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Resumo: 

As duas bombas atômicas lançadas no Japão, ao final da Segunda Guerra Mundial, 
marcaram o país como o único povo a experienciar esse horror até o presente momento. 
Além de ser atingido pela violência de duas explosões, acrescenta-se a isso também o 
vento silencioso da radiação que deixa como principal narrativa da catástrofe, os corpos. 
Marcados, dilacerados, mutilados ou esteréis, são eles mais do que as palavras a contar 
as histórias dos sobreviventes, das testemunhas de um evento de segundos, mas com 
tantas marcas inenarráveis pela voz, mas relatadas pelos corpos, como apresentado no 
objeto deste trabalho, o filme Os Filhos de Hiroshima. 
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 O Japão é um país acostumado às tragédias naturais como terremotos e 

tsunamis, a exemplo dos que arrasaram a costa nordeste do Japão em 11 de março de 

2011 ou o terremoto de Kobe em 1995, além de constantes tufões que assolam o 

arquipélago durante o ano todo, tudo isso pressupõe um povo familiarizado com a 

catástrofe, contudo, as duas bombas atômicas lançadas sobre o arquipélago tornam-no o 

único país a ter experimentado uma catástrofe nuclear. O Japão, no entanto, parece ter 

optado pelo esquecimento, ao contrário das narrativas da Shoá  que relembram os 3

campos como um dever para com as suas vítimas e, assim, mudaram de forma 

significativa os conceitos de testemunho, experiência e narrativa. 

 Procurando entender melhor essa nuance específica do Japão e uma provável 

indicação do porquê dessa opção pelo esquecimento, neste trabalho pretendemos 

apresentar como a catástrofe causada na Segunda Guerra Mundial, especificamente a da 

bomba atômica, foi representada no Japão do pós-guerra e, mais detidamente, como 
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 Termo em hebraico utilizado contemporaneamente para referir-se ao chamado “holocausto”.3
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esse corpo foi representado na narrativa cinematográfica. Utilizando os 

questionamentos suscitados pela ocorrência da Shoá no que diz respeito à crise do 

testemunho e das possibilidades e impossibilidades de narrar esse tipo de experiência, 

abordaremos a relação corpo e memória, apresentadas pelo filme escolhido para análise. 

Veremos como o corpo pode ser considerado um signo portador de códigos que evocam 

memória, assim como explorar essa relação na sociedade japonesa no pós-guerra. 

 Selecionamos o filme japonês Filhos de Hiroshima (Gembaku no Ko) dirigido 

por Kaneto Shindō em 1952, no qual a catástrofe é contada através da metáfora dos 

corpos. Narra-se a história de uma professora de jardim de infância, sobrevivente da 

explosão atômica em 06 de agosto de 1945, que retorna à Hiroshima seis anos depois 

para visitar o túmulo dos pais. Ainda nos escombros de uma cidade em reconstrução, 

reencontra seus alunos e conhecidos com as narrativas do dia da tragédia contadas pelos 

seus corpos, marcados viva e silenciosamente por aquele dia. Primeiramente vamos 

apresentar uma pequena resenha da discussão acerca da crise das narrativas sobre a 

catástrofe e perceber como pode ser analisada no caso japonês. 

A catástrofe e a crise na credulidade das narrativas 

 Márcio Seligmann-Silva em seu texto “A história como trauma” destaca que a 

literatura é bastante impactada pelas catástrofes que acontecem ao ser humano. Aponta 

para uma nova reflexão sobre as questões de representação desses choques, dessas 

tragédias. A morte de milhões de judeus durante a Segunda Grande Guerra e a 

experiência dos campos trouxe, para o ato de narrar, a questão primordial se toda a 

experiência realmente seria passível de ser relatada. 

