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RESUMO 
 
 

O universo gastronômico é uma verdadeira fonte para se entender alguns aspectos 
culturais de um país. Dentro de suas formas, cores, sabores, manipulações e 
apresentações, estão disponíveis símbolos capazes de fazer um viajante mergulhar 
em um mundo diferente do seu, assim, instigando-o a pensar sobre tal alimento. Por 
conseguinte, deslumbrado com os signos da gastronomia japonesa, Roland Barthes 
deu forma a sua maneira de interpretar uma culinária tão tradicional e artística sem a 
intenção de registrar a realidade dos acontecimentos, mas sim, expor seu olhar 
sensível sobre o que lhe chamava a atenção dentro do contexto oriental. Por essa 
razão, analisar como o escritor francês se relacionou com a gastronomia japonesa é 
o objetivo geral deste trabalho que também envolveu, como análise especifica um 
breve estudo sobre a imagem criada do Oriente pelo Ocidente, a questão do 
estereótipo e a invisibilidade do corpo, por fim, a importância da viagem como 
instrumento de conhecimento. Além disso, esse trabalho tem como objetivo, 
também, apresentar os pensamentos e as ideias de Roland Barthes para a 
comunidade acadêmica, uma vez que, mesmo com reflexões no campo das letras e 
no campo artístico, ainda é um escritor pouco estudado.  
 
Palavras-chave: Roland Barthes. Estrangeiro. Gastronomia. Japão.  
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ABSTRACT 
 
 

The gastronomic universe is a true source to understand some cultural aspects of a 
country, within its forms, colors, flavors, manipulation and presentation, symbols are 
available that will enable a traveler to delve into a world different from his, thus, 
instigating him to think about such food. Consequently, dazzled by the signs of 
Japanese gastronomy, Roland Barthes shaped his way of interpreting that traditional 
and artistic cuisine without the intention of recording the reality of events, but 
exposing his sensitive gaze on what attracted his attention within this Eastern 
context. For this reason, to analyze how the French writer related to the Japanese 
gastronomy is the general objective of this work which also involved, as analysis 
specifies a brief study of the image created from the East by the West, the stereotype 
and the invisibility of the body, and finally, the importance of travel as an instrument 
of knowledge. In addition, this paper also aims to present the thoughts and ideas of 
Roland Barthes to the academic community, since, even with reflections in the 
domain of letters and in the domain of art, he is still a writer little studied. 
 
Key words: Roland Barthes. Foreigning. Gastronomy. Japan. 
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RESUMÉ 
 
L’univers gastronomique est une véritable source pour comprendre certains aspects 
culturels d’un pays. Sous ses formes, ses couleurs, ses saveurs, sa manipulation et 
sa présentation, il existe des symboles permettant au voyageur de plonger dans un 
monde différent du sien, l'incitant à penser à une telle nourriture. En conséquence, 
ébloui par les signes de la gastronomie japonaise, Roland Barthes a donné forme à 
sa manière d’interpréter la cuisine traditionnelle et artistique sans vouloir enregistrer 
la réalité des événements, mais en exposant son regard sensible sur ce qui l’attirait 
dans le contexte oriental. Pour cette raison, l’analyse de la relation de l’écrivain 
français avec la gastronomie japonese est l’objectif général de ce travail qui implique 
également une brève étude de l’image créée de l’Orient par l’Occident, du stéréotype 
et de l’invisibilité du corps, et enfin, l'importance du voyage en tant qu'instrument de 
connaissance. En outre, le travail vise également à présenter les pensées et les 
idées de Roland Barthes à la communauté universitaire, une fois que cet écrivain y 
est encore peu étudié, même s’il a des réflexions importantes tant dans le domaine 
des lettres, que dans de domaine artistique.  
 

Mots clés: Roland Barthes. L'étrangerisme. Gastronomie. Japon.
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1 INTRODUÇÃO  

 

Como seria interpretar e falar sobre um lugar, uma cultura de 

movimentos que se escondem por de trás de uma sutil camada de sombra sem, ao 

menos, entender seu idioma? E além disso, como capturar e tomar nota sobre um 

contexto sem descrevê-lo de modo a registrar suas peculiaridades de forma 

objetiva? Pois bem, foi nesse espaço que o escritor francês Roland Barthes se viu 

imerso e maravilhado nas três viagens que fez ao país do extremo leste asiático, o 

Japão, especificamente, segundo Brandini, no período entre “maio de 1966 e janeiro 

de 1968, [...] para proferir conferências em universidades e ministrar cursos, de 2 de 

maio de 1966, de 5 de março à 5 de abril de 1967 e de 18 de dezembro de 1967 a 

10 de janeiro de 1968 [...]”. (BRANDINI, 2017, p. 165). Barthes não conhecia a 

língua local para que pudesse estabelecer uma troca de informações, nesse sentido 

como teria sido a comunicação entre estranhos? “Como você se virou lá, com a 

língua? Subentendido: Como você garantia essa necessidade vital da 

comunicação?” (BARTHES, 2016, p. 18, grifos do autor), são questões que ele 

próprio lança ao colocar em evidência a ideia de que só existiria comunicação no ato 

da fala. Entretanto, nesse país ele pôde conhecer e saborear variadas formas de 

linguagem, seja através das palavras incompreensíveis, dos gestos, das imagens, 

ou, por meio dos signos suspensos dentro do mundo da culinária. Dessa maneira, 

através das experiências de Barthes com elementos da cultura estrangeira, nasce o 

livro O Império dos Signos (1970).  

Pode-se afirmar que o alimento é um dos instrumentos mais 

poderosos que existe, pois este é capaz de reunir pessoas ou mover um povo de um 

canto ao outro da Terra caso haja necessidade; é de fato, junto à água, um elemento 

ímpar da vida. Porém, além de fonte de conforto e também de prazer, a comida é 

uma verdadeira fonte de símbolos que representam a cultura de um grupo. Portanto, 

pode se dizer que a comida é um certo meio de informação capaz de transmitir 

inúmeras mensagens sobre uma sociedade. Ou como sintetiza Montanari em seu 

livro Comida como Cultura (2008): “A cozinha é o símbolo da civilização e da cultura” 

(MONTANARI, 2008, p. 71). E por esse motivo, o viajante ao percorrer o mundo, tem 

a possibilidade de conhecer com mais apuro os costumes do lugar de destino 

através da gastronomia de seu povo. 
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Assim sendo, neste trabalho como objetivo geral, é analisada a 

maneira como Barthes enxergou o estrangeiro no Japão e o modo como ele se 

relacionou com a gastronomia dessa cultura cheia de brechas passíveis de 

interpretações, possibilitando assim, um olhar sensível sobre o processo de 

construção do Outro para esse escritor-viajante. E para tanto, é abordado o tema da 

construção do estereótipo criado para definir o Oriente: qual o resultado dessa 

generalização atribuída a um grupo social e de qual forma ela pode influenciar na 

maneira como se enxerga o Outro? Além do mais, são analisadas as ideias, os 

conceitos e as noções barthesianas que podem ser relacionados ao contexto 

gastronômico encontrado no livro O Império dos Signos, possibilitando, dessa forma, 

a interpretação do que é o Outro para Barthes.  

Quando se fala em estrangeiro, pode-se apontar tudo aquilo que 

está fora do alcance de um corpo, aquilo que é desconhecido. No caso de Barthes, 

trata-se de suas viagens a países como Marrocos, China e Japão. Especificamente, 

aqui, abordaremos Roland Barthes e o Japão, não o Japão que todos nós pensamos 

conhecer, mas o país sob o olhar do escritor. E esse aspecto acaba provocando o 

desejo de descobrir qual foi a maneira que ele encontrou para lidar com o diferente. 

Uma vez que, lançado ao mundo, o viajante quase sempre acaba levando consigo 

uma certa parcela de um conhecimento raso, adquirido de uma forma rápida, onde o 

entendimento sobre essa cultura outra foi obtido de forma compacta e superficial.  

No livro O Império dos Signos, Barthes armazena toda essa reflexão 

pessoal sobre um espaço oposto ao seu, diferente dos variados clichês já propostos 

no Ocidente em relação ao Oriente. Com isso, ele constrói um instigante universo 

desejado, que por sua vez não se limita a uma fotografia de registro, mas, 

audaciosamente, se aproxima mais a uma fotografia artística, abstrata, uma 

verdadeira releitura de uma obra já existente, que ele simplesmente intitula Japão, 

como nome fictício, ou como salienta Brandini: “Em O Império dos Signos, [...] o 

escritor recria um sistema de signos que ele designa como ‘Japão’”. (BRANDINI, 

2017, p. 165). Além do mais, o livro é construído através de pensamentos 

desenvolvidos sobre variados temas do cotidiano japonês, no qual Barthes coloca 

seu ponto de vista sem a pretensão de querer documentar de maneira científica tais 
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momentos. Ele transforma esse lugar chamado Japão em um Texto1, ou seja, um 

intermédio que fez com que o escritor pensasse, criasse e apresentasse algo novo, 

um olhar diferente, literário, como ele afirma nesse livro: “O autor jamais, em 

nenhum sentido fotografou o Japão. Seria antes o contrário: o Japão o iluminou com 

múltiplos clarões; ou ainda melhor: o Japão o colocou em situação de escritura. ” 

(BARTHES, 2016. p. 10). 

Para Barthes, o termo escritura2 representa o interesse em escrever 

algo que foi alimentado pelo Texto, que vem a ser um gatilho responsável por 

qualquer nova escritura, questionando os fatos sem oferecer respostas; pelo 

contrário, proporcionando outros meios para formação de perguntas através de uma 

releitura, encontrando uma outra voz dentro da mesma voz. Ou, em outras palavras, 

como o próprio Barthes a define em seu livro, a escritura pode ser “[...] em suma e à 

sua maneira, um satori: o satori (o acontecimento Zen) é um abalo sísmico mais ou 

menos forte (nada solene) que faz vacilar o conhecimento, o sujeito: ele opera um 

vazio de fala”. (BARTHES, 2016. p. 10, grifo do autor). Como objetivo específico, 

este trabalho buscará descrever e analisar as relações que o escritor estabelece 

com a gastronomia japonesa, presentes mais precisamente nas seguintes partes do 

O Império dos Signos: “A Água e o Floco”; “O Interstício”; “A Comida Decentralizada” 

e “Palitos”. 

Como base metodológica para essa pesquisa foram utilizados títulos 

como: Da Literatura Comparada à Teoria da Literatura (1988) livro escrito por Álvaro 

Manuel Machado e Daniel-Henri Pageaux, que aborda entre outros temas, a questão 

do viajante e sua perspectiva em relação ao seu modo de se relacionar com o 

mundo; O visível e o invisível (2003), de Maurice Merleau-Ponty, livro que traz o 

                                                 
1 Para Barthes o Texto, com letra maiúscula, designa uma fonte da qual derivam-se rizomas de 

citações e ecos culturais, que não se restringe à possibilidade de uma única leitura, ou um fim. O 
autor esclarece que o Texto é um caminho para construção de outros caminhos, é a estruturação de 
uma ponte que levará a outras pontes, ou seja, o Texto é intertextual, pois ele é o entretexto de outro 
Texto. Para Barthes o Texto “[...] realiza o próprio plural de sentido: um plural irredutível (e não 
apenas aceitável). O Texto não é coexistência de sentidos, mas passagem, travessia; não pode, pois, 
depender de uma interpretação, ainda que liberal, mas de uma explosão, de uma disseminação. ” 
(BARTHES, 1988, p. 74) 
2 A escritura não responde a uma questão, pelo contrário, ao tentar entender um sistema, ela insere 

outros problemas e é dessa maneira que a escritura se desdobra. Perrone-Moisés indica que “a 
escritura é a relação que o escritor mantém com a sociedade, de onde sua obra sai e para a qual se 
destina, ‘a reflexão do escritor sobre o uso social de sua forma e a escolha que ele assim assume ’. ‘A 
escritura é pois essencialmente a moral da forma, a escolha da área social no seio da qual o escritor 
decide situar a Natureza de sua linguagem. ’” (PERRONE-MOISÉS, 1993, p. 36) 
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assunto da invisibilidade social, onde o corpo é passível de visibilidade, mas isso 

não garante que o outro pense ou tenha qualquer reflexão sobre esse estranho; 

Comida como cultura (2008), de Massino Montanari, livro que toca no tema do 

alimento como forma de comunicação, onde a comida além de ser um bem cultural, 

também é uma fonte de informação riquíssima; Orientalismo: o Oriente como 

Invenção do Ocidente (1996), de Edward W. Said, cujo tema é a construção do 

Oriente criado pelos ocidentais como uma forma de domínio sobre esse povo, 

História da cultura japonesa (1986), de José Yamashiro, obra que possibilitou 

entender um pouco dos aspectos da cultura japonesa, apesar de Barthes deixar 

claro que o país que ele criou não foi um registro fiel do Japão; Em Louvor a Sombra 

(1933), do escritor Junichiro Tanizaki, cujo foco é a estética tradicional japonesa e, 

por fim, o livro O fascínio da cultura japonesa: um olhar brasileiro sobre a cultura 

japonesa (2008), escrito por Toshio Furihata, que também trata dos elementos 

culturais desse país. Além desses títulos, foram utilizados outros não menos 

importantes, que se encontram em forma de artigos e trabalhos acadêmicos, 

devidamente citados nas Referências Bibliográficas. 

