organizacionais de sua sociedade. É uma 
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oportunidade de desafiar discursos que falam sobre os japoneses como uma nação 

inerentemente conformista e conservadora, que historicamente se puseram a tentar 

apagar lutas históricas como aquela contra o poderio bélico norte-americano, aquela 

contra a subjugação de povos indígenas, aquelas pelos direitos das mulheres, da 

classe operária, da comunidade LGBT, e por aí vai. A sociedade japonesa nunca foi 

homogênea apesar dos discursos sobre uma identidade única e ideal produzidos 

principalmente diante dos contatos conflituosos com o Ocidente, e todos os 

agenciamentos analisados nessa pesquisa revelam como a vida social humana 

produz e é produzida particularmente pelo tempo num jogo de significados sem fim, 

onde as expressões da diversidade podem até parecer isoladas superficialmente, 

mas na verdade estão profundamente conectadas na ideia de resistência coletiva.  
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VI CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho de investigação das variadas percepções sobre a 

homossexualidade durante a história do Japão tratou de pensar, principalmente, 

sobre os jogos narrativos acerca da construção de identidades não-normativas, ou 

seja, aquelas identidades que de certa forma rompem com a suposta coerência do 

contrato social que estabelece uma hierarquia de corpos, desejos e expressões de 

ser a partir de um modelo legitimado enquanto correto, ideal, possível e, sobretudo, 

discursado enquanto intrinsecamente ligado a uma suposta raça japonesa. 

As vozes plurais das pessoas que tive a sorte de conhecer durante essa 

caminhada revelaram-me possibilidades de existência para além do que o senso 

comum e o reducionismo metodológico orientalista estabelecem sem o menor dos 

pesares. Essas pessoas de fato são transviadas no sentido que transitam entre 

dimensões; habitam, dialogam e reinventam as fissuras do sistema, permitindo 

transgressões e transmigrações. Ao mesmo tempo que seus relatos traduzem o 

esforço massivo de se estar entre o mundo da palavra e o mundo da abjeção, fui 

apresentado a pontos de vista que superam qualquer estrutura dicotômica ou 

qualquer forma limitada/limitadora de apreensão cognitiva. Talvez seja porque uma 

identidade transviada não é “somente” uma identidade sociopolítica, mas uma 

expressão subjetiva de uma trajetória potente, imprevisível e incapturável uma vez 

que está sempre em movimento e reconfiguração. 

No que toca a organização do trabalho, optei por iniciar trazendo a prática 

do nanshoku não simplesmente a fim de um resgate cronológico, mas também como 

forma de criticar as análises contemporâneas rasas sobre a experiência LGBT 

japonesa que colocam o Japão como um lugar historicamente liberal e permissivo, o 

que é uma completa ficção. Como foi visto, as relações em que aristocratas 

tomavam para si jovens garotos — que não eram de fato considerados pertencentes 

ao gênero masculino — eram práticas de poder fundamentalmente associadas a sua 

posição social, e que se tornaram obsoletas diante do paradigma discursivo de 

modernidade da Era Meiji. A relação do nanshoku com a homossexualidade 

concebida nos dias de hoje é que o nanshoku faz parte do escopo de papéis de 

gênero da pré-modernidade, cuja hierarquia de poder acionada e reproduzida pode 

ser identificada nas marcas de subjetividade presentes ainda hoje nos discursos das 

pessoas LGBT. 
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Enquanto a camaradagem entre homens permaneceu sendo incentivada 

com a Era Meiji, o nanshoku, antes uma prática social, passou a ser criminalizado 

sob o nome de dōseiai, agora um termo médico que caracterizava objetivamente o 

intercurso sexual entre dois homens, além de trazer a identidade do dōseiaisha — o 

homossexual, ou “aquele de sexualidade anormal” (hentai seiyoku). A 

implementação desse novo sistema de valores moldado por paradigmas 

eurocêntricos concebia a homossexualidade como patologia, o que perdurou até 

1995. O diálogo com as pessoas japonesas identificadas enquanto LGBT me fez 

perceber as diversas formas que a homofobia se apresenta atualmente na 

sociedade, sendo acionada não mais enquanto crime ou patologia, mas uma 

ameaça à segurança de grupo — especialmente numa noção de coletividade 

construída a partir da uniformidade, onde a diferença é indesejável. 