 Agamben em seu texto “A testemunha” destaca esse aspecto: 

A shoá é um acontecimento sem testemunhas no duplo sentido, de que sobre ela é 
impossível testemunhar tanto a partir de dentro - pois não se pode testemunhar de dentro 
da morte, não há voz para a extinção da voz - quanto a partir de fora -, pois o outsider é 
excluído do acontecimento por definição:(AGAMBEN, 2008, p. 44) 

Agamben reforça que o mal-estar de ser sobrevivente não encontraria alívio no 

testemunho, pois ele não seria possível. Testemunho esse que Agamben acredita ter 

ganho novos contornos a partir das narrativas de Primo Levi , e também identifica uma 4

 Primo Levi é um escritor italiano conhecido pelos seus relatos sobre sua experiência como prisioneiro em 4

Auschwitz-Birkenau.
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zona cinzenta como aquela que conjuga vítimas e algozes, uma zona de 

responsabilidade. Trata-se de uma alquimia cinzenta, incessante, na qual o bem e o mal 

e, com eles, todos os metais da ética tradicional alcançam o seu ponto de fusão (2008, p.

31). Zona essa que o Japão poderia perpassar devido ao seu papel de vítima e 

perpetrador, como veremos mais adiante. 

 Ainda segundo Agamben, o termo testemunho em grego significa “mártir”, uma 

derivação do martírio dos padres da Igreja, dos cristãos perseguidos, cuja morte daria 

um testemunho de sua fé. No entanto, o termo grego também abre outras possibilidades 

de interpretação já que deriva de “recordar”. O sobrevivente tem a vocação da memória, 

não pode deixar de recordar (p.36). Outra possibilidade de significado é a que gera um 

sentido de insensatez, um “perecer sem causa”, pois não haveria significado em perecer 

frente a algozes que nada entendiam da fé cristã. Logo, a doutrina do martírio nasce, 

portanto, para justificar o escândalo de uma morte insensata, de uma carnificina que não 

podia deixar de ser absurda (p.37). Assim temos os corpos martirizados pela bomba 

como uma “recordação” de uma carnificina aparentemente sem motivo. O martírio/

testemunho/recordação materializa-se através do corpo, torna-se uma marca 

corporificada. 

 A crise da representação e a volta da subjetividade às narrativas põem em 

cheque a credibilidade dos relatos frutos de experiências e feitos em primeira pessoa. 

Beatriz Sarlo diz que, na contemporaneidade, sujeito e experiência reaparecem a partir 

de uma primazia do subjetivo que se estabelece pelos novos embates da identidade 

substituindo os de história. “Qual experiência desvia-se da contradição firmeza do 

discurso x mobilidade do vivido? A experiência se dissolve ou se conserva no 

relato?” (SARLO, 2007, p.23) Pergunta Sarlo. 
A narração da experiência está unida ao corpo e à voz, a uma presença real do sujeito na 
cena do passado. Não há testemunho sem experiência, mas tampouco há experiência sem 
narração: a linguagem liberta o aspecto mudo da experiência, redime-a de seu 
imediatismo ou de seu esquecimento e a transforma no comunicável, isto é, no comun. A 
narração inscreve a experiência numa temporalidade que não é a do acontecer (ameaçado 
desde seu próprio começo pela passagem do tempo e pelo irrepetível), mas a de sua 
lembrança.(SARLO, 2007, p. 24) 

  

 O esgotamento do relato decretado no início do século XX relaciona-se ao 

choque da primeira grande guerra que liquida a “experiência transmissível”, cuja força 
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da experiência só pudera ser vivida fisicamente pelos mutilados, doentes, famintos e 

pelos milhões de mortos. A guerra teria anulado a experiência. A crise da metafísica 

causa um enfraquecimento da experiência e do seu relato. Com esse enfraquecimento há 

uma interiorização na subjetividade moderna e o relato com sua respectiva construção 

de sentido tornam-se problemáticos. “Quando a narração se separa do corpo, a 

experiência se separa do seu sentido.” (SARLO, p. 27). E, juntamente com a chamada 

“morte do sujeito” temos também uma ruptura entre passado e presente. A crise da 

narrativa histórica questiona os valores da tradição e da própria história “Trata-se da 

crise, também moderna, da autoridade do passado sobre o presente” (SARLO, p. 31). 

Toda essa conjuntura põe em dúvida as questões das narrativas testemunhais. 