No que concerne à metodologia da pesquisa, a construção dessa 

análise foi respaldada no processo que se encontra na Literatura Comparada, com o 

intuito de relacionar literaturas para o desenvolvimento de uma compreensão do 

outro, buscando nos encontros e desencontros a possibilidade de se construir uma 

nova visão sobre um determinado assunto, sem o intuito de encontrar verdades ou 

mentiras, erros ou acertos, apenas interpretações possíveis. De acordo com 

Carvalhal: 

 

A literatura comparada é a arte metódica, pela pesquisa de laços de 

analogia, de parentesco e de influência, de aproximar a literatura de 

outros domínios da expressão ou do conhecimento, ou então os fatos 

e os textos literários entre eles, distantes ou não no tempo e espaço, 

contanto que pertençam a várias línguas ou várias culturas, façam 

parte de uma mesma tradição, afim de melhor descrevê-los, 

compreendê-los e apreciá-los. (CARVALHAL, 1986, p. 31) 

 

Todavia, mesmo com toda uma visibilidade mundial, sendo uma 

referência para os acadêmicos nas áreas da literatura, semiologia, arte e 

comunicação em geral, pouco se fala de Barthes em território brasileiro, poucas 

pesquisas são encontradas, ou seja, os ensinamentos apresentados por esse 
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escritor francês quase que caminham entre nós no anonimato, o que justifica o 

desenvolvimento da presente pesquisa. Uma das áreas de grande interesse e de 

limitada abordagem, até mesmo na obra do próprio Barthes, é sua relação com o 

estrangeiro. Logo, dúvidas em relação a sua percepção sobre o outro, sobre algo 

que estava exterior a ele e o modo encontrado pelo mesmo para lidar com uma 

cultura nunca antes percebida, ficam sem resposta clara para muitos.   

Por essa razão, por meio desta análise, pode-se, talvez, entender 

um pouco mais esse escritor avesso a polêmicas, mas que foi responsável por 

sacudir o espaço literário de forma a irritar os grandes tradicionalistas de sua época, 

pois suas teorias iam contra os ideais já estabelecidos e isso desconfortava os 

mestres conservadores. Cada trabalho escrito por Barthes era uma nova 

possibilidade para se perceber a literatura de uma maneira não convencional, e por 

esse motivo existe uma certa dificuldade em se enquadrar seu estilo. Barthes 

caminhou por vários campos da literatura, era um operário da escrita que não se 

permitiu ser rotulado. Nesse sentido, apresentar as ideias propostas por Barthes ao 

público acadêmico seria de grande contribuição para o enriquecimento intelectual 

destes, uma vez que suas teorias pairam em diversas áreas da literatura e 

fundamentam inúmeras outras. 

Nos capítulos a seguir, serão apresentados assuntos como: a 

relação do viajante com o mundo estrangeiro, apontando possíveis conceitos do que 

seria o ato de viajar e a importância que este possui para quem o faz. No capítulo 2, 

encontra-se uma breve apresentação biográfica de Roland Barthes para que se 

possa entender um pouco sobre esse escritor. O capítulo 3 traz a imagem criada do 

Oriente pelo Ocidente e como a estereotipação é capaz de afetar a compreensão de 

um estrangeiro ao entrar em contato com um contexto pré-conceituado e, assim 

sendo, como teria sido esse primeiro contato de Barthes com o Outro, no caso a 

cultura japonesa. Já o capítulo 4 reflete a relevância da gastronomia como forma de 

signo de um país e a forma que ela contribui para a comunicação dessa cultura, 

através das formas, cores, da maneira como esse alimento é preparado, servido e 

consumido. No mesmo capítulo evidencia-se a culinária japonesa e a forma como 

Barthes se relacionou e interpretou essa gastronomia repleta de significados, traços 

e cores primaveris. 
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2 ROLAND BARTHE: Uma Breve Apresentação  

 

Uma das figuras intelectuais mais representativas de seu tempo, 

Roland Barthes foi um homem inclassificável que percorreu diferentes âmbitos do 

campo literário. Entretanto, pode se afirmar que ele foi um grande escritor francês 

que mudaria a forma de entender literatura ao aplicar métodos semiológicos às 

análises de obras literárias. Segundo Perrone-Moisés (1983), Barthes estudou 

Letras Clássicas e atuou como professor universitário no exterior, como em 

Bucareste e Alexandria, foi pesquisador do Centre National de la Recherche 

Scientifique, orientador de pesquisas na École Pratique des Hautes Études e 

professor do Collège de France. Como crítico literário e um dos grandes defensores 

do estruturalismo, Barthes foi responsável por algumas teorias que revoltariam os 

mais tradicionalistas da época, tornando-se, em meio a censuras e aplausos, nome 

essencial para a literatura da segunda metade do século XX. De acordo com 

Perrone-Moisés (1983), Roland Barthes nasceu em 1915 em Cherburgo, e viveu sua 

infância ao lado de sua mãe e o meio irmão em Baiona, no sul da França, e 

posteriormente, em Paris. Seu pai havia morrido em batalha na Primeira Guerra 

Mundial quando Barthes ainda era bebê e por esse motivo, seguiu uma vida de 

privações dentro de uma família burguesa empobrecida, da qual ele se lembraria 

com grande tristeza e amargura, principalmente pelo fato de sua avó materna tê-los 

abandonado em situação tão crítica. Seu biógrafo, Louis-Jean Calvet (1993), 

sintetiza esse momento ao lembrar que a  mãe de Roland Barthes se desdobrava 

para poder sustentar ele e seu irmão, após a morte de seu pai. Sua família era 

vítima de constrangimento financeiro e moral e sua avó que morava a poucos metros 

de distância e que possuía uma vida mais confortável, não era capaz de ajudá-los. 

Calvet salienta, também, que a imagem mais marcante do escritor 

francês nesse período de dificuldade viria a ser a de sua mãe trabalhando 

arduamente em um emprego para o qual não nascera. E mesmo assim, o resultado 

dessa dura labuta não sustentava as taxas escolares, os livros, as roupas 

adequadas para ir à escola e até mesmo a comida. Os meses giravam em torno da 

data do pagamento do aluguel de onde moravam, o que era sempre um verdadeiro 

drama.   

Já na juventude, passou um longo período em um sanatório para se 
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tratar de uma tuberculose, ao qual retornaria em algumas outras ocasiões, até a sua 

cura. Para Barthes, foi uma fase de tristeza e sentimento de abandono, entretanto foi 

uma época de intenso estudo e aprendizado, como salienta Perrone-Moisés: “ [...] 

ele teve então a experiência da vida reclusa e comunitária: o silêncio, as leituras, as 

amizades, e o sofrimento obscuro” (PERRONE-MOISÉS, 1983, p. 16). Porém, 

mesmo sentindo-se esquecido pelos amigos, por causa da falta de contato 

decorrente do distanciamento necessário para o tratamento, Barthes nutria o desejo 

de melhorar o mais rápido possível para que pudesse oferecer a sua mãe uma vida 

digna e confortável, como explica Calvet (1993). Ao sair do sanatório, Barthes viaja 

ao exterior, onde se torna professor universitário na Romênia e posteriormente, no 

Egito.   

Na década de 60, Barthes apresenta uma maneira não convencional 

de se entender literatura, linguagem esta que foi chamada de “nova crítica”. Tudo 

começou quando Barthes escreveu um livro sobre o cultuado Jean Racine (Sur 

Racine, 1963), que era visto pelos franceses como um escritor genuíno e de talento 

indiscutível. Barthes não procurou escrever um livro com o intuito de encontrar uma 

verdade sobre a obra de Racine, ele apenas deu a este uma nova visão, uma outra 

possibilidade de interpretação de cunho psicanalítico. E isso desencadeou, como 

explica Perrone-Moisés (1983, p. 31), “[...] um amplo debate sobre a crítica literária, 

implicando perguntas fundamentais como: o que é literatura? Como deve ser lida e 

ensinada? Qual a função do crítico? Quais os seus deveres e direitos? ”  E desse 

ponto em diante gerou-se um clima de mal-estar entre os acadêmicos que 

consideraram tal livro algo ultrajante, rendendo a Barthes inúmeras críticas. 

Raymond Picard, um mestre da Sorbonne e especialista da obra de Racine, 

classificou Barthes como uma pessoa que apenas procurava atrair sucesso com 

essas interpretações abusivas, subjetivas e imorais, como explica Perrone-Moisés:   

 

Para Picard, se Racine cria personagens apaixonadas, é 

simplesmente porque Racine estava apaixonado quando escreveu as 

tragédias; se ele trata da luta pelo poder, é porque ele tinha 

problemas desse tipo na corte de Luis XIV. Barthes teria saído dessa 

“objetividade” ao falar de ambiguidades sexuais, de  rivalidades da 

horda primitiva, de incestos e assassinatos do pai, etc.” (PERRONE-

MOISÉS, 1983, p. 33)   

 

Em algumas teorias barthesianas, como a presente no ensaio “A 
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Morte do Autor”, disponível no livro O rumor da língua (1988), Barthes afirma que 

nossa sociedade moderna sempre tentou explicar a obra através da vida de seus 

autores, sempre procurando neles a fonte para suas respostas, “[...] a imagem da 

literatura que se pode encontrar na cultura corrente está tiranicamente centralizada 

no autor, sua pessoa, sua história, seus gostos, suas paixões; [...]” (BARTHES, 

1988. p. 67), sem considerar a existência de outras vozes que pudessem ter 

contribuído para a estruturação desses escritos. Assim, para o escritor procurar na 

obra o passado e as experiências particulares do autor é limitar sua leitura.   

Barthes defende que o escritor “[...] nasce ao mesmo tempo que seu 

texto; não é, de forma alguma, dotado de um ser que precedesse ou excedesse a 

sua escritura, [...] escrever não pode mais designar uma operação de registro, de 

verificação, de representação, de ‘pintura’ [...]” (BARTHES, 1988. p. 67), e segue ao 

frisar que “[...] um texto é feito de escrituras múltiplas, oriundas de várias culturas e 

que entram umas com as outras em diálogo, em paródia, em contestação; [...]” 

(BARTHES, 1988, p. 70).  Desse modo pode se entender que o papel da crítica não 

é descobrir uma verdade absoluta ou uma resposta para determinada obra, 

investigando o passado ou os gostos particulares de quem o escreveu, mas sim 

interpretar a obra atribuindo-lhe uma linguagem coerente através da elaboração das 

informações compostas no texto. Barthes deixa claro em “O que é a crítica”, 

disponível em Ensaios Críticos, de 1964, e, no Brasil, no volume Crítica e Verdade, 

de 1970, que “a crítica não é absolutamente uma tabela de resultados ou um corpo 

de julgamentos, ela é essencialmente uma atividade, isto é, uma série de atos 

intelectuais profundamente engajados na existência histórica e subjetiva (é a mesma 

coisa) daquele que os realiza, isto é, os assume ” (BARTHES, 1970, p.160). Dessa 

forma, ao levantar essas teorias Barthes inevitavelmente entra em confronto com o 

pensamento clássico dos mais tradicionalistas que defendiam o oposto do que ele 

trouxe à luz. 