Na ausência de qualquer tipo de fundamentalismo religioso vigente ou de 

uma lei que criminalize a homossexualidade, ser gay no Japão é particularmente 

complicado por conta de seu estigma enquanto inconveniência social — um excesso 

de individualismo que retira a centralidade do corpo comunitário enquanto aquilo que 

mantém o referencial identitário de cada um. O prego que salta é constantemente 

martelado, e esse é um processo intenso e debilitador que vai dos níveis mais sutis 

aos mais grosseiros, acarretando, entre várias outras coisas, práticas de bullying e 

assédio moral, sentimento de vergonha e autodepreciação, baixo autoestima, 

evasão escolar, depressão e suicídio. 

Essa pesquisa demonstrou que os ambientes familiar e escolar enquanto 

espaços estruturados e estruturantes de círculos de pertencimento evocam a todo 

momento discursos de poder através de posições sociais. Fazer parte de um uchi é 

ocupar um status (tachiba) e carregar obrigações durante uma vida toda. A 

aceitação e o respeito dentro de um círculo vêm com o cumprimento do papel social 

normativo do sujeito, respeitando as hierarquias e, quando necessário, fazendo 

sacrifícios pessoais pelo bem maior do grupo enquanto prova da temperança de seu 

caráter. O ponto é que ser extremamente sensível ao contexto social é a retórica do 

ser japonês, o que convencionalmente faz com que aqueles fora dos círculos de 

pertencimento tenham sua nacionalidade e raça deslegitimados. 

A respeito da tomada do espaço público pelos múltiplos recortes da 

comunidade LGBT, também vimos nesse trabalho a articulação de identidades não-

normativas enquanto políticas no contexto do pós-guerra uma vez que perceberam 
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em seus corpos um veículo de diálogo com o espaço em que viviam, isto é, uma 

oportunidade de se reinventar na ideia da resistência. Habitar o campo da não-

norma é, afinal de contas, desafiar um projeto de poder. O ativismo LGBT floresceu, 

e as diversas vozes tocando o movimento, muitas vezes contrastantes, são 

fundamentais para que se perceba de uma vez por todas que estamos falando de 

pessoas reais e diferentes que constroem um movimento social dinâmico, e não de 

uma platitude ahistórica. Não existe e nunca existiu uma unidade no ativismo LGBT 

japonês, portanto é fundamental que diferentes vozes sejam ouvidas, principalmente 

num contexto neoliberal em que apenas aqueles que conseguem se assimilar aos 

modelos ideais de ser um indivíduo LGBT — leia-se lucrativos ao sistema — são 

ouvidos, assistidos e superficialmente integrados. 

Por último, e não menos importante, tocou-se na questão da fragilidade 

representativa enquanto recurso da mídia convencional para manter a população 

LGBT em seu lugar de subalternidade social onde sua existência somente é feita 

possível enquanto objeto de riso ou fetichização. Todavia, também foram apontadas 

certas estratégias em que essas próprias representações desafiavam a norma 

mesmo que de forma inconsciente, revelando a alta complexidade presente nas 

manifestações culturais uma vez que essas são sempre construídas por forças como 

gênero, raça e classe, e, como tal, carregam em si todos os jogos produtores e  

negociadores de sentidos. Em extensão, foram analisados determinados exemplos 

de trabalhos verdadeiramente dispostos a representar a realidade de um LGBT no 

Japão, que por sorte vêm crescendo de número conforme pessoas LGBT vão tendo 

acesso às tecnologias discursivas para falar de si próprias e responder às demandas 

da comunidade, em especial a população mais jovem, que está descobrindo seu 

lugar na sociedade e precisa de referenciais para se sentir representada. 

Para além disso, essa pesquisa também foi um exercício de 

estranhamento do olhar sobre as narrativas ocidentais hegemônicas, em especial 

norte-americanas, que frequentemente localizam no Japão um exotismo extremo, 

como se ele estivesse muito longe do contato com as culturas ocidentais. 