 Sarlo também aponta que o estruturalismo matou o sujeito quando o excluí do 

seu campo de análise mas, quando se estabelece uma nova área de estudos da memória, 

abre-se caminho para um renascimento do sujeito, apesar das críticas que questionavam 

a credibilidade do “eu” narrador e do próprio conceito de experiência que não iria além 

de um acordo secreto entre leitor e escritor. Uma crítica do sujeito/subjetividade e da 

representação. 

 No entanto, Primo Levi e as narrativas do campo trazem uma nova dimensão 

para as narrativas em primeira pessoa que são involuntárias, mas uma exigência dos 

mortos aos sobreviventes. Sarlo diz que o testemunho da Shoá transformou-se em 

modelo e que do fim da Segunda Guerra Mundial até o presente, a memória teria ganho 

um estatuto irrefutável. 
Ao contrário, grandes linhas do pensamento do século XX se permitiram desconfiar de 
um discurso da memória exercida como construção de verdade do sujeito. E a arte, 
quando não procura mimetizar os discursos sobre memória elaborados na academia, 
como acontece com certas estéticas da monumentalização e contramonumentalização do 
Holocausto, demonstrou que a exploração não está contida apenas dentro dos limites da 
memória, mas que outras operações, de distanciamento ou recuperação estética da 
dimensão biográfica,  são possíveis. (SARLO, 2007, p. 44). 

 Vejamos agora como essa crise narrativa e as possibilidades abertas para o 

testemunho aparecem no contexto de uma catástrofe tão marcante quanto foi o terror 

atômico da bomba em um cenário cultural diferente no qual essas teorias do testemunho 

foram construídas, o Japão e o horror da bomba atômica. 
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As memórias da bomba e o corpo como narrativa no Japão: vítima e perpetrador 

 A catástrofe como representação pode assumir diversas formas narrativas. 

Apesar da exposição exagerada às tragédias, ao grotesco, àquilo que choca, poderia-se 

pelo excesso de imagens, conforme pontua Susan Sontag, enfraquecer o impacto do seu 

peso, mas ela também ressalta que isso não esgota totalmente a capacidade de reação 

compassiva. Ela cita, como exemplo, a obra teatral japonesa Chūshingura que conta 

exatamente a história de um grupo de quarenta e sete samurais transformados em rōnin 

(samurais sem mestre), cuja união tem como finalidade vingar a morte por seppuku  do 5

seu mestre e por isso são sentenciados a cometer também o suicídio ritual. Essa é uma 

história clássica da literatura japonesa que, segundo Sontag, ainda emociona os corações 

daquela nação. 

 Assim, a representação ainda pode evocar memórias e reconciliações com o 

passado. Uma dessas possibilidades e na qual o corpo tem um papel bastante 

significativo é a cinematográfica. 

 Após introduzir brevemente a discussão das dificuldades de narrar a catástrofe e 

todo o questionamento sobre essas narrativas e uma via pela qual teria acontecido um 

resgate da memória e do testemunho, gostaríamos de introduzir o foco principal deste 

trabalho, o corpo como memória analisado pelo viés cinematográfico. Uma vez que a 

palavra é incapaz de traduzir a dor, a experiência traumática, o corpo torna-se um 

veículo de transmissão que se oferece para análise como externalizador dos signos, 

códigos impressos pelos mais diversos traumas. Para podermos colocar de forma mais 

clara a interrelação entre corpo e memória, apresentaremos a partir de agora o filme Os 

Filhos de Hiroshima. 

 Os Filhos de Hiroshima é um filme dirigido por Kaneto Shindō, indicado ao 

festival de Cannes em 1953. Shindō nasce em 1912 em Hiroshima e fez outros filmes 

com a temática da sua cidade natal e da bomba atômica, mas nenhum com a mesma 

repercussão de Os Filhos de Hiroshima, encomendado pela própria cidade a ele, um 

nativo do local. Trabalhou com o mestre do cinema japonês Kenji Mizoguchi, do qual 

herdou a preferência por trabalhar com personagens femininas fortes. Pois, como 

 Suicídio ritual através de um corte profundo no ventre.5
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poderão notar, com exceção das crianças, as personagens de mais destaque, bem como 

os corpos apresentados na ocasião da explosão, são femininos. A seguir, resumimos o 

enredo do filme. 