Mesmo recebendo tantas respostas negativas em decorrência dessa 

nova proposta de crítica, Barthes se tornou alguém respeitado e cada vez mais 

requisitado em outros países, onde suas palestras eram sempre disputadas. Viajou 

para os Estados Unidos da América, Marrocos, China e Japão, onde além de 

comunicar seus conhecimentos, pôde, também, vivenciar as culturas desses países 

tão distintos. Dentre esses países, o Japão foi onde mais se entusiasmou, fazendo 

com que este se tornasse um Texto que o instigou a escrever. Roland Barthes teve a 
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chance de viajar para o Japão em três momentos a convite de seu amigo e diretor 

do Instituto Francês de Tóquio, Maurice Pinguet. Dessas viagens surgiu o que viria a 

ser considerada uma nova forma de escrita, O Império dos Signos, publicado em 

1970 (MARTY, 2009). Perrone-Moisés diz que é o “[...] livro em que a inteligência 

barthesiana encontrou maior harmonia com o corpo do escritor” (PERRONE-

MOISÉS, 1983, p. 59). Com essa obra, Barthes não necessariamente fala sobre o 

Japão, mas ele descreve sua perspectiva e impressão desse lugar que o maravilhou, 

um país que ele trata em seu livro como fictício e regido por signos que considera 

vazios e incompreensíveis, como menciona Éric Marty:   

 

O Império dos Signos não é um livro sobre o Japão, é uma obra de 

ficção, mas de uma ficção particularíssima, na medida em que o 

fictum tem como nome um nome real - o Japão - e possui toda sua 

aparência. [...] a natureza estranha dessa obra que reveste de vazio, 

vazio e de signos, um espaço humano e histórico, que, de repente se 

transforma numa superfície puramente muda [...]. (MARTY, 2009, p. 

170)   

 

O Império dos Signos é um sofisticado livro formado por pouco mais 

de 150 páginas. Sua composição se estende e se divide em fragmentos acumulados 

no decorrer das viagens feitas por Roland Barthes ao Japão. Entretanto, acreditar 

que o autor retrata esse país do leste asiático em sua nudez é um engano; neste 

livro ele o coloca como um objeto de análise semiológica, perscrutando “[...] um certo 

número de traços (gráficos e linguísticos) [...]” (BARTHES, 2016, p. 7). Barthes deixa 

claro que não conhece a língua japonesa e não consegue encontrar similaridade 

com nenhuma outra que conheça. Desse modo, a maneira que ele encontra para 

responder aos estímulos desse lugar foi tentar decodificar os signos que julga 

vazios. Esses signos estão por toda a parte dentro do cotidiano dos habitantes 

desse país inventado por ele, principalmente na estética de seus contornos. Tal 

forma que se apresenta no livro nos vários rituais onde a linguagem corporal 

comunica em silêncio. E é nesse momento que Barthes vai ao budismo encontrar 

uma resposta para esse comportamento e percebe que a forma é realmente vazia, 

pois o importante não é o que se vê, mas sim o que cada um consegue entender 

sobre essa forma, o movimento corporal em si não tem significado algum sem que 

se tenha um entendimento sobre tal cultura. A mensagem oriental é voltada para o 

discreto e subliminar. O livro não reproduz os pontos turísticos da grande cidade de 
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Tóquio, mas apresenta a leitura do estilo de vida das pessoas que ali habitam, um 

estilo sem igual na memória do autor. Dentre essas experiências cuidadosamente 

selecionadas por Barthes, está a maravilha da culinária japonesa, mas não se 

referindo ao ato de degustar o alimento, e sim da maneira como os cozinheiros 

preparam os pratos, seus gestos e toda sua forma coreografada, onde tudo se torna 

um mar de significantes.  

Além da gastronomia, Barthes experimenta o teatro, onde as 

personagens mulheres, interpretadas por homens, não têm o intuito de serem 

mulheres, mas sim de significarem mulheres; vai ao jogo de azar, que é conhecido 

como Pachinko; entra nas tradicionais papelarias e observa a falta da borracha, 

levando ele a pensar que o ato de escrever nessa cultura deve ser preciso e suave; 

observa os japoneses tão delicados e gentis na maneira de ser; surpreende-se com 

o centro da cidade que não é centro; e se encanta com a escrita dos poemas 

haicais. Na escritura de Barthes, o estereótipo de Oriental criado no Ocidente é 

dissolvido. O livro nos apresenta uma visão instigante sobre como algo observado 

por fora pode parecer tão diferente quando experimentado em seu interior. Mesmo 

percebendo isso, Barthes não teve a intenção de analisar a realidade japonesa e 

relatá-la ao mundo, mas coletar informações suficientes para que ele criasse seu 

próprio Japão. E a forma cuidadosa como ele conseguiu ler esse país sem conhecer 

sua língua foi através da interpretação dos signos, dos grafismos estéticos que se 

desenrolaram ao seu redor e da qual, em um artigo intitulado “Japão: Arte de viver, 

arte dos signos”, ele conclui ao dizer que “O universo visual japonês é de um 

refinamento admirável: uma espécie de metafisica estética muito sedutora” 

(BARTHES, 2005. p. 123).   

A ideia de vazio que Barthes apresenta no livro O Império dos 

Signos, quando se utiliza da expressão “signos são vazios”, pode ser explicado pelo 

fato de ele não pertencer àquele meio e esse desconhecimento cultural e a falta de 

referência a se apoiar proporcionam lhe a oportunidade para que ele preencha esse 

vazio com suas próprias interpretações, visto que, a partir do instante em que nos 

deparamos com um cenário fora de nosso contexto, imediatamente, cria-se a 

permissão para que se construa releituras infinitas sobre esse desconhecido. Os 

símbolos ou gestos estéticos apresentados por Barthes ao longo do livro não 

possuem nenhum significado para quem não conhece as tradições desse lugar 

chamado Japão, entretanto mesmo essas formas parecendo vazias a olhos 
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estrangeiros, elas possuem grande importância no cotidiano de um povo que viu na 

estética um caminho de harmonia e sabedoria. Yamashiro nos explica que “os 

japoneses, por instinto ou tradição, tiveram sempre sede de beleza, de cor e forma, 

um gosto que mesmo um grande desastre não poderia suprimir” (YAMASHIRO, 

1986, p. 112).   E esse gosto pela beleza se reflete em signos apresentados no dia a 

dia, em momentos triviais do cotidiano, a forma se encontra oca, mas o que ela 

representa depende do conhecimento de quem a observa. Isso é chamado pelo 

budismo de vacuidade e quer dizer, segundo o monge budista GYATSO que 

“embora as coisas apareçam diretamente aos nossos sentidos como sendo 

verdadeiramente existentes, ou inerentemente existentes, em realidade todos os 

fenômenos carecem, ou são vazios, de existência verdadeira” (GYATSO 2016, p. 

102). Ou seja, a forma só toma uma importância quando se atribui um sentido a ela. 

Logo, para Barthes esse vazio existia pelo fato de ele não encontrar um sentido para 

tantos signos que estavam fora da realidade do país onde ele vivia, a França. E esse 

fato o provocou de tal forma que o colocou em estado de escritura.   

Já em Incidentes, publicado em 1987, observa se o oposto de O 

Império dos Signos, ou seja, menos referências sobre as peculiaridades do espaço 

físico, aos objetos e seus detalhes e ao comportamento das pessoas. O que se 

encontra nesse livro são as relações de Barthes com o Outro, não o Outro 

“lugar/cultura” como em O Império dos Signos, mas sim o Outro “pessoa/homem”. O 

livro é uma condensação de relatos como um diário no qual o escritor apresenta 

momentos que passou no período em que esteve no Marrocos e também os seus 

passeios à procura de companhia em Paris, no diário “Noites de Paris”, publicado no 

mesmo volume.  Aqui, Barthes não se intimida ao falar do erótico, do sexo, do prazer 

do gozo físico e psicológico e expõe o desejo e a necessidade natural do toque, do 

cheiro e do carinho masculino. Entretanto deixa revelar que são momentos rasos, 

apenas uma troca de dinheiro por sexo, sem qualquer sentimento e isso o entristecia 

fazendo com que sua vontade fosse, como ele próprio diz, “[...] limpar a minha vida 

de todos esses restos de fracasso” (BARTHES, 2004, p. 86), referindo-se a um 

momento no qual o rapaz que o acompanhava em um restaurante recebe um 

telefonema para atender outro cliente e, por fim, acaba o deixando. Nesses garotos 

de programa Barthes procurava uma resposta ou uma maneira de diminuir o vazio 

que o jogava em um cenário entediante interminável, ou talvez, ele procurasse um 

colo, um gesto de carinho, mas com eles o escritor francês sabia que não teria ou 
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não encontraria nada além de um objeto de prazer, um gozo puramente automático 

que cessaria em minutos. Em um dos trechos do livro ele aborda essa quase 

obrigação do Outro em estar lá com ele: “Professorzinho primário de Marrakech: 

‘Farei tudo o que o senhor quiser’, disse ele, cheio de efusão, de bondade e 

cumplicidade nos olhos. E isso quer dizer: eu enrabarei o senhor, e somente isso. ” 

(BARTHES, 2004, p. 42). Em outro momento Barthes fala de uma situação na qual 

paga adiantado ao michê para que se encontrem dentro de uma hora e 

simplesmente o rapaz não apareceu, porém, o escritor explica que não se 

incomodou muito com esse fato pelo motivo de que “[...] transando ou não, às oito 

horas eu estaria de volta no mesmo ponto da minha vida; e, como o simples contato 

de olhares, de palavras, me erotiza, foi por esse gozo que eu paguei. ” (BARTHES, 

2004, p. 80).  

De alguma maneira, essas situações deveriam lhe causar uma 

sensação de frustração que acabava consumindo-o, era uma busca por prazer, 

relaxamento físico e mental que terminava em uma certa dose de culpa por estar 

naquele cenário de fracasso, como ele mesmo admite. Além de O Império dos 

Signos e Incidentes, Barthes também escreveu outros textos que, reunidos, viriam a 

se tornar livros importantes para várias áreas do interesse literário acadêmico, 

publicados em vida ou após sua morte. Alguns deles são O grau zero da escrita 

(1953); Michelet (1954); Mitologias (1957); Crítica e Verdade (1966); Roland Barthes, 

por Roland Barthes (1975); Fragmentos de um discurso amoroso (1977); O prazer 

do texto (1973); A câmara clara (1980); O óbvio e o obtuso (1982); O rumor da 

língua (1984), entre outros títulos.  Os livros citados possuem tradução em 

português, sendo algumas delas de autoria da professora, escritora e crítica literária 

brasileira Leyla Perrone-Moisés.  

Já em 1977, mesmo se considerando alguém inapropriado, por não 

possuir titulações necessárias e não ter defendido nenhuma tese acadêmica, 

Barthes ocupa um lugar no respeitado panteão de mestres do Collège de France. 

Perrone-Moisés destaca que “Barthes tomou posse da nova cadeira de Semiologia 

Literária no Collège de France, instituição acima e fora da universidade, local onde 

os mais ilustres professores franceses de todas as especialidades oferecem cursos 

livres e abertos ao grande público” (PERRONE-MOISÉS, 1983, p. 12-13).  Em sua 

conferência inaugural, publicada com o título de Aula, em 1978, Barthes falou sobre 

o poder, especificamente, quando este se utiliza da linguagem como instrumento de 
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“opressão”, e classifica, dessa forma, a língua como fascista, pois ela impõe sempre 

a escolha de um termo próprio para se comunicar, ela não proíbe dizer, ela obriga a 

dizer. A língua desde sempre transita por todas as áreas possíveis e “ esse objeto 

em que se inscreve o poder, desde toda a eternidade humana, é: a linguagem - ou 

para ser mais preciso, sua expressão obrigatória: a língua” (BARTHES, 1997, p. 12). 

Marty (2009, p. 204) explica que “antes de tudo, entender a língua como fascismo é, 

no fundo e de fato, a rejeição da palavra humana como tal, e é uma aspiração à 

escritura como produção de uma ‘outra língua’. Uma outra língua para a qual o 

silêncio seria o que o falatório é para a língua dos homens. ” Na realidade, mesmo 

dentro de uma renomada instituição intelectual, ocupando um posto de prestígio, 

segundo Marty (2009), Barthes se queixava do Collège de France, achava os 

seminários um tédio repletos de uma plateia sonolenta que mais parecia de 

espectadores teatrais, e que não participavam das aulas. Ele tinha mesmo era 

saudade das aulas da École Pratique des Hautes Études, onde o espaço e os 

“discípulos” proporcionavam junto ao mestre, Barthes, tecer uma aula prazerosa 

onde existisse movimento entre professor e alunos. Para Barthes, “a posição de 

orador no anfiteatro do Collège não lhe permitia gozar das anuências e das 

observações críticas dos alunos” (MARTY, 2009, p. 28). 