Obviamente, há inúmeros aspectos sobre a cultura japonesa peculiares à trajetória 

histórica do Japão, entretanto ele não tem sido de forma alguma imune ou alheio às 

imbricações de poder na forma do neoliberalismo, do militarismo, da degradação 

ambiental ou da crise da ordem capitalista internacional. Da mesma forma, apesar 

do imperativo de que qualquer prego que salte deve ser prontamente martelado, isso 
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não significa que não existam movimentos de revolta no país. Muito pelo contrário, a 

história do Japão é repleta de exemplos de manifestações contra o poderio bélico 

norte-americano; contra a xenofobia direcionada a chineses, coreanos e populações 

mestiças; em denúncia às práticas de extinção das populações indígenas de 

Okinawa; movimentos de reivindicação dos direitos das mulheres, dos idosos, da 

classe trabalhadora, e por aí vai. 

Querendo ou não, consciente disto ou não, os momentos de contato 

multiplicam-se a cada segundo, e as plataformas online diminuem cada vez mais a 

distância entre as pessoas ao redor do mundo. Falar sobre o Japão é também falar 

sobre seu contato com o mundo, e como crises multifacetadas e períodos de conflito 

produzem microespaços de rebelião, desobediência civil e contracultura; é falar de 

um Japão que nunca fora completamente isolado do mundo ou de população 

homogênea; é falar de um país que carrega as marcas de colonizado e colonizador, 

sendo importante tomar cuidado para que sua história não seja reduzida e 

romantizada pela sua experiência com as bombas atômicas e desastres naturais, 

mas que também se lembre das violências de todos os tipos que ele dirigiu a outros 

países do leste asiático a ele subjugados, pensando sobre os usos estratégicos de 

sua imagem enquanto o principal representante dos Estados Unidos na Ásia. 

Nas produções que se seguem, é urgente que se passe a antropologizar 

o Ocidente, essa categoria ainda tão pouco explorada. Se há um Oriente, o outro ou 

aquilo que eu não sou, o que é o Ocidente? Quem e o que sou eu? Apontar e 

pormenorizar a construção sociolinguística discursiva sobre a qual se erigiu o 

sistema simbólico que “conhecemos” é assumir que seus construtos sociais 

garantem uma lógica possível somente dentro de seu comando, de maneira que 

muitas de nossas noções são impossíveis de ser aplicadas em outras realidades. 

Deve-se realizar um exercício metodológico intenso que não incentive a produção de 

narrativas planas e generalizantes, mas aquelas estruturadas por diálogos não-

hierarquizados e baseadas em recortes multidimensionais. É a partir desse giro de 

perspectiva que se abre espaço para pensar nas intersubjetividades, 

multiculturalismos e transnacionalismos. 

Apesar dos discursos ainda vigentes e amplamente reproduzidos sobre o 

modo correto de ser japonês, as práticas subversivas daqueles que habitam a não-

norma já denunciaram há muito o caráter ficcional dessa retórica, e mesmo que 

geralmente de forma silenciosa, elas vêm revisando e desafiando assimetrias 
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estruturais a partir de sua experiência coletiva de marginalidade. Desse modo, a 

participação na vida em conjunto se atualiza em coerência com espaços sociais que 

permitam a articulação das diferenças e a conciliação das subjetividades, 

reconhecendo e celebrando a diversidade através de estratégias individuais e 

coletivas. Trata-se de um projeto de sociedade mais justa e inclusiva que também 

projete desejos e consciências para o mundo. 

A subversão da norma é especialmente urgente nesse momento histórico 

ascensão e fortalecimento de ideologias conservadoras ao redor do mundo. 

Sabemos que os contextos de dominação e exploração nunca foram 

verdadeiramente extintos, porém é durante um intenso conflito generalizado como 

esse que os algozes sentem-se menos tímidos para praticar o ódio e a intolerância, 

agravando o nível de vulnerabilidade social das populações minoritárias (que já não 

possuem respaldo legal na maioria dos casos). A cultura jamais deve estar alheia ao 

cenário político local e global, ainda mais quando vem sofrendo ataques, sanções e 

censuras que claramente reconhecem sua potência subversiva. Mais do que nunca, 

as vozes queer japonesas devem ser projetadas para fora dos nichos, inspirando 

indivíduos dentro e fora do território nacional enquanto conversa com a 

multiculturalidade e combate naturalismos e essencialismos. Produzindo 

conhecimento a partir das diferenças e minando a possibilidade da diferenciação ser 

revertida em discriminação e violência, quebramos a lógica de que todo prego que 

salta deve ser martelado e passamos a falar da diversidade com orgulho. Ser 

diferente não é algo para se temer, mas honrar e celebrar.  
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