 Takako Ishikawa, professora de jardim de infância, vive em uma ilha junto com 

seus tios e foi a única sobrevivente da sua família quando da explosão da bomba 

atômica de Hiroshima em 06 de agosto de 1945. Após 6 anos da tragédia, na época do 

festival de homenagem aos mortos do Japão , Takako resolve voltar à terra natal para 6

visitar o local da antiga casa e onde seus pais pereceram. Nessa viagem, Takako, que 

possui um pedaço de vidro entranhado no tornozelo e pretende deixá-lo assim intocado 

como memória do dia da explosão, vai conhecer os efeitos pós-explosão e o quanto a 

vida das pessoas que conhecia mudara. 

 Em todos os encontros, e mesmo no corpo de Takako, a bomba deixou uma 

marca, todos ainda guardam e guardariam até o dia de suas mortes, a memória daquele 

fatídico dia. E mesmo aqueles que não possuíam cicatrizes ou defeitos aparentes, 

poderiam ser surpreendidos no futuro com o aparecimento de um câncer ou mesmo a 

esterilidade como no caso da amiga de Takako, Natsue. 

 Para melhor entendermos esse aspecto apresentado no filme, vamos discutir o 

corpo como um receptáculo de códigos, de valores simbólicos. 

 Segundo o filósofo português José Gil, o corpo seria o que ele chama de 

“significante flutuante”, um “nada preciso” e não haveria para ele um valor simbólico, 

mas seria através dele que seria possível “o exercício do pensamento simbólico”. 

Analisando rituais xamanísticos, Gil descreve o papel do corpo como aquele que de fato 

sente e é o canalizador dos sintomas de doenças, reorganiza-os para serem curados e 

levarem novamente o indivíduo ao convívio do grupo. Para Gil é o corpo que o 

significante flutuante designaria, ele diz: “não é de admirar: o corpo sozinho não 

significa, nada diz; apenas fala a língua dos outros (códigos) que nele vêm se 

inscrever”. (GIL, 1997, p. 24). Na figura abaixo, temos a aluna de Takako que deseja 

morrer para se reunir com a família morta. Seu corpo carrega uma marca invísivel do 

sentimento familiar perdido na catástrofe, no seu corpo inscrevem-se a solidão e a dor 

 O chamado Obon é o tradicional festival japonês e homenagem aos ancestrais e acontece no dia 13 de agosto6
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da perda de uma história, de uma narrativa de vida que vai se apagando e esvaindo-se à 

medida que vai sendo consumida pela doença. Dá um tom de religiosidade a esse corpo 

inocente, o que nos evoca o sentido da palavra “mártir”, mencionada anteriormente. 

 Ainda em Gil temos um corpo que se permite significar em sua metamorfose de 

doente para são. Enfim, ele trata o corpo como um “transdutor de signos” e ressalta 

“que em particular, convirá dar um lugar de importância ao corpo, à sua aptidão para 

emitir e receber signos, para os inscrever sobre si mesmo, para os traduzir uns nos 

outros” (GIL, p. 32). 

 Abaixo temos uma outra imagem do filme, de uma criança agarrada à mãe 

morta. Um corpo pequeno, indefeso, desolado enquanto código de uma nação que se vê 

órfã, associa-se imageticamente à tragédia da vida da mãe ceifada pela tragédia. Mais 

uma vez a decodificação do corpo é que vai dar a tradução da mensagem da cena, como 

nos indica Gil acima. 
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Figura 1 - Takako no leito de morte da sua ex-aluna. Um desejo de morte motivado pelos 
efeitos e horror da explosão que havia roubado-lhe os familiares.