Após 3 anos ministrando seminários que lotavam as salas do 

Collège de France, onde muitas vezes as pessoas se sentavam no chão para 

prestigiá-lo, de acordo com Calvet (1993), a caminho do Collège de France, Barthes 

quase que distraidamente atravessa a rua des Écoles e é atropelado por uma 

caminhonete.  Eric Marty (2009, p. 116) lembra que “[...] os médicos acharam que 

ele não corria perigo de vida, mas percebi no seu olhar um desespero tal que era 

como se ele fosse prisioneiro da morte”. E segue ao concluir que se lembrava de 

uma expressão de abandono absoluto em Barthes, um olhar de “[...] abismo e 

tristeza, como uma resignação desesperada [...] tinha a impressão de que a morte 

estava presente e o sufocava, e impedia que se recuperasse. ” (MARTY, 2009, p. 

116).  Barthes sempre teve na figura da mãe uma resposta para sua vida, um motivo 

forte para superar as inquietudes causadas pelo labirinto no qual vivia. Foi o desejo 

de proporcionar a ela uma vida digna e confortável a maior razão para se curar logo 

de uma tuberculose que havia o abraçado durante um longo período de sua 

juventude. Barthes amava sua mãe incondicionalmente e admirava sua coragem; 

nos últimos anos de sua vida, já frágil e debilitada, cuidou como se ela fosse sua 
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filha. Nessa fase, coloca-a como o centro de sua vida, pois como ele mesmo diz:   

 

[...] minha mãe estava fraca, muito fraca. Eu vivia em sua fraqueza 

(era-me impossível participar de um mundo de força, sair à noite, 

toda mundanidade me causava horror). Durante sua doença eu 

cuidava dela, estendia-lhe a tigela de chá de que ela gostava, porque 

nela podia beber de maneira mais cômoda do que em uma xícara, 

ela se tornara minha pequena filha [...]. (BARTHES, 2015, p. 64)   

 

No livro A câmara clara, Roland Barthes usa o mundo da fotografia 

como contexto para homenagear sua mãe, expondo através das fotos e dos 

momentos que descreve, a saudade e o carinho que tanto sentia. Como o escritor 

mesmo fala nesse livro, sua mãe era alguém muito forte e era sua “Lei interior” 

(BARTHES, 2015, p. 64), seu ponto de partida e chegada, era sua amada. Dessa 

maneira, infelizmente, Barthes acaba se deixando levar no ano de 1980 em Paris, no 

auge de sua vida profissional. O choque havia atingido onde desde sempre foi sua 

região mais sensível, o peito. Região essa que guardava as marcas de uma antiga 

tuberculose, dos amores não vingados, da amargura dos constrangimentos na 

infância e dos prazeres da vida em segredo. Talvez na morte, Barthes havia 

enxergado uma outra possibilidade de preencher esse vazio que o envolveu pela 

vida inteira, principalmente após a morte de sua mãe, por quem tanto amava, 

admirava, e que era, sem dúvidas, sua grande heroína.  
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3 O VIAJANTE ESTRANGEIRO 

 

A viagem é um dos melhores meios para se aprender algo, para 

poder se educar sobre algum determinado assunto. Pode-se dizer que a forma mais 

interessante para conhecer um corpo fora do seu. E por essa razão ela é um 

instrumento para se absorver culturas variadas e se inspirar nelas de forma a poder 

experimentar o destino da viagem. Desse modo, segundo Machado e Pageaux, no 

livro Da Literatura Comparada à Teoria da Literatura, (1988), a viagem pode ser 

entendida como um exercício cultural da mesma forma que a dança, pintura, 

gastronomia ou outros ramos das belas artes: “assim, a viagem é simultaneamente 

uma experiência humana singular, única, inconfundível para aquele que a viveu, e 

um testemunho humano que se inscreve num momento precioso da história cultural 

de um país: o do viajante. ” (MACHADO; PAGEAUX, 1988, p. 34) 

A viagem não ocorre apenas quando dois países se aproximam 

através do olhar de um viajante, mas a viagem pode ser entendida, também, quando 

um corpo observa um outro e ali começa a elaborar reflexões sobre esse Outro. A 

viagem dessa forma pode ser entendida como aquilo que faz o homem parar e 

pensar sobre algo ou alguém e ter consciência da existência desse corpo exterior ao 

seu. Logo, como indicam Machado e Pageaux, “[...] a viagem é uma experiência do 

estrangeiro, vivido ou imaginado, ou ainda simultaneamente as duas coisas, [...] para 

viajar, basta estar vivo. ” (MACHADO; PAGEAUX, 1988, p. 33). 

Ao viver essa experiência, o viajante tem a oportunidade de 

experimentar esse lugar Outro e, dessa maneira, ele pode escrever em sua mente 

uma história sobre esse país e os hábitos que os rodeiam. Entretanto, essa narrativa 

é a visão construída pelo escritor viajante, não quer dizer que seja uma verdade, 

pois como afirmam Machado e Pageaux, o relato de viagem é sempre “[..] um acto 

eminentemente optimista que afirma a possibilidade de transformar o desconhecido 

em conhecido e de confirmar que o homem – neste caso, o viajante -, em toda a sua 

dimensão humana, é o melhor meio de conhecer e de interpretar o universo. ” 

(MACHADO; PAGEAUX, 1988, p. 37) 

Por esse motivo, o viajante que se apresenta como um possível 

“mentiroso” possui em suas mãos a possibilidade de interpretar o que lhe é novo 

através dos signos que vão se tornando perceptíveis aos sentidos. Àqueles que se 

permitem livrar-se dos estereótipos, abre-se uma infinidade de espaços em branco 
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que podem ser preenchidos por meio de um olhar mais sensível, criando através 

dessa perspectiva, um mundo diferente, ou seja, uma história particular.  

 

3.1 O ESTEREÓTIPO E O ORIENTE 

 

Pode-se afirmar que o Outro é sempre um estranho, um verdadeiro 

enigma composto por signos sempre carregados de informações que proporcionam 

algum tipo de interpretação. O viajante que percorre esse corpo incomum utiliza-se 

de instrumentos para conseguir processar essas experiências que podem ser 

reflexos de suas vivências, sua cultura, ou do seu modo de pensar. Com isso, ensaia 

seu ponto de vista em relação ao estrangeiro que faz parte de um cenário oposto ao 

dele enquanto visitante. Machado e Pageaux explicam que para conseguir entender 

o Outro, “a equação pessoal do viajante é importante. Mas ela entra em 

concorrência com toda uma herança cultural: os clichês, a psicologia dos povos tal 

como a vê o viajante, as suas referências livrescas ou virão confirmar ou modificar o 

juízo sobre o Outro. ” (MACHADO; PAGEAUX, 1988, p. 46). 

Desse modo, quando se trata da questão de heranças culturais e 

clichês, entra-se no campo dos estereótipos criados por um ponto de vista em 

detrimento de outro. Assim sendo, o estereótipo, como instrumento de nivelamento, 

torna-se um facilitador para se entender o Outro, pois de acordo com Machado e 

Pageaux, 

 

O estereótipo é um ponto de encontro entre uma sociedade 

determinada e uma das suas expressões culturais simplificada, 

reduzida a um essencial ao alcance de todos [...] porque se apoia 

num atributo e o generaliza a ponto de o tornar aparentemente 

essencial: este povo é assim... ou não é assim... Este povo sabe... 

ou não sabe.... Quer dizer: o estereótipo representa uma confusão 

essencial entre a Natureza, o Ser e a Cultura, o Fazer. (MACHADO; 

PAGEAUX, 1988, p. 60) 

 

Por essa razão, identificar um grupo com base em marcas sociais 

pré-estabelecidas é uma forma superficial de olhar para o estrangeiro, é julgar esse 

corpo diferente sem conhecer através de vivências. Por conseguinte, adentrar no 

campo do ser estranho é uma forma corajosa e profunda de apreciar e experimentar 

essa nova cultura por meio de sensações e percepções que fornecerão materiais 
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reais para se construir um sistema de conhecimentos próprios para o viajante, 

especialmente quando este é um ocidental que procura viver o Oriente sem as 

amarras pré-determinadas, pois existem, para esse lugar fora do Ocidente, rastros 

que muitas vezes levam o estrangeiro a uma visão já formatada do Oriente. No livro 

Orientalismo: O Oriente como Invenção do Ocidente (1996), de Edward Said, o autor 

nos lembra que “o Oriente era quase uma invenção europeia, e fora desde a 

Antiguidade um lugar de romance de seres exóticos, de memórias e paisagens 

obsessivas, de experiência notáveis.” (SAID, 1996, p. 13). Muitas dessas 

construções estereotipadas são geradas pelo sistema informativo inerente de cada 

época. Na atualidade, as mídias virtuais têm fortalecido cada vez mais essa 

veiculação de informações. Said nos explica que: 

 

Um aspecto do mundo eletrônico pós-moderno é que houve um 

reforço dos estereótipos pelos quais o Oriente é visto. A televisão, os 

filmes e todos os recursos da mídia forçaram a informação para 

dentro de moldes cada vez mais padronizados. No que diz respeito 

ao Oriente, a padronização e a estereotipacão cultural intensificaram 

o domínio da demonologia acadêmica e imaginativa do "Oriente 

misterioso". (SAID, 1996, p. 38)  

 

Ou seja, muitas vezes, e principalmente em decorrência do mundo 

capitalista no qual vivemos, o fator de consumo sobre um determinado lugar, induz a 

busca pela correspondência ao estereótipo para atender à demanda que gira em 

torno da curiosidade fantástica. Ou seja, a vontade de satisfazer essa imagem incita 

habitantes de uma determinada região a desejar descobrir de alguma forma uma 

cultura oposta à sua. E como indica Said (1996), o Oriente não era apenas um lugar 

de riquezas onde se encontravam a maior parte das colônias europeias, onde o 

povo era subjugado e tratado como inferior. Nesse lado do mundo também foi 

construído à imagem recorrente do Outro para os ocidentais. 

Pode-se dizer que no Oriente um país como o Japão foi um exemplo 

marcante de uma propaganda negativa realizada pelos Ocidentais, que se utilizavam 

de algumas peculiaridades da cultura japonesa para que seus habitantes fossem 

vistos de forma desfavorável aos olhos do mundo “civilizado”. Exemplos como o das 

gueixas que até hoje são assimiladas a prostitutas e não a artistas, como deveriam 

ser, deformam, dessa maneira, esse país ao forçar a criação de uma imagem de 

uma cultura depravada; por outro lado os japoneses também são vistos como 
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violentos, com base nas histórias criadas sobre os samurais. Logo, o Japão era um 

resumo de país da violência e dos prazeres sexuais, como indica Nishihara: 

 

O discurso ocidental sobre o Japão, bem como sobre o mundo 

islâmico, foi caracterizado por despotismo, fanatismo e crueldade. A 

representação dos guerreiros samurais foi criada ao longo desta 

imagem. A tradição do suicídio pelo harakiri e mesmo os ataques 

kamikazes durante a Segunda Guerra Mundial foi [sic] interpretado 

[sic] como evidência das características de barbárie dos japoneses 

[...]. Mesmo as produções acadêmicas como O Crisântemo e a 

Espada (1944), escrita pela antropóloga Ruth Benedict (1887-1948), 

estão repletas de preconceitos. É possível que os próprios 

intelectuais japoneses tenham contribuído para essas 

representações. Eles pareciam felizes com a imagem ocidental dos 

samurais e cooperaram para a sua difusão mundial. [...]. O Oriente, 

incluindo o Japão, era associado à gratificação do prazer sexual para 

os homens do Ocidente. A gueixa aparece repetidamente na 

literatura e na arte do Ocidente [...]. Porém, a conclusão rápida de 

que a imagem sexual da gueixa seja uma imposição unilateral do 

Ocidente é inapropriada. Os japoneses também utilizaram o discurso 

da gueixa. No contexto japonês, a imagem sexual foi atenuada e a 

gueixa tornou-se um símbolo da beleza feita para maior aceitação 

por parte dos japoneses. (NISHIHARA, 2005, p.4 apud HORIGOSHI, 

2019, p. 33)  

 

  Dessa forma, a imagem do Japão é disseminada e fortificada em 

grande parcela pela literatura estrangeira, que absorvia pontos desta cultura, 

exagerava nas tintas da cor local, como nas obras citadas por Nishihara: “O 

Crisântemo e a Espada (1944) escrita pela antropóloga Ruth Benedict (1887-1948), 

Madame Chrysanthème (1887), de Pierre Loti (1850-1923) e Madame Butterfly 

(1904), composta por Giacomo Puccini (1858 - 1924). ” (NISHIHARA, 2005, p.4 apud 

HORIGOSHI, 2019, p. 33). Contribuíram para a imagem criada pelo estrangeiro os 

próprios japoneses, pois para eles os samurais sanguinários talvez fossem algo de 

que se orgulhar e demonstrar como o seu país era bravo. Assim como cita 

Horigoshi:  

 

Os estereótipos transformaram-se, ao longo do tempo, na principal 

arma contra o Japão empregada pelos países ocidentais na 

construção da imagem deste país, consolidando-o no imaginário de 

suas sociedades de forma cristalizada e negativa, baseada, 

principalmente em obras como as citadas por Nishihara, como o 
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musical Madame Butterfly e o livro Madame Chrysanthème. 

(HORIGOSHI, 2019, p. 33) 

  

Porém, Barthes, no ensaio “Arte de viver, arte dos signos” publicado 

no livro Inéditos: Imagem e moda (2005), o escritor assume que um dos grandes 

problemas para se entender o sistema cultural japonês por parte dos estrangeiros 

seria: “[...] o não-conhecimento da Ásia por parte do ocidental; o das relações entre o 

Japão visto daqui e o Japão como ele é [...]” (BARTHES, 2005, p. 122). Por essa 

razão, como já citado por Machado e Pageaux, o estereótipo é uma equação não 

lapidada de uma cultura, onde essa simplificação é capaz de atender à demanda por 

uma aquisição veloz de um conhecimento sem raciocínio apurado. Além disso, o 

estereótipo foi um meio de agregar superioridade à cultura eurocêntrica em relação 

às culturas opostas a esta e assim permanecendo até a contemporaneidade, onde 

pode se pensar que essa imagem cristalizada é uma forma de ignorar um grupo e, 

também, uma maneira de se manter indiferente a esse povo. 

 

3.2 A INVISIBILIDADE DO CORPO 

 

Uma das consequências dessa generalização da natureza de 

determinado grupo por meio do estereótipo, ou seja, a imagem cristalizada é a 

alienação que se adquire em relação a este. Nesse sentido, o estrangeiro não 

percebe ou se torna indiferente à individualidade do Outro, não apenas em relação a 

sua estética física, mas também quando se menciona os elementos variados da 

cultura desse estranho. Ou seja, o estereótipo dá a falsa noção de que os traços, os 

gostos, e as maneiras são iguais para todos, como por exemplo a concepção 

enganosa de que todos os japoneses possuem as mesmas feições e comem sempre 

peixe cru e arroz. Sobre essa “cegueira” quase confortável, Caminha indica que:  

 

Com base nesse movimento é possível compreender a presença de 

uma cegueira constitutiva da visão. É por essa razão que Merleau-

Ponty afirma que o visível comporta uma dimensão de invisibilidade. 

Há sempre naquilo que é visto algo que se esquiva da visão. A 

invisibilidade constitutiva da visão significa dizer que existe sempre 

uma cegueira que nunca permite a visão se revelar em sua plenitude. 

É por esse motivo que Merleau-Ponty sustenta que a própria 

visibilidade comporta uma não-visibilidade [...]. O visível nunca se 

reduz àquilo que é observável. Isso exige uma renúncia à noção de 
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determinação plena daquilo que se manifesta visível ao nosso olhar. 

Eis porque o invisível permanece retido no visível, no sentido em que 

cada visível tem seu revestimento de invisível. (CAMINHA, 2014, p. 

70) 

 

Ou seja, pode-se pensar que junto a essa invisibilidade existe na 

verdade um afastamento de corpos, onde o outro se torna um ser neutro, desprovido 

de qualquer definição a ser identificada senão aquela que já demonstra dentro de 

uma sociedade. E por essa razão, lhe é retirada uma identidade própria e, mais do 

que isso, lhe é negada a possibilidade de reflexão sobre esse ser oposto ao seu. 

Assim sendo, o ser invisível é um corpo visto, mas não pensado ou capaz de fazer 

pensar. Logo, Vera Aragão, em seu artigo O Olhar do Espectador: O visível e o 

invisível na construção da imagem no ballet (2012), salienta que ver não é apenas 

visualizar, é também imaginar, interpretar, pois não percebemos apenas através dos 

olhos, mas também por meio do pensamento que nos permite conceituar sobre 

determinado alguém, algo ou situação. 

Desse modo, a invisibilidade alcança pessoas, culturas, coisas, ou 

seja, ela atinge muitas vezes toda uma região, como é o caso do Oriente que, como 

já salientado nesta pesquisa, possui uma carga de marcas pré-determinadas pelos 

Ocidentais que muitas vezes desconhecem a individualidade do povo e o que está 

do lado periférico da imagem caricata. Porém, uma vez dentro desse cenário distinto 

e salvo de qualquer hostilidade, o viajante é capaz de tomar nota e começar a refletir 

por si só sobre essa cultura exótica e cheia de mistérios; mas o modo como o 

escritor viajante irá apreciar esse mundo e se relacionar com ele é algo todo especial 

e particular, sobretudo quando esse viajante é Roland Barthes. 

 

3.3 BARTHES E O ESTRANGEIRO 

 

E foi para esse Oriente que o mundo transformou em uma alegoria 

cheia de mistérios, que o escritor francês Roland Barthes viajou em três ocasiões, 

desse modo, ele pode experimentá-lo de perto. Entretanto, essa experiência não 

ficou limitada a uma visão pré-configurada de uma cultura construída através dos 

estereótipos alimentados no Ocidente. Pelo contrário, nesse lugar oriental que se 

chama Japão, o escritor se sentiu livre para interpretar à sua maneira todo o 

grafismo que apresentava a ele, sem apequenar essa oportunidade a um simples 
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reforço e relato do que supostamente era conhecido fora desse país asiático. Para 

Barthes (2016) a linguagem desconhecida e desprendida de qualquer outra 

experiência trouxe consigo ares carregados de emoções, significados, uma pureza 

vertiginosa que o coloca em um intervalo pleno de qualquer sentido. 

Consequentemente, como salientam Machado e Pageaux, o viajante estrangeiro 

não tem a intenção de transcrever uma realidade, pois segundo eles: 

 

Para elaborar uma “imagem” do estrangeiro, o escritor não tem, 
como se sabe, que copiar o real: seleciona um certo número de 
características, de elementos considerados pertinentes para a “sua” 
representação do estrangeiro. Os mecanismos dessa escolha são 
desmontados. Resta-lhe, se assim se pode dizer, estudar o 
significado social e cultural (e já não textual) desses elementos e as 
próprias razões das escolhas feitas. (MACHADO; PAGEAUX, 1988, 
p. 70) 
 

Por essa razão, Barthes cria seu próprio sistema de signos, cuja 

organização recebeu o nome de Japão, pois como o próprio escritor se refere, “o 

autor jamais, em nenhum sentido, fotografou o Japão. Seria antes o contrário: o 

Japão o iluminou com múltiplos clarões [...]” (BARTHES, 2016, p. 10). Ou seja, esse 

país forneceu-lhe condições para que pudesse construir um domínio próprio, uma 

intepretação solta dos conceitos tradicionais sobre essa parte do Oriente. Logo, 

Barthes cria uma ficção utilizando como respaldo um mundo existente, sem que 

essa interpretação fosse tomada como verdade ou mentira. Sobre isso Machado e 

Pageaux explicam que: 

 

[...] a viagem corresponde a uma adequação do homem ao mundo 

exterior, um poder incessantemente manifestado do homem, sobre o 

mundo, por vezes mesmo uma vontade de poder, quer dizer: uma 

capacidade infinita de, ao descrever e ao compreender o mundo, se 

conceber como dono desse mundo. (MACHADO; PAGEAUX, 1988, 

p. 37) 

 

Nessa adequação da realidade com a ficção é que Barthes vai muito 

além da imagem pré-estabelecida sobre os japoneses, que, não se limita à 

antiquada imagem de povo violento e sexual como indicou Nishihara, mas era 

acrescida da definição de “[...] um ser miúdo, com óculos, sem idade, vestido de 

modo correto e apagado, modesto empregado de um país gregário” (BARTHES, 

2016, p. 129). Barthes percebe acima disso, a sutileza e a delicadeza de seus 
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traços, que saltaram aos olhos do escritor, quer dizer, não apenas sua forma física, 

mas algo mais sensível que isso. Segundo Barthes (2016), no Japão encontrou um 

povo suscetível aos gostos estéticos, onde cada gesto era contornado por um certo 

adorno delicado, mas ao mesmo tempo eram ágeis dentro de sua sutileza e 

fragilidade, onde a suntuosidade de seus movimentos dispensava a fala. Por essa 

razão, o escritor indica que os japoneses “[...] na vida cotidiana, demonstram um 

admirável autodomínio, uma ausência total de agressividade. ” (BARTHES, 2005, p. 

124).  Dentro dessa discrição, o escritor encontra o corpo físico do estranho que se 

torna uma parte ímpar dentro de seu grupo e não uma massa volumosa e comum. 

Essa individualidade, como aponta Barthes, 

 

[...] não pode ser compreendida no sentido ocidental: ela é pura de 

toda histeria, não visa a fazer do indivíduo um corpo original, distinto 

dos outros corpos, tomado por aquela febre promocional que atinge 

todo o Ocidente. A individualidade não é aqui fechamento, teatro, 

superação, vitória; é simplesmente diferença, refratada, sem 

privilégios, de corpo a corpo. É por isso que a beleza não é ai 

definida, à maneira ocidental, por uma singularidade inacessível [...]. 

(BARTHES, 2016, p. 134) 

 

Portanto, o escritor ao assumir esse ponto de vista, possivelmente 

tenta retirar a camada de invisibilidade que cobria essa sociedade, onde as mesmas 

características físicas e a timidez acentuada eram refletidas sobre todos. Nesse 

sentido, Barthes, ao colocar a forma poética do haicai em evidência, faz uma 

reflexão passível de ser comparada a essa visão criada sobre a forma estética do 

oriental, onde o escritor indica ao afirmar que os haicais “[...] dizem todos a mesma 

coisa: a estação do ano, a vegetação, o mar, a aldeia, a silhueta, mas cada um é, à 

sua maneira, um acontecimento irredutível. ” (BARTHES, 2016, p. 131). Ou seja, são 

semelhantes, mas não idênticos, e sua identidade se encontra nas fissuras 

perceptíveis aos olhares mais sensíveis. O fator de se desconhecer quase por 

completo a linguagem e a língua japonesa, fizeram com que o escritor tomasse asas 

para constatar tudo à sua maneira. Sobre essa viagem dentro de um espaço cheio 

de possiblidades de leituras observado por Barthes, este aponta que: 

 

A massa rumorosa de uma língua desconhecida constitui uma 

proteção deliciosa, envolve o estrangeiro (desde que o país não lhe 

seja hostil) numa película sonora que bloqueia, a seus ouvidos, todas 
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as alienações da língua materna: a origem, regional e social daquele 

que a fala, seu grau de cultura, de inteligência, de gosto, a imagem 

através da qual ele se constitui como pessoa e pede para ser 

reconhecido. (BARTHES, 2016, p. 17) 

 

E foi nesse campo repleto de signos instigantes, protegidos por um 

fino enevoamento de sombras, que Barthes se deparou com uma gastronomia que 

se apresentou como uma poesia escrita através de gestos, linhas e formas ritmados, 

onde o assunto era consumido num nível de crueza tão expressiva que o intervalo 

entre o ato de saboreá-lo e seu estado vivo era quase inexistente. Por esse motivo, 

essa expressão praticamente artística de comunicação trouxe à luz inúmeros clarões 

dentro da mente do escritor francês e nesse sentido, tornou sua relação com a 

comida local um processo de descobertas. Com relação a esse contexto repleto de 

signos, Furihata explica que uma de suas características mais profundas é:   

 

[...] a simbologia carregada nos elementos, revelando um aspecto 

marcante da sua estética filosófica, o que as leva a serem 

conhecidas também como a cultura dos símbolos -  cujo objetivo 

fundamental não é outro senão a busca do wa -  a harmonia, cujo 

conceito estético procura todas as formas do belo e da arte através 

do espírito, razão e emoção na busca do paz espiritual e fraternidade 

entre os homens. (FURIHATA, 2008, p. 24, grifos do autor) 

 

Contudo, depois dessas informações peculiares da cultura japonesa, 

que muitas vezes são desconhecidas do olhar estrangeiro, é necessário salientar 

que, talvez, não apenas o corpo humano seja vulnerável à invisibilidade, mas essa 

realidade é também passível de se verificar no plano cultural, especialmente no 

contexto gastronômico. Pois cada sociedade reflete na culinária muito de suas 

características, porém, o modo como esse alimento é preparado e disposto na mesa 

é apenas visto de uma maneira superficial, não recebendo a chance de uma 

interpretação detalhada sobre o motivo de cada coisa ser ou estar da forma que é 

apresentado. Principalmente quando essa culinária vem de dentro de uma 

tradicional cultura cheia de mistérios e rituais envoltas por camadas e camadas e 

sombra, como a milenar gastronomia japonesa. Por conseguinte, antes que se 

analise como Barthes visualizou e pensou a comida japonesa, é primordial que se 

observe como a gastronomia pode ser também um meio de comunicação. 
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4 A GASTRONOMIA E SEUS SINAIS 