Figura 2 - Explosão: desespero, abandono e corpos sujos, roupas em farrapos.
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 Essa análise de Gil será útil por colocar o corpo como um ressignificador de 

signos emitidos pela cultura que imprimem nele seus registros, suas marcas, ou seja, é 

um receptor e guardião de memória. O diretor de teatro polonês Jerzy Grotowski através 

de sua técnica de representação, exige do ator a incorporação de elementos internos e 

externos e que se dê vida a eles. Torne-os espontâneos e orgânicos a fim de que o ator 

seja capaz de adaptar essa atitude a formas pré-determinadas, a combiná-las e re-

combiná-las não de forma mecânica, mas adaptada à sua própria vida do corpo, pois 

para ele o corpo não tem memória, ele é memória. Assim como as metamorfoses 

sofridas pelo corpo nos rituais xamanísticos descritos por Gil, o corpo incorpora signos 

e apropria-se deles atribuindo-lhes um sentido. Cabe citar aqui uma referência 

importante que relaciona-se tanto à Hiroshima como à questão corporal que é 

Hiroshima mon amour, filme de Alain Resnais (1959). 

 Especificamente no caso do Japão, base da nossa análise, o corpo tem desde há 

muito tempo, uma presença muito forte na cultura, talvez, por isso, nas figuras abaixo, a 

nudez que evidencia o corpo como esse tradutor de signos seja um ponto em comum. 

 A seguir apresentamos duas cenas do filme nas quais as roupas rasgadas 

incorporam um sentido de total imprevisibilidade e despojamento causados pelo 

inesperado no enfrentamento da catástrofe. Os corpos nus, sem identificação, apenas 

marcados pelo sangue. Na figura 3 a mulher em farrapos jogada aos pés da mulher nua e 

ensanguentada opõe a derrocada dos que pereceram e os que sobrevivem com as marcas 

do desastre. Os escombros com partes de corpos indicados na figura 4, aponta para um 

abandono percebido por mãe e filha que unem seus corpos desnudos buscando em um 
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abraço em desespero, algum conforto em meio à destruição. Algo que não pode ser 

contado em palavras, mas esta imagem que desmembra (pés e braços dispostos pela 

cena), mas ao mesmo tempo une os corpos como um ser inteiro, completo. 

 O Japão enfrentou, durante muitos anos, intermináveis guerras internas pela 

unificação que se transformaram em banhos de sangue e, já nesse momento, a questão 

do corpo já ocupava uma questão central dentro da cultura/sociedade japonesa. O corpo 

era comprovação de vitória, pois para que os guerreiros comprovassem a derrota do 

inimigo, a cabeça desse deveria ser trazida à presença do senhor feudal. Fato também 

encontrado em relatos do Ocidente, como por exemplo, o episódio bíblico da morte de 

João Batista. Em adição a isso, na filosofia samurai, o corpo era um instrumento de 

trabalho e marca de lealdade ao seu senhor. O maior exemplo disso é o suicídio ritual, o 

seppuku. 

 Segundo o escritor japonês Nitobe Inazo, o seppuku/harakiri seria a auto-

imolação por estripação e esse tipo de morte era associado a um ato nobre e do mais 

tocante sofrimento (pathos) sem ser considerado de forma nenhuma repugnante, nem 

muito menos ridículo. Era considerado como um poder transformador de força, de 

grandeza, de ternura, e mesmo a mais vil forma de morte assumiria uma sublimidade e 

tornaria-se um símbolo de vida nova. O seppuku não era um mero processo de suicídio, 

mas sim uma instituição legal e cerimonial, uma invenção da Idade Média, um processo 

pelo qual os guerreiros poderiam expiar seus crimes, pedir desculpas por erros, fugir da 

desgraça, resgatar seus amigos, ou provar a sua sinceridade. Quando aplicados como 

uma punição legal, ela era praticada com o devido cerimonial. Era um requinte de auto-

!  9

Figura 4 - Explosão: Pedaços de corpos espalhados, corpos nus e ensanguentados em desespero.
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destruição, e ninguém poderia fazer isso sem a extrema frieza de temperamento, 

compostura e comportamento, por estas razões, foi particularmente condizente com a 

profissão de samurai. 

  A partir dessa ideia de corpo torturado e sacrificado em nome de um senhor, 

imagem essa tão presente no imaginário japonês, passemos a discutir uma visão peculiar 

da catástrofe japonesa selada pelas bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. 