 

A gastronomia de um país é sua marca, constitui a identidade de um 

povo e nela pode-se perceber aspectos da natureza que o envolve e de que maneira 

sua sociedade procurou meios para se adaptar a essas condições. Assim sendo, 

características disponíveis em uma bandeja de alimentos se tornam um conjunto de 

signos capaz de irrigar o pensamento do mais atento viajante estrangeiro com uma 

série de intepretações, quando deparado com uma configuração gastronômica 

diferente da sua. Ellen Woortmann, em seu artigo “A comida como linguagem” 

(2013), aponta que “nas mais diferentes sociedades, os alimentos são não apenas 

comidos, mas também pensados; quer dizer, a comida possui um significado 

simbólico – ela expressa algo mais que os nutrientes que a compõem. ” 

(WOORTMANN, 2013, p. 6). Em relação a essa compreensão, Massimo Montanari, 

no livro Comida como cultura, (2008), nos explica que: 

 

Comida é cultura quando consumida, porque o homem, embora 

podendo comer de tudo, ou talvez justamente por isso, na verdade 

não come qualquer coisa, mas escolhe a própria comida, com 

critérios ligados tanto às dimensões econômicas e nutricionais do 

gesto quanto aos valores simbólicos de que a própria comida se 

reveste. Por meio de tais percursos, a comida se apresenta como 

elemento decisivo da identidade humana e um dos instrumentos 

mais eficazes para comunicá-la. ” (MONTANARI, 2008, p.16) 

 

Portanto, concluímos que a culinária é uma expressão cultural de 

variados formatos, cores, sabores, disposições e meios de preparo, podendo, talvez, 

ser assumida como uma figura de comunicação gráfica. Desde o momento de seu 

manuseio inicial até o instante em que é levado ao prazer ou desprazer da 

degustação, o alimento disponibiliza marcas que entregam traços de seu povo, onde 

muitas vezes a forma do preparo de um pedaço simples de peixe pode ter 

atravessado por séculos sem ser modificada. Sendo assim, a mesa não é apenas 

um local onde se sacia o desejo de comer, mas se apresenta também como um 

verdadeiro mapa histórico-cultural de uma sociedade. E sobre isso, Montanari afirma 

que: 
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Assim como a língua falada, o sistema alimentar contém e transporta 
a cultura de quem a pratica, é depositário das tradições da identidade 
de um grupo. Constitui, portanto, um extraordinário veículo de auto-
representação e de troca cultural: é instrumento de identidade, mas 
também o primeiro modo para entrar em contato com culturas 
diversas, uma vez que comer a comida de outros é mais fácil - pelo 
menos aparentemente - que decodificar sua língua. (MONTANARI, 
2008, p.183) 
 

Tendo em vista a passagem citada, pensamos na relação de Roland 

Barthes com a comida japonesa: houve uma certa carga de elementos que o 

inquietou e levaram-no a observar aquela gastronomia e sua estrutura com mais 

atenção. O escritor inserido em uma cultura desconhecida, onde a fala lhe era 

indiferente, viu na comida um Texto repleto de símbolos e valores a serem 

pensados, experimentados e interpretados. Sobre esse Outro, Barthes ressalta que 

“[...] se as coisas e as maneiras japonesas nos parecem pequenas (nossa mitologia 

exalta o grande, o vasto, o largo, o aberto), não é em razão de seu tamanho, é 

porque todo objeto, todo gesto, mesmo o mais livre, o mais móvel, parece 

emoldurar. ” (BARTHES, 2016, p. 57). Ou seja, toda sutileza e brevidade dos gestos 

eram como arte aos olhos do escritor que, à sua maneira, tentou experimentar esse 

corpo estrangeiro e se relacionar com esses contornos gastronômicos totalmente 

ritualizados dentro de um país distante do seu.  

 

4.1 BARTHES E A CULINÁRIA JAPONESA  

 

Como se referiu Barthes no Império dos Signos, dentro dessa 

sociedade japonesa, não asiática e nem oriental, mas sim com particularidades que 

permitem serem semelhantes entre si, porém não iguais, o escritor se depara com 

uma gastronomia ricamente artística, que por toda a parte parece querer dizer algo 

através de seus contrastes.  Uma das marcas dessa cozinha é a valorização de 

alimentos poucos manipulados, ou crus, preservando assim seu estado natural e, 

desse modo, Barthes aponta que “a crueza japonesa é essencialmente visual; ela 

denota certo estado colorido da carne ou do vegetal [...]” (BARTHES, 2016, p. 32). 

Sobre essa questão Toshio Furihata informa, no livro O fascínio da cultura japonesa: 

um olhar brasileiro sobre a cultura japonesa (2008), que: 

 

[...] um dos princípios basilares da culinária tradicional japonesa, que 

é o de preservar tanto quanto possível o frescor dos alimentos, 
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evitando ao máximo as manipulações, a fim de que possa degustar e 

valorizar o sabor natural dos ingredientes – ao que os japoneses se 

referem como “a arte culinária que não se cozinha”. (FURIHATA, 

2008, p. 72) 

 

Além do mais, a arte dessa gastronomia vem de uma tradição 

milenar, principalmente quanto à forma estética do preparo, de se servir e de 

apresentação, pois tudo é pensado conforme as regras de harmonia e estética 

enraizadas em um grande campo de significados filosóficos que o japonês ao longo 

dos anos vem seguindo à risca. Essa norma tem origem no período Muramachi 

(1336-1573), uma fase marcada por instabilidade política e guerras feudais, 

entretanto, segundo José Yamashiro, no seu livro História da cultura japonesa 

(1986), nessa época “[...] verifica-se uma fusão feliz da motivação e gosto estético 

que combinam a elegância da fidalguia militar [...] à profundidade da meditação 

religiosa dos monges do Zen-budismo. ” (YAMASHIRO, 1986, p.128). E esse padrão 

que tem a ver, também, com o respeito que esse povo possui com o alimento, e seu 

grande “sentimento de gratidão e espírito de nobreza” (FURIHATA, 2008, p. 68) com 

relação a este, segue os seguintes pressupostos:  

 

Yûgen- Mistério oculto sobre o aparente; o que existe no recôndito 

das coisas; beleza misteriosa, sutil e profunda; fantasia 

transcendental; [...] Wabi- o mistério da solidão; gosto simples e 

silencioso; o essencial, despido de adornos; [...] Sabi -  mistério da 

transformação; pátina do tempo; simplesmente elegante; [...] Shibumi 

-  gosto adstringente, sobriedade; refinamento puro. ” (YAMASHIRO, 

1986, p.129) 

 

Por essas características estéticas e conceituais é que a 

gastronomia japonesa deve ter alcançado o paladar do mundo. Logo, Barthes com 

sua sensibilidade, pensou sobre essa beleza bem escrita sobre uma bandeja ou 

uma mesa, onde cada um escolhe o que será saboreado primeiro, sem a 

necessidade de se preocupar com uma possível ordem de importância dentro do 

cardápio. Nesse quesito, a cozinha japonesa se mostrou livre, nenhuma peça parece 

ser mais importante do que a outra. E sobre a mesa, o escritor francês, ainda, 

reforça que a culinária japonesa é: 

 

Inteiramente visual (pensada, arrumada, manejada pela visão e até 

mesmo por uma visão do pintor, de grafista), a comida diz, assim, 
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que ela não é profunda: a substância comestível é desprovida de 

âmago precioso, de força oculta, de segredo vital: nenhum prato 

japonês é provido de um centro (centro alimentar implicado entre nós 

pelo rito que consiste em ordenar a refeição, em cercar ou cobrir de 

molho as iguarias); tudo ali é ornamentado de outro ornamento [...] 

sobre a bandeja, a comida nunca é mais que uma coleção de 

fragmentos, dos quais nenhum é privilegiado por uma ordem de 

ingestão. (BARTHES, 2016, p. 32) 

 

Assim, Barthes percebe nesse lugar regido por signos um cenário 

repleto de elementos a serem apreciados, interpretados e sentidos. Espaço este, 

construído por um povo que possui uma fala desconhecida, mas se mostrou capaz 

de se comunicar com o escritor francês, por meio de uma sutileza fascinante dos 

movimentos, dos sabores e principalmente na forma artística que apresenta seus 

pratos. E foi no intervalo desses traços artísticos e ritmados que Barthes pôde ter a 

oportunidade de penetrar e olhar mais de perto esses signos que constituem uma 

gastronomia, que segundo Tanizaki, no livro Em Louvor à Sombra (2017), “[...] tem 

sua tônica na sombra, e que com ela mantém uma relação indissolúvel. ” (TANIZAKI, 

2017, p. 36). A sombra que além do seu significado literal, foi uma metáfora que 

reforçou a ideia estereotipada de “lugar misterioso” criada pelo Ocidente e que 

envolveu a cultura oriental de forma expressiva. Entretanto, para o escritor japonês, 

a sombra é intimamente relacionada com um instrumento estético que acompanhou 

seu povo durante séculos e construiu a noção de beleza observada em inúmeras 

áreas desse país; isso se dá claramente no espaço gastronômico, como será visto 

no capítulo a seguir. 
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Figura 1: Japanese food, Sushi. Fonte: Independent, 2017 

 

4.2 A PINTURA 

 

Em porções menores, apresentada de forma dividida e organizada, e 

sem a presença de um personagem central, assim se encontra a comida japonesa 

ao ser entregue à mesa. Na crueza dos alimentos pode se sentir, visualmente, o 

frescor do colorido que salta aos olhos daquele que observa a aparência limpa e 

comedida dos pratos. Nessa primaveril obra de arte, o estrangeiro é convidado a 

gozar dos sabores variados que lhe são exibidos. Barthes afirma que: 

 

A bandeja de refeição parece um quadro dos mais delicados: é uma 

moldura que contém, sobre um fundo escuro, objetos variados 

(tigelas, caixas, pires, palitos, montinhos miúdos de alimentos, um 

pouco de gengibre cinza, alguns fiapos de legumes alaranjados, um 

fundo de molho marrom) [...] essas bandejas realizam a definição da 

pintura [...]”. (BARTHES, 2016, p. 19) 

 

O escritor relaciona esse conjunto de alimentos com uma verdadeira 

obra de arte onde o assunto é servido separadamente, cada item no seu lugar de 

forma ordenada e bem disposta. Isso pode refletir o modo de vida dos japoneses, 

onde tudo, aparentemente, está em seu lugar e de forma sistemática, entretanto sem 

que o rigor faça perder ou bloquear a contemplação da beleza de uma 

apresentação. Essa obra artística observada por Barthes faz-se parecer uma 

possível promessa de satisfação antecipada, ou seja, antes mesmo que os pedaços 

de alimento comecem a ser saboreados, já existe uma certa jura de que aquilo a ser 

comido será, de certa maneira, uma satisfação inigualável, ou seja, através do 

prazer estético, já se pode imaginar um outro, que é o gustativo. Montenari explica 

que “a comida não é ‘boa’ ou ‘ruim’ por si só: alguém nos ensinou a reconhece-la 

como tal. O órgão do gosto não é a língua, mas o cérebro, um órgão culturalmente 

(e, por isso, historicamente) determinado, por meio do qual se aprendem e 

transmitem critérios de valoração. ” (MONTANARI, 2008, p. 95). Com isso, pode-se 

entender que a noção de gosto é algo muito mais social do que se imagina, levando 

em consideração as influências geradas pelo sistema de consumo que se 

estabelece em cada região. 
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Tanizaki aponta para a estética e refinamento que se constroem 

através dos alimentos, principalmente em certos doces, como o tradicional youkan, 

feito de feijão, e nos mostra que: “A tonalidade profunda e complexa, a massa 

semitransparente e nublada de misteriosa profundidade que atrai e retém a luz em 

forma de tênue, sonhadora luminosidade – são coisas que não se veem em doces 

ocidentais. ”  (TANIZAKI, 2017, p. 34). Detalhe esse que vem a contribuir ainda mais 

para o desejo de apreciação dessas cores e formas que seduzem os olhos do 

estrangeiro. E por essa razão, para Barthes, o que parece ser de maior interesse 

não é a pressa em mastigar esse alimento, mas sim permanecer por um 

considerável instante admirando aquela tela composta por tons variados e assim 

tentar entender um pouco do que essa pintura pode tentar lhe dizer. Ao mesmo 

tempo, parece um processo interminável, como se fosse um jogo onde se colhe um 

pouco daqui depois dali, mas sem a intenção de se desprezar qualquer parte que 

forma o tabuleiro de comida, é apenas uma forma de apreciação como se 

estivessem misturando as tintas dentro da boca. Logo, nesse processo de 

degustação e contemplação do alimento, o escritor viajante parece chegar à 

conclusão de que: 

 

[...] no início, quadro imobilizado, torna-se bancada ou tabuleiro, 

espaço, não de uma vista, mas de um fazer ou de um jogo; a pintura 

afinal, era apenas uma paleta (uma superfície de trabalho) com a 

qual você vai jogar enquanto come, colhendo aqui uma pitada de 

legumes, ali de arroz, ali de condimento, ali um gole de sopa, 

segundo uma alternância livre, como um grafista (precisamente 

japonês) instalado diante de um conjunto de potinhos de tinta [...]. 