 Yoshikuni Igarashi, em seu livro Corpos de Memória, acompanha a trajetória 

das narrativas do fim da Segunda Guerra mundial, assim como analisa o pós-guerra e 

como foi construída uma nova representação dos corpos japoneses. Uma relação que se 

desenhou por uma característica da sociedade japonesa de “esquecer” ao invés de 

“lembrar” devido a uma concepção de tempo que valoriza o “agora” segundo assinala o 

pesquisador de literatura japonesa, Shuichi Kato: 
Deixe a água levar o passado”, diz um provérbio japonês. Trata-se de uma recomendação: 
esqueça logo uma polêmica que ficou para trás, ou seja não fique remoendo um erro. Agir 
desta maneira em relação às atividades realizadas no presente é mais vantajoso para um 
indivíduo ou para um grupo. Por um lado significa que nenhum deles necessita assumir 
responsabilidades pelas ações do passado. Isso depende, sem dúvida, das proporções 
assumidas pelo fato em questão, e em qualquer cultura há um limite para a cobrança de 
responsabilidades passadas. Não é apenas no Japão, por exemplo, que as penas criminais 
prescrevem. Porém especialmente na sociedade japonesa, pode-se dizer que é notável a 
tendência à idealização de algo para se viver o presente em paz sem a menor preocupação 
com o passado. Conforme  a natureza da discórdia, é mais conveniente e prático “enterrar 
o passado” e fazer as pazes que resolver uma disputa nos tribunais. Porém na Segunda 
Guerra Mundial, por exemplo, como se apontou diversas vezes, enquanto a sociedade 
alemã não procurou enterrar os campos de concentração (Auschwitz), a sociedade 
japonesa, por sua vez, tentou fazê-lo com o Massacre de Nánjīng(1937). Como se sabe, a 
relação de confiança entre França e Alemanha foi “restabelecida”, mas o mesmo não 
ocorreu entre o povo japonês e o chinês. (KATO, 2012, p. 15) 

 Essa tendência descrita por Kato é uma das chaves para se entender como a 

narrativa “fundadora” sobre a questão da bomba ganha força e institui-se como oficial e 

aceita pelos japoneses que a incorporaram a seus corpos. Juntamente com ela, a 

discussão de um corpo dócil, como mostrado na figura 7, que obedece a um senhor (no 

caso o Imperador) cria-se o ambiente propício para que a catástrofe na qual se constituiu 

o lançamento das bombas de Hiroshima e Nagasaki tenha transformado-se em 

“salvação” do povo japonês. A narrativa de sacrifício do imperador em prol do seu povo 

para que não houvesse mais derramamento de sangue, para que se salvassem milhões, 

foi o que embalou e amansou os corpos japoneses por mais que, em alguns casos, o 
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lançamento da bomba anuncie a rendição do Japão e tenha causado indignação e 

arrefecido ânimos antes do pronunciamento do Imperador segundo também relata 

Igarashi. 

 Na figura abaixo, contemplamos o semblante aparentemente apaziguado de 

Natsue (colega de Takako) depois da guerra, arrefecido pela conformidade de procurar 

adotar uma criança como solução para a sua esterilidade em decorrência dos efeitos da 

radiação da bomba. A cena mostra que apesar da vida “seguir” e da pacificação dos 

corpos, eles guardam em si uma memória interna.  

 A tendência identificada por Kato, é ressaltada por Igarashi quando ele descreve 

a transformação discursiva dos corpos do fim da guerra e no pós-guerra. Os corpos 

desnutridos e piolhentos, representativos do povo japonês ao fim da guerra, foram 

dando lugar a, fisica e discursivamente, corpos saudáveis e produtivos ao final da 

década de 60. Segundo o autor, “eles foram expurgados das memórias das perdas 

japonesas e a nação foi purificada de qualquer imperfeição representada pelas 

lembranças da guerra”. (IGARASHI, 2011, p. 466) 

 Na figura 6, temos Iwakichi que vive como mendigo e à margem da Hiroshima 

em reconstrução, pois em seu corpo as marcas do horror estão evidentes e, nesse novo 

mundo “purificado” das imperfeições e cicatrizes da guerra, como relata Igarashi, não 

há mais espaço para um corpo martirizado (recuperando o conceito de martírio descrito 

anteriormente) como o de Iwakichi. 
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Figura 5 - A face sorridente da amiga de Takako, Natsue, esconde a marca da 
explosão dentro do seu corpo: a esterilidade.
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 A Guerra Fria escondeu o passado colonial do Japão através de um 

fortalecimento da aliança com os EUA no pós-guerra. O crescimento econômico 

japonês resultou de uma mudança na construção discursiva dos corpos japoneses: 

higienização e desistorização. Isso se deu com a fixação de uma identidade japonesa 

através do nihonjinron que, segundo Ronan Pereira, designa o grande número de 

publicações de estudos de vários tipos (acadêmicos, jornalísticos, empresariais, 

políticos, artísticos, entre outros) sobre o caráter nacional  do país nos últimos anos. 

Ainda segundo ele, essas publicações partilhariam de alguns pontos comuns referentes à 

cultura japonesa como :  
a)acredita-se que os japoneses constituem uma entidade racial, homogênea social e 
culturalmente, cuja essência é virtualmente imutável desde a pré-história até os nossos 
dias; b) tem-se a convicção que os japoneses diferem de todos os povos conhecidos, 
porque são frutos de uma sociedade singular, inigualável, muito diferente (para expressar 
esse caráter ímpar de sua sociedade, os japoneses usam diversas palavras como dokutoku 
ou distinta, dokuji ou original, tokuyu ou singular, tokushu ou peculiar, tokusei ou 
característico, koyu ou intrínseco/inato); c) seus mentores são conscientemente 
nacionalistas, tendendo a menosprezar e às vezes hostilizar qualquer análise externa (não 
japonesa) de sua cultura; d) a sociedade e a cultura são tidas como uma entidade holística, 
que pode ser explicada a partir de uma ou várias características (daí ser muito frequente a 
publicação de textos e livros sobre temas como cérebro, o nariz ou o sangue dos 
japoneses; (PEREIRA, 2007, p. 99) 

 Através dessas teorias, transcendeu-se as condições históricas no pós-guerra, a 

identidade japonesa foi redefinida a partir do discurso oficial de sacrifício e procedeu-se 

a uma higienização dos corpos para “limpar” as memórias da guerra. Um fato marcante 

nesse processo que Igarashi cita foi a chamada “crise do papel higiênico” em 1973 que, 

com o primeiro choque do petróleo, desencadeou uma corrida para estocar 

principalmente esse item, mas vários outros produtos relacionados à limpeza, pois a 
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privação desses produtos era uma “volta” ao passado do imediato pós-guerra. A 

higienização do corpo era, antes de tudo, uma forma de limpeza das memórias da guerra 

e a crise foi um golpe na imagem do Japão próspero e início do seu colapso juntamente 

com a crise econômica. Isso porque foi o crescimento econômico no pós-guerra, a base 

para a reconstrução da identidade nacional. 

 Outro fator de colapso dos “corpos higienizados” japoneses foi o fim da Guerra 

Fria e a retomada de relações diplomáticas com a China por parte tanto dos EUA quanto 

do Japão. Adicionalmente, a guerra do Vietnã com suas imagens de corpos mutilados e 

vitimizados pelas atrocidades do conflito, reacende a questão dos corpos vitimados 

pelos e dos japoneses na Segunda Guerra Mundial, reaviva as agressões cometidas aos 

países asiáticos. Na figura 7 temos um exemplo desses corpos disciplinados e 

higienizados quando Takako, como professora, lidera a ginástica matinal que acontecia 

em todos os colégios. Uma celebração de corpos sadios e treinados em contraposição 

com a desorganização e miséria impostas pela guerra. 