(BARTHES, 2016, p. 20) 

 

Desse modo, é possível entender que o viajante tem nessa 

experiência gustativa a possibilidade de retirar e mover as tintas da paleta e 

experimentar cor por cor sem uma ordem pré-determinada, até que a verdadeira arte 

seja criada no interior de seu corpo, de sua mente. Porém, primeiramente, é preciso 

contemplar essa cozinha, pois como escreveu Tanizaki: “[...] a culinária japonesa é 

para ser contemplada e não consumida, mas aqui, eu diria mais: ela é digna de 

meditação. É melodia inaudível, concerto executado [...]” (TANIZAKI, 2017, p. 34). 

Assim sendo, a comida japonesa é mais do que uma forma, trivial, de se saciar a 
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fome, antes disso, ela é um quadro que merece ser contemplado, pensado e 

decodificado.  

Essa obra de arte não poderia existir sem o auxílio da luz, pois 

conforme Tanizaki explicita (2017) é o jogo de luz e sombra conferido em 

restaurantes que auxilia no realce da beleza dos pratos japoneses e em sua 

aparência sofisticada. Segundo ele, uma peça posta em uma claridade acentuada 

retiraria todo o charme e mistério do alimento, dando a ele uma aparência vulgar e 

não atraente. Ou seja, pode-se entender, através de Tanizaki, que não apenas a 

configuração da comida é importante, mas também o trabalho de iluminação que 

valoriza as cores naturais do alimento dando a eles contraste nessa “pintura”. Por 

essa razão, a apreciação da comida pode ser capaz de transportar o estrangeiro 

para uma dimensão diferente quando analisada fora de uma zona de conforto que a 

restringe a sua fama de cozinha sofisticada e saudável. 

 

Figura 2: Japanese Sushi. Fonte: Tourist Companies, 2016 

 

4.3 DA CRUEZA À DELICADEZA 

 

Muitas vezes, para se dar mais vida ao prato e tentar preservar as 

cores naturais dos produtos, os japoneses preferem, por uma questão cultural, 

comer alimentos quase vivos, visto o curto intervalo de tempo entre o abate do 

animal e sua apresentação nessa mesa de restaurante. Além do mais, como aponta 

Montanari: “A descoberta das vitaminas presenteou o cru com uma imagem de 

comportamento ‘saudável’ (quanto menos se cozinham os alimentos, mais se 



 41 

preservam suas qualidades nutricionais) [...]” (MONTANARI, 2008, p. 75). Segundo 

Furihata esse fator atualmente vem a contribuir ainda mais com a opção por pratos 

cada vez mais naturais e leves, pois estes são aliados a baixos valores calóricos e a 

índices menores de colesterol, o que faz lembrar a alta expectativa de vida dos 

japoneses “[...] remetendo ao princípio de que a alma sadia se abriga no corpo 

sadio (mens sana in corpore sano). ” (FURIHATA, 2008, p. 78, grifo do autor). Sobre 

isso, Barthes indica que: 

 

Essa Crueza, como se sabe, é a divindade tutelar da comida 

japonesa: tudo lhe é dedicado, e, se a cozinha japonesa se faz 

sempre diante de quem a vai comer (marca fundamental dessa 

cozinha), é que talvez seja importante consagrar, pelo espetáculo, a 

morte daquilo que se honra. (BARTHES, 2016, p. 31) 

 

Ou seja, esse processo é quase como um representação sangrenta 

de sacrifício de uma tribo para outra, onde se mata uma oferenda em troca da 

continuação da tradição daquele povo, que no caso seria o mito3 da cozinha 

nipônica, cuja divindade é a sua gastronomia. Sendo um ritual assistido, este é 

efetuado pela mão de um cozinheiro que suavemente insere a faca nas entranhas 

da vítima, até que não sobre nenhuma sombra de uma possível sobrevivência. Em 

sua grande maioria a cozinha japonesa é composta por alimentos advindos da água, 

e por essa razão a manipulação de frutos do mar se tornou um aspecto trivial na 

rotina dos restaurantes. Sobre essa prática, Barthes aponta que “o cozinheiro (que 

não cozinha nada) pega uma enguia viva, enfia uma longa ponta em sua cabeça e a 

raspa, a esfola. Essa cena rápida, úmida (mais do que sangrenta), de pequena 

crueldade, vai terminar em renda. ” (BARTHES, 2016, p. 34). Em outras palavras, o 

escritor nota que todo esse ato “bárbaro” de cortar, limpar e separar, no final, acaba 

se tornando uma peça pequena e delicada e que o corpo vitimado e agora 

desmantelado, transforma-se em um item quase de decoração, dada sua beleza 

sutil. É como se fosse um sistema de dor e prazer evolvendo o alimento e o 

espectador, por intermédio do cozinheiro. 

                                                 
3 “O mito é linguagem de um grupo, ele é uma forma de expressão social que conta, transmite e 

manifesta a afectividade profunda do grupo. Ele pode ser a projecção simbólica dos sentimentos 
fundamentais do grupo: entre conto, mito, símbolo, a diferença a esse nível não é muito grande. ” 
(MACHADO; PAGEAUX. 1988, p. 127) 
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Em sua grande maioria, esse cozinheiro impiedoso leva o nome de 

sushimen, que seria o profissional que prepara o sashimi. E através das palavras de 

Furihata o ideograma que representa a palavra sashimi significa também “[...] a arte 

culinária do manejo das facas. Dessa forma, na arte dos sushimen conta também a 

sua habilidade em afiar as facas, cuja tarefa é cumprida com toda a dedicação 

revelando o alto grau de profissionalismo no manejo das facas para o preparo do 

sashimi. ” (FURIHATA, 2008, p. 78, grifos do autor). Dessa forma, é nas mãos 

desse habilidoso profissional que a brutalidade do ato de se abrir uma enguia se 

transforma em um fino artesanato. Segundo Montanari (2008), é através de gestos e 

formas que o cozinheiro consegue modificar a natureza de um ser, transformando-a 

em uma nova ideia, ou melhor, dando a possibilidade de uma releitura, mesmo que 

seja de forma quase imperceptível. É pelas mesmas mãos desse cozinheiro que 

corta e fura uma enguia que também se manuseia, de forma delicada, o arroz, 

dando a ele forma sem ferir sua integridade através de gestos ritmados e 

controlados, até que chegue à mesa com um aspecto compacto, divisível, porém 

não espalhável, como se refere Barthes ao salientar que:  

 

[...] a comida japonesa toma ainda a qualidade menos imediatamente 

visual, a qualidade mais profundamente engajada no corpo (ligada ao 

peso e ao trabalho da mão que traça ou cobre) e que é, não a cor, 

mas o toque. O arroz cozido (cuja identidade absolutamente especial 

é atestada por um nome particular, que não é o do arroz cru) [...] ele 

dispõe, no quadro, uma brancura compacta, granulosa (ao contrário 

do pão) e, no entanto, friável: aquilo que chega à mesa apertado, 

colado, desfaz-se ao golpe dos dois palitos sem contudo se 

espalharem [...]. (BARTHES, 2016, p. 21) 

 

Dessa maneira, percebe-se que Barthes verificou um certo toque de 

agressividade e delicadeza dentro desse processo culinário, onde o cozinheiro pega 

o kome, que significa em português “arroz” (DICIONÁRIO BÁSICO JAPONÊS-

PORTUGUÊS, 2002 p. 384) e transforma-o em gohan, que em português vem a ser 

“arroz cozido” (DICIONÁRIO BÁSICO JAPONÊS-PORTUGUÊS, 2002 p. 153), 

manuseia-o gentilmente até que ganhe forma de bolinho e depois, cobrindo-o com 

uma fatia de peixe, este que foi violentamente assassinado em público, torna-se um 

valioso detalhe para a construção de um dos maiores símbolos da gastronomia 
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japonesa, o sushi.4  Segundo Furihata, o sushi, junto do sashimi, é uns dos grandes 

protagonistas dessa cozinha pois, “[...] transmite de maneira expressiva o conceito 

de apreciar e degustar os alimentos nas suas formas originais e ainda frescos, 

destacando e valorizando as qualidades naturais de cada ingrediente. ” (FURIHATA, 

2008, p. 72) 

Por conseguinte, a crueza dos alimentos, além de valorizar o sabor, 

o cheiro e a cor quase que natural desses produtos, é quem dá vida a essa cozinha 

que é famosa por essa característica. Logo, Barthes, ao notar tais detalhes 

juntamente com o habilidoso processo de dilaceramento do peixe, realizado pelas 

mãos do cozinheiro, foi capaz de relacionar esse ato como uma oferenda a algum 

deus capaz de assegurar o sucesso dessa gastronomia.   

 

Figura 3: Essential Japanese Food & Traditional Drinks to Try Fonte: Agoda, 2018 

 

4.4 COMENDO COMO PÁSSAROS 

 

No ato de comer, Barthes identifica um processo bem peculiar desse 

povo que não utiliza os talheres apenas com o intuito inconsciente e mecânico de 

carregar a comida até a boca. Ao invés disso, o escritor nota um método delicado de 

pegar os pedaços de alimento por meio de dois palitos, e esse instrumento, 

conhecido como hashi, possibilita a escolha do que se vai comer, coletando de 

forma sutil cada peça disposta. Sobre a função dos palitos, Barthes escreve que 

esse instrumento  

 

                                                 
4 “O sushi é um dos pratos mais tradicionais do Japão, cuja história remonta há mais de 2 mil anos. 
Teve sua origem no processo antigo de conservar peixes em salmoura em um tonel de madeira, 
dispostos em camadas alternadas com arroz e folhas aromáticas, e assim mantidos “prensados” em 
um ambiente fresco por certo período, desencadeando o processo de fermentação natural, o que 
produz efeito conservante. Nasciam assim os primeiros tipos de sushi chamados narezushi (nare = 
aclimatar, adaptar, tornar; zushi = a forma sonorizada de sushi quando é empregado como sufixo), 
de sabor acentuadamente salgado e de cheiro característico, resultado do próprio processo que foi 
submetido para a conservação dos peixes.”  (FURIHATA, 2008, p. 71, grifos do autor) 
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[...] mostra a comida, designa o fragmento, faz existir pelo próprio 

gesto da escolha, que é o índex; mas assim fazendo, em vez de a 

ingestão seguir uma espécie de sequência maquinal, pela qual nos 

limitaríamos a engolir pouco a pouco as partes de um mesmo prato, 

os palitos, designado o que escolhem (e portanto escolhemos na 

hora isto e não aquilo), introduzem no uso da alimentação não uma 

ordem mas uma fantasia e como que uma preguiça: em todo caso, 

uma operação inteligente e não mais mecânica. (BARTHES, 2016, p. 

25) 

 

Dessa forma, pode-se notar, na visão de Barthes, um cuidado em 

não ferir o corpo do alimento, manuseando-o de forma delicada e cuidadosa, 

colhendo pedaço por pedaço, para que assim, talvez sejam respeitados o sabor e a 

textura de cada item sobre a bandeja. Por esse motivo, como salienta o viajante 

francês, “[...] o alimento não sofre nunca uma pressão superior àquela que é 

estritamente necessária para levantá-lo e transportá-lo; [...] o instrumento nunca fura, 

corta, fende, fere, mas apenas colhe, vira, transporta. ” (BARTHES, 2016, p. 26). 