 O processo citado por Igarashi agrava-se mais ainda com o desaparecimento do 

corpo do imperador Hirohito (1989), elemento chave na narrativa fundadora da 

identidade japonesa no pós-guerra, pois era o senhor que docilizava os corpos. Os 

clamores de Coreia e China por um reconhecimento japonês da sua responsabilidade 

nas atrocidades cometidas e pela reescritura dos livros de história sobre a Segunda 
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Figura 7 - Aqui Takako, ainda antes de voltar para Hiroshima, participa de uma sessão de 
ginástica com os seus alunos. Evidencia o fato indicado por Igarashi da criação de corpos 
saudáveis e limpos em contraste como os que vamos observar em seguida. E também temos 
como ponto fundamental, a postura militar dos alunos seguindo os exercícios do professor 
como se fosse um verdadeiro exército seguindo o seu comandante.



!  Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 
Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

Guerra, instigam mais ainda uma reflexão sobre a memórias “varridas para debaixo do 

tapete” e a sujeira da qual os corpos japoneses tentaram livrar-se. Os corpos das 

asiáticas que foram sexualmente subjugadas no caso das “mulheres de conforto”  era o 7

contraponto ao corpo saudável e higiênico livre de memórias do Japão. 
Considerações finais 

 O filme Filhos de Hiroshima apresenta bem o quanto os corpos foram os 

guardiões da memória que a sociedade japonesa insiste em esquecer. Mesmo com faces 

que aparentemente não foram deformadas como a de Iwakichi, personagens como 

Natsue guardam dentro de si o efeito da catástrofe, bem como o pai do primeiro menino 

que morre em consequência da bomba anos depois e a ex-aluna de Takako que espera 

silenciosa e pacientemente, a morte. No entanto, o filme já dá indícios do que Igarashi e 

Kato já enunciam, de um esquecer em prol de um presente de paz e de um futuro onde 

novos ventos soprariam. Taro (neto de Iwakichi) indo para a ilha começar uma nova 

vida no mesmo momento em que a sombra do passado (representada pelo barulho do 

avião) passa sobre eles, mas o menino e a professora afastam-se de Hiroshima, 

navegando para um outro presente. E mesmo no início do filme, os tios de Takako 

lembram-na que agora eles são sua família e ela deve esquecer. 

 Segundo Igarashi, o não enfrentamento da derrota na guerra com o 

endossamento da narrativa fundadora de que “o que a derrota trouxe foi, justamente, o 

que os japoneses desejavam” é um impedimento para o estabelecimento de uma 

identidade japonesa que incorpore a aceitação que três milhões de japoneses morreram 

de forma insensata por ordem daquele que, no discurso oficial, foi o salvador da nação 

japonesa e dos corpos japoneses, pois evitou um maior derramamento de sangue.  

Não há nenhuma maneira segura de se reservar contra o trauma. O trauma da derrota e da 
perda foi reescrito por muitas vezes nas extensões dos espaços sociais e culturais do pós-
guerra japonês, e o seu impacto original foi menosprezado a cada reinscrição apesar das 
tentativas de preservá-la. As cicatrizes do corpo japonês servem como uma imagem 
central nos esforços em lembrar as dores do passado; como o pós-guerra japonês ainda 
removeu as marcas discursivas da guerra e da perda de sua superfície, assim como 
também apagou os vestígios do passado de seus corpos. (IGARASHI, 2011, p. 490) 

 O termo refere-se às mulheres coreanas e chinesas usadas como escravas sexuais pelo exército japonês durante a 7
ocupação daqueles territórios durante a guerra e alvo de contestações pelo governo japonês.
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 Assim, à medida que os corpos vão sendo apagados, as marcas, as memórias que 

eles transmitem também se apagam, os códigos neles impressos como o vidro de 

Takako, a infertilidade de Natsue entre outros. Transformam-se todos em pequenos 

Taro, o presente saudável e limpo (pois o pequeno trabalhava, apenas com sete anos 

carregando pedras e era elogiado como um dos melhores) que se desloca para longe do 

local da tragédia. Ficam apenas as narrativas que guardam as imagens dos corpos ainda 

sujos e maltrapilhos que fazem parte também da identidade japonesa e que, como 

ressalta Igarashi, devem ser enfrentados pela sociedade japonesa para, enfim, dar voz 

àqueles que pereceram por causa da explosão da bomba. 
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