Esse estilo de comer utilizando palitos talvez possa ser capaz de ser 

associado ao modo como as aves se alimentam através de seu bico, ou quando vão 

levar alimentos para seus filhotes, pois da mesma forma, eles observam, selecionam 

e bicam a presa. Barthes ainda faz uma comparação com os utensílios domésticos 

ocidentais, como a faca e o garfo, que tem a função de furar, rasgar e cortar os 

alimentos, e comparado ao modo discreto de comer dos orientais, chega a ser um 

ato violento e selvagem. Para o escritor, é nesse modo do palito se relacionar com o 

alimento que se encontra sua função mais bela, pois como escreve Barthes, “[...] os 

palitos transladam o alimento, quer quando, cruzados como duas mãos, suporte e 

não mais pinça, se insinuam sob o floco de arroz e o estendem, o levantam até a 

boca do comensal, quer quando [...] fazem deslizar a neve alimentar da tigela aos 

lábios, como uma pá. ” (BARTHES, 2016, p. 27) 

E nesse sistema de refeição, pode-se encontrar um certo traço de 

meditação, reflexão sobre o que se está vendo e o que será priorizado para ser 

transportado à boca. Nesse processo de seleção, torna-se mais difícil coletar algo 

que não se deseja dentro de um prato, como acontece com uma colher que trabalha 

como uma pá e leva ao paladar uma mistura de materiais, e assim, com paciência 

pode-se sentir os sabores da cozinha nipônica que se apresentam aos poucos, com 

um trabalho de observação e coleta. 
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Figura 4: Eight Great Drink Pairings for Sushi. Fonte: Fiona Beckett, Matching food&wine. 

2019 

 

4.5 A TEMPURÁ 

 

Em meio a esse cenário gastronômico de variedade de cores, 

formas, beleza e aromas, onde seus sabores são preservados um a um, Barthes 

percebeu a presença de um prato em particular, a tempurá, um tipo de fritura 

composta por uma variedade de legumes e frutos do mar. Nessa iguaria, o escritor 

percebeu que os legumes frescos eram cortados e misturados, depois envolvidos 

com uma massa rala de farinha e lançada ao óleo. Dessa forma, se formava um 

conjunto de elementos frágeis que mesmo com o peso da gordura não perdia sua 

leveza e cor. Sobre esse alimento Barthes explica: 

 

A farinha reencontra nela sua essência de flor espalhada, diluída tão 

levemente que forma um leite, e não uma pasta; tomado pelo óleo, 

esse leite dourado é tão frágil que recobre imperfeitamente o 

fragmento de comida, deixa aparecer um rosa de camarão, um verde 

de pimentão, um marrom de berinjela, retirando assim, da fritura, 

aquilo de que é feito nosso bolinho, e que é a ganga, o invólucro, a 

compacidade. (BARTHES, 2016, p. 35) 

 

Dessa forma, foi possível, também, entender a tempurá como uma 

literatura, um texto formado por fragmentos de outros textos e que em conjunto 

formam um trabalho único pelas mãos do cozinheiro que prepara tudo ao vivo.  E 
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esse processo gráfico, onde o caminho parece ser mais interessante que a chegada, 

a apreciação dos gestos e de todo movimento que gira em torno desse prato é muito 

mais envolvente do que o sabor do alimento, pois, segundo Barthes, nela encontra-

se “[...] uma espécie de meditação, tão espetacular quanto alimentar (já que a 

tempura é preparada aos nossos olhos) [...]”. (BARTHES, 2016, p. 36).  

Como diz Barthes, a essência desse prato que envolve os 

ingredientes mais delicados da cozinha, como vegetais e peixes, é que eles se 

encontram todos em fragmentos, se adequando ao estilo dessa gastronomia. Logo, 

os pedaços que são envoltos por uma pasta e lançados ao calor excessivo do óleo 

transformam-se, dessa forma, em uma verdadeira renda dourada com detalhes 

coloridos que significam partes de um pedaço inteiro de legume. Por esse motivo, 

pode-se, também, interpretar através de Barthes que essa iguaria cheia de vestígios 

dá ao consumidor rastros da origem de cada lugar onde esse alimento é preparado, 

pois cada região acaba utilizando legumes e frutos do mar que mais são comuns a 

eles. De acordo com Dalla Bona, em seu artigo “Comida como obra de arte: da 

revolução futurista à nouvelle cuisine” (2008), essa comida também tem como 

princípio a reduzida manipulação desses ingredientes e o pouco uso de 

condimentos, para que dessa forma seja respeitada a identidade natural dos 

produtos. Mas o que mais intriga Barthes parece ser essa combinação de “fritura e 

frescor” (BARTHES, 2016, p. 35), visto que aparentemente toda fritura deveria ser 

algo absolvido de seu frescor e leveza, o que não acontece no caso da tempurá. 

Consequentemente, através dessa constatação, pode-se pensar que 

a tempurá desrespeita uma regra que indica que um alimento uma vez mergulhado 

em óleo perde toda sua vida, suavidade e o ideal de algo saudável. No caso da 

tempurá, todas essas características parecem sobreviver à alta temperatura a que é 

condicionada toda fritura, talvez pela agilidade com que ela é inserida e retirada do 

fogo, mas o que se observa é que a delicadeza dos alimentos, aqui, resiste à força 

do fogo. Nesse sentido, nota-se que a existência da tempurá, seu aspecto delicado é 

fruto da força e agressividade do óleo quente, algo que para Barthes é o que mais 

lhe chamou a atenção, pois como já mencionado, a fritura se associa à ideia de 

frescor.  
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Figura 5: Tempura. Fonte: Cybercook, 2013 
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5 CONCLUSÃO 

 

Através da presente pesquisa, percebeu-se que a culinária típica de 

um determinado país pode se tornar uma forma de linguagem capaz de 

transparecer, por meio dos símbolos que ela carrega, características próprias desse 

lugar. E nesses detalhes existem a possibilidade de se construir um esboço da 

cultura que é fruto da construção formada pelo encontro e união de alimentos 

distintos. Assim sendo, Roland Barthes, um estrangeiro imerso na gastronomia 

japonesa, maravilhado por esses aspectos peculiares da cozinha oriental, verificou 

não nos detalhes, mas por entre essas particularidades, uma interpretação sensível 

e própria do que mais lhe chamou a atenção dentro do contexto alimentar japonês.  

Por esse motivo, pode-se dizer que Barthes foi além em suas 

percepções, pois nesse espaço oriental ele nutriu um relacionamento livre da rigidez 

de se falar sobre os acontecimentos que o cercavam. Logo, foi verificado que não 

houve a intenção de se falar do país Japão em O Império dos Signos, mas sim de 

um universo criado pelo escritor com base em leituras e experiências pessoais sobre 

esse lugar. Assim sendo, o escritor não se apequenou descrevendo características 

de um mero turista que, muitas vezes, mantém uma relação meramente visual com o 

país que se visita. Como o estrangeiro, Barthes manteve uma relação reflexiva, 

experimentando o Outro de forma prazerosa, despindo-se de regras ou pré-

julgamentos. 

Através do modo desprendido de se apreciar as formas da cultura 

japonesa por parte de Barthes, observou-se que o escritor não se limitou aos pré-

conceitos criados pelo Ocidente em relação ao Oriente. Ele superou os estereótipos 

estabelecidos e o fantasma da invisibilidade do corpo que acompanha esse 

conhecimento reduzido e compacto sobre alguma sociedade ou tradição. Dessa 

maneira, Barthes conseguiu uma leitura particular dos momentos que observou 

dentro daquele contexto gastronômico e social, rico em cores, traços, sabores, 

preparação e apresentação. Dentro da cozinha japonesa, o francês não se diminuiu 

em comentários que envolviam o gosto da comida, os preços dos pratos ou o melhor 

restaurante para se frequentar, ou seja, ele em nenhum momento se limitou a 

escrever um guia turístico sobre esse lugar. O escritor buscou nos movimentos, no 

modo de comer, na delicadeza e na crueza dos alimentos uma língua oportuna para 
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construir esse sistema Japão, abandonando assim, uma visão de clichês e pouco 

raciocínio sobre um determinado algo ou alguém. 

Com esta pesquisa, pôde-se perceber que na disposição dos 

alimentos no Japão existiu uma grande preocupação com os detalhes, a forma 

artística dos pratos que se assemelhavam a uma pintura, onde o restaurante era um 

verdadeiro museu de arte. Por essa razão, a comida se tornava um objeto de 

meditação, pois refletir sobre aquela composição era inevitável. Além disso, a 

construção primaveril daquela culinária se apresentava como uma comprovação 

antecipada de um prazer que viria com a degustação. Ademais, pôde-se ver, através 

das imagens, que Tanizaki possuía um certo nível de razão quando defendia que a 

sombra valorizava a construção artística dos pratos, uma vez que a escuridão 

contrastava de maneira significativa para o realce das cores. Ou seja, a culinária 

japonesa, antes de mais nada, era algo a ser consumida através do olhar, 

contemplando em primeiro lugar. 

Percebeu-se que tal meditação era fruto de um processo violento 

realizado pelo cozinheiro no ato do preparo de um dos símbolos dessa gastronomia, 

o sashimi. Barthes relacionou essa manipulação com o ato de sacrifício para a 

continuação da tradição dessa cozinha, quando viu uma enguia sendo esfolada 

ainda viva. Além disso, esse pedaço de peixe, juntamente com o bolinho de arroz 

manuseado de forma suave, confere outra imagem poderosa dessa cozinha, o sushi. 

Ou seja, é possível entender que essa brutalidade se transformara num delicado 

ornamento que será consumido através de palitos que gentilmente “abraçam” essa 

comida. O escritor constata que diferentemente dos talheres ocidentais, que 

espetam e cortam, os dos japoneses não possuem essa agressividade toda. A 

delicadeza conferida a esse ato parece ser tão significativa que parece existir a ideia 

de não “matar” ou “ferir” o alimento que parece estar quase vivo, o que acarreta a 

apreciação dos alimentos da forma mais natural possível. Os palitos, como lembrado 

por Barthes, não agarram a comida como uma pá, mas elas possibilitam o ato de 

seleção, da reflexão daquilo que esta aos olhos, quer dizer, observar, pensar sobre, 

selecionar e saborear, quase um ritual silencioso e solitário. 

No caso da tempurá, verificou-se um certo paradoxo entre a forma 

com ela é confeccionada e a maneira como é vista. Ou seja, como um prato pode 

ganhar todo o frescor de uma salada sendo uma fritura, visto que, aparentemente, 

todo alimento mergulhado em óleo quente, acaba perdendo toda sua vivacidade, 
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seu colorido e assim seu frescor? Entretanto, para a tempurá, o óleo quente não é 

um obstáculo para se manter sempre viva, essa iguaria preparada com legumes ou 

frutos do mar, envolta em uma líquida massa de farinha e frita, porém mesmo assim, 

mantém seu aspecto leve e saudável. Além disso, dentro de uma culinária 

reconhecida por suas peças individuais, a tempurá se encontra como uma mistura 

de várias partes em uma só, como um texto formado por várias citações. 

Em suma, foi possível verificar que a comida, como um poderoso 

instrumento gerador de signos, foi capaz de sensibilizar de alguma forma o escritor 

Roland Barthes, permitindo que os detalhes da gastronomia japonesa, pudessem 

ser transformados em um relato particular de sua experiência no Japão, mesmo 

sabendo que este foi um lugar fictício criado por ele mesmo. A comida, mais do que 

um meio de se alimentar e de conforto, é uma fonte rica de interpretações e 

pesquisa sobre uma sociedade. É uma maneira de dar movimento crítico às ideias 

pré-formadas de uma cultura desconhecida.  

Além disso, de acordo com Leyla Perrone-Moisés no ensaio “A 

Cozinha do Sentido” (2010), disponível no livro Com Roland Barthes (2012), mostra 

que Barthes era um amante da gastronomia, e esse universo sempre lhe forneceu 

subsídios para a reflexão e escrita. Não apenas em O Império dos Signos, esse 

tema foi tratado pelo escritor em outros momentos também, como por exemplo nas 

análises de alguns mitos criados pela sociedade, disponíveis no livro Mitologias, são 

elas “O vinho e o leite”, “O bife com batata fritas” e “Cozinha ornamental”. Segundo 

Perrone-Moisés (2012) um dos fatos que fazia com que Barthes fosse atraído pela 

culinária era a relação estruturalista que existia em seu processo de preparo, onde 

várias matérias se encontravam para a construção de uma comida, e também o 

prazer em poder desmontar um prato e verificar sua composição. Além disso, há o 

papel incrível do alimento em carregar tantos símbolos, onde a união de matérias-

primas tem a capacidade de se transformar em cultura. Por conseguinte, o estudo 

desenvolvido no presente trabalho, concomitantemente como outros, poderá 

contribuir para futuras pesquisas que envolvem Barthes e sua relação com a 

gastronomia. 